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ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЕРЕД ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

До останнього часу пов’язані з корпоративною соціальною 
відповідальністю (далі — КСВ) витрати могли дозволити собі тільки 
найбільші та найпотужніші компанії. Тим не менш, у зв’язку з тим, що 
підприємства почали підвищувати свої вимоги до постачальників та 
ресурсів, які вони використовують (як з точки зору законодавства, так і 
щодо їх стандартизації та сертифікації), підприємствам малого та 
середнього бізнесу також необхідно інтегрувати КСВ в свою систему 
управління, щоб мати можливість зберегти свої конкурентні позиції на 
ринку. 

В деяких країнах, щоб стимулювати впровадження корпоративної 
соціальної відповідальності, виокремлюють спеціальну категорію 
нагород для представників малого та середнього бізнесу (далі — МСБ). 
Існує, наприклад, малазійська нагорода прем’єр-міністра, ірландська 
премія President’s Awards for Corporate Social Responsibility, 
британська Awards for Excellence; в Україні, в межах Національного 
конкурсу бізнес-кейсів з КСВ, також існує окрема категорія, яка має 
назву «Краща практика з КСВ серед малого та середнього бізнесу» [1]. 

Таким чином спростовується стереотип про те, що КСВ — це лише 
«примха», яку мають великі корпорації з величезними бюджетами. 
Сьогодні впровадження політики КСВ аж ніяк не залежить від 
кількості грошей, які має компанія. Однак не потрібно порівнювати 
програми соціальної відповідальності, які впроваджують великі та 
малі підприємства. 

Дослідження, яке було проведене департаментом Європейської 
комісії з питань промисловості, мало за мету визначити, наскільки 
малі та середні підприємства Європи залучені до процесу реалізації 
КСВ. Основними висновками, які були отримані, є те, що [2, с. 445-
446]: 

- залучення залежить від розміру підприємства (політику КСВ 
застосовують 48 % малих та 65 % середніх підприємств); 
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-  реалізація політики КСВ не залежить від галузі компанії, але 
спостерігалася географічна розбіжність (наприклад, 33 % підприємств 
МСБ у Франції та 83 % — у Фінляндії); 

-  серед усіх компаній, що було досліджено, половина залучена 
до КСВ; 

-  лише 8 % підприємств отримують пільги або дотації від 
держави за те, що реалізують політику КСВ; 

-  понад 75 % представників МСБ серед опитуваних можуть 
визначити вигоди від корпоративної соціальної відповідальності. 

Незважаючи на усталену думку про те, що МСБ не спроможній до 
реалізації політики КСВ, соціальна відповідальність, визначена в 
ньому з самого початку, — це можливість задовольняти інтереси 
споживачів, соціальні запити оточуючого середовища, можливість 
надання робочих місць та ін. 

Одним з головних повідомлень, яке необхідно довести пред-
ставникам малого та середнього бізнесу, є наступне: корпоративна 
соціальна відповідальність — це концепція, яка не обов’язково має на 
увазі додаткові фінансові (або інші) витрати або примусові заходи. 
Політика КСВ, насамперед, має бути вписана в бізнес-стратегію 
компанії, тому що вона стосується планування розвитку підприємства, 
поліпшення його конкурентоспроможності та оптимізації витрат. 
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