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Тема: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА У МЕНЕДЖМЕНТІ 

Мета: визначити сутність відповідальності та етики у менеджменті, 

здобути навики щодо  етичної поведінки як сукупність вчинків та дій людей. 

Відповідальність – це: 

– готовність у своїх рішеннях чи діях враховувати інтереси тих осіб, кого 

стосується рішення; 

– готовність відповідати за дії; 

– готовність відповідати за дії виконавців завдання, якщо контроль і аналіз 

встановив їх особисту провину. 

Розрізняють: 

– власну відповідальність (обов'язок відповідати за власні дії); 

– чужу відповідальність (обов'язок відповідати за рішення чи дії інших); 

– перед собою (випадок, коли особа, яка встановлює норми і виконавець є 

однією особою); 

– зовнішню відповідальність (стосовно зовнішнім сферам діяльності 

підприємства); 

– внутрішню відповідальність (стосовно внутрішнім сферам діяльності); 

– перед підприємством (враховувати інтереси підприємства його 

власників). 

Що стосується відповідальності у сенсі обов'язку відповідати за наслідки 

прийняття, відповідальності виступає у таких формах: 

1. Визначення негативних успіхів у результаті контролю. 

2. Визначення персональної відповідальності у результаті аналізу 

3. Персональні заходи заохочення і стягнення: 

а) заохочення (премії, просування, зміцнення авторитету); 

б) зменшення ступеня заохочення (винагороди); 
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в) санкції (зниження окладів, відшкодування збитків, втрата компетенції, 

відставка, звільнення, карне переслідування). 

Відповідальність та обов'язок – невід'ємний атрибут діяльності, 

повноважень і право, делеговані керівнику (менеджеру), формують коло 

проблем, які мають вирішувати, розробляючи і реалізуючи управлінські 

рішення. За роботу керівник отримує згідно з договором матеріальну й моральну 

винагороду. Повноваження і право неможливі без обов'язків та фінансової 

відповідальності за виконану роботу. 

Обов'язок – це коло дій, покладених на когось і обов'язкових до виконання. 

Відповідальність – це необхідність, обов'язок звітувати комусь у діях, 

вчинках. Відповідальність може бути офіційною й особистою (почуття 

відповідальності як риса характеру). 

Розмаїття сфер діяльності компаній сформувало такий типовий набір видів 

відповідальності: професійна, юридична (зокрема кримінальна), соціальна, 

екологічна, економічна, етична, політична, партійна, дисциплінарна, 

адміністративна, матеріальна 

Етика – це набір моральних принципів і цінностей, які керують 

поведінкою людини чи групи людей і визначають позитивні і негативні оцінки 

їхніх думок і дій. 

Етика менеджменту пов'язана з внутрішніми цінностями, а вони у свою 

чергу є частиною корпоративної культури і впливають на прийняті рішення, 

визначають їхню соціальну допустимість у рамках зовнішнього середовища. 

Важливо розрізняти етику всередині організації та етику взаємовідносин 

організації з навколишнім середовищем. 

Що стосується організаційної етики та зовнішньої етики взаємовідносин 

організації з навколишнім середовищем, то можна скористатися вимогами, яких 

дотримуються провідні компанії у своїй діяльності. 

Етика відносин зі споживачами: 

– безпечність товарів (послуг, робіт); 

– надання інформації про товари і технологію їх виготовлення; 
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– право вибору покупцем товарів (послуг, робіт); 

– урахування вимог споживачів; 

– спонсорування освітніх програм безпечного використання продукції; – 

поліпшення пакування і маркування; 

– підвищення споживчої цінності продуктів; 

– зменшення забрудненості продуктів. 

Етика відносин зі співробітниками: 

– відсутність будь-якої дискримінації у сфері зайнятості; 

– особливий статус працівників із обмеженою дієздатністю; 

– охорона здоров'я і техніка безпеки; 

– навчання і розвиток персоналу; 

– обговорення кар'єри; 

– “Дитячий день” для працюючих батьків; 

– програми оздоровлення і стрес-менеджменту. 

Етика довкілля: 

– контроль забруднення; 

– захист середовища; 

– збереження природних ресурсів; 

– утилізація (переробка) відходів. 

Екологічна етика: 

–уникнення несприятливого впливу фірми на природне середовище; -

дотримання екологічних стандартів; 

–участь у поліпшенні екології. 

Етика відносин із партнерами: 

– дотримання зобов'язань; 

– недопущення маніпулювання інвестиціями; 

– урахування інтересів партнерів під час розподілу прибутку. 

