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Залученість суспільства та 
соціальний вплив: відображення 
бізнесу в суспільстві

Побудова соціального капіталу органі-
зації

Соціальне підприємство має оцінювати свою 
діяльність не лише на основі кінцевих результа-
тів, але й з точки зору впливу на суспільство. Зі 
зростанням очікувань зацікавлених сторін, не-
щире або неповне виконання своїх зобов’язань 
щодо забезпечення соціальної відповідальності 
може швидко зашкодити репутації, вплинути на 
обсяг продажів та обмежити здатність залучати 
трудові ресурси. Для організацій важливим стає 
питання: «Чи подобається нам те, як нас бачить 
суспільство?»

Корпоративна соціальна відповідальність 
більше не є просто програмою із забезпечення 
корпоративної соціальної відповідальності, мар-
кетинговою ініціативою чи програмою, якою 
керує директор з управління персоналом. Сьо-
годні корпоративна соціальна відповідальність – 
це стратегія на рівні керівників найвищої ланки, 
яка визначає саму сутність ідентичності компа-

нії. Такі проблеми, як різноманіття та інклюзив-
ність, гендерна рівність в оплаті праці, нерівність           
доходів, імміграція та глобальне потепління 
відкрито обговорюються окремими особами, 
сім’ями та політичними лідерами у всьому світі. 
Наше дослідження свідчить, що багато зацікав-
лених сторін незадоволені політичними рішен-
нями таких проблем, саме тому є потреба аби у 
вирішенні цих критично важливих питань допо-
магав бізнес.

У своєму листі до інвесторів, надісланому на 
початку 2018 року, Генеральний директор ком-
панії BlackRock Лоренс Фінк (Laurence Fink) за-
значив, що люди «звертаються до приватно-
го сектору та закликають компанії реагувати                                                                                                           
на більш широке коло соціальних проблем».1 Такі 
настрої, що також були висвітлені у цьогорічному 
дослідженні, спонукають керівників компаній та 
керівництво найвищої ланки до впровадження 
більш високих стандартів. 77% респондентів ви-
значили соціальну відповідальність як «важли-
вий» фактор, а 36% – як «дуже важливий».

Сьогодні зацікавлені сторони уважно стежать за впливом організацій на 
суспільство, а їхні очікування щодо забезпечення ефективної корпоративної 
соціальної відповідальності продовжують зростати. Прагнучи задовольнити такі 
очікування, провідні організації перетворюють соціальну відповідальність на 
основну складову їхньої стратегії та ідентичності. 
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Чому соціальна відповідальність має 
таке важливе значення сьогодні?

Що є причиною підвищеної уваги організа-
цій до питання соціальної відповідальності?

По-перше, сьогодні компанії працюють                  
у дуже прозорому світі. Внутрішню й зовніш-
ню поведінку майже неможливо приховати.2        
Так, у 2017 році на перших шпальтах газет було 
опубліковано десятки історій про гендерну 
дискримінацію, нерівну оплату праці та непро-
фесійну поведінку керівників найвищої ланки. 
Будь-яка непрофесійна поведінка щодо спо-
живачів може бути одразу записана на відео 
та поширена на глобальну аудиторію. У 2018 
році, вперше в історії, від більшості амери-
канських компаній вимагатиметься розкриття 
інформації про «коефіцієнт виплат їхнім ди-
ректорам», який порівнює розмір компенсації                       
для директорів із рівнем середньої зарплати 
працівників.3

По-друге, з’ясувалося, що покоління мілле-
ніалів, яке становить більше половини робочої 
сили у багатьох країнах,4 зазвичай має високі 
очікування щодо корпоративної відповідаль-
ності. Дослідження, проведене компанією «Де-
лойт» у 2017 році, показало, що покоління міл-
леніалів стає дедалі більш чутливим до того, 
як організації вирішують проблеми з нерівні-
стю доходів, подоланням голоду та захисту на-
вколишнього середовища. 88% представників 
покоління мілленіалів вважають, що робото-

давці повинні відігра-
вати важливу роль 
у вирішенні цих 
проблем, а 86% за-
значили, що успіх 
бізнесу має вимірю-
ватися  більшою кіль-
кістю показників, ніж про-                                                                                                                                                    
сто рівнем рентабельності.5

По-третє, корпоративна со-
ціальна відповідальність безпосередньо впли-
ває на споживачів і бренд роботодавців. Нещо-
давнє дослідження компанії Nielsen виявило, 
що 67% робітників бажають працювати у со-
ціально відповідальних компаніях, а 55% спо-
живачів готові платити додатково за продукти, 
які продаються компаніями, що мають пози-
тивний соціальний вплив.6 Дослідження міл-
леніалів показало, що працівники цього поко-
ління на 38% частіше залишаються працювати 
в тих компаніях які підтримують місцеві гро-
мади.7

Зрештою, дедалі більше організацій залу-
чається до обговорення питань політичного, 
соціального та економічного характеру. Такі 
обговорення кидають виклик керівникам ком-
паній займати певні політичні позиції від іме-
ні своїх працівників і клієнтів. Кеннет Фрейзер 
(Kenneth Frazier), генеральний директор ком-
панії Merck, вважає, що «бізнес існує для забез-
печення вигоди для суспільства». Він займав 
активні політичні позиції, а також перегля-

Термін «соціальна відповідальність» може стосуватися 
будь-якої діяльності організації, що має вплив на 

суспільство. Ми визначаємо соціальну відповідальність 
як здатність компанії забезпечувати суспільні блага та 

