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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

CONCEPTUAL BASIS FOR THE FORMATION  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто концептуальні основи формуван-

ня корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Від-
значено різні підходи вчених до трактування поняття КСВ. 
Проаналізовано основні підходи до формування концепції 
КСВ, а також можливості імплементації окремих положень 
у сучасних реаліях України. Розглянуто види КСВ як на зо-
внішньому, так і на внутрішньому рівні компанії. Відзначе-
но найбільш ефективні механізми керування КСВ, завдяки 
яким компаніям удається досягати істотних успіхів у пері-
од функціонування. Проаналізовано перешкоди на шляху 
впровадження КСВ як на зовнішньому, так і на внутрішньо-
му рівні. Відзначено низку переваг від упровадження КСВ 
для ефективної діяльності компанії. Зазначено необхідність 
упровадження КСВ у діяльність сучасних компаній із метою 
поліпшення ділової репутації та конкурентоспроможності 
компаній.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, 
концепція, соціальна відповідальність компаній, механізми ке-
рування, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены концептуальные основы форми-

рования корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Отмечены различные подходы ученых к трактовке понятия 
КСО. Проанализированы основные подходы к формирова-
нию концепции КСО, а также возможности имплементации 
отдельных положений в современных реалиях Украины. 
Рассмотрены виды КСО как на внешнем, так и внутреннем 
уровне компании. Отмечены наиболее эффективные ме-
ханизмы управления КСО, благодаря которым компаниям 
удается достигать существенных успехов в период функ-
ционирования. Проанализированы препятствия на пути 
внедрения КСО как на внешнем, так и внутреннем уровне. 
Отмечены преимущества от внедрения КСО для эффек-
тивной деятельности компании. Указано на необходимость 
внедрения КСО в деятельность современных компаний с 
целью улучшения деловой репутации и конкурентоспособ-
ности компаний.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответствен-
ность, концепция, социальная ответственность компаний, ме-
ханизмы управления, конкурентоспособность.

АnnOTATIOn
The purpose of the article is to clarify the essence of the con-

cept of Corporate Social Responsibility (CSR) and to study the 
theoretical aspects of the development of its concept, as well as 
the possibility of implementation of certain provisions in modern 
realities of Ukraine. Various approaches of scientists to the inter-
pretation of the essence of the concept of CSR are considered 
and the basic approaches to the concept of CSR are analyzed. 
It should be noted that the CSR policy should take into account 
the interaction of the environmental, economic and social sphere 
of the company’s activity in a common unity. It is noted that CSR 
spheres are divided into two types: internal and external and their 
main components are distinguished. Various approaches of scien-
tists to the interpretation of the essence of the concept of CSR are 
considered and the basic approaches to the concept of CSR are 
analyzed. It should be noted that the CSR policy should take into 
account the interaction of the environmental, economic and social 
sphere of the company’s activity in a common unity. It is noted that 
CSR spheres are divided into two types: internal and external and 
their main components are distinguished. The article examines the 
mechanisms of CSR management, namely organizational and val-
ue-forming, through which a company can achieve its goals more 
effectively and in the long term, as CSRs are currently trying to 
integrate more and more companies into their business activities. 
The list of advantages, both on the external and internal levels, 
which are present today, despite the need to develop and imple-
ment really effective tools of corporate social responsibility at the 
corporate level of the company and at the level of the business en-
vironment. The list of benefits from the implementation of CSR for 
the effective operation of the company was noted. The necessity of 
introducing CSR in the activities of modern companies is noted, as 
it has several advantages: increase of profit and competitiveness, 
increase of the company’s value, high level of business reputation. 
But for some companies, the barrier to implementing corporate 
social responsibility is a lack of funds. The domestic CSR model 
is evolving in line with world trends, which produces effective re-
sults, but the main obstacle remains the imperfection of the legal 
framework, which would contribute to the development of CSR to a 
greater extent, provided that, with the support of the state, the for-
mation of CSR will allow to unite the business goals of companies 
and goals of the social policy of the state.