Етика взаємовідносин із конкурентами: 

– запобігання таємних угод на ринках; 
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– використання соціально прийнятних пріоритетів і критеріїв для оцінки 

конкурентних стратегій; 

– вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем. 

Етика відносин із суспільством: 

– збереження і розширення зайнятості; 

– соціальна відповідальність; 

– урахування місцевих традицій, звичаїв; 

– спонсорування проектів соціального добробуту; 

– підтримка освіти і мистецтва; 

– підтримка громадських рекреаційних програм; 

– участь у громадських роботах, проектах. 

Етика відносин з державою: 

– дотримання законодавства; 

– добросовісна звітність; 

– виконання державних замовлень у зазначені строки; 

– уникнення хабарництва у взаємовідносинах із державними службовцями. 

Міжнародна етика: 

– вироблення етичних стандартів, прийнятих у всьому світі; 

– урахування національної культури; 

– залучення місцевого персоналу; 

– дотримання відповідальності між країнами в умовах вимушеного 

закриття підприємств. 

Соціальна відповідальність відображає певне співвідношення між 

особистістю та суспільством інтегрально. Тобто, соціальна відповідальність є 

виразом всієї багатоманітності соціальних відносин та узагальнений вираз всіх 

форм відповідальності. Специфіка конкретних видів відповідальності 

обумовлена природою тих суспільних відносин, всередині яких вони виникли та 

існують у власній якісній визначеності. 

Соціальна відповідальність поділяється на не правову та правову. 
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1) Не правова соціальна відповідальність не має юридичного характеру та 

виступає у формі моральної, політичної, корпоративної, релігійної, етичної та ін. 

Моральна відповідальність настає у випадку порушення традицій, звичаїв, 

норм культури та естетичних норм. Вона відображається у суспільному осуді та 

соціальному відмежуванні від суб'єкта, шо порушує чи ухиляється від виконання 

норми поведінки. Моральна відповідальність має важливе значення, оскільки 

забезпечує відповідність суб'єктів прийнятим у суспільстві уявленням про добро 

та зло, справедливість та несправедливість. 

Політична відповідальність настає при порушенні норм, дотримання яких 

покладається суспільством на публічного політика. Її призначенням є 

забезпечення упорядкування політичної сфери суспільних відносин шляхом 

демонстрації недовіри, не обрання політика на новий термін до 

представницького органу, виключення з певної організації. 

Корпоративна відповідальність настає у випадку порушення 

корпоративних правил, які прийняті певною соціальною структурою та не мають 

правового значення. Відображається у осуді членами корпорації чи виразі 

недовіри порушнику. 

Релігійна відповідальність засновується на нормах, що регламентують 

порядок відправлення релігійних культів, та на вірі. Забезпечують організацію 

релігійної сфери шляхом визначення можливих засобів впливу до суб'єктів, що 

порушують вимоги релігійних норм. 

Етично відповідальна поведінка компанії означає суспільно корисні дії, що 

не передбачені законами або не відповідають прямим її економічним інтересам. 

Для того щоб поведінка організації була етичною, її менеджери повинні 

дотримуватися принципів рівності, чесності і неупередженості, дотримувати 

права співробітників. Як неетичні оцінюються рішення, що дозволяють людині 

чи всій організації одержувати вигоди за рахунок суспільства. 

Всі згадані вище вили соціальної відповідальності мають пасивний 

характер, оскільки негативна реакція з боку суспільства у цих випадках не 

передбачає примусового впливу на нормопорушника. Вона не заснована на праві 
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вимагати відповідної поведінки, а відображається у бажанні висловити 

негативне ставлення шляхом відмови у спілкуванні чи дистанціювання. 

Прийнята на себе відповідальність. Прийняття на себе відповідальності 

носить для корпорації винятково добровільний характер і зв'язана з бажанням 

компанії внести свій внесок у розвиток суспільства, до якого її не зобов'язують 

ні економічні мотиви, ні закони, ні етика. Як правило, маються на увазі різні дії 

філантропічного характеру, яких ніхто не вимагає і які не приносять компанії 

відчутної вигоди. 

2) Правова відповідальність настає у випадку порушення норм державно-

організованого права. Вона має активний характер, оскільки передбачає 

активний психологічний вплив на порушника аж до застосування примусового 

фізичного впливу. 

Під юридичною відповідальністю розуміється необхідність для організації 

слідувати встановленим суспільством правилам, досягнення її економічних 

цілей у рамках закону. Закони можуть видаватися місцевою або центральною 

владою. 

