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Анотація 
 

У статті розглянуто сучасні підходи до трактування сутності  корпоративної соціальної 

відповідальності. Запропоновано авторське визначення її поняття, досліджено переваги та 

недоліки корпоративної соціальної відповідальності. Охарактеризовано основні ознаки 

корпоративної соціальної відповідальності та вигоди, які вона дає підприємствам, у діяльності 

яких вона застосовується. Досліджено основні напрями реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності у внутрішньому середовищі (у формі корпоративної соціальної політики) та  

у зовнішньому середовищі (у формі корпоративного громадянства). Здійснено оцінку 

позитивних наслідків соціально відповідальних дій у реалізації принципів сталого розвитку 

підприємництва в Україні.  Визначено основні принципи реалізації соціальної відповідальності 

суб’єктів підприємництва. Охарактеризовано основні сфери прояву конкурентних переваг 

організації, сформованих на основі корпоративної соціальної відповідальності. Деталізовано 

показники для адекватної якісної оцінки соціально-відповідальної поведінки бізнесу, що 

дають більш повну характеристику соціальних інвестицій підприємництва. Визначено основні 

етапи впровадження стратегії корпоративної соціальної відповідальності в практику 

українських підприємств. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
 

В статье рассмотрены современные подходы к трактовке сущности корпоративной 

социальной ответственности. Предложено авторское определение ее понятия, исследованы 

преимущества и недостатки корпоративной социальной ответственности. Охарактеризованы 

основные признаки корпоративной социальной ответственности и выгоды, которые она дает 

предприятиям, в деятельности которых она применяется. Исследованы основные 

направления реализации корпоративной социальной ответственности во внутренней среде (в 

форме корпоративной социальной политики) и во внешней среде (в форме корпоративного 

гражданства). Осуществлена оценка положительных результатов социально ответственных 
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действий в реализации принципов устойчивого развития предпринимательства в Украине. 

Определены основные принципы реализации социальной ответственности субъектов 

предпринимательства. Охарактеризованы основные сферы проявления конкурентных 

преимуществ организации, сформированных на основе корпоративной социальной 

ответственности. Детализированы показатели для адекватной качественной оценки 

социально-ответственного поведения бизнеса, которые дают более полную характеристику 

социальных инвестиций предпринимательства. Определены основные этапы внедрения 

стратегии корпоративной социальной ответственности в практику украинских предприятий. 
 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, уровень 

социальной ответственности, предпринимательство, устойчивое развитие, 

стратегия корпоративной социальной ответственности. 
 

Постановка проблеми. Важливим інструментарієм побудови 

цивілізованих суспільних відносин у вирішенні глобальних питань стає 

механізм соціальної відповідальності. Необхідність активізації 

впровадження принципів соціальної відповідальності в життя сучасного 

суспільства, його правових та економічних інституцій обумовлена 

залученням України до процесів глобалізації, економічної інтеграції, 

важливістю створення позитивного іміджу вітчизняних підприємств на 

міжнародних ринках і на цій основі – отримання додаткових 

конкурентних переваг. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні на 

сьогодні перебуває ще в стадії становлення. Найактивнішими у цій 

сфері є, насамперед, представництва міжнародних корпорацій, які 

переносять на українське підґрунтя сучасні світові практики, принципи 

і стандарти соціальної відповідальності, а також великі та малі 

вітчизняні підприємства й організації, що удосконалюють на прикладі 

цих успішних корпорацій свою діяльність на засадах концепцій 

тотального управління якістю. 

Принципово новим для бізнесової етики є вимоги уважного ставлення 

до позавиробничих складових соціального клімату в колективі 

співробітників підприємства. Будь-яка підприємницька діяльність 

нерозривно пов’язана з ризиками різного ґатунку. Якісною відмінністю є 

процеси їх запобігання, врегулювання, що сьогодні залежать не лише 

від професійності сторін, але і від дотримання ними принципів 

соціальної відповідальності. Соціалізація менеджменту в умовах 

кризових процесів виявляється у переході від концепції тотального 

управління якістю до системи антикризового менеджменту та соціально 

орієнтованої концепції управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Категорію соціальна 

відповідальність бізнесу та механізм її прояву аналізували у працях  

відомі зарубіжні науковці, такі як С. Ааронсон, С. Адамс, М. Барнетт,  
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Д. Вуд, П. Друкер. М. Кларксон, А. Керолл, М. Портер, С. Сеті, Р. Фрімен 