Key words: corporate social responsibility, concept, corporate 
social responsibility, management mechanisms, competitiveness.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У сучасних умовах для 
успішного функціонування компанії потрібно 
орієнтуватися не тільки на економічні цілі, а ще 
брати до уваги й зовнішнє середовище, яке потре-
бує соціально відповідального бізнесу. Оскільки 
існує у населення невдоволеність якістю життя, 
зростає вплив громадських організацій та потріб-
не зміщення уваги з інтересів бізнесу на інтереси 
середовища, через існуючі складнощі соціальної 
сфери в якому бізнес розвивається та функціонує.

Саме тому сьогодні в умовах глобалізації су-
часний ринок українського бізнесу все більше 
приділяє увагу питанням соціально орієнтова-
ного бізнесу, з чого і виникає потреба розгляду 
питання, пов’язаного з корпоративною соціаль-
ною відповідальністю (КСВ) 

Передусім конкурентоспроможність підпри-
ємств забезпечується не тільки економічними 
показниками, а й рівнем соціального забезпе-
чення працівників, але багато підприємств ще 
недостатньо поінформовані про всі переваги від 
соціального забезпечення та не мають чіткого 
розуміння цього питання, оскільки державні 
компанії становлять основу економіки і мають 
значний вплив на національну безпеку. Саме 
тому КСВ для них – це не лише їхня місія, а й 
відповідність очікуванням суспільства, яка стає 
одним із найважливіших напрямів підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Питання корпора-
тивної соціальної відповідальності знайшли своє 
відображення у наукових доробках вітчизняних 
науковців, серед яких: І.О. Корнєва [1], І.О. Мар-
тиненко [2], О.Ю. Березіна [3], Є. Тришин [5], 

О.І. Зінченко [6], А.М. Харченко [6], В. Воробей 
[7], Т.Р. Антошко [8], А.М. Колот [9], В.П. Ма-
зуренко [11], О.Ю. Засенко [11], Л.А. Грицина 
[13], А.М. Колосок [14], В.Ю. Очеретна [15].

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета дослідження полягає в уточненні 
суті поняття корпоративної соціальної відпо-
відальності та дослідженні теоретичних аспек-
тів формування розвитку її концепції, а також 
можливості імплементації окремих положень у 
сучасних реаліях України.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В Україні впродовж останніх років 
усе більшого поширення набуває корпоративна 
соціальна відповідальність. Сьогодні її намага-
ються інтегрувати у свою діяльність усе більше 
підприємств, корпорацій, фірм.

Формування системи та механізму соціаль-
ної відповідальності корпорації дає змогу ком-
паніям отримати стійкі конкурентні переваги 
на довгострокову перспективу в сучасних умо-
вах функціонування [3].

Для більш детального розуміння розглянемо 
підходи вчених до трактування суті корпора-
тивної соціальної відповідальності (табл. 1).

Отже, за своєю суттю корпоративна соціальна 
відповідальність відображає добровільне рішен-
ня компаній брати участь у поліпшенні суспіль-
ства і захисті навколишнього середовища [2].

Досить часто під корпоративною соціальною 
відповідальністю розуміють благодійність, але 
це дві зовсім різні категорії. Під благодійну ді-
яльність підпадають меценацтво, спонсорство, 
пожертвування, соціальна відповідальність під-
приємств та персональна відповідальність лю-
дей, соціальні інвестиції і філантропія. Якщо 

Таблиця 1
Визначення сутності поняття «корпоративна соціальна відповідальність»

Автор, джерело Визначення поняття «Корпоративна соціальна відповідальності»
Ф. Котлер 

[4]
– це вільний вибір компанії на користь зобов’язання підвищувати добробут 
суспільства, реалізовуючи відповідні підходи до ведення бізнесу

Є. Тришин 
[5, с. 9]

– це філософське поняття, що визначає позицію компанії щодо своєї країни, 
суспільства, співробітників та навколишнього середовища. Сучасна компанія розуміє 
свою відповідальність і прагне стати компанією з «людяним обличчям» 

О.І. Зінченко, 
А.М. Харченко

[6]

– розглядають КСВ як конкурентну перевагу успішно функціонуючого підприємства, 
завдяки якій невиробничі витрати підприємств примножують його ринкову вартість за 
рахунок колективного інтелектуального капіталу та гудвілу, конкурентоспроможності 
продукції, послуг і сприяють вирішенню соціальних, екологічних та економічних 
проблем суспільства.