Економічна відповідальність. У граничному випадку економічна 

відповідальність фірми зводиться винятково до максимізації прибутку. Дану 

концепцію запропонував і розробляє Нобелівський лауреат, економіст Мілтон 

Фрідмен. Згідно М. Фрідмена діяльність компанії повинна бути підлегла 

одержанню прибутку, а її єдина місія полягає в підвищенні прибутку (доти, поки 

дії організації не виходять за рамки закону). 

Визначення підприємцями та менеджерами соціальної відповідальності й 

відповідна поведінка мають свої переваги та недоліки, табл. 1. 

Концепція соціальної відповідальності охоплює п'ять ключових положень: 

1. Органи державної влади мають створювати умови і показувати приклади 

турботи про соціальну відповідальність. 

2. Бізнес має діяти як двосторонньо відкрита система: з одного боку 

враховувати потреби суспільства, а з іншого – бути відкритим перед 

суспільством у своїй діяльності для громадськості. 
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Таблиця 1 – Переваги та недоліки соціальної відповідальності 

Переваги Недоліки 

– забезпечує довгострокові перспективи розвитку 

суспільства; 

– створює можливості впливу на зміни 

суспільства; 

– допомагає розв'язувати соціальні проблеми, в 

тому числі й працівників організації; 

– формує норми моралі в організації; 

– забезпечує встановлення доброзичливих 

відносин між підприємцями(менеджерами) та 

іншими членами суспільства тощо; 

– зміна потреб і надій широкої публіки; 

– наявність ресурсів для надання допомоги у 

вирішенні соціальних проблем. 

 

– порушення принципів максимізації 

прибутку; 

– зростання собівартості продукції у 

зв'язку зі збільшенням витрат на 

соціальні потреби; 

– неможливість забезпечення високого 

рівня підзвітності суспільству; 

– нестача вміння вирішувати соціальні 

проблеми, тобто невміння 

задовольнити соціальні потреби, 

непрофесіоналізм; 

– застосування соціальної 

відповідальності тільки з рекламною 

метою. 

 

 

3. Соціальні витрати мають бути ретельно обчислені й розглянуті з метою 

обгрунтування правомірності їх віднесення до собівартості виготовлення того чи 

іншого продукту, надання послуг. 

4. Соціальні витрати, що розподіляються за кожним продуктом, послугою, 

видом діяльності, в кінцевому підсумку оплачуються споживачем. 

5. Ділові організації, як і населення, залучаються до відповідальності за 

розв'язання поточних соціальних проблем, які перебувають за межами сфер 

їхньої діяльності. На цих результатах створився "Залізний закон 

відповідальності", за яким фірми, які його порушують, у довгостроковій 

перспективі чекає фіаско через втрату іміджу в районі своєї діяльності. 

Етичною поведінкою є сукупність вчинків, дій людей, які відповідають 

нормам моралі, свідомості, порядку, що сформувалися у суспільстві, або до яких 

воно прямує. 

У процесі підприємницької та управлінської діяльності спостерігаються 

випадки відхилення від суспільних норм, тобто неетичної поведінки, вона може 

бути зумовлена різними чинниками: 

1) конкурентною боротьбою; 
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2) прагненням великих прибутків; 

3) невмілим стимулюванням керівників за етичну поведінку; 

4) недооцінкою етичних норм у суспільстві; 

5) намаганням досягнути мети та реалізувати місію організації будь- якою 

ціною; 

6) неетичною поведінкою партнерів; 

7) конфліктними, стресовими ситуаціями в організації; 

8) невдалим підбором та невмілим застосуванням стилів керівництва; 

9) занадто складною системою розроблення та прийняття рішень в 

організації. 

Для забезпечення етичної поведінки сучасний менеджмент пропонує такі 

заходи: 

• запровадження етичних норм, які відображають систему загальних 

цінностей, суспільних уподобань, правил поведінки працівників організації; 

• створення комітетів з етики; 

• застосування механізмів стимулювання, які б протидіяли неетичній 

поведінці та вчинкам; 

• здійснення соціальних ревізій для з'ясування впливу соціальних факторів 

на організацію; 

• організація навчання етичної поведінки керівників і усього персоналу: 

• постійне інформування працівників про випадки високо етичної 

поведінки; 

• проведення нарад, конференцій, симпозіумів, тощо з проблем етичної 

поведінки. 