та ін. Проблема втілення соціальних засад у підприємницьку діяльність – 

одна з найскладніших у соціально-економічній теорії. У низці робіт таких 

українських теоретиків, як О. Амоша [17], І. Барабашин, О. Грішнова 

[4], М. Дейч [5; 6], А. Колот [9] І. Лебєдєв [11], Н. Орлова [12],  

О. Охріменко [14], К. Фукова, Л. Федулова та інших,  висвітлено 

принципи та аспекти соціальної господарської діяльності в умовах 

становлення ринкової трансформації. Водночас аналіз літературних 

джерел свідчить, що світова економічна думка й далі продукує нові 

теоретичні розробки, концептуальні положення, які поповнюються 

новими елементами, перш за все управлінського та соціально-

економічного характеру. Згадані теоретичні розробки не є 

альтеративними стосовно базової концепції корпоративної соціальної 

відповідальності, хоч нерідко і претендують на це. Вони, частіше за все, 

локальні, суміжні та такі, що розглядають проблематику соціальної 

відповідальності в контексті інших споріднених теоретичних 

конструкцій.  

Формулювання цілей статті й аргументування актуальності 

поставленого завдання. Метою статті є комплексний аналіз поняття 

корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого розвитку 

підприємництва. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання 

наступних завдань: з’ясувати, яких вигід досягне  підприємство, 

дотримуючись принципів корпоративної соціальної відповідальності; 

дослідити основні напрями реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності у внутрішньому середовищі  та  у зовнішньому 

середовищі; здійснити оцінку позитивних наслідків соціально 

відповідальних дій у реалізації принципів сталого розвитку 

підприємництва; охарактеризувати основні сфери прояву конкурентних 

переваг організації, сформованих на основі корпоративної соціальної 

відповідальності. Також для цього необхідно визначити основні етапи 

впровадження стратегії корпоративної соціальної відповідальності в 

практиці  українських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Українським підприємствам, 

організаціям і установам необхідно усвідомити, що соціальна 

відповідальність безпосередньо пов'язана з рівнем ділової досконалості, 

адже в такому нестабільному динамічному середовищі вони навряд чи 

зможуть системно і протягом тривалого часу задовольняти зростаючі 

потреби ринку. На це вкрай важливо зважати в Україні, де рівень ділової 

досконалості більшої кількості організацій суттєво нижчий за відповідний 
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рівень у розвинених країнах. Саме тому сьогодні так необхідна 

підтримка держави, як для підкреслення важливості етичної і соціально 

відповідальної поведінки компаній, так  і просування найкращих практик 

компаній із соціальної відповідальності в Україні для підвищення 

престижності досконалих організацій і процесів безперервного 

системного їх вдосконалення. Це дозволить українському 

підприємництву посилити довгострокову конкурентоспроможність і 

репутацію через практики відповідального ставлення до своїх 

співробітників, споживачів та інших зацікавлених сторін.  

Ідея про корпоративну соціальну відповідальність виникла ще на 

початку ХХ ст., що було обумовлено не тільки і не стільки морально-

етичними чинниками, як це стверджується у багатьох публікаціях з цієї 

проблематики, але й розвитком продуктивних сил і суспільних 

відносин. Суспільно-економічне явище «соціальна відповідальність 

бізнесу» протягом ХХ ст. еволюціонувало від ідеї, що висловлювалася 

окремими підприємцями і дослідниками й трактувалася тільки як 

благодійність, до загальновизнаного принципу корпоративного 

управління [11, с. 107]. 

Незважаючи на безліч трактувань поняття «корпоративна соціальна 

відповідальність», які здебільшого мають право на існування та дають 

можливість розширити та (або) поглибити сутнісні характеристики 

цього явища, все ж більшість тлумачень концентрується навколо 

найпершого, сформульованого Г. Боуеном, визначення, згідно з яким 

соціальна відповідальність бізнесмена полягає в реалізації такої 

політики, прийнятті таких рішень або додержанні такої лінії поведінки, 

які були б бажані для цілей і цінностей суспільства [9,  с. 8]. 