відповідати за свої дії як за межами компанії: взаємодія з 
клієнтами, громадами та суспільством, – так і всередині: 

взаємодія з працівниками та корпоративними 
стейкхолдерами (зацікавленими сторонами).
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нув і додав нового значення тому, як фарма-
цевтична галузь робить свій внесок у суспіль-
ство.8 Такі авторитетні експерти, як професор 
Ніколас Крістоф (Nicholas Kristof) та професор 
Єльського університету, Джефрі Сонненфельд 
(Jeffrey Sonnenfeld), закликали компанії вико-
ристовувати свій потенціал, задля вирішення 
соціальних проблем та поліпшення життя.9

Компанії з високим рівнем соціальної 
відповідальності мають вищі фінансові 
показники

Фінансові показники компанії пов’язані            
з рівнем її соціальної відповідальності. Спо-
стережні комісії створили безліч різних індек-
сів корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) та «найкращих місць роботи», зокрема 
рейтинг найпопулярніших компаній у світі     
за версією журналу Fortune,10 індекс сталого 
розвитку Доу-Джонса,11 та багато інших. Но-
вий мета-аналіз виявив прямий взаємозв’язок 
між індексом КСВ і рентабельністю компаній,12                
а дослідження соціально відповідальних ком-
паній виявило, що їхні показники у вісім разів 
перевищили результати аналогічних компаній, 
включених до індексу S&P 500.13

Спільнота інвесторів уважно стежить за до-
триманням компаніями принципів КСВ. До-
слідження думок 22 тисяч спеціалістів у сфе-
рі інвестицій свідчить, що 78% респондентів 
збільшили обсяг інвестицій у компанії, зосе-
реджені на дотриманні принципів КСВ.14 Деякі 
інвестори також оцінюють організації за допо-
могою рейтингових онлайн-платформ, таких 
як Glassdoor, щоб зрозуміти, чи існує безпосе-
редній зв’язок між брендом роботодавця і якіс-
тю процедур найму та утримання працівників.

Багато організацій реагує на вимоги щодо за-
безпечення ефективної корпоративної соціаль-
ної відповідальності, а також на дедалі більший 
зв’язок між соціальним впливом та фінансови-
ми показниками. Компанія Target нещодавно 
оголосила про свої плани збільшити зарплату                                                                                                          
для всіх 320 тисяч працівників зайнятих в роз-
дрібній торгівлі до 15 доларів на годину до 
2020 року, що вдвічі перевищуватиме розмір 
державної мінімальної заробітної плати в США. 

Компанія також пропонує працівникам знижки         
на покупки, відшкодування витрат на навчання 
та гнучкий графік роботи, що позиціонується                                                                                                     
як «приносити користь через реалізацію со-
ціально спрямованих ініціатив».15 Компанія 
Salesforce передає 1% від своєї виручки на ко-
ристь благодійних фондів та щороку надає 
своїм працівникам тиждень «відпустки для 
волонтерства».16 Компанія Unilever прагне зо-
середити увагу працівників не лише на показ-
нику рентабельності інвестицій (ROI), а й на 
реалізації Плану сталого розвитку та підви-
щення якості життя компанії Unilever (Unilever 
Sustainable Living Plan, USLP).17

Соціальна відповідальність стає ключовим 
елементом місії організацій, що працюють в 
різних галузях економіки. Компанія Tesla ви-
значає свою діяльність як «прискорення пере-
ходу до використання сталого транспорту».18 
Це допомогло компанії розширити власну по-
літику цінностей для надання інвесторам ро-
зуміння її соціального впливу. Генеральний 
директор компанії Ілон Маск (Elon Musk) ре-
гулярно нагадує про важливість використан-
ня електромобілів для запобігання «екологіч-
ної катастрофи».19 Bank of America зосереджує 
свої зусилля на досягненні сталого розвитку, 
«керуючись спільною метою для сприяння по-
ліпшенню фінансового життя через лідерство у 
сфері охорони довкілля, соціального розвитку 
й управління».20

Формування інтегрованої, дієвої стра-
тегії у сфері корпоративної соціальної 
відповідальності є особливо необхідним

Незважаючи на наведені вище приклади, 
багато інших організацій не в змозі забезпе-
чити ефективну інтеграцію соціальної відпо-
відальності у межах їхньої загальної стратегії. 
77% респондентів цьогорічного дослідження 
визначили цю проблему як «важливу», і лише 
18% зазначили, що забезпечення соціальної 
відповідальності відображено в їхній корпора-
тивній стратегії як головний пріоритет. Інші 
34% респондентів свідчать, що вони мають не-
достатньо соціальних програм або таким про-
грамам не вистачає фінансування, в компа-
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ніях 22% опитаних подібні програми зовсім                
відсутні.

Ми вважаємо, що у 2018 році компанії ма-
ють унікальну можливість перетворити соці-
альну відповідальність на основну складову 
їхньої стратегії та ідентичності. Генеральним 

директорам і виконавчим комітетам слід пе-
рейти від реалізації розрізнених і непов’яза-
них між собою програм до поширення єдиної, 
комплексної та дієвої стратегії, яка визна-
чатиме, ким є компанія, що вона говорить                        
і яку діяльність здійснює. 

Висновки
В епоху соціального підприємства зацікавлені сторони уважно стежать за впливом організацій              
на суспільство. У діяльності компанії відображається її ідентичність та сприйняття суспільством,        
і вдосконалення цього сприйняття є надзвичайно важливим для досягнення успіху. 
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