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В роботі розглянуто питання впровадження концепції соціальної 
відповідальності як складової забезпечення механізму соціальної 
відповідальності організації. Під визнанням соціальної відповідальності 
мається на увазі ідентифікація проблем, що виникають у зв'язку із впливами 
рішень та діяльності організації, а також шляхів вирішення цих проблем таким 
чином, щоб вони сприяли сталому розвитку. Процес формування соціальних 
стандартів та створення системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів 
розпочався в державі із прийняттям Закону України “Про прожитковий 
мінімум”. Термін «соціальна відповідальність» вже давно не новий для 
України, проте мало хто усвідомлює роль соціальної відповідальності для 
суспільства, країни, бізнесу. Великі транснаціональні компанії вже не 
замислюються про роль соціальної відповідальності (це давно стало частиною 
їх корпоративної культури), інтегруючи її повсюдно, в усі рішення та дії. 
Недаремно метою соціальної відповідальності називають сприяння сталому 
розвитку суспільства, країни, бізнесу. Саме активні дії компаній у галузі 
соціальної відповідальності є запорукою результативності та ефективності 
бізнесу. Подібна діяльність позитивно впливає на імідж і репутацію компанії, 
надає їй певні конкурентні переваги, здатність залучати та утримувати кращих 
спеціалістів, вибудовувати ефективні відносини з партнерами, ЗМІ, 
державними органами та суспільством. Коли людина або підприємство 
усвідомлює, що вона також несе відповідальність за внесок у стійкий розвиток, 
абсолютно всі рішення та дії стають усвідомленими, ефективними, 
екологічними, етичними. При цьому з кожним днем зростає поінформованість 
щодо соцвідповідальності, але не треба плутати її з доброчинністю. Не завжди 
гроші можуть допомогти людині, суспільству, навколишньому середовищу, 
країні. Безумовно, почати треба з бажання організації включати соціальні 
фактори у процеси прийняття рішень і усвідомлення їх впливу на суспільство 
та навколишнє середовище. Фундаментальним принципом соціальної 
відповідальності є дотримання верховенства закону та відповідність юридично 
обов'язковим вимогам. Компанії варто визначити тих, хто зацікавлений в її 
рішеннях і діяльності, щоб розуміти свій вплив і шляхи вжиття заходів у 
відповідь на них. Такими зацікавленими особами можуть бути співробітники та 
їх сім'ї, клієнти, споживачі, навколишнє середовище, держава і соціальне 
оточення.  

Література:  
1. Іваненко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: 

актуальні проблеми / О. Іваненко. [Електронний ресурс]. – Доступний з 
http://www.dniprokniga.dp. ua/46-ivanenko-o.-viznachennja-ponjattja-sutnosti-ta.html. 2. 
Церкасевич Л. В. Сучасні тенденції соціальної політики в країнах Європейського союзу. – 
СПб., 2012. – С. 33.  3. Келли Д. The psychology of personal constructs . цитировано по книге 
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные приложения, исследования и применения. 
СПб.: Питер, 2011 г. – 608с. 