Світовий досвід сформував наступні критерії, що дозволяють 

визначити підприємство (організацію) як соціально відповідальне: 

сумлінна сплата податків, виконання вимог міжнародного, державного, 

регіонального законодавства; виробництво та реалізація якісної 

продукції; реалізація корпоративних програм підвищення 

професіоналізму співробітників; реалізація корпоративних програм з 

охорони та зміцнення здоров'я співробітників; реалізація корпоративних 

програм морального стимулювання персоналу; реалізація благодійних та 

спонсорських проектів; участь у формуванні позитивної громадської 

думки про бізнес [11, с. 112]. У сучасній науці існує дуже багато підходів 

щодо трактування сутності корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу які доцільно узагальнити у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Сучасні підходи до визначення сутності корпоративної соціальної 

відповідальності* 

Джерело / 

організація 

Розуміння корпоративної соціальної відповідальності 

Міжнародний 

форум лідерів 

бізнесу - IBLF 

…просування практик відповідального бізнесу, які приносять користь 

бізнесу й суспільству та сприяють покномічно стійкому розвитку 

шляхом максимізації позитивного та мінімізації негативного впливу 

бізнесу на суспільство 

Світова рада 

компаній за сталий 

розвиток - WBCSD 

….зобов’язання бізнесу робити свій внесок у сталий економічний 

розиток, трудові відносини із працівниками, їх сім’ями, місцевою 

спільнотою і суспільством в цілому для поліпшення якості їх життя 

Організація «Бізнес 

за соціальну 

відповідальність» 

… таке ведення бізнесу, що задовольняє чи перевищує етичні, 

юридичні, комерційні та публічні очікування, які суспільство пов’язує 

з бізнесом 

Міжнародний 

стандарт соціальної 

відповідальності 

ISO26000 та 

Український центр 

розвитку 

корпоративної 

соціальної 

відповідальності 

…відповідальність організації за вплив її рішень та діяльності на 

суспільство та навколишнє середовище через прозору та етичну 

поведінку, що: сприяє сталому розвитку, враховуючи здоров'я та 

добробут суспільства; враховує очікування зацікавлених сторін та 

відповідає діючому законодавству; узгоджується з міжнародними 

нормами поведінки та інтегрована в діяльність всієї організації 

Об’єднання 

корпорацій США 

«Business for Social 

Responsibility» 

…досягнення комерційного успіху засобами, які ґрунтуються на 

етичних нормах і повазі до людей, спільноти, навколишнього 

середовища 

«Зелена книга» 

Європейської 

комісії 

…концепція, що дозволяє інтегрувати в повсякденну діяльність 

комерційних підприємств соціальні та екологічні аспекти, а також 

враховувати їх у процесі добровільної взаємодії із зацікавленими 

сторонами (стейкхолдерами, групами впливу) 

Ф. Котлер ..це вільний вибір компанії на користь зобов’язання підвищувати 

добробут суспільства, реалізуючи відповідні підходи до ведення 

бізнесу і виділяючи корпоративні ресурси 

О. І. Зінченко,  

А. М. Харченко 

...конкурентну перевагу успішно функціонуючого підприємства, 

завдяки якій невиробничі витрати підприємства примножують його 

ринкову вартість за рахунок колективного інтелектуального капіталу 

та гудвілу, конкурентоспромодінсть продукції, послуг та сприяють 

вирішенню соціальних, екологічних та економічних проблем 

суспільства 

А. М. Колот … раціональний відгук організації на суперечливі очікування 

заінтересованих сторін (стейкхолдерів), що спрямований на стійкий 

розвиток компанії 

О. А. Грішнова …це відповідальність компанії за суспільну корисність своєї 

діяльності перед усіма людьми та організаціями, з якими вона 

взаємодіє в процесі функціонування та перед суспільством загалом 
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 Продовження табл. 1 

І. В. Лебедєв …це спрямована на сталий розвиток активна соціальна позиція 

підприємства, що включає сумлінне виконання законодавства, 

стандартів і угод із соціального партнерства, а також добровільно 

прийнятих додаткових зобов'язань щодо задоволення економічних і 

соціальних потреб внутрішніх і зовнішніх зацікавлених осіб, місцевих 

громад і суспільства загалом 

*Джерело: складено на основі опрацювання джерел [3; 8; 11; 12; 16; 18; 20]. 
 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначені точки зору, можна 

запропонувати розуміння поняття «корпоративна соціальна 

відповідальність» як повної відповідальності підприємства за всі соціальні 

результати діяльності перед суспільством, тобто за вплив підприємства на 

всі соціальні групи, з якими стикається його діяльність: працівників 

підприємства, жителів найближчих районів, покупців продукції. 