В. Воробей 
[7, с. 11]

– це спосіб управління бізнес-процесами з метою забезпечення позитивного впливу на 
суспільство 

Т.Р. Антошко 
[8]

– під КСВ слід розуміти відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності 
(а саме продукції та послуг) на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується 
через прозору й етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та суспільному добробуту, 
враховує очікування зацікавлених сторін, поширена в усій організації і не суперечить 
відповідному законодавству та міжнародним нормам поведінки

А.М. Колот 
[9, с. 6]

– приводить широке тлумачення даної концепції як «раціональний відгук організації 
на суперечливі очікування заінтересованих сторін (стейкхолдерів), спрямований на 
стійкий розвиток компанії. Це відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, 
перед тими, на кого ці рішення націлені. За своєю суттю корпоративна соціальна 
відповідальність – це імплементований у корпоративне управління певний вид 
соціальних зобов’язань (здебільшого добровільних) перед працівниками, партнерами, 
інститутами громадського суспільства і суспільством у цілому 

Джерело: згруповано на основі [3–9]
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раніше КСВ ототожнювали з благодійністю, то 
зараз існує ще й корпоративне волонтерство [10].

Корпоративна соціальна відповідальність – 
це передусім ефективний інструмент самороз-
витку компанії, розвитку місцевих спільнот 
та побудови конструктивного діалогу з різни-
ми секторами суспільства. Інвестуючи у про-
грами підтримки, компанія забезпечує собі 
сталий розвиток у майбутньому. КСВ дає змо-

гу зміцнити репутацію та інвестиційну при-
вабливість компанії, сприяє найму та утри-
манню висококваліфікованих співробітників 
і підвищенню продуктивності, довірі цільової 
аудиторії та формує позитивну думку про про-
дукти компанії [10].

Розглянемо більш детально чотири основні 
підходи до концепції корпоративної соціальної 
відповідальності, які представлено на рис. 1.

Підходи до концепції корпоративної соціальної відповідальності

Економічний підхід
Компанія – це інструмент для створення багатства, а її соціальна діяльність спрямована на 
досягнення економічного результату. М. Фрідман уважав, що «існує одна соціальна 
відповідальність ділового світу – використати свої ресурси і займатися діяльністю, спрямованою 
на збільшення прибутків за умови дотримання правил гри, тобто займатися відкритою і вільною 
конкуренцією, без обману і шахрайства». Тобто компанія виконує свою економічну функцію, 
виробляючи товари та послуги, необхідні для суспільства та створюючи при цьому робочі місця 
і забезпечуючи максимізацію прибутку.

 
Політичний підхід

Компанії здатні певним чином впливати на суспільство, через що вони повинні відповідально 
використовувати цю здатність. Під соціальною силою розуміють здатність впливати на 
результати важливих суспільних процесів із метою вирішення суспільних проблем незалежно 
від політичних інститутів. Найбільш відомою є концепція «корпоративного громадянства»,
згідно з якою роль компанії може бути розглянута у вузькому та широкому значенні. У вузькому 
роль компанії зводиться до філантропії, соціальних інвестицій та певних загальновизнаних 
обов’язків перед місцевою громадою. У широкому – підприємство повинно відповідати за ті 
сфери, в яких держава нездатна захистити своїх громадян.

Соціальний підхід
Компанія має зосереджувати свою діяльність на визначенні соціальних вимог суспільства та 
відповіді на них, сприяючи тим самим посиленню своїх позицій. У 1970-х роках концепція КСВ 
дещо змінює свою спрямованість від позиції «що є добрим для суспільства», до визначення «що 
суспільство вимагає від бізнесу». З огляду на це, діяльність будь-якої компанії у сфері КСВ 
повинна визначатися очікуваннями, які суспільство покладає на нього. При цьому деякі автори 
розрізняють вимоги щодо скорочення негативного впливу та вимоги щодо посилення 
позитивного впливу компанії на суспільство. Виникнення у 80-х роках минулого століття теорії 
зацікавлених сторін призвело до появи нового напряму дослідження – соціальна роль бізнесу 
має визначатися вимогами зацікавлених сторін, заміщуючи, таким чином, поняття суспільства 
поняттям «зацікавлені сторони».