Сформовані норми моральності є результатом тривалого за часом процесу 

становлення взаємин між людьми. Без дотримання цих норм неможливі 

політичні, економічні, культурні відносини, тому що не можна існувати, не 

поважаючи один одного, не накладаючи на себе певних обмежень. 
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Зіштовхуючись із проблемою етичного вибору, менеджери, як правило, 

опираються на нормативній точці зору, тобто визначених нормах і цінностях, у 

відповідності з якими і приймаються рішення. 

У нормативній етиці виділяють декілька підходів до опису систем 

цінностей і відповідно прийняття етично складних рішень, що можуть бути 

застосовані в практиці менеджменту: утилітарний підхід, індивідуалістичний 

підхід, морально-правовий підхід, концепція справедливості. 

Утилітаристський підхід. Основні принципи утилітаристського підходу 

засновані на тому, що відповідна нормам моралі поведінка приносить найбільшу 

користь найбільшому числу людей. Приймаючий рішення індивід повинний 

розглянути вплив кожного його варіанта на всі зацікавлені сторони і вибрати 

варіант, що приносить задоволення найбільшому числу людей. 

Індивідуалістичний підхід. Припускає, що морально прийнятними є дії 

людини, які йдуть їй на користь у довгостроковій перспективі. Головною 

рушійною силою вважається самоконтроль, а всі зовнішні сили, що його 

обмежують, повинні припинятися. Кожна людина обирає для себе найбільш 

вигідне в довгостроковій перспективі рішення, на основі чого і судить про якість 

своїх рішень. Індивідуалізм зводиться до поведінки, вигідній іншим людям, 

тобто дії людини починають відповідати бажаним для суспільства нормам. Одна 

з особливостей цього підходу в тому, що він припускає (якщо такі необхідні) дії 

індивіда, спрямовані на придбання особистих короткострокових вигод, взагапом 

не відповідним суспільним нормам. 

Морально-правовий підхід. Морально-правовий підхід стверджує, що 

людина споконвічно наділена фундаментальними правами і волями, що не 

можуть бути порушені чи обмежені рішеннями інших людей. У процесі 

ухвалення рішення можуть бути враховані наступні моральні права: 

1. Право на волю згоди. 

2. Право на приватне життя. 

3. Право на волю совісті. 

4. Право на належне звертання. 
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5. Право на життя і безпеку. 

Концепція справедливості. Існує розподільна справедливість (рівним – 

рівне), процедурна справедливість (відповідність правилам), компенсаційна 

справедливість (відшкодування збитку). 

У світовій економіці існує сім основних механізмів, за допомогою яких 

можна впровадити в практику етичні норми. До них відносяться: 

1) етичні кодекси; 

2) комітети з етики; 

3) тренінг; 

4) соціальні аудити; 

5) юридичні комітети; 

6) служби, що розглядають претензії громадян з етичних питань; 

7) зміни в корпоративній структурі. 

Найбільш часто застосовуваним механізмом є етичний кодекс. Він 

розробляється спеціально створеним органом – комітетом, комісією тощо. 

Близько 90% закордонних компаній впроваджувало етичні принципи за 

допомогою таких кодексів. Вони можуть бути розроблені для компанії в цілому 

і містити загальні для всіх етичні правила. 

У світовій економіці багато компаній в даний час створюють підрозділи 

або наймають окремих співробітників для розробки етичних кодексів: 

вживаються заходи щодо ознайомлення менеджерів з положеннями цих 

кодексів; створюється також система заохочення менеджерів за умови 

врахування ними питань етики при прийнятті рішень і відповідності їх 

службового поведінки етичним нормам, зафіксованим у кодексах. 

При контролі службових дій співробітників компанії використовують 

тести на детекторах брехні, тести на прийняття наркотиків і т.п. 

Більш продуктивним, на погляд менеджерів багатьох фірм та їхніх 

власників, є шлях прийняття на роботу випускників навчальних закладів, де була 

велика і розгалужена програма навчання основам етики. У такому випадку етичні 

стандарти закладаються у свідомість (і підсвідомість) майбутнього 
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співробітника як частина світоглядного комплексу і, навіть можна сказати, як 

непорушні аксіоми, що не підлягають оскарженню. Тоді громіздка і дорога 

система розробки кодексів компаній, навчання співробітників етичним нормам 

контролю за дотриманням етичних вимог виявляється в значній мірі 

непотрібною. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Описати та проаналізувати приклади неетичної поведінки, з якими 

стикалися ви особисто 

 


