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У статті визначено, що соціальна відпові-
дальність бізнесу розглядається як особли-
вий вид суспільних відносин та як результат 
розвитку соціально орієнтованої економічної 
системи, що в сукупності зумовлює індика-
тори зрілості та демократизації суспіль-
ства. Наведено чинники, що сприяють про-
суванню соціальної відповідальності, серед 
яких – соціальна та економічна безпека 
держави, занепокоєння й очікування грома-
дян, споживачів, контролюючих органів та 
інвесторів, посилення впливу соціальних кри-
теріїв та механізмів взаємодії із суб’єктами 
бізнесу на інвестиційні рішення, прозорість 
діяльності підприємств, шкода від розвитку 
тіньового бізнесу. Визначено, що позитив-
ними наслідками соціального інвестування 
є розвиток ділових якостей підприємства, 
фінансовий та суспільний ефекти. Зазна-
чено, що складники корпоративної соціаль-
ної відповідальності базуються на принци-
пах, роботу яких забезпечує корпоративна 
культура. 
Ключові слова: соціальна відповідальність 
бізнесу, соціальне інвестування, імідж підпри-
ємства, стратегія розвитку підприємства, 
корпоративна культура.

В статье определено, что социальная 
ответственность бизнеса рассматрива-
ется как особый вид общественных отно-
шений и как результат развития социально 
ориентированной экономической системы. 
Приведены факторы, способствующие про-
движению социальной ответственности: 
социальная и экономическая безопасность 
государства, обеспокоенность и ожидания 
граждан, потребителей, контролирующих 
органов и инвесторов, усиление влияния 
социальных критериев и механизмов взаи-
модействия с субъектами бизнеса на инве-
стиционные решения, прозрачность дея-
тельности предприятий, обеспокоенность 
последствиями развития теневого бизнеса. 
Определено, что положительные послед-
ствия социального инвестирования – это 
развитие деловых качеств предприятия, 
финансовый и общественный эффекты. 
Отмечено, что составляющие корпоратив-
ной социальной ответственности базиру-
ются на принципах, работу которых обеспе-
чивает корпоративная культура. 
Ключевые слова: социальная ответствен-
ность бизнеса, социальное инвестирование, 
имидж предприятия, стратегия развития 
предприятия, корпоративная культура.

In the article it has been defined that the social responsibility of business is considered as a special kind of social relations and as a result of the development 
of socially oriented economic system, which together determines the indicators of the society maturity and its democratization. The factors contributing to the 
promotion of social responsibility such as social and economic security of the state, concerns and expectations of citizens, consumers, controlling authorities 
and investors, strengthening the influence of social criteria and mechanisms of interaction with business entities on investment decisions, transparency of 
the enterprises activity and transparency business have been listed. One of the important aspects of the overall perception and the enterprise evaluation is 
the impression it produces, that is exactly its image. It is necessary to organize a stakeholder survey process and to ensure that a public account mecha-
nism is in place for subsequent changes. Today, this process is formal, so there are regular breaches of the communication principle. Due to this fact, the 
corporate development strategy based on the principles of social responsibility can be considered as a social investment. The positive consequences of 
social investment in the strategic plan will be the development of the enterprise business qualities, financial and social effects. It has been noted that the 
components of corporate social responsibility are based on the principles that corporate culture provides. The main obstacles to the development of social 
responsibility at domestic enterprises can be attributed to the focus of the business on quick methods of profit, rather than on the long-term result and lack of 
significant experience in partnership relations with other entities. Therefore, it has been established that the inclusion of socially responsible activities as the 
basis according to the residual principle is due to the wrong understanding that the problems of society do not affect the enterprise results activity. Effective 
implementation of the social responsibility concept in the strategic and investment processes can provide appropriate measures.
Key words: business social responsibility, social investment, enterprise image, enterprise development strategy, corporate culture.

Постановка проблеми. Конкурентна боротьба 
між підприємствами вже давно не обмежується 
тільки якістю та ціною вироблених товарів. Жодна 
компанія, виходячи на міжнародні ринки, не може 
розраховувати на успіх, якщо вона не будує свою 
бізнес-стратегію з урахуванням принципів соціаль-
ної відповідальності. Саме тому до соціальної від-
повідальної діяльності підприємств прикуто багато 
уваги і з боку бізнесу, і з боку науковців. Особливо 
актуальною у цьому контексті є проблема прак-
тичного впровадження даної концепції у повсяк-
денну діяльність підприємств України. За Індек-
сом соціального прогресу (Social Progress Index) 
у 2019 р. Україна посіла 80-е місце зі 149 країн [1].

