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побудови, обґрунтування і реалізації нової системи широко використовуються 

такі методи, як системний аналіз, метод декомпозиції, неформалізовані методи, 

метод послідовної підстановки, метод порівнянь, динамічний метод, метод 

структуризації, експертно-аналітичний метод, нормативний, параметричний 

методи, метод функціонально-вартісного аналізу, морфологічний, 

фактографічний методи, економіко-математичне моделювання та оптимальне 

програмування та інші методи. 

Дослідження розвитку соціально-економічних систем, вирішення питань 

їх оптимального зростання, раціонального очікування стану систем управління 

– все це пов’язане із формуванням ефективного механізму менеджменту 

персоналу, який знаходиться під впливом макрорівневих та мікрорівневих 

факторів. В той же час, проблеми формування соціально-економічного 

механізму ефективності менеджменту персоналу, незважаючи на еволюцію 

поглядів науковців та зміну акцентів у напрямі розповсюдження соціально 

орієнтованого управління, залишається неповністю вирішеною. 

 

 

І.А. Юр’єва, канд. екон. наук, доц.. кафедри економічного аналізу та обліку, 

НТУ «ХПІ», м. Харків 

 

ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ CОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Соціальна відповідальність відображає певне співвідношення між 

особистістю та суспільством загалом, свідоме відношення суб'єкта соціальної 

діяльності до вимог соціальної необхідності, громадянського обов'язку, 

соціальних завдань, норм і цінностей, розуміння наслідків здійснюваної 

діяльності для певних соціальних груп. Питання  соціальної  відповідальності  

бізнесу розглядають  закордонні та вітчизняні дослідники, зокрема: В. Апопій, 

К. Девіс, С. Задек, Е. Карнегі, Г. Ленсен, М. Фрідмен, О. Шелдон, А. Базилюк, 
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Г. Башнянін, М. Бутко, В. Воробей, С. Ілляшенко, С. Князь, О. Кузьмін, 

А. Садєков, М. Стародубська, М. Туган-Барановський, В.М. Шаповал та низка 

інших. Як зазначає О. Ростигаєв, соціальна відповідальність є вираженням всієї 

розмаїтості соціальних відносин та узагальнює у собі всі форми 

відповідальності. Специфіка конкретних видів відповідальності обумовлена 

природою тих суспільних відносин, всередині яких вони виникли та існують у 

власній якісній визначеності. Як відомо, відповідальність - форма саморегуляції 

особистості, що виражається в усвідомленні себе причиною вчинків і їх 

наслідків і в усвідомленні і контролі своєї здатності виступати причиною змін 

(або протидії змінам) у навколишньому середовищі. Наведемо кілька підходів 

до визначення соціальної відповідальності. По-перше: це відносини між 

особистістю і соціальною групою, суспільством, що базуються на 

усвідомленому виконанні ними взаємних зобов'язань і своїх обов'язків, що 

випливають із нормативних актів, що регулюють соціальні відносини, а також 

із традицій; по-друге: принцип, який повинен лежати в основі бізнесу для 

забезпечення благополуччя суспільства, а не тільки для максимізації прибутків. 

У більшій частині річних звітів корпорацій звичайно вказується, що зроблено 

компанією для підвищення освіти, соціальної допомоги. По-третє: соціальна 

відповідальність бізнесу - відповідальність суб'єктів бізнесу за дотримання 

норм і правил, неявно певних або невизначених законодавством (в області 

етики, екології, милосердя і т.і. ) Відповідальність у філософському змісті - це 

відношення залежності людини від чогось сприйманого їм у якості 

визначального підстави для прийняття рішень і здійснення дій.  

Суспільне буття людей, зв’язки і відношення, в які вони з необхідністю 

вступають для задоволення потреб суспільного виробництва і одночасно 

індивідуальних потреб, створюють умови взаємозалежності. Діяльність 

кожного індивіда набуває соціальної значущості і для даного індивіда, і для 

інших людей, соціальних груп, всього суспільства. Люди повинні передбачати 

наслідки своєї діяльності і регулювати свою поведінку. Соціальна 

відповідальність як універсальна, всезагальна форма зв’язку та 
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взаємозалежності особистості та суспільства . В якості всезагального фактору 

соціальної самоорганізації відповідальні зв’язки та залежності  створюють 

структуру суспільства по вертикалі (суспільство — соціальна спільність — 

особистість) і по горизонталі (екологія, економіка, політика, право, мораль, 

естетика, релігія). Система соціальної відповідальності являє собою сукупність 

дій держави, організації, підприємців, особистості, що впливають на якість 

життя членів суспільства. Отже, соціальна відповідальність об’єднує, інтегрує 

суспільні процеси в єдину, цілісну систему, що дозволяє визначити її як 

всезагальну суттєву ознаку соціальних явищ, як тотальний соціальний 

інтегратор. 
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