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Стаття присвячена вивченню і розробці теоретико-методичних аспектів соціальної відповідальності підприємства. Автором 
визначений економічний зміст поняття корпоративної соціальної відповідальності й окреслені рамки реалізації та роль соціаль-
ної відповідальності бізнесу. Проаналізовано основні мотиви і внутрішні стимули, що спонукають український бізнес до здій-
снення соціальних практик. Запропоновано єдиний класифікаційний підхід до розуміння сфер і напрямів практичного втілення 
соціальних ініціатив та розроблена структурна схема, в рамках якої виділено п’ять сфер реалізації СВБ. На прикладі соціально 
відповідальної поведінки провідних вітчизняних підприємств проілюстровано практичний досвід успішної реалізації соціально-
орієнтованих програм у тій чи іншій сфері господарської діяльності.
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Сабецкая Т.И. СФЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена изучению и разработке теоретико-методических аспектов социальной ответственности предприятия. Авто-

ром определен экономический смысл понятия корпоративной социальной ответственности и очерчены рамки реализации и роль 
социальной ответственности бизнеса. Проанализированы основные мотивы и внутренние стимулы, побуждающие украинский 
бизнес к осуществлению социальных практик. Предложен единый классификационный подход к пониманию сфер и направлений 
практического воплощения социальных инициатив и разработана структурная схема, в рамках которой выделены пять сфер ре-
ализации СОБ. На примере социально ответственного поведения ведущих отечественных предприятий проиллюстрирован прак-
тический опыт успешной реализации социально-ориентированных программ в той или иной сфере хозяйственной деятельности.
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Sabets’ka T.I. SPHERES AND DIRECTIONS OF REALIZATION SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISE
The article is devoted to study and development of theoretical and methodological aspects of social responsibility of enterprise. The 

author determined economic content of concept of corporate social responsibility and outlined scopes of realization and role of social re-
sponsibility of business in the modern economic measuring. The article analysis basic reasons and internal stimuli that induce Ukrainian 
business to realize social practice. It is offered only classification approach to understand spheres and directions of practical embodiment 
of social initiatives and worked out five spheres of realization of CSR. On the example of socially responsible behavior of leading domestic 
enterprises practical experience illustrated successful realization of the socialoriented programs in different spheres of economic activity.
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Постановка проблеми. У рамках інтеграції 
вітчизняної економічної системи до європейського 
та світового економічного співтовариства в широких 
наукових і підприємницьких сферах зростає заці-

кавленість прогресивними західними концепціями 
й практиками ведення бізнесу. Зокрема, найбільшу 
увагу привертають механізми налагодження ефек-
тивної взаємодії державних та корпоративних струк-
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тур, а також побудови продуктивного діалогу між 
бізнесом, владою й суспільством, що знайшло своє 
відображення у концепції корпоративної соціальної 
відповідальності (далі – КСВ).

Усе більше вітчизняних компаній приходить до 
розуміння ролі та значення соціальної відповідаль-
ності в сучасному економічному просторі. Уже сьо-
годні значна частина представників українського біз-
несу вбачає мету діяльності підприємства не лише 
в тому, щоб забезпечувати прибуток, зростати і 
сплачувати податки, а й наголошує на вирішальній 
ролі бізнесу у розвитку потенціалу трудового колек-
тиву, розв’язанні соціальних і екологічних проблем 
суспільства, а також налагодженні партнерських 
зв’язків між бізнесом та громадськістю. Адже, як 
стверджує директор департаменту з корпоративних 
зв’язків компанії «Київстар» Ж. Ревнова: «Успіш-
ний і довгостроковий бізнес можливий лише у ста-
більному та гармонійному суспільстві» [3, с. 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незва-
жаючи на те, що поняття «соціальна відповідаль-
ність бізнесу» (СВБ) в економічній науці є порів-
няно новим, вивчення існуючих наукових доробок 
та аналіз досліджень прикладного характеру свід-
чить, що проблематика СВБ тією чи іншою мірою 
складає науковий інтерес багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Так, питання корпоративної 
соціальної відповідальності розглядалися зарубіж-
ними науковцями, серед яких Р. Аккоф, І. Ансофф, 
К. Бодвел і С. Ведок, П. Друкер, Ф. Котлер, Е. Фрі-
мен, І.Ю. Беляєва, М.А. Ескіндаров та ін. Серед 
вітчизняних дослідників можна відзначити таких, 
як Д.О. Баюра та Ю.В. Чарвіна [1], Я.А. Жаліло [2], 
А.Г. Зінченко [3], А. Колот [4], Т.О. Самофалова [9], 
М.А. Саприкіна [8], С. Фірсова [10] та ін.