Концепція соціальної відповідальності бізнесу 
нині дуже міцно увійшла в українське бізнес-
середовище. Належна увага приділяється роз-

криттю змісту даної теорії, різновидам даної кон-
цепції та особливостям, які мають бути притаманні 
саме українським підприємствам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Упровадження концепції соціальної відповідаль-
ності бізнесу в Україні триває майже п’ятнадцять 
років, але ще й досі виникає багато практичних 
питань щодо її реалізації безпосередньо на підпри-
ємствах. Більшість українських дослідників, серед 
яких О. Бігняк, В. Воробей, Л. Грицина, І. Малик, 
О. Маліновська [2–7] та ін., розглядали це питання 
суто з теоретичної точки зору, оминаючи практичні 
аспекти впровадження даної концепції.

Оскільки перед топ-менеджментом українських 
підприємств постає реальна проблема гармонізації 
основної діяльності підприємства та заходів щодо 
його соціальної відповідальності, впровадження 



177

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

останньої у стратегічний та інвестиційний процеси 
задля забезпечення певного рівня соціального 
розвитку є аспектом розгляду цього дослідження.

Постановка завдання. Вказані вище проб-
леми зумовлюють мету дослідження, що полягає 
в обґрунтуванні напрямів розвитку підприємства 
з урахуванням концепції соціальної відповідаль-
ності бізнесу, а також аналізі основних проблем 
під час формування їх стратегічного та інвестицій-
ного складників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі соціальна відповідаль-
ність бізнесу розглядається у такому контексті: 
по-перше, як особливий вид суспільних відносин 
і, по-друге, як результат розвитку соціально орі-
єнтованої економічної системи, що в сукупності 
зумовлює індикатори зрілості суспільства та його 
демократизацію.

У сучасних умовах багато чинників сприяють про-
суванню соціальної відповідальності, основними 
серед яких є: соціальна та економічна безпека дер-
жави, яка є метою будь-якої держави, особливо 
в умовах демократизації державного управління; 
занепокоєння й очікування громадян, споживачів, 
контролюючих органів та інвесторів у контексті гло-
балізації і широкомасштабних індустріальних змін; 
посилення впливу соціальних критеріїв та механіз-
мів взаємодії із суб’єктами бізнесу на інвестиційні 
рішення окремих осіб та інституцій (зокрема, між-
народних) і як споживачів, і як інвесторів; прозо-
рість діяльності підприємств, що стала можливою 
завдяки ЗМІ та сучасним інформаційним і кому-
нікаційним технологіям; турбування шкодою роз-
витку тіньового бізнесу, низьким рівнем фінансової 
культури. Ураховуючи мету дослідження, цікавим 
є з’ясування особливостей тлумачення соціальної 
відповідальності, а також її стратегічні й інвестиційні 
аспекти з погляду діяльності підприємств.

Доцільним із науково-практичного погляду є 
аналіз взаємозв’язку соціальної відповідальності 
та виявлених стратегічних принципів функціону-
вання підприємств. Для цього розберемо суть 
питання з погляду різної її деталізації. Як уже 
зазначалося у попередніх дослідженнях [8, с. 125], 
у більш вузькому значенні прийнятний розгляд 
соціальної відповідальності через соціальні 
зобов’язання та чутливість, що виявляє її безпо-
середній взаємозв’язок із категорією «імідж під-
приємства». У такому контексті можливість вико-
нання обов’язків тісно пов’язана з принципом 
самоорганізації, а по-друге, виявляється страте-
гічна природа виконання соціальних зобов’язань 
у тісній взаємодії з чутливістю. До того ж чим така 
чутливість сильніша, тим активніше проявляється 
принцип самоорганізації. Дослідження цих аспек-
тів на різних стадіях життєвого циклу підприємства 
та можливість оцінювати потенційну ефективність 
і поточні результати діяльності утруднюються без 

урахування принципу історичності. Тому дотри-
мання соціальних зобов’язань бізнесу вкрай важ-
ливе, оскільки укріплює впевненість споживачів 
у виконанні ним своїх функцій, а також підсиленні 
ролі соціальної функції підприємства у процесі 
економічного регулювання соціально-економічних 
процесів у державі, тоді як саме висока соціальна 
чутливість забезпечує ефективний зворотний 
зв’язок між органами влади, підприємством і спо-
живачем щодо участі громадськості у формуванні, 
коригуванні і реалізації державної економічної та 
соціальної політики у цілому. При цьому йдеться 
про реалізацію стратегічного позиціонування біз-
несу, визначення перспектив та меж розвитку 
самої системи і процесів співробітництва. У такому 
контексті розглядаються прояви принципів ціліс-
ності, еквіфінальності та комунікативності. Якщо ж 
розглядати соціальну відповідальність підприєм-
ства з погляду внутрішніх і зовнішніх аспектів, то 
зв’язок зі стратегічними принципами функціону-
вання можна представити у вигляді схеми, наве-
деної нижче (рис. 1).