Корпоративну соціальну відповідальність необхідно розглядати як фактор 

економічного зростання. Її доцільно реалізовувати за напрямами і 

заходами тільки тоді, коли це забезпечує економічне зростання 

підприємства. Саме такий підхід до корпоративної соціальної 

відповідальніості повинен бути об’єктом менеджменту й саме тому 

необхідна розробка теоретичних основ системи її управління та 

приналежності соціальної відповідальності до конкретної організаційної 

форми підприємства. 

Україна може забезпечити сталий розвиток виключно шляхом 

ефективного використання всіх видів ресурсів, структурно-технологічної 

реструктуризації виробництва, використання творчого потенціалу всіх 

членів суспільства для розбудови і процвітання держави. 

Доцільно також виділити особливості саме української моделі 

корпоративної соціальної відповідальності: 

- вимушений характер соціальної відповідальності бізнесу в діяльності 

українських підприємств; 

- відсутність в Україні ідеології соціально відповідального 

підприємництва та високого рівня громадянської самосвідомості;  

- прояв соціальної відповідальності підприємництва у відповідь на 

запит влади, коли вважають це формою державного рекету; 

- відсутність прозорих процедур вироблення соціальної політики як на 

рівні держави і регіонів, так і на рівні підприємств; 

- залежність форм і методів соціальної діяльності компаній від 

особистих уподобань та інтересів керівників і власників; 

- висока різноманітність форм соціальної активності, сформованих на 
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окремих підприємствах, в тому числі і шляхом власного балансу між 

економічною ефективністю та соціальною необхідністю; 

- значний розрив між суспільством і бізнесом у розумінні пріоритетів та 

переваг соціальної відповідальності [15, с. 199]. 

Запровадження корпоративної соціальної відповідальності повинно 

забезпечувати підприємствам наступні вигоди:  

- формувати високу репутацію в очах клієнтів (оскільки підвищується 

ціна бренду та лояльність клієнтів, налагоджуються партнерські зв’язки);  

- поява можливості підвищити прибутковість, зокрема через вирішення 

проблем з державними органами та органами контролю, налагодження 

дієвих відносин з ними;  

- можливість економити на залученні й утриманні 

висококваліфікованих спеціалістів;  

- збільшення обсягу продажу та частки ринку;  

- отримання постійного доступу до актуальної інформації з компетентних 

джерел, що забезпечить швидкість реакції на критичні проблеми на 

підприємстві та більш ефективне управління ризиками [12, с. 24]. 

Корпоративна соціальна відповідальність характеризується наявністю 

таких ознак (рис. 1): 

 

Рис.1. Характеристика основних ознак соціальної відповідальності 
 

Соціально відповідальні компанії отримують цілу низку відчутних 

переваг, включаючи зниження експлуатаційних витрат, підвищення обсягу 

продажів, залучення та збереження клієнтури, зростання продуктивності 

 

 
 

Основні ознаки 
корпоративної 

соціальної 
відповідальності 

соціальне явище, наділене конкретно-історичним змістом; 
свідоме здійснення обов’язку (повинності) особи перед 
суспільством;  
є велінням совісті суб’єкта; 
невиконання обов’язку (повинності) передбачає той чи 
інший ступінь осуду такої особи суспільством (суспільною 
групою, окремими членами суспільства) містить 
ініціативний характер; 

надає перевагу або суспільному суб’єкту, або ж 
індивідуальному суб’єкту, котрий, ймовірно, трактується як 
представник суспільства чи соціальної групи; 
надає перевагу компромісу між суспільними інтересами та 
цілями, з одного боку, та індивідуальними, професійними, 
етичними і т.д. устремліннями, з іншого; 
поведінка людей в контексті соціальної відповідальності 
визначається, здебільшого, очікуваннями людей щодо 
соціальної позиції суб’єкта у формуванні соціально 
визначених атрибутів конкретних соціальних груп 
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праці співробітників і поліпшення якості їх роботи, створення додаткових 

можливостей для залучення і збереження персоналу, зниження потреби у 

здійсненні наглядових функцій, а також розширення доступу до капіталу, 

що в кінцевому рахунку веде до поліпшення фінансових показників. 

Переваги можна згрупувати залежно від місця, в якій вони 

виявляються (рис. 2). 

