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Функціонування підприємств у сучасному економічному середовищі 

зумовлює необхідність організації ними своєї діяльності за численних умов та 

обмежень: із орієнтуванням на задоволення різновекторних інтересів 

стейкхолдерів, урахуванням ресурсних обмежень, дій конкурентів, змін 

ринкової кон’юнктури та ін. Отже, зміна умов бізнес середовища 

функціонування підприємств вимагає втілення у їх діяльність нових концепцій 

управління, що задовольнять потреби економіко-екологічно-соціального 

характеру різного масштабу, підвищать суспільні очікування, а відтак і вимоги 

до соціально відповідальної діяльності підприємств, спонукуючи їх до 

постійного якісного вдосконалення стратегії ведення бізнесу, впровадження 

принципів корпоративної соціальної відповідальності в діяльність за умов їх 

орієнтації на цілі стійкого розвитку, пошуку інноваційних підходів до 

вирішення соціально важливих проблем. Саме орієнтація на концепцію 

соціально-відповідального бізнесу, в рамках якого відбувається процес 

створення цінностей як для самого підприємства, так і для споживачів, 

держави, бізнес-партнерів і суспільства в цілому, є одним із джерел 

забезпечення стійкості підприємства та його економічної безпеки.  

Концепція соціальної відповідальності розширює традиційне розуміння 

відповідальності бізнесу, збільшує низку його функцій у суспільному розвитку. 

Економічні інтереси у вигляді зростання прибутку, вартості, економії витрат 

реалізуються в разі задоволення інтересів учасників економічних відносин, які, 

враховуючи їх спрямованість, становлять сукупність економіко-екологічно-

соціальних інтересів. У цьому симбіозі знаходять відображення особисті 

(одержання доходу для власника (інвестора) та працівника) та колективні (певні 

умови праці та розвитку особистості – для працівників; сплата податків, 

інвестування у розвиток території – для суспільства) інтереси, незадоволення 

або задоволення у неповній мірі яких є ознакою небезпеки для процесів, що 

організовані відповідно до запитів споживачів.  

Таким чином, концепція соціальної відповідальності змінює погляд на 

функціонування бізнесу – підприємства перестають бути виключно 

економічними інститутами, сфера їх інтересів спрямовується у сферу взаємодії 

із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами), участь у розвитку місцевого 

співтовариства, реалізація проєктів (освітніх, спортивних, природоохоронних та 

ін.) щодо розвитку місцевої громади, збереження природного середовища, 

культурної спадщини, підтримку держави в соціальних питаннях тощо. 

Дослідження результатів діяльності міжнародних компаній дозволяє дійти 

висновку, що соціальна відповідальність підвищує конкурентоспроможність, 

економічну безпеку, ділову репутацію компанії, сприяє її розвитку та збільшує 

довіру серед громадськості. 


