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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА РІВНІВ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Братішко Ю.С.
Національний фармацевтичний університет

Постановка проблеми. Реалізуючи своє головне завдання – виробництво і своєчасне забезпечення споживачів ефективними, безпечними,
якісними та доступними за ціною лікарськими
засобами, суб’єкти фармацевтичної галузі (СФГ)
здійснюють соціально відповідальну діяльність.
Але в сучасних умовах вони мають бути соціально відповідальними не тільки перед споживачами, але й перед державою, суспільством в загалі,
постачальниками, бізнес-партнерами та персоналом самих фармацевтичних підприємств (ФП). З
огляду на це, необхідним постає вирішення проблеми всебічного теоретичного обґрунтування та
практичного застосування засад корпоративної
соціальної відповідальності (КСВ) для СФГ, реалізація яких забезпечить ФП сталий розвиток із
застосуванням принципово нових методів впливу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Окремі аспекти управління соціальним розвитком підприємств і соціальною відповідальністю
у фармації України розглянуті в роботах таких
вітчизняних учених: В. М. Толочко [2; 3], М. С.
Пономаренко, О. П. Гудзенко, О. В. Посилкіна [4],
А. А. Котвицька, З. М. Мнушко [1], І. А. Зупанець,
А. С. Немченко, М. М. Слободянюк, Н. І. Брильова,
В. М. Хоменко, Н. О. Ткаченко та інших. Значну
увагу формуванню КСВ приділяли такі зарубіжні
вчені: Л. Майлс, Д. Ментл, Р. Мартін, Ф. Котлер,
Р. Олсоп та інші. У наукових роботах вітчизняних і зарубіжних учених визначається, що КСВ
підприємства є складним багатокомпонентним поняттям, що відіграє роль комплексного показника діяльності. З іншого боку, КСВ є динамічною
економічною категорією, яка потребує постійного розвитку, доопрацювання та уточнення згідно
часу, макроекономічних умов, стадії життєвого
циклу підприємства та інших факторів.
Інформаційною базою проведення дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних
учених з питань формування системи КСВ у фармації; нормативно-правова база України; комплекс Міжнародних стандартів якості; офіційні
статистичні дані Державного комітету статистики України; інформація зібрана безпосередньо на
фармацевтичних підприємствах; періодичні наукові видання; ресурси мережі Internet.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Практичний досвід формуван-

ня і розвитку системи КСВ мають підприємства
розвинених країн, в Україні ж ці процеси на ФП
потребують теоретичного доопрацювання і повсюдного практичного застосування. Недостатність дослідження проблем формування і управління системою КСВ СФГ на національному рівні,
необхідність розробки організаційно-методичного
забезпечення цього процесу, відповідного інструментарію та механізмів її стратегічного розвитку, а також методологічних засад оцінки рівня
та ефективності використання потенціалу КСВ,
обумовили наукову та практичну актуальність
даного дослідження.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення сутності та рівнів КСВ в
умовах фармації та обґрунтування стратегічних
напрямків розвитку соціальної відповідальності
фармацевтичного бізнесу (СВФБ).
Для досягнення поставленої мети необхідним
є вирішення таких завдань:
- узагальнення наукового досвіду формування
системи КСВ СФГ, доповнення та уточнення понятійного апарату з цієї тематики;
- обґрунтування сутності СВФБ;
- обґрунтування рівнів СВФБ;
- та визначення пріоритетних стратегічних
напрямків СВФБ.
Об’єктом дослідження є процес формування
та управління КСВ СФГ України в умовах впровадження менеджменту якості.
Основними методами наукового дослідження
були: методи наукової ін-дукції і дедукції; історичний і логічний методи; абстрактно логічний;
кореля-ційно-регресійний аналіз; метод кластеризації; методи економіко-математичного моделювання; таксономічний метод; методи експертних оцінок і анкетування та інші.
Основний науковий результат дослідження
полягає у розробці методологічних принципів
формування та управління системою КСВ і її
потенціалом на фармацевтичних підприємствах
України. Новизною дослідження є визначення
сутності КСВ суб’єктів фармацевтичної галузі,
доопрацювання існуючого теоретичного досвіду
формування рівнів КСВ з урахуванням галузевої специфіки.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Таким чином, під терміном «корпоративна соці© Братішко Ю.С., 2014

МЕДИЧНІ, ФАРМАЦЕВТИЧНІ
ТА ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Стаття присвячена питанням впровадження на фармацевтичних підпри-ємствах засад корпоративної соціальної
відповідальності. У статті проаналізовані основні проблеми управління соціальною відповідальністю фармацевтичного бізнесу в сучасних умовах, визначені рівні та стратегічні напрямки корпоративної соціальної відповідальності.
Також подане авторське визначення «соціальна відповідальність фармацевтичного бізнесу», визначені особливості
управління корпоративною соціальною відповідальністю різних суб’єктів фармацевтичної галузі.