Макросередовище 

Збереження соціальної стабільності у суспільстві в цілому 

Формування позитивного іміджу в інвесторів 

Підвищення корпоративного іміджу підприємства 

Зниження фінансових та нефінансових ризиків 

Зростання рівня довіри до підприємства за рахунок відкритості 

Мікросередовище 

Створення стійких відносин із суспільством 

Створення стійких відносин з органами влади 

Стратегічна співпраця з партнерами 

Залучення нових споживачів 

Внутрішнє 

середовище 

Удосконалення методів корпоративного управління 

Залучення професійних кадрів 

Зниження операційних витрат 

Рис. 2. Сфери прояву конкурентних переваг підприємства, 

сформованих на основі корпоративної соціальної відповідальності 
 

1) переваги у внутрішньому середовищі організації забезпечують 

підвищення якості управління бізнесом; 

2) переваги в мікросередовищі спрямовані на отримання підтримки з 

боку економічних суб'єктів, що мають безпосередній вплив на організацію. 

Після того як налагоджені процеси корпоративної соціальної 

відповідальності у внутрішньому середовищі організації, програми КСВ 

можуть продовжувати розвиток, орієнтований і на мікросередовище 

організації; 

3) переваги в макросередовищі є наслідком двох перших груп і 

спрямовані в основному на формування сприятливого середовища 

функціонування підприємства шляхом зниження ризиків, властивих 

економіці і суспільству в цілому. 

Корпоративна соціальна відповідальність повинна обов’язково 

реалізуватись у внутрішньому середовищі підприємства (у формі 

корпоративної соціальної політики) та у зовнішньому середовищі (у формі 

корпоративного громадянства) (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Реалізація корпоративної соціальної відповідальності у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства* 

Копоративна соціальна відповідальність 

у внутрішньому середовищі 

Копоративна соціальна 

відповідальність у зовнішньому 

середовищі 

Забезпечення продуктивної зайнятості 

працівників підприємства 

Зміцнення традицій чесного підприємництва 

Гідна оплата праці на основі зростання її 

продуктивності, участь працівників у 

прибутках підприємства 

Сприяння зміцненню соціальної правової 

держави і громадянського суспільства 

Створення здорових безпечних і сприятливих 

умов праці без винятку для всіх працівників 

підприємства 

Розвиток соціального капіталу: 

впровадження у ділову практику відно- син, 

заснованих на чесності, взаємній довірі, 

підтримка здорового способу життя, 

втілення ідеалів гуманізму, свободи, 

справедливості й солідарності 

Дотримання прав працівників у сфері 

соціально-трудових відносин, гарантія 

свободи діяльності профспілок 

Налагодження дієвої системи соціального 

партнерства 

Створення сприятливих умов для відтворення 

і розвитку людського ка- піталу та його 

раціонального використання 

Забезпечення якості продукції, прав та 

інтересів споживачів, сприяння 

формуванню раціональної моделі 

споживання 

Удосконалення соціально-трудових відносин 

на засадах соціального партнерства, 

впровадження економічної демократії 

(залучення працівників до участі у власності 

підприємств і управління ними) 

Охорона навколишнього природного 

середовища і ресурсозбереження 

Створення на підприємствах сприятливого 

соціально-психологічного клімату, виховання 

працівників у дусі гуманізму, соціальної 

справедливості і відповідальності 

Взаємодія з місцевими органами влади і 

громадами з метою сталого розвитку 

територій розташування 

Надання працівникам підприємств 

додаткового «соціального пакета» 

Соціальне підприємництво, тобто 

підприємницька діяльність не тільки для 

отримання прибутку, але й для реалізації 

суспільно корисних цілей 

Підвищення освітнього рівня та професійної 

підготовки кадрів, посадового та 

професійного зростання 

Спонсорство і корпоративна благодійність 

(всі експерти відзначають, що благодійність 

є однією із складових соціальної 

відповідальності бізнесу) 

Впровадження «виробничої демократії» – 

залучення до участі в управлінні 

підприємствами рядових акціонерів і 

найманих працівників, продаж акцій 

працівникам підприємства та їхнім родичам 

Підтримка добровільної суспільно корисної 

діяльності громадян 



 

 

SOCIAL ECONOMICS AND POLITICS 

 

Issue IV (68), 2017 

 

 

29 

Продовження табл. 2 

Надання працівникам підприємств 

різноманітних соціальних послуг, передусім у 

сфері охорони здоров'я, відпочинку, 

дозвілля; сприяння у поліпшенні житлово-

побутових умов працівників тощо 

Діалог із зацікавленими сторонами і 

громадськістю, відкритість, соціальна 

(нефінансова) звітність 

*Джерело: складено в результаті опрацювання джерел [6; 8; 9; 11; 12; 18]. 
 