Як свідчить аналіз наукових джерел, однією із «про-
блемних ділянок» у вивченні соціальної відповідаль-
ності підприємства є чітка систематизація чи навіть 
класифікація сфер та напрямів реалізації КСВ. І хоча 
дослідженням соціальної відповідальності займається 
багато вітчизняних і зарубіжних науковців, нині поки 
відсутній єдиний підхід до систематизації напрямків 
реалізації соціально відповідальних ініціатив компанії. 
Так, вітчизняна дослідниця С. Фірсова звертає увагу на 
маркетинговий аспект СВБ і в рамках реалізації соці-
ально відповідальних ініціатив підприємства виділяє 
такі напрямки як соціальний маркетинг, доброчинний 
маркетинг (маркетинг благодійних заходів), спонсор-
ський маркетинг, корпоративна філантропія та волон-
терська діяльність на користь громади [10, с. 74-75].

У свою чергу А.М. Лопатинська в соціальну від-
повідальність організації включає такі елементи: 
відповідальне організаційне управління, трудові 
практики, охорону здоров’я і безпечні умови праці, 
соціально відповідальне ставлення до екологіч-
них проблем, практики чесного ведення діяльності 
та соціально-економічний розвиток громади [6, с. 
142-143]. А К. Шацьких вказує на такі пріоритетні 
напрями СВБ, як інвестиції у розвиток персоналу; 
створення безпечних умов праці та охорони здоров’я; 
заохочення благодійності; природоохоронна діяль-
ність і ресурсозбереження [11, с. 56].

Група російських вчених на чолі з І.Ю. Беляєвою 
та М.А. Ескіндаровим розглядає напрями корпора-
тивної соціальної відповідальності через призму тих 
економічних ролей, які виконує сучасне підприєм-
ство [5, с. 22]:

- «компанія-роботодавець», яка створює достойні 
робочі місця і виплачує працівникам офіційну «білу» 
заробітну плату;

- «компанія-товаровиробник», яка пропонує 
якісні товари та послуги;

- «компанія – платник податків», яка дотриму-
ється законодавства і сплачує всі податки та збори 
(без застосування тіньових схем);

- «компанія – позичальник капіталу», яка своє-
часно повертає кредити;

- «компанія – бізнес-партнер», яка демонструє 
сумлінну ділову практику, виступає чесним, надій-
ним і відповідальним діловим партнером;

- «компанія – корпоративний громадянин (сусід)», 
який запобігає можливим негативним з точки зору 
екології наслідкам своєї діяльності, підтримує благо-
устрій території та соціальний добробут;

- «компанія – член громадських організацій», яка 
робить внесок у формування громадянського суспіль-
ства.

Постановка завдання. Незважаючи на те, що 
існуючі підходи до розуміння сутності соціальної від-
повідальності бізнесу часто доволі схожі, а в окре-
мих наукових дослідженнях зазвичай досить ґрун-
товно висвітлюються ті чи інші прояви соціально 
відповідальної поведінки підприємства, разом з тим 
погляди авторів на сукупність форм, складових та 
напрямів реалізації СВБ є розрізненими та несис-
темними. Саме тому важливим завданням у цьому 
аспекті дослідження є узагальнення, систематиза-
ція та розробка єдиного класифікаційного підходу 
до розуміння сфер та напрямів практичної реалізації 
корпоративної соціальної відповідальності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дина-
мічний розвиток світової економічної системи, 
інтенсивні інтеграційні та глобалізаційні процеси, 
зростання взаємозалежності між економічною і соці-
альною сферами вимагають кардинально іншого під-
ходу до розуміння ролі бізнесу в житті суспільства. 
Уже зараз діяльність більшості підприємств є соці-
ально орієнтованою, усвідомленою та відповідаль-
ною, спрямованою не лише на отримання прибутку, 
а й на зростання суспільного добробуту в цілому.

Нині в Україні соціальна відповідальність бізнесу 
переходить на вищий рівень розвитку, еволюціонує з 
рангу «новомодних західноорієнтованих тенденцій» 
у загальноприйняте правило, фундаментальний стан-
дарт, що лягає в основу філософії господарювання 
більшості великих та середніх вітчизняних підпри-
ємств. Разом з тим хибно вважати, що соціальна від-
повідальність є лише маркетинговим чи PR-ходом 
менеджерів компанії задля збільшення прибутку. 
Її варто розглядати на значно вищому рівні – як 
загальну концепцію чи філософію управління під-
приємством, що охоплює взаємини з працівниками, 
налагодження продуктивних та взаємовигідних діло-
вих контактів з бізнес-партнерами, а також продук-
тивний діалог із владними структурами і громадою.

