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БІЗНЕСУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Анотація. Суб’єкти підприємництва у всьому світі, як і учасники їх проектів, 

усе більше усвідомлюють потребу в соціально відповідальній поведінці. У статті 

розглянуто поняття “соціальної відповідальності”, надане авторське тлумачення 

цього поняття, висвітлено принципи соціальної відповідальності, проаналізовано її 

складники та рівні на підприємстві. Надано сутність поняття «корпоративна 

соціальна відповідальність», її елементи та вплив на різні аспекти діяльності 

підприємства. Зроблено висновок, що вітчизняному бізнесу необхідна адаптація 

міжнародного стандарту ISO 26000, подальший розвиток нормативно-правового та 

фінансового забезпечення, формування нових підходів до моралі та культури ведення 

бізнесу і розширення його інноваційної спрямованості.  

Ключові слова: соціальна відповідальність, фінансове забезпечення, бізнес, 

держава, суспільство, ISO 26000.  

Summary. Entrepreneurs all over the world, as well as participants in their projects, 

are increasingly aware of the need for socially responsible behavior. In the article, it is 

considered the concept of “social responsibility”, it is given author’s interpretation of this 

concept, the principles of social responsibility are highlighted, its components and levels are 

analyzed. It is given the essence of the concept “corporate social responsibility”, its elements 

and influence on various aspects of the enterprise activity. It is concluded that domestic 

business requires the adaptation of the international standard ISO 26000, further 

development of regulatory and financial support, the formation of new approaches to the 

morality and culture of doing business and expanding its innovation orientation. 
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Постановка проблеми. В останні роки розвитку світової економіки 

та взаємовідносин між бізнесом та суспільством усе більшого значення 

набувають питання соціальної відповідальності. Досвід розвинених країн 

свідчить, що для забезпечення довгострокового економічного прогресу 

недостатньо дотримуватися тільки економічних принципів, які 
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передбачають отримання економічної вигоди, а необхідно поєднувати їх з 

ментальними. Суб’єкти підприємництва у всьому світі все сильніше 

усвідомлюють і відчувають потребу в соціально відповідальному 

ставленні до свого оточення. Збільшувана роль соціальної 

відповідальності бізнесу викликана необхідністю економічного росту 

країни, сталого розвитку та фінансового забезпечення підприємств, 

формування їх ділової репутації та позитивного іміджу в суспільстві. 

Реалізація принципів соціальної відповідальності сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства на довгострокову перспективу, є 

запорукою його інвестиційної привабливості та фінансового забезпечення, 

а також дозволяє розв’язати не тільки соціальні проблеми конкретного 

підприємства, але і пом’якшити соціальні суперечності в суспільстві. 

Розуміння підприємством зобов’язань щодо суспільства, у якому воно 

функціонує, є основоположним фактором, що впливає на його 

результативність, фінансову стійкість і здатність ефективно 

функціонувати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняттю соціальної 

відповідальності приділили увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: 

А. Бен, Д.Н. Ушаков, П. Уочман, М. Форстер, Ф. Котлер, М. Фрідман, 

М.А. Комаров, М.М. Максимцов, А.Н. Кошелев, М.М. Іваннікова та ін. 

Однак питання соціально відповідальної поведінки сучасного бізнесу 

є ще новими і недостатньо вивченими не тільки в Україні, але і у 

світовому співтоваристві, а впровадженню вимог міжнародного стандарту 

ISO 26000 та розвитку його законодавчої підтримки в Україні не 

приділяється належної уваги. 

Ціль наукової статті. З’ясувати сутність поняття «соціальна 

відповідальність», його основні характеристики, принципи та рівень 

розвиненості в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто підкреслити, що 

соціальну відповідальність бізнесу кожна компанія розуміє по-своєму, і 

загальноприйнятого визначення цього поняття на сьогодні немає. До 2010 

року соціальна відповідальність мала близько 80 різних визначень: 

корпоративне громадянство, благодійність, соціальна відповідальність 

бізнесу, лінія потрійного критерію. Це призвело до того, що ця категорія 

стала сприйматися абстрактно, і важко було порівняти соціальну 

відповідальність одного підприємства з іншим [8, с.13]. Завдяки досвіду 

зарубіжних країн щодо впровадження принципів корпоративної соціальної 

відповідальності в практику підприємств, у 2010 році був прийнятий 

стандарт – міжнародне керівництво із соціальної відповідальності ISO 

26000, який на сьогодні отримав статус національного і в нашій країні. 

Стандарт ISO 26000 визначає цю категорію «як відповідальність 

організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і 

навколишнє середовище через прозору і етичну поведінку, яка є сумісною 

зі стійким розвитком і добробутом суспільства; враховує очікування 
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зацікавлених сторін; відповідає законам; узгоджується з міжнародними 

нормами поведінки і введено в усій організації» [7]. 