Одним із важливих аспектів загального сприй-
няття й оцінки підприємства є враження, яке воно 
справляє, тобто його імідж (цілеспрямовано сфор-
мований образ). Тому під час формування іміджу 
слід пам’ятати, що його створення має починатися 
з виявлення реально сформованої думки суспіль-
ства про роботу і призначення бізнесу. Саме цим 
і підтверджується необхідність урахування принци-
пів самоорганізації та історичності. Для цієї мети 
має бути налагодженим процес опитування стейк-
холдерів та забезпечення дії механізму врахування 
суспільної думки під час подальших перетворень. 
Проблемою сьогодення є формальність здійс-
нення таких дій, а отже, і часті порушення прин-
ципу комунікативності. Прикрим є те, що найпоши-
ренішою проблемою є намагання налагоджувати 
такі процеси без відповідності системи управління 
організацією таким базовим вимогам, як дотри-
мання принципів цілісності та еквіфінальності.

У такому ключі стратегія розвитку підприєм-
ства, побудована на принципах соціальної від-
повідальності, може розглядатися як соціальна 
інвестиція. Однією з вагомих причин відмови від 
соціально відповідальної поведінки, або її фор-
мального здійснення, є необхідність додаткового 
фінансування, що сприймається непомірним 
тягарем для багатьох українських підприємств, 
зважаючи на кризові явища та складний доступ 
до джерел фінансування. Крім того, може відбу-
ватися посилення тиску на діяльність підприємств 
із боку стейкхолдерів, а також із боку громадських 
організацій та засобів масової інформації; привер-
тання зайвої уваги податкових органів до склад-
ників витрат підприємства. Інколи в українському 
бізнес-середовищі соціальна відповідальність ото-
тожнюється із соціальними інвестиціями. Проте це 
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Таблиця 1
Позитивні наслідки соціальних інвестицій для підприємства

№ п/п Потенціальні наслідки Результат інвестування

1 Ділові якості

– розширення ринків;
– створення нових товарів та послуг;
– формування позитивної репутації;
– партнерство з групами впливу

2 Фінансовий ефект

– ефект масштабу;
– ефект синергії;
– ефект додаткової капіталізації за рахунок підвищення привабливості підпри-
ємства для інвесторів

3 Суспільний ефект

– формування загальної культури через власні переконання і перенесення їх на 
суспільні відносини;
– привернення уваги до антисоціальних процесів та до процесу їх подолання;
– виховання фінансової культури та дисципліни;
– популяризація моделей державно-приватних партнерств;
– підвищення іміджу та конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівнях

не завжди так. На думку А. Бондаренко та Л. Оме-
лянович, соціальне інвестування – це спосіб реа-
лізації корпоративної соціальної відповідальності 
за допомогою цільових програм, які відповідають 
потребам основних груп зацікавлених осіб: спожи-
вачів, персоналу, місцевих громад [9, с. 202].

Своєю чергою, І. Шкура дає визначення соці-
ально відповідальними інвестиціям (SRI) через 
суму капіталу у матеріальній та нематеріальній 
формах, орієнтованих на створення довгостро-
кових цінностей з урахуванням впливу на навко-
лишнє середовище, соціальну сферу, якість 
управління та етичні зобов’язання [10, с. 255].

Отже, у таких умовах украй необхідно починати 
сприймати подібні вкладення саме як соціальні 
інвестиції. Останні, як бачимо, можна розглядати 
у вузькому сенсі (вкладення в людський капітал) 
та в широкому (вкладення в розвиток соціальних 
процесів та комунікації). У зв’язку із цим доцільно 
розглянути їхні позитивні наслідки в стратегічному 
плані (табл. 1).

Стадіями розвитку стратегічної відповідаль-
ності бізнесу є: дотримання чинного законодав-
ства (дозвільного, податкового, щодо організації 
праці; захисту прав споживачів й інтелектуальної 
власності та ін.); розвинуті зв’язки з громадськістю; 
здійснення доброчинної діяльності; поліпшення 
ефективності бізнес-процесів на засадах соціаль-
ного розвитку; стратегічний підхід до планування 
та реалізації стратегічної відповідальності біз-
несу; участь у реалізації довгострокових програм 
соціального розвитку.