Авторським колективом Інституту економіки промисловості НАН України 

здійснено низку експертних опитувань на виконання бюджетної теми 

«Соціальні чинники сталого розвитку промислового регіону», зокрема 

досліджено питання позитивних змін при виконанні соціально 

відповідальних дій щодо сталого розвитку в Україні (табл. 3).  

Таблиця 3 

Оцінка позитивних наслідків соціально відповідальних дій у 

реалізації принципів сталого розвитку в Україні, %  [14, с. 12]  

Які позитивні зміни відбудуться при соціально 

відповідальних діях у реалізації принципів сталого розвитку 

в Україні? 

Результат 

Дбайливе ставлення до навколишнього середовища, раціональне 

споживання і використання природних ресурсів 

65,8 

Соціальна, економічна й екологічна рівновага та розвиток  57,0 

Зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості життя і 

трудової активності 

44,3 

Активізація соціально відповідальної діяльності держави, 

суспільства, бізнесу, особистості у формуванні умов сталого 

розвитку 

43,7 

Становлення узгодженої системи цінностей та духовно- культурний 

розвиток людського суспільства 

43,7 

Використання у виробництві ресурсозберігаючих технологій 40,5 

Модернізація соціальних відносин, консолідація зусиль суспільства 

та влади в забезпеченні сталого розвитку 

39,2 

Формування і реалізація моделі споживання згідно з принципами 

сталого розвитку 

26,6 

Високий рейтинг України щодо сталого розвитку в міжнародних 

порівняннях 

12,0 

Інше 3,2 

Важко відповісти 1,9 
 

Також важливо, щоб у процесі своєї діяльності суб’єктами підприємництва 

було дотримано основних принципів соціальної відповідальності. Ключове 

значення у реалізації ініціатив відіграє обрана підприємством стратегія  

корпоративної соціальної відповідальності, яка визначає напрям розвитку, 
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що відрізняється від інших фірм, з урахуванням існуючих ресурсів, 

навичок, умінь та обмежень зовнішнього середовища. Дана стратегія 

повинна бути спрямована за наступними принципами (рис.  3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Основні принципи формування стратегії корпоративної 

соціальної відповідальності* 

*Джерело: складено на основі опрацювання джерел [8; 9; 12; 14; 19]. 
 

Для адекватної якісної оцінки соціально-відповідальної поведінки 

бізнесу розроблено систему ефективних показників, що дають більш повну 

характеристику соціальних інвестицій підприємництва. Їх можна об’єднати 

у три групи (табл. 4). 

Основні принципи формування стратегії 

корпоративної соціальної відповідальності 

налагодження тісних та 

довгострокових відносин зі 

споживачами, 

постачальниками та 

діловими партнерами 

орієнтація на споживача, 

лідерство у якості, 

сервісному обслуговуванні 

та надійності 

прискорення розробки 

високоякісних товарів і 

послуг та скорочення 

термінів їх просування на 

світовий ринок 

формування банку 

кваліфікованої та 

мотивованої на високу 

продуктивність робочої 

сили. 

отримання репутації надійної 

організації, яка 

відповідально відноситься до 

соціальних та екологічних 

проблем 

новаторство, безперервне 

удосконалення 

 
Створення сприятливого 

соціально-психологічного 
клімату для колективу 
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Таблиця 4 

Система показників, що характеризують соціальні інвестиції 

підприємства [20] 

Група показників Характеристика групи Ознаки та параметри показників 

Перша група характеризує 

інституційне 

оформлення соціальної 

політики бізнесу 

 нормативна централізація соціальної 

відповідальності бізнесу (наявність 

спеціального документа, в якому 

зафіксовані основні напрямки соціальної 

політики підприємтсв); 

 організаційна централізація соціальної 

відповідальності бізнесу (наявність 

спецвідділу, відповідального саме за 

соціальні проекти); 

 нормативні засади соціальної політики 

підприємств (наявність колективного 

договору) 