Етичний підхід
В основі лежить ідея морально-етичного обов’язку бізнесу та окремих менеджерів перед 
суспільством. Варто виділити підхід з позиції «потрійної результативності діяльності» Дж. 
Елкінгтона: кожна компанія несе економічну, екологічну та соціальну відповідальність перед 
суспільством, забезпечуючи свою життєздатність та нормативний підхід із позиції зацікавлених 
сторін його колеги Е. Фрімена. Ідеї Дж. Елкінгтона знайшли своє відображення в теоріях 
«універсальних прав» та «сталого розвитку». Теорія «універсальних прав» базується на визнанні 
прав людини, прав у сфері праці та поваги до оточуючого середовища як необхідних умов для 
роботи компаній, а в основі теорії «сталого розвитку» – компанія у своїй діяльності відповідає 
не лише перед сучасним, а й перед майбутніми поколіннями. Нормативний підхід Е. Фрімена 
описав відносини між компаніями та групами осіб, зацікавленими в їх діяльності. Відповідно до 
теорії, компанія несе моральну відповідальність лише перед зацікавленими сторонами, до яких 
відносять акціонерів, працівників компанії, постачальників, споживачів та територіальні 
громади, у яких вона здійснює свою діяльність.

Рис. 1. Підходи до концепції корпоративної соціальної відповідальності
Джерело: побудовано на основі [11; 13]
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Розбудовуючи політику КСВ, потрібно вра-
ховувати взаємодію екологічної, економічної та 
соціальної сфер діяльності компанії у загальній 
єдності, але стратегія КСВ для її організації та 
реалізації передбачає розмежування сфер КСВ 
на внутрішню та зовнішню (рис. 2).

Для того щоб компанія могла більш ефек-
тивно досягати поставлених цілей, існують ме-
ханізми керування КСВ. Як показує практика, 
найбільш істотних успіхів вдається досягати тим 
компаніям, які поєднують організаційні та цін-
нісні механізми керуванням КСВ (рис. 3) [16].

Сьогодні необхідність розроблення й упрова-
дження реально діючих інструментів соціальної 
відповідальності бізнесу на корпоративному рів-
ні компанії та на рівні бізнес-середовища стає 
все більш очевидною. Але існують перешкоди 
у впровадженні корпоративної соціальної відпо-
відальності в Україні як на зовнішньому, так і 
на внутрішньому рівні (рис. 4) [14; 15].

Потрібно відзначити, що у 2018 р. кількість 
компаній, які вважають головною перешкодою 
для впровадження КСВ брак коштів, скоротила-
ся майже вдвічі. Також зменшилася кількість 
компаній, для яких головною перешкодою є не-
достатність інформації про принципи і підходи 
до впровадження соціальної відповідальності. 
Але зросла частка компаній, які вважають го-
ловною перешкодою до впровадження КСВ не-
досконалість нормативно-правової бази, яка б 
сприяла цій діяльності [15].

Корпоративна соціальна відповідальність 
для ефективної діяльності підприємств має низ-
ку переваг (рис. 5).

Загалом можна сказати, що дотримання кор-
поративної соціальної відповідальності, а саме 
вклад коштів у неї, дасть змогу підприємству 
отримати стале економічне зростання, вийти на 
міжнародні ринки, збільшити вартість компа-
нії та її конкурентоспроможність [1].

 

ВИДИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Внутрішня КСВ Зовнішня КСВ

1. Гарантія стабільної та гідної 
заробітної плати
2. Екологічний менеджмент
3. Організація додаткового 
медичного та соціального 
страхування співробітників і 
членів їх сімей
4. Розвиток людських ресурсів за 
допомогою реалізації навчальних 
програм, програм підготовки і 
підвищення кваліфікації
5. Забезпечення безпеки умов 
праці
6. Надання допомоги працівникам 
у критичних ситуаціях
7. Програма мотивації та 
кар'єрного росту
8. Розроблена система взаємодії з 
працівниками як основними 
стейкхолдерами будь-якої 
компанії 
9. Повага сімейних обов'язків 
працівників, включаючи гнучку
систему зайнятості та відпусток
10. Обґрунтовано заходи, що 
дають можливість трудової 
самореалізації представникам 
11. Відсутність дискримінації в 
практиці найму на роботу
12. Соціальний захист персоналу