Корпоративну соціальну відповідальність слід 
сприймати не стільки як статтю витрат, доречніше 
казати про потенційне джерело цінностей. За фак-
том це й є соціальні інвестиції, від яких суб’єкт 
господарювання очікує віддачу в майбутньому. 
Показовим є приклад Deutsche Bank, із презентації 
якого слідує, що він здійснює величезну соціально 
спрямовану роботу у п’яти сферах: освіті, мисте-
цтві, соціальних інвестиціях, забезпечення стійкого 
розвитку, а також корпоративних волонтерських 
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програмах [11]. На ці заходи витрачаються десятки 
мільйонів євро щороку. У результаті компанія має 
суспільну підтримку, поліпшення репутації та під-
вищення сили бренда, а також підтримку з боку 
держави. Як демонструє практика, складники кор-
поративної соціальної відповідальності базуються 
на принципах, роботу яких забезпечує корпора-
тивна культура [12, с. 145]. Багато керівників під-
приємств уважають високий рівень корпоративної 
культури однією з її цілей розвитку, яка спонукає 
до соціально відповідальної поведінки. Але часто 
зусилля менеджменту обмежуються економіч-
ними показниками, відкладаючи рішення вказаних 
питань на майбутнє. Слід погодитися зі слушним 
зауваженням І. Біли та Н. Насікан [13], що корпо-
ративну культуру можна розглядати як соціальну 
інновацію, оскільки саме вона формує у персоналу 
мотивацію до ефективної реалізації запланованих 
змін, а також забезпечує соціальні зміни відповідно 
до вимог інноваційного розвитку бізнесу.

Серед основних перешкод розвитку соціальної 
відповідальності на вітчизняних підприємствах 
слід виокремити: значний вплив минулого досвіду 
адміністративних методів управління бізнесом; 
спрямованість бізнесу на швидкі методи отри-
мання прибутку, а не на довгостроковий резуль-
тат; опір керівництва і персоналу новим змінам та 
інноваціям; небажання підприємства рахуватися 
з інтересами та цінностями працівників (особливо 
у сфері малого бізнесу); точкове використання 
новітніх методів мотивації персоналу і практичну 
відсутність соціальних програм для працівників 
підприємств; поверхове вивчення позитивного 
досвіду розвитку корпоративної культури в розви-
нених кранах світу (також зворотна ситуація – сліпе 
копіювання іноземних технологій без урахування 
менталітету й особливостей розвитку вітчизняної 
економіки); недостатнє усвідомлення важливості 
бізнесу для розвитку економіки та спрямованість 
наявних стратегій поведінки тільки на виживання; 
несформованість раціональних способів пове-
дінки суб’єктів господарювання, спрямованих на 
підвищення фінансової стабільності; відсутність 
значного досвіду партнерських відносин підпри-
ємства з іншими суб’єктами (громадою, освітніми 
закладами, громадськими організаціями тощо).

Залишковий принцип включення соціально 
відповідальної діяльності в основну відбувається 
тому, що підприємство вважає, що проблеми сус-
пільства не впливають на його діяльність.

Таким чином, ефективність упровадження кон-
цепції соціальної відповідальності у стратегічний 
та інвестиційний процеси здатні забезпечити від-
повідні заходи, серед яких доцільно виділити такі:

1) Вдосконалення та забезпечення дієвості 
мотиваційних механізмів чесного ведення біз-
несу. Так, дещо вже зроблено в законодавчому 
плані (наприклад, установлення критеріїв ризико-

ваності платника податків під час визначення пері-
одичності податкових перевірок; кредитна історія, 
періодично застосовні заходи щодо добровільної 
легалізації доходів; посилення штрафів за еко-
номічні порушення тощо). По-перше, це все точ-
кові заходи, системно слабко пов’язані, до того ж 
нестійкі за зміни уряду. По-друге, причиною їх неді-
євості є низька фінансова культура громадськості, 
коли ухилення від сплати податків уважається 
майже талантом і масово не сприймається як соці-
ально невідповідальна дія. Тобто комплексна про-
грама з виховання фінансової грамотності і куль-
тури населення, особливо молоді, й має стати 
підґрунтям упровадження подібних мотиваційних 
механізмів. Але це може спрацювати за умов вза-
ємної соціальної відповідальності держави і гро-
мадян. Коли буде спостерігатися хоча б зростання 
коефіцієнту податкової віддачі, тоді буде мотива-
ція для добровільної сплати податків.

2) Налагодження партнерських відносин 
підприємства з іншими суб’єктами (громадою, 
освітніми закладами, громадськими організаціями 
тощо) та закріплення позитивного досвіду.