Зокрема, К. Шацьких розуміє соціальну відпо-
відальність як добровільний обов’язок бізнесменів 
проводити ділову практику відповідно до потреб сус-
пільства та готовність суб’єктів бізнесу розділити з 
державою всю відповідальність за соціально-еконо-
мічний стан країни [11, с. 56]. А. Колот стверджує, 
що корпоративна соціальна відповідальність – «це 
філософія або формат відносин між підприємниць-
кими структурами і суспільством, за яких забезпе-
чується економічний прогрес, зберігається довкілля, 
домінує соціально відповідальна поведінка бізнесу, 
що сприяє соціальній згуртованості суспільства, під-
вищенню якості життя» [4, с. 4].

Отже, КСВ можна визначити як добровільний 
вибір підприємства щодо дотримання високих еко-
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номічних, виробничих, соціальних та екологічних 
стандартів власної діяльності, спрямованих на покра-
щення якості роботи з персоналом, налагодження 
партнерських відносин з громадськістю, побудову 
етичних і відповідальних ділових стосунків з бізнес-
партнерами, формування високої правової свідомості 
у взаєминах з державою та обмеження негативного 
впливу на навколишнє середовище.

Реалізація підприємством будь-яких соціально 
відповідальних програм вимагає прикладання пев-
них зусиль і, як правило, пов’язана зі значними 
витратами. Разом з тим кількість підприємств, 
які позиціонують себе як соціально відповідальні, 
щороку зростає, хоч концептуальний підхід до розу-
міння ними внутрішнього змісту КСВ часто суттєво 
різниться і наразі залишається дискусійним. Так, 
окремі підприємці вважають, що бізнес за своєю при-
родою вже є соціально відповідальним завдяки лише 
тому, що існує, оскільки сприяє зайнятості насе-
лення, створює робочі місця, задовольняє суспільні 
потреби у товарах та послугах, виплачує заробітну 
плату, сплачує податки. Прихильники діаметрально 
протилежного підходу пропагують аж надто «соці-
алізований» бізнес, який межує із самопожертвою, 
так званий «підприємницький альтруїзм». Проте 
не варто забувати, що в ринковій економіці кожне 
підприємство працює заради отримання прибутку, а 
тому його позиція щодо СВБ швидше за все буде десь 
посередині і варіюватиме від меркантильних інтере-
сів: «здійснення соціальних заходів заради реклами, 
збільшення прибутку чи зростання іміджу» аж до 
усвідомленого вибору на користь СВБ, що проявля-
ється в «благодійності, пожертвуванні частини при-
бутку на реалізацію соціальних програм».

Окрім того, що бути соціально відповідальним 
зараз модно, кожне підприємство при прийнятті 
рішення про реалізацію соціально відповідальних 
заходів керується певними внутрішніми стимулами. 
Так, із аналітичного звіту «Корпоративна соціальна 
відповідальність 2005–2010: стан та перспективи 
розвитку» видно, що більшість українських підпри-
ємств (61,3%) обирає соціально відповідальну пове-
дінку із моральних міркувань, ще 52,1% опитаних 
вважають соціальну відповідальність власним прин-
ципом діяльності, внутрішнім спонуканням. Разом 
із тим багато компаній (37,9%) пере-
конані, що соціально відповідальна 
діяльність сприяє зростанню про-
дажів, а 19,2% при цьому копію-
ють соціально орієнтовану поведінку 
конкурентів [3, с. 23].

Разом із цим одним із мотивів 
реалізації соціально відповідальних 
заходів є те, що вони активно висвіт-
люються в ЗМІ, є непоганою рекла-
мою і сприяють завоюванню й збере-
женню позитивного іміджу компанії. 
Це зрозуміло, адже бізнес-переваги, 
які отримує соціально активне під-
приємство, очевидні. Так, за резуль-
татами дослідження, більшість аме-
риканських споживачів скоріше за 
все нададуть перевагу тому бренду, 
який в їхній свідомості асоціюється 
як соціально відповідальний; більше 
85% випускників американських 
вишів прагнуть працювати в компа-
ніях, які дотримуються принципів 
КСВ; а 75% інвесторів відзначили 
соціально відповідальну поведінку 

підприємства як ключовий індикатор при виборі 
об’єкта інвестування [4, с. 5].

Також є низка підприємств, для яких соціальна 
відповідальність є, скоріше, обов’язком, аніж добро-
вільним вибором. Мова йде про компанії, що беруть 
участь в реалізації соціально відповідальних заходів 
у рамках виконання законів України, у відповідь на 
запити органів державної та місцевої влади чи проф-
спілки, а також на вимогу іноземних партнерів чи 
материнської компанії.