1. Спонсорство та благодійність
2. Організація заходів за рахунок 
коштів компанії
3. Взаємодія із владою і 
суспільством
4. Готовність брати участь у 
кризових ситуаціях
5. Сприяння охороні 
навколишнього середовища
6. Відповідальність перед 
споживачами товарів і послуг 
(випуск якісних товарів)
7. Прозора звітність, розкриття 
інформації
8. Соціальне інвестування
9. Готовність брати участь у 
кризових ситуаціях
10. Внесок у розвиток регіону 
функціонування організації
11. Налагодження відносин із 
постачальниками, споживачами, 
місцевими громадами, урядовими 
структурами.
12. Відповідальне управління 
ланцюгами постачання
13. Дотримання правил «Чесної 
конкуренції»

Рис. 2. Види корпоративної соціальної відповідальності
Джерело: побудовано на основі [11; 12] 
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Механізми керування КСВ

Організаційні механізми Ціннісноутворюючі механізми

1. Розроблення і впровадження 
стратегії КСВ, яка визначає позицію 
компанії щодо питань сталого 
розвитку та її пріоритети у сфері КСВ
2. Розроблення й упровадження 
положень і політик, що 
регламентують діяльність за 
окремими напрямами КСВ
3. Закріплення за одним із 
представників вищого менеджменту 
компанії функцій із керівництва і 
відповідальності за напрям КСВ
4. Формування в компанії 
спеціального підрозділу, що 
займається питаннями КСВ
4. Включення в посадові обов'язки 
співробітників інших підрозділів 
положень, пов'язаних із діяльністю у 
сфері КСВ
5. Створення робочих груп у складі 
представників різних підрозділів 
компанії по окремих пріоритетних 
напрямах КСВ і т. д.

1. Інтеграція принципів КСВ у
корпоративну культуру, у тому числі 
на рівні неформальних цінностей, 
поділюваних керівництвом і 
більшістю співробітників
2. Демонстрація керівництвом 
компанії прихильності ідеї КСВ, у
тому числі підвищення відкритості, 
підзвітності за результати своїх дій і 
рішень, готовність до діалогу зі 
співробітниками
3. Створення системи стимулів і 
заохочень для співробітників усіх 
рівнів, які активно просувають і 
застосовують принципи КСВ у своїй
роботі, досягають запланованих 
результатів і т. д.

Рис. 3. Механізми керування КСВ
Джерело: побудовано на основі [11; 12] 

Перешкоди в упровадженні 
корпоративної соціальної 

відповідальності

На внутрішньому рівні На зовнішньому рівні

1. брак коштів;
2. недостатність власного досвіду;
3. невідпрацьований механізм 
упровадження соціальної 
відповідальності; 
4. неможливість контролю над
використанням наданих коштів і брак 
часу

1. нестабільна політична ситуація в 
країні;
2. недосконалість нормативно-
правової бази, яка б сприяла розвитку 
КСВ;
3. податковий тиск

Рис. 4. Перелік перешкод у впровадженні корпоративної соціальної відповідальності 
Джерело: побудовано на основі [14; 15] 
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Переваги корпоративної соціальної відповідальності

Формування позитивної репутації та бренду.

Доступ до нових ринків, у т. ч. міжнародних.

Ефективне управління ризиками – своєчасний та оперативний доступ 
до інформації з безлічі компетентних джерел і можливість швидко 
реагувати на критичні проблеми в регіоні.

Зростання конкурентоспроможності.

Збільшення обсягів реалізації продукції та підвищення лояльності 
клієнтів.

Збільшення продуктивності та якості послуг унаслідок ефективної 
внутрішньої політики.

Зменшення претензій із боку регулюючих органів.

Залучення коштів спеціалізованих фондів «соціальних інвестицій» 
під соціально орієнтовані програми, реалізовані соціально
відповідальними компаніями.

Збільшення прибутку та прискорення темпів зростання.

Доступ до соціально відповідальних інвестицій.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
корпоративна соціальна відповідальність є необ-
хідною у діяльності сучасних компаній, оскільки 
вона дає низку переваг: підвищення прибутку та 
конкурентоспроможності, збільшення вартості 
компанії, високий рівень ділової репутації. Та-
кож слід відзначити, що вітчизняна модель КСВ 
розвивається відповідно до світових тенденцій, 
але основними перешкодами все ж таки залиша-
ються брак коштів та недосконалість норматив-
но-правової бази. Лише за підтримки держави 
формування КСВ дасть змогу об’єднати бізнес-ці-
лі компаній та цілі соціальної політики держави.
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