З нашої точки зору, соціальна відповідальність компанії – це певна 

концепція, відповідно до якої суб’єкт підприємництва враховує інтереси 

суспільства, бере на себе відповідальність за вплив своєї діяльності на 

власних працівників і співтовариство в цілому. Ці зобов’язання виходять 

за рамки, встановлені законом, тому що, крім зобов’язання, дотримуватися 

законодавства, суб’єкт підприємництва добровільно вживає додаткових 

заходів з метою свого фінансового забезпечення, підвищення якості життя 

своїх працівників, їхніх сімей, а також усього суспільства в цілому. 

Соціальна відповідальність базується на певних принципах:  

1. Принцип відповідності правовим нормам держави. 

2. Принцип відповідності актам, визнаним на міжнародному рівні. 

3. Принцип визнання зацікавлених сторін та їх інтересів. 

4. Принцип підзвітності. 

5. Принцип прозорості. 

6. Принцип сталого фінансового розвитку. 

7. Принцип етичної поведінки. 

8. Принцип «обережності» та завбачливого підходу. 

9. Принцип поваги фундаментальних прав людини. 

10. Принцип поваги індивідуальності [7,4,10,2]. 

Соціальна відповідальність поділяється на зовнішню (відносини з 

іншими суб’єктами суспільства) і внутрішню (внутрішньовиробничу). 

До зовнішньої соціальної відповідальності належать: 

- спонсорство та корпоративна благодійність; 

- взаємодія з місцевими громадами, органами влади; 

- участь компанії в подоланні кризових ситуацій у країні; 

- різні програми для поліпшення екології; 

- випуск якісної продукції, що передбачає дотримання зобов’язань 

перед споживачами товарів і послуг. 

До внутрішньої соціальної відповідальності належать: 

- ділова практика щодо власного персоналу, власників бізнесу й 

кожного окремого працівника: 

- безпека праці;  

- стабільна виплата заробітної плати; 

- підтримка гідної заробітної плати, яка дозволяє утримувати сім’ю, 

давати дітям освіту і забезпечувати стабільний споживчий попит; 

- додаткове медичне й соціальне страхування працівників; 

- розвиток людських ресурсів через навчальні програми та програми 

підвищення кваліфікації; 

- допомога у критичних ситуаціях [9, с.52; 5; 1]. 

Соціальна відповідальність реалізується на різних рівнях і в різних 

обсягах (рис. 1). 

 



 259 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рівні соціальної відповідальності на підприємстві 

У сучасній науковій літературі в усіх країнах особлива увага 

приділяється саме корпоративній соціальній відповідальності. 

Виділяють три рівні корпоративної соціальної відповідальності: 

соціальне зобов’язання, соціальне реагування, соціальну чутливість. 

Корпоративна соціальна відповідальність: 

- як соціальне зобов’язання - це економічна і правова відповідальність 

підприємства перед суспільством; 

- як реагування на соціальні норми й очікування – це добровільна 

участь підприємства у розв’язанні проблем, які прямо пов’язані з його 

діяльністю; 

- як соціальна чутливість – це попередження, профілактика й 

запобігання негативних наслідків діяльності підприємства, активний 

пошук шляхів вирішення соціальних проблем [3, с. 34]. 

Ці рівні тісно взаємопов’язані між собою, у їх основі лежить правова 

та економічна відповідальність, яка сприяє попередженню негативних 

процесів на підприємстві та в суспільстві. Проаналізувавши сутність і 

складники поняття «корпоративна соціальна відповідальність», можна 

зробити висновок, що вона являє собою комплекс заходів, спрямованих на 

такі об’єкти: громадські організації (фінансування і підтримка соціальних 

програм у сфері науки, освіти, культури); працівників (програми 

фінансового забезпечення медичної допомоги та освіти), споживачів 

(якісні товари та послуги); партнерів (програми взаємного розвитку і 

підтримки); місцеву владу (лояльність і надання різних пільг); галузеві 

асоціації (підтримка галузевих програм, обмін досвідом). 

Реалізація заходів щодо соціальної відповідальності може впливати 

на такі аспекти діяльності підприємства: конкурентні переваги; ділову й 

суспільну репутацію; можливість залучення й утримання працівників, 

бізнес-партнерів, замовників і споживачів; забезпечення моралі, 

корпоративної прихильності і продуктивності праці працівників; 

відносини з інвесторами, власниками, кредиторами, спонсорами та 

фінансово-кредитною системою; відносини з компаніями, урядом, 

засобами масової інформації, постачальниками, колегами, клієнтами та 
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галузевою спільнотою. 