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альна відповідальність фармацевтичСистема соціальної відповідальності бізнесу
них компаній» (КСВ ФК) слід розуміти
суб’єктів фармацевтичної галузі
здатність ФК брати на себе обов’язки
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промислових фармацевтичних підприємств, підприємств оптової торгівлі та
аптек є різними в залежності від спеРис. 1. Система рівневої соціальної відповідальності
цифіки та функціональної спрямовафармацевтичного бізнесу
ності їхньої діяльності. Тому актуальним є формування системи рівневого
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різних СФГ (рис. 1).
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Рис. 2. Учасники процесу соціальної відповідальності
в цілому.
фармацевтичного бізнесу
Для пацієнтів, працівників лікувально-профілактичних закладів та інших рення соціального пакету працівників, надання
споживачів КСВ СФГ полягає у виробництві, соціальних пільг, створення та підтримання насвоєчасному забезпеченні та просуванні фар- лежних умов праці, створення діючої соціальної
макотерапевтично ефективних, якісних, безпеч- інфраструктури, всебічний розвиток персоналу
них та доступних за ціною лікарських засобів. та інше. Для акціонерів та власників – у веденні
Для постачальників матеріальних ресурсів КСВ ефективної дивідендної політики. Для місцевих
полягає у створенні взаємовигідних сприятли- громад – у реалізації спонсорських та меценатвих умов ведення бізнесу з урахуванням прин- ських програм, організації спортивних, еколоципів ділової етики, створенні додаткових пільг гічних, культурних, наукових та інших заходів.
для постійнихпартнерів та побудови ефективної Для засобів масової інформації та інтернетспівсистеми партнерських відносин. Для фінансово- товариства КСВ СФГ полягає у веденні прозокредитних, страхових та інвестиційних компа- рої діяльності, висвітленні своєї діяльності, інній КСВ реалізується через дотримання ділових формуванні та інше. А для суспільства в цілому
домовленостей та своєчасному та повному ви- КСВ повинна полягати у турботі про екологічконанні СФГ своїх обов’язків. Для державних ний стан країни та регіонів, підвищенні рівня
служб контролю та держави КСВ полягає у економічного розвитку, підтриманні та розвитку
веденні бізнесу з чітким дотриманням чинного культурного рівня нації та інше.
Під час дослідження СВФБ вкрай важливою
законодавства, дотримання вимог національних
та галузевих стандартів якості лікарських засо- постає проблема визначення на якому рівні побів, створення додаткових робочих місць, вчас- зиціонується ФК. У теорії управління КСВ часто
ної сплати податків, а також реалізація полі- використовується поняття рівней КСВ та їхня
тики енерго- та ресурсозбереження як частини побудова у вигляді піраміди.
Традиційно різні рівні КСВ представляють содержавної політики збереження національного
багатства. Для персоналу підприємства та чле- бою комбінації вимог до фармацевтичного бізненів їхніх сімей КСВ реалізується через турботу су з боку стейкхолдерів.
Чим вищий рівень КСВ, тим більше у СФГ
про їхній добробут шляхом своєчасної та справедливої оплати праці, надання більших ніж добровільно прийнятих зобовьязань. Доопрацьомінімальні соціальні гарантії шляхом розши- вані відповідно до особливостей функціонування
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який задовольняє вимогам статистичної обробки
отриманих результатів.
Саме тому сьогодні у сфері використання
принципів КСВ під час ведення бізнесу СФГ спостерігаються досить важливі проблеми, які стоять
на заваді досягнення ФП реальних конкурентних
переваг соціально відповідальної поведінки. Такими проблемами в наш час є: теоретична недоопрацьованість понятійного апарату; закритість
інформації щодо діяльності СФГ; зменшення
кількості учасників процесу КСВ; недостатність
фінансування, складність залучення фінансових
ресурсів та відсутність пільг щодо кредитування соціальних проектів; відсутність національних
стандартів соціальної звітності; низький рівень соціальної активності суспільства, місцевих органів
влади та громад, персоналу та керівництва СФГ;
недостатність чітко окреслених та законодавчо
закріплених привілеїв для соціально відповідальних фармацевтичних організацій; відсутність сталого конструктивного діалогу зі стейкхолдерами;
орієнтація бізнесу на отримання «швидкого» економічного ефекту та відсутність прагнення здійснювати довгострокові соціальні інвестиції; недостатньо високий рівень КСВ фармацевтичних
навчальних закладів; відсутність у фармації компетентних спеціалістів з управління соціальною
відповідальністю; відсутність традицій соціально
відповідальної поведінки та інші.