Залежно від особливостей взаємин підприємства з 
різними інститутами та суб’єктами соціально-еконо-
мічного середовища вважаємо за доцільне виділити 
п’ять сфер реалізації СВБ (рис. 1).

Однією із найважливіших і навіть обов’язкових 
сфер реалізації КСВ є відповідальність бізнесу перед 
державою щодо своєчасної та повної сплати подат-
ків і платежів до бюджету. Варто зазначити, що в 
означеній площині держава та бізнес мають висту-
пати рівноправним партнерами: держава повинна 
створювати сприятливі умови для ведення бізнесу, 
запобігати корупції та утворенню тіньових схем фор-
мування додаткової вартості, а бізнес у свою чергу – 
вчасно сплачувати податки. Адже, якщо держава 
не виконує свою роль щодо створення і збереження 
сприятливих умов для розвитку бізнесу і захисту 
прав власників, бізнес отримує привід ухилятися 
від виконання повною мірою своїх зобов’язань перед 
державою [2].

Як видно з рисунка 1, соціально відповідальна 
поведінка підприємства перед державою на практиці 
проявляється у:

– веденні бізнесу на основі дотримання законо-
давчо закріплених правил господарювання;

– чесному нарахуванні й сплаті всіх податків і 
обов’язкових платежів;

– неприйнятності таких «форм спілкування» з 
державними органами влади як «кумівство», тиск, 
хабарі;

– участі у програмах публічно-приватного парт-
нерства.

У цьому аспекті можна згадати досвід ПАТ «Кон-
церн Галнафтогаз», яке у повсякденній діяльності 
дотримується принципів прозорості господарської 
діяльності та протидії корупції. Зокрема, тендерним 
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 Рис. 1. Сфери та напрями реалізації 

соціальної відповідальності підприємства
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відділом компанії здійснюються відкриті закупівлі, 
що дозволяє запобігти прояву зловживань і коруп-
ції, досягти максимальної прозорості та публічності. 
У своїй діяльності ПАТ «Концерн Галнафтогаз» неу-
хильно дотримується вимог законодавства та етичних 
норм ведення бізнесу. З цією метою запроваджено 
низку compliance процедур, а саме постійний моніто-
ринг змін у чинному законодавстві, аналіз відповід-
ності бізнес-процесів і бізнес-проектів нормативним 
та етичним вимогам, протидія корупції та фінансо-
вим зловживанням, постійний діалог з державними 
регуляторами щодо максимального дотримання ком-
панією відповідних регуляторних вимог [7, с. 72-73].

Цікаво, що більшість соціально відповідальних 
українських підприємств вагому роль відводить реа-
лізації соціально відповідальних заходів саме у сфері 
розвитку власного персоналу. Так, за даними аналі-
тичного звіту «Корпоративна соціальна відповідаль-
ність 2005–2010: стан та перспективи розвитку», 
80,9% із більш як 400 опитаних підприємств здій-
снює заходи з навчання та розвитку власного пер-
соналу, ще 80,7% не використовують в організації 
дитячу працю, а 78% не використовують примусову 
працю; 66,1% респондентів впроваджують програми 
поліпшення умов праці, а 58,8% опитаних зазнача-
ють відсутність у трудових практиках проявів дис-
кримінації [3, с. 21].

Отже, можна визначити такі основні напрями 
реалізації соціальної відповідальності підприємства 
у сфері трудових відносин:

– розвиток і навчання власного персоналу;
– неприпустимість використання дитячої та при-

мусової праці;
– реалізація заходів щодо покращення умов та 

безпеки праці;
– економічне забезпечення і матеріальне стиму-

лювання працівників;
– розвиток соціальної інфраструктури підприєм-

ства та соціального забезпечення працівників;
– дотримання прав і свобод працівників, перед-

бачених Конституцією України, Кодексом законів 
про працю та іншими нормативними документами;

– відсутність дискримінації за статевим, віковим 
і іншими факторами;

– сприяння в реалізації права громадян на сво-
боду профспілкових та інших об’єднань тощо.

У сфері розвитку і навчання власного персоналу 
можна відзначити досвід компанії «МЕТРО Кеш енд 
Кері», яка з 2011 р. успішно реалізує проект «МЕТРО 
Лідери». Завдяки участі в цьому проекті потенційні 
лідери – студенти отримують реальну можливість, 
пройшовши кілька послідовних етапів навчання, 
стажування і жорсткого відбору, вже через 3 роки 
реалізувати себе в якості менеджера на провідних 
посадах компанії [8, с. 25-26].

