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Отже, сучасна економічна наука спрямована на формування нового 

працівника, мета якого не лише максимізувати свої доходи, а й розвинути 
власні можливості. Де ключовим завданням «інноваційного керівника» є 
забезпечення, не лише гідних умов праці, а і позитивного клімату. На нашу 
думку, необхідною є мотивація людей зсередини, спираючись на їх 
прагнення до реалізації своїх кращих якостей. Компанія, яка функціонує за 
принципом свідомого ведення бізнесу, не буде використовувати страх як 
мотиватор. Тому, що цінує своїх співробітників, навіть колишніх – такі 
організації нерідко підтримують стосунки з тими, хто колись на них 
працював. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
 
Тема соціальної відповідальності із розвитком процесів глобалізації в 

суспільстві та євроінтеграційних процесів в Україні все далі більше набуває 
актуальності та досить великого розголосу як у ЗМІ, такі серед успішних 
підприємців та керівників. Відчутний внесок у розвиток теорії та практики 
соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) внесли такі вітчизняні вчені як 
Бутко М., Грішнова О., Колот А., Король С., Корсакова М., Литовченко С., 
Мельник С., Саприкіна М. та багато інших авторів. Критичний аналіз 
досліджень науковців з даної проблематики показав, що потребує 
подальшого наукового та практичного обґрунтування проблема застосування 
СВБ в діяльності вітчизняних підприємств торгівлі. 

Під поняттям «соціальна відповідальність бізнесу» потрібно розуміти 
відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, 
до споживачів, працівників, партнерів, її активна соціальна позиція, що 
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полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із 
суспільством, участі у вирішені найгостріших соціальних проблем [1, с.7]. 

В процесі аналізу сучасної практики впровадження принципів СВБ 
торговельних підприємств в Україні, виявлено значну різноманітність 
методик щодо розроблення та застосування програм СВБ та зростання 
кількості соціально-відповідальних підприємств на українському ринку. 
Реалізація СВБ здійснюється у 2-х сферах: внутрішній і зовнішній [2]. Їх 
імплементація у сфері торгівлі показала, що до внутрішньої сфери належить 
ділова практика адміністрації підприємства щодо розвитку людського 
капіталу підприємства, а саме: безпека праці; стабільна виплата заробітної 
плати та виплат, забезпечення соціально значущого рівня життя, достатнього 
для утримання сім’ї, дітей, забезпечення гідного достатку у 
старості;додаткове медичне та соціальне страхування працівників; надання 
допомоги працівникам в критичних ситуаціях; розроблення програм з 
пом’якшення та ліквідації соціальних наслідків під час реструктуризації 
підприємства тощо. 

До зовнішньої складової соціальної відповідальності бізнесу переважно 
відносять програми, дії та заходи, що не регулюються чинним 
законодавством, а реалізуються на традиціях, що склалися в цілому у країні, 
суспільстві та в організації, в т.ч.: природоохоронна діяльність, що 
здійснюється з ініціативи адміністрації організації, для зменшення 
шкідливого впливу її діяльності на довкілля; закупівля та продаж якісних 
товарів як відповідальність перед їх споживачами; надання якісних та 
професійних послуг споживачам; підтримка соціально незахищених верств 
населення; підтримка материнства і дитинства; забезпечення та розвиток 
ЖКГ, об’єктів культурно-історичного та релігійного призначення; участь у 
благодійних акціях (в т.ч. формування соціальних пакетів для учасників 
АТО); підтримка місцевих культурних, освітніх, спортивних організацій; 
допомога в ліквідації наслідків стихійного лиха, екологічних та техногенних 
катастроф тощо. При цьому методи її реалізації можуть бути різноманітні: 
грошові гранти, благодійні внески та спонсорська допомога, еквівалентне 
фінансування, соціальні інвестиції, делегування співробітників організації 
тощо [3, c. 33-34]. Водночас, на розвиток практики СВБ в Україні впливає 
декілька факторів [3]: структура економіки, іноземні інвестиції, неефективна 
система соціального захисту, важкий регуляторний тягар, соціальна 
відповідальність щодо персоналу, слабкі місцеві громади, відсутність 
інституційної підтримки, трудове законодавство тощо. 

Як показують численні дослідження результатів впровадження 
стратегій СВБ у практику соціально відповідальних підприємств торгівлі, 
одним із найбільш важливих чинників впливу на ринок попиту в сучасних 
умовах є імідж підприємства як соціально відповідального. Донедавна, убоге 
висвітлення у ЗМІ, публікації, а також існуючі дослідження у галузі СВБ 
стосувалися здебільшого бізнесової практики, відомої як благодійність. Все 
більше підприємств торгівлі запроваджують принципи СВБ у свою ділову 
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практику, для яких вони стають частиною соціального та бізнесового життя, 
переходячи від простих до більш розвинених форм і концепцій. До таких 
підприємств в Україні сьогодні належать компанії «МЕТРО Кеш енд Кері 
Україна», корпорація FozzyGroup, Група компаній «ФОКСТРОТ» ТОВ 
«Епіцентр-К», ТОВ «Емвей Україна», ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» 
тощо. Керівники таких підприємств все далі більше розуміють, що реалізація 
програм СВБ на початку впровадження об’єктивно спричиняє значне 
зростання витрат, але в довгостроковому періоді вони компенсуються 
зростанням доходів від покращення гудвілу та підвищення їх інвестиційної 
привабливості та зростання рівня конкурентоспроможності. 

Отже, для підвищення ефективності і якості програм СВБ потрібне 
залучення різноманітних стейкхолдерів (зацікавлених сторін), у тому числі 
громадських організацій, університетів, держави, шляхом стимулювання 
соціально-економічного розвитку та ділової репутації підприємств торгівлі. 

 
Література 

1. Гогуля О. П. Соціальна відповідальність: монографія / О.П. Гогуля, 
І.П. Кудінова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Ніжин: Лисенко М.М., 2011. – 175 с. 

2. Бутко М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її 
становлення в Україні / М. Бутко, М. Мурашко // Економіка України. –№ 7. – 
2009. – С. 74-85. 

3. Мельник С. Становлення соціальноорієнтованого бізнесу в Україні 
як складова державної соціальної політики / С.Мельник // Україна: аспекти 
праці. – 2008. – № 5. – С. 32 – 36. 

4. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org.ua/files/ 
Concept_Paper.pdf 

 
УДК: 316.342.4:330.33.012 

Горбов В.В., 
канд. соц. наук, старший викладач, 

Горбова Ю.С., 
асистент, 

кафедра соціології, 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 
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Соціально відповідальні відносини в суспільстві не могли б стати 

реальністю без розвинутих громадянських інститутів, без громадянського 
суспільства загалом, у якому громадяни реально наділені широкими 
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