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Анотація. Сучасному етапу розвитку економіки притаманна наявність соціальної відповідаль-
ності бізнесу як однієї з невід’ємних складових успішного функціонування суб’єктів господарюван-
ня, яка пов’язує діяльність підприємств із суспільством і є одним із найбільш важливих чинників 
у процесі економічного розвитку як окремих підприємств, так і вітчизняної економіки в цілому. 
Досліджено підходи до змістовного наповнення соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено 
постулати відомих європейських організацій та основоположників дискусії щодо соціальної відпо-
відальності бізнесу. Розглянуто питання формування концепції соціальної відповідальності, ви - 
з начено складові та підходи до забезпечення її ефективності.
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У сучасних реаліях здійснення соціально-
економічних досліджень значна увага приді-
ляється проблематиці актуалізації етики від-
повідальності суб’єктів за результати своєї ді-
яльності. Бізнес як частина суспільства суттєво 
впливає на його розвиток, при цьому все біль-
шої значущості набуває актуалізація соціальної 
відповідальності бізнесу. 

Цінність розвитку соціальної відповідаль-
ності бізнесу полягає в мінімізації компаніями 
негативних наслідків своєї виробничо-госпо-
дарської діяльності, розв’язанні проблем гло-
бального і національного розвитку, формуванні 
атмосфери передбачуваності, довіри і загальних 
цінностей у суспільстві. 

Метою дослідження є аналіз підходів до ви-
значення соціальної відповідальності бізнесу та  
реалізації її концепції.

Доведено, що в цілому сукупність питань 
відповідальності має філософський, правовий 
або моральний аспекти і доволі рідко стосуєть-
ся економічного буття. Разом із тим посилення 
значущості інституціональних факторів еко-

номічного розвитку, зокрема формальних і не-
формальних норм, сприяє тісній прив’язці та 
взаємообумовленості економічної і соціальної 
проблематики з метою формування повного та 
багатомірного уявлення господарської поведін-
ки суб’єкта господарювання.

На підставі критичного аналізу наукових під-
ходів доведено, що соціальна відповідальність 
бізнесу являє собою багатоаспектний феномен 
і для його аналізу використовуються різні тер-
міни, але найширшого застосування отримало 
поняття «корпоративна соціальна відповідаль-
ність». 

Визначено напрями реалізації соціальної від-
повідальності бізнесу з огляду на низку компо-
нентів, а саме: добробут населення; зайнятість; 
право; екологія; довіра; науково-технічний роз-
виток; ефективність; соціальна стабільність; 
людський капітал. З урахуванням специфіки 
ознак і сфер реалізації зроблено припущення, 
що соціальна відповідальність бізнесу є одним 
із головних компонентів інституціональної сис-
теми сучасної соціально-орієнтованої економі-
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ки, поряд із такими інститутами, як власність, 
кредит і ринок.

Доведено, що розвиток соціальної відпові-
дальності відіграє ключову роль в управлінні 
компаніями, але у вітчизняній практиці її засто-
сування є недостатнім. 

Попри те, що корпоративна соціальна відпо-
відальність є приватною ініціативою, належно-
го розвитку вона набуває через стимулювання з 

боку представників громадянського суспільства 
та влади. 

Обґрунтовано, що оцінку значимості кор-
поративної соціальної відповідальності надає 
системний підхід, який поєднує мікрорівень 
(індивідуальна практика окремих компаній)  
і макрорівень (корпоративна соціальна відпові-
дальність як інститут, якому притаманні певні 
функції та зобов’язання).
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