За допомогою проєктів у рамках партнерства 
підприємств та громади відбувається інвестування 
в розвиток певних територій та реалізуються важ-
ливі громадам ініціативи, що має найбільший 
соціальний та економічний ефект. Приклад парт-
нерства з освітніми установами активно застосо-
вується іноземними компаніями, що працює на 
довгострокову перспективу, вибудовуючи ланцю-
жок від підвищення активності молоді в регіоні 
присутності компанії до виховання майбутніх спів-
робітників компанії, які усвідомлюють і поділяють 
цінності компанії. Вітчизняні підприємства почи-
нають брати участь у стажуванні, практиці молоді, 
дуальній освіті тощо.

Як відомо, головною метою бізнесу є отримання 
прибутку. Але, як показує досвід успішних великих 
компаній, високий рівень конкурентоспроможності 
з’являється тоді, коли вони ведуть етичний бізнес, 
піклується про потреби людей, екологію. Для вико-
нання таких завдань часто потрібна додаткова екс-
пертиза й можливість масштабування. Таку експер-
тизу можуть надавати спеціалізовані громадські 
організації. Також громадська активність бізнесу 
через такі організації може надавати можливість 
в економічній експертизі законодавчих ініціатив, 
що особливо актуально під час здійснення реформ 
(наприклад, податкового характеру). Таким чином, 
партнерство бізнесу з громадськими організаціями 
є потенційно плідним, причому двобічно.

3) Забезпечення прозорості економічної діяль-
ності підприємства. Спираючись на визначення 
поняття прозорості з технічного погляду, хотілося б 
зауважити таке. Прозорість (за даними технічної 
енциклопедії) – це невидимість для користувача 
фрагментації даних. Прозорість залежить від 
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кольору води та її каламутності [14]. Мабуть, саме 
такі аспекти сьогодні є вкрай важливими для дію-
чого бізнесу. Якість поданої інформації має стати 
головним чинником під час формування комуні-
кативної політики підприємства. Велика кількість, 
деталізація та наведення проміжної, первинної 
інформації або просте накопичення ресурсів 
недопустимі. Вони знижують прозорість, додаючи 
«каламутності» та збільшуючи інформаційний 
«шум». Це пов’язано з ризиком розгублення корис-
тувача інформації (рекламного буклету, інвестицій-
ного проєкту, наповнення сторінок сайту). Отже, 
необхідні актуалізація сайту, періодичні соціоло-
гічні опитування та реальне вивчення громадської 
думки. У сучасних умовах інформаційна відкритість 
важлива у контексті формування нового типу від-
носин та стилю управління на принципах соціаль-
ної відповідальності, що, своєю чергою, відобра-
жається на іміджі бізнесу загалом. Якщо йдеться 
не про юридичні документи, то інформацію про під-
приємство чи його продукт важливо подавати мак-
симально цікаво й у доступній формі. Ефективним 
сучасним прийомом став сторітелінг – передача 
необхідної інформації у формі історії, що спрямо-
вана на захоплення уваги потенційного споживача 
та формування у нього певної мотивації через 
емоції. У такий спосіб можна розповісти про істо-
рію створення підприємства, народження бізнес-
ідеї, причину зміни технології, складу чи функціо-
нальних характеристик товару, зміну партнерів чи 
мотивацію участі у певних заходах тощо. Важливо, 
щоб історія була побудована на правдивих фактах. 
Отже, забезпечення прозорості стає теж частиною 
соціальної відповідальності.

Висновки з проведеного дослідження. 
На жаль, дехто зі споживачів чи конкурентів сприй-
має прояв соціальної відповідальності як просто 
піар, дехто з керівників підприємств убачає у ній 
тільки свідомі самообмеження, а дехто підходить 
до соціально відповідальної моделі поведінки як 
до бізнес-стратегії та з часом не жалкує про це 
і спостерігає позитивні зміни. Кризові явища, які 
спостерігаються в Україні, спричинили прагнення 
багатьох підприємств до замкнутості у вирішенні 
завдань соціальної відповідальності в період еко-
номічної нестабільності. Така позиція є помилко-
вою і такою, що виникає внаслідок нерозвиненості 
механізмів формування та функціонування гро-
мадянського суспільства. Та й самі підприємства 
часто не усвідомлюють потужний потенціал ефек-
тивного діалогу із суспільством і владою. У сучас-
них умовах інтегрування принципів соціальної від-
повідальності в процес стратегічного управління 
розвитком підприємства здатне забезпечити, 
як уже зазначалося, фінансовий та суспільний 
ефекти, ділові якості, а також підвищити інвести-
ційну привабливість не тільки окремого підприєм-
ства, а й цілого кластера.
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