У сучасних умовах у нашій країні саме перераховані можливості є 

найбільш зрозумілими і близькими для розуміння бізнесу та для його 

розвитку. Необхідно також враховувати готовність суспільства до 

розуміння тих чи тих заходів з боку підприємства, їх ефективність і вплив 

на його імідж. На жаль, в Україні лише деякі підприємства можуть бути 

визнані суспільством як соціально відповідальні, серед них в основному 

суб’єкти великого бізнесу, такі як: СКМ, Метінвест, ДТЕК, Київстар, 

НІКО, МТС, Оболонь та ін. Це обумовлено, насамперед, тим, що 

запорукою ефективних заходів соціальної відповідальності є розвинена 

організаційна система корпоративного управління з раціональним 

розподілом відповідних компетенцій і повноважень між власниками, 

радами директорів і менеджерами. Майже на чверті вітчизняних 

підприємств рішення щодо розвитку системи корпоративної соціальної 

відповідальності приймають власники. IBM Institute for Business Value 

провів опитування 250 лідерів світового бізнесу, яке показало, що більш 

ніж 2/3 (68%) із них розглядають корпоративну соціальну відповідальність 

як нове джерело доходів, а близько 54% впевнені, що вона сприяє 

отриманню нових конкурентних переваг компанії на ринку [11, с. 3]. 

В умовах світової глобалізації та перенасиченості ринку 

загострюється конкуренція, і для утримання місця на ринку збуту все 

більше виробників у всьому світі змушені шукати та знаходити рішення, 

здатні забезпечувати їм довгострокове лояльне ставлення з боку клієнтів, 

співробітників, інших зацікавлених сторін і суспільства. Це, по суті, і 

становить об’єктивну основу для великого переформатування бізнесу на 

соціально спрямований. У пострадянських країнах, до яких належить і 

Україна, необхідно якнайшвидше це осмислити і внести корективи до 

самої філософії організації та ведення бізнесу з метою активізації його 

розвитку. Соціальна спрямованість бізнесу – це поєднання соціально 

відповідальних підходів до ведення бізнесу (базис) і специфічної 

діяльності компанії з розв’язання соціальних проблем у суспільстві 

(надбудова). Остання може включати сприяння просуванню соціальних 

ініціатив, благодійний маркетинг, фінансову підтримку, корпоративний 

соціальний маркетинг, корпоративну філантропію, волонтерську 

діяльність на благо суспільства – те, що надає компанії додаткові цінності, 

але не є її основною діяльністю [6]. 

Висновки. Прояв соціальної активності в нашій країні має 

спонтанний характер, що викликає потребу в розвитку її нормативно-

правового та організаційного забезпечення з урахуванням використання 

зарубіжного досвіду. У розвинених країнах існують різні державні 

програми, зокрема фінансової підтримки, і стимулювання соціальної 

відповідальності бізнесу, у рамках яких держава визначає бажану 

поведінку, привертає компанії приватного й державного секторів до 

спільного виконання соціальних завдань, матеріально стимулює бізнес до 
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соціально відповідальної діяльності та розробляє стандарти і заходи щодо 

стимулювання бізнесу до соціально відповідальної поведінки. 

Соціальна відповідальність стає одним з найважливіших факторів, які 

впливають на бізнес-діяльність. Тому кожному підприємству 

рекомендується стати більш відповідальним із соціальної точки зору, 

застосовуючи міжнародний стандарт ISO 26000, і впроваджувати 

соціально відповідальну поведінку в чинні організаційні та фінансові 

стратегії, системи, практики і процеси. Усвідомлення підприємством своєї 

соціальної відповідальності впливає на його загальну репутацію, здатність 

залучати і стабілізувати кадровий склад, підтримувати моральний стан 

персоналу й підвищувати продуктивність праці; формувати думку 

інвесторів і фінансового співтовариства; залучати та утримувати 

споживачів продукції та послуг, підвищувати якість взаємовідносин з 

державними та місцевими органами влади та управління, засобами 

масової інформації, спільнотою, у якій функціонує підприємство, а також 

із його постачальниками й партнерами в бізнес-діяльності.  
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РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Анотація. У статті розкривається зміст і основні напрями управління 

інвестиційними процесами в системі державної стратегії економічної безпеки. Поряд 

з аналізом функціональних складників державного управління інвестиційними 

процесами в контексті економічної безпеки розглядаються методологічні основи 

проведення інвестиційної політики як складника національної безпеки. У статті 

пропонуються деякі заходи щодо впровадження системного використання фіскальних 

і грошово-кредитних інструментів економічної інвестиційної політики як необхідної 

умови забезпечення економічної безпеки і зростання у вітчизняної економіки. 

Ключові слова: економічна безпека, інвестиційна безпека, забезпечення 

інвестиційної безпеки, управління інвестиційними процесами. 

Summary. The article reveals the content and main directions of management of 

investment processes in the state strategy system of economic security. Together with the 

analysis of the functional components of state management of investment processes in the 

context of economic security, the methodological foundations of investment policy as a 

component of national security are considered. The article proposes some actions to 

implement system use of fiscal and monetary instruments of economic investment policy as a 

necessary condition for ensuring economic security and growing the domestic economy. 

Key words: economic security, investment security, implementation of investment 

security, management of investment processes. 