Пріоритетними напрямками КСВ для СФГ насьогодні є: відмова від отримання короткострокового економічного ефекту діяльності ФП; розробка
механізму управління соціальним капіталом СФГ;
забезпечення узгодженості інтересів всіх учасників процесу КСВ; налагодження системи партнерських відносин; підвищення якості фармацевтичної освіти та відкриття нових спеціальностей;
розвиток наукового потенціалу; розвиток репортингу зі стейкхолдерами; складання соціальної
звітності на добровільних засадах; впровадження
заходів з підвищення лояльності персоналу; використання частини прибутку на розвиток
соціальної інфраструктури; впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; реалізація програм допомоги соціально незахищеним верствам населення,
меценатство та спонсорство; підвищення
рівня соціального забезпечення, захисту
Рівень, орієнтований
на неекономічну
персоналу, розширення соціального паефективність (реалізація
кету для працівників; створення на ФП
кадрових, екологічних, культурних
та інших соціальних програм, а також
посади менеджера з КСВ та інше.
програм триваного співтовариства з бізнеспартнерами, спрямованих на зміцнення ділової
Висновки та перспективи подальрепутації, іміджу та корпоративної культури
ших розвідок. Впровадження та розвифармацевтичної компанії)
ток КСВ СФГ сприятиме підвищенню як
економічних результатів їхньої діяльРівень, орієнтований на економічну ефективність (реалізація
кадрових, екологічних та інших соціальних програм, а також
ності (надасть змогу збільшити чистий
програм триваного співтовариства з бізнес-партнерами,
прибуток, максимізувати ефективність
спрямованих на підвищення продуктивності праці, зниження
витрат та збільшення обсягу фінансово-господарських
менеджменту, знизити рівень екологічрезультатів діяльності)
них стягнень і соціальних витрат), так
Базовий рівень (дотримання вимог чинного податкогово, трудового, господарського
і соціальних результатів (підвищить
законодавства, національних, галузевих стандартів якості, належних практик, настанов
рівень лояльності персоналу і спожита указів МОЗ, що надає можність здійснювати діяльність у сфері створення,
виробництва, дистрибуції та роздрібної реалізації лікарських засобів, а також у
вачів-пацієнтів до вітчизняних ФП і ліпідготовці фармацевтичних кадрів)
карських засобів, підвищить екологічну
безпеку регіону і країни в цілому, зміцРис. 3. Рівні соціальної відповідальності
нить партнерські відносини).
фармацевтичного бізнесу
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фармацевтичної галузі рівні СВФБ наведені на
рис. 3.
Перший рівень є обов’язковою складовою та
втілює в собі суспільні вимоги. Це базовий рівень,
який представляє собою дотримання вимог чинного податкогово, трудового, господарського законодавства, національних, галузевих стандартів
якості, належних практик, настанов та указів
МОЗ, що надає можність здійснювати діяльність
у сфері створення, виробництва, дистрибуції та
роздрібної реалізації лікарських засобів, а також
у підготовці фармацевтичних кадрів. другий та
третій рівні є добровільними складовими та втілюють у собі суспільні очікування.
Другий рівень СВФБ, орієнтований на економічну ефективність, реалізується через втілення в
життя кадрових, екологічних та інших соціальних
програм, а також програм триваного співтовариства
з бізнес-партнерами, спрямованих на підвищення
продуктивності праці, зниження витрат, підвищення інвестиційної привабливості, зміцнення конкурентних позицій, збільшення обсягу фінансово-господарських результатів діяльності та інші. Третій
рівень СВФБ, орієнтований на неекономічну ефективність – це реалізація кадрових, екологічних,
культурних та інших соціальних програм, а також
програм триваного співтовариства з бізнес-партнерами, спрямованих на зміцнення ділової репутації,
іміджу та корпоративної культури ФК.
Програми третього рівня також можуть приносити економічну вигоду, але вона не є метою
їхнього здійснення.
За результатами проведеного дослідження,
у процесі якого проведений аналіз діяльності 23
СФГ та оцінені думки 65 експертів з 5 областей
України, до базового рівня СВФБ відносить 100%
СФГ, до першого та другого – 63% СФГ, а опанували ще й третій рівень 11% СФГ. Послідовність та узгодженість думок експертів підтверджує розрахований коефіцієнт конкордації, який
склав 0,87, та розрахований критерій Пірсона,
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И УРОВНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
Резюме
Статья посвящена вопросам внедрения на фармацевтических предприятиях принципов корпоративной социальной ответственности. В статье проанализированы основные проблемы управления социальной ответственностью фармацевтического бизнеса в современных условиях, определены уровни и стратегические
направления корпоративной социальной ответственности. Также представлено авторское определение «социальная ответственность фармацевтического бизнеса», определены особенности управления корпоративной социальной ответственностью разных субъектов фармацевтической отрасли.
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RESEARCH OF ESSENCE AND LEVELS OF SOCIAL RESPONSIBILITY
OF PHARMACEUTICAL BUSINESS
Summary
Article is devoted to questions of introduction the principles of corporate social responsibility in pharmaceutical
enterprises. In article relevance of noted perspective is proved, author’s definition «social responsibility of
pharmaceutical business» is given, features of management of corporate social responsibility for different
subjects pharmaceutical industry are identified.
Key words: corporate social responsibility, social responsibility of pharmaceutical business, pharmaceutical
branch, pharmaceutical enterprise.