Друга група дає можливість оцінити 

облік соціальних 

заходів бізнес-установ 

 наявність фінансової звітності 

підприємств, що відповідає міжнародним 

стандартам та складається щорічно; 

 застосування звітів з соціальної 

відповідальності бізнесу міжнародного 

зразка;  

 оцінка ефективності здійснених 

соціальних вкладень; 

 інформування суспільства про рівень 

своєї соціальної відповідальності 

Третя група характеризує ступінь 

комплексності 

соціальних інвестицій 

бізнесу та дає 

можливість виявити 

надмірну концентрацію 

фінансування на 

окремих напрямках 

соціальної політики 

 інвестиції у розвиток персоналу; 

 охорона праці і здоров’я найманих 

працівників;  

 екологічність процесу виробництва та 

продукції, ресурсозберігаючі технології; 

 дотримання принципів добросовісної 

ділової практики і чесної конкуренції; 

 розвиток та підтримка місцевого 

населення 
 

На основі зазначених показників розраховуються часткові і загальні 

індекси соціальних інвестицій бізнесу, а саме: якісний індекс соціальних 

інвестицій  та загальний якісний індекс соціальних інвестицій. Однак 

оцінка соціальних інвестицій бізнесу лише за допомогою якісних індексів 

не дає повного уявлення про їх реальний стан та має такий недолік, як: 

врахування наявності певної ознаки соціальної відповідальності 

підприємства не дає відповіді про масштаби її розвитку. Так, наприклад, 

дві компанії розвивають місцеву громаду, але одна безсистемно та рідко, а 

інша залучає для цього велику кількість ресурсів і має власну стратегію їх 
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витрачання. При цьому під час оцінювання за допомогою якісних індексів 

обидві компанії будуть оцінені позитивно.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку. Таким чином, без реалізації політики 

соціальної відповідальної підприємств і бізнесу в цілому неможливе 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Соціальна 

відповідальність в контексті запровадження сталого розвитку є необхідною 

умовою і якістю системи суспільної взаємодії між соціальними суб'єктами 

на усіх рівнях управління. Конкурентоспроможність, імідж підприємства 

багато в чому визначаються рівнем налагодженості соціально 

відповідальних відносин як всередині самого підприємства, так і в системі 

зовнішніх зв'язків. Сталість відповідальних відносин на підприємстві 

забезпечує його визнання як на національному, так і на міжнародному 

рівнях. Чим більше таких підприємств функціонує в економіці  країни, тим 

вищим є загальний результат економічної діяльності в системі 

господарювання і  відчутнішим є її соціальний ефект. Системний розвиток 

суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності вимагає 

сталості і відповідної якості в системі взаємодії між основними суб’єктами 

господарювання – між державою і суспільством, бізнесом і владою, 

власниками та найманими працівниками. 
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The article focuses on the modern approaches to the definition of the essence of the corporate 

social responsibility. The author’s definition of the notion is presented and the advantages and 

disadvantages of the corporate social responsibility are analyzed and compared. The main 

peculiarities of the corporate social responsibility and its benefits for the enterprise operation are 
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defined. The analysis is aimed at the differentiation of the main tends in the implementation of 

the corporate social responsibility in the inner (corporate social policy) and external environment 

(corporate citizenship). The positive outcomes of the social responsibility strategies in the growth 

of the entrepreneurship in Ukraine and the main principles of the social responsibility 

implementation have been studied. The main spheres of the competitive benefits of the 

enterprises based on the corporate social responsibility are analyzed. The indices of the detailed 

qualitative evaluation of the social responsibility behavior of the enterprise provide the wider 

characteristics of the social investments of the enterprise. The principle stages of the 

implementation of the corporate social responsibility in the Ukrainian enterprises operations are 

defined.  
 

Keywords: corporate social responsibility, stages of social responsibility, 

entrepreneurship, steady development, strategy of the corporate social responsibility.  
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Анотація 
 

У статті досліджуються теоретичні і практичні аспекти мотивації молоді до професійного 

розвитку.  Проаналізовано стан молодіжного ринку праці в Україні за 2012-2017 (І півріччя) 

рр. Визначено тенденції зайнятості та безробіття української молоді, а також чинники, що 

перешкоджають працевлаштуванню молодих фахівців. Досліджено вплив матеріальних 

методів мотивації на професійну діяльність молодих працівників у розрізі вікових груп і видів 