Не менш важливим напрямом реалізації трудових 
практик підприємства є заохочення ініціативи і залу-
чення працівників до корпоративного управління. 
Такий досвід має ПАТ «Прикарпаттяобленерго», 
яким з метою виявлення ініціативних і компетент-
них працівників ще у 2011 р. започатковано проект 
«Ініціативний центр». В основі проекту лежить пере-
конання, що у кожного працівника знайдуться про-
позиції з економії витрат, ефективного використання 
ресурсів, підвищення продуктивності своєї роботи і 
компанії в цілому. Одночасно відбувається розвиток 
командного духу, підтримка ініціативності та роз-
криття творчого потенціалу працівників, підвищення 
рівня комунікації між співробітниками і структур-
ними підрозділами підприємства [8, с. 12-14].

У сучасних реаліях не менш важливою є соці-
альна відповідальність підприємства у взаєминах з 
бізнес-партнерами, яка проявляється у:

– дотриманні вимог безпеки та охорони здоров’я 
споживачів;

– дотриманні принципів надійності, відповідаль-
ності, гідності та ділової етики у ставленні до спожи-
вачів і бізнес-партнерів;

– ринковій діяльності на засадах чесної конку-
ренції.

Клієнтоорієнтованість і побудова довготривалих 
відносин зі споживачами є найбільшою цінністю та 
ключовим елементом стратегії ведення бізнесу групи 
автомобільних компаній «Віді Груп». Підприємство 
постійно вдосконалює систему обслуговування клі-
єнтів та використовує інноваційні методи роботи зі 
споживачами. Зокрема, запроваджено системи управ-
ління якістю надання послуг відповідно до вимог 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008, а також ство-
рена служба підтримки клієнтів (CR), яка передбачає 
безпосереднє спілкування СR-фахівця з кожним клі-
єнтом на предмет його вражень про роботу компанії 
та рівня задоволення від отриманих послуг. Окрім 
цього в компанії запроваджена унікальна система 
обліку, яка дозволяє відстежувати і контролювати 
весь процес надання послуг з післяпродажного обслу-
говування. У компанії діє єдина Програма Лояльності 
«Віді АвтоСіті», яка передбачає гнучку, справедливу 
і прозору систему знижок, індивідуальний підхід до 
кожного споживача, комплекс клієнтських програм з 
підвищення автомобільної обізнаності клієнта та його 
сім’ї. Наслідком такої філософії управління є зрос-
тання лояльності споживачів до компанії, зокрема 
93,5% споживачів залишилися повністю задоволе-
ними процесом купівлі автомобіля, а 89,1% клієнтів 
залишилися повністю задоволеними рівнем сервісу 
під час обслуговування автомобіля [8, с. 39-41].

В основі соціально відповідальної поведінки під-
приємства щодо навколишнього середовища лежить 
реалізація таких заходів, як:

- використання ресурсо- та енергозберігаючих 
технологій;

- мінімізація негативного впливу на довкілля 
через обмеження шкідливих викидів у навколишнє 
середовище та використання й утилізації відходів;

- економне використання, захист та відновлення 
природних ресурсів.

Зазначимо, що світових стандартів захисту навко-
лишнього середовища дотримується ПАТ «Львіво-
бленерго», яке є учасником Глобального Договору 
ООН. Реалізуючи програму «Зелений офіс», під-
приємство здійснює природозахисну діяльність за 
такими напрямами [8, с. 46]:

1. Збереження та відновлення багаторічних наса-
джень шляхом реконструкції ліній електропередач 
(заміни «голих» проводів на СІП, які не вимагають 
щорічної чистки просік та обрізання гілок і дерев).

2. Перехід на електронну форму звітності, що 
дозволяє щорічно економити 1,6 млн аркушів або 
3,2 пачки офісного паперу і зберегти 107 дерев.

3. Облаштування «Алей енергетиків» (насаджено 
1,5 тис. дерев).

4. Поступовий перехід на екологічно безпечне 
обладнання.

5. Раціональне використання ресурсів: щорічна 
економія водоресурсів складає 16 тис. м3, електрое-
нергії – 325 тис. кВт/год., пального – 210 тис. літрів.

Соціальна відповідальність підприємстві перед 
суспільством, а особливо перед місцевою громадою 
знаходить свій прояв:
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– у наданні благодійної допомоги та ініціюванні 

й реалізації благодійних програм;
– у реалізації заходів з розвитку соціальної інф-

раструктури і благоустрою територіальної громади, в 
межах якої знаходиться підприємство;

– в участі у регіональних програмах зайнятості 
населення чи економічного розвитку регіону.

Коли мова йде про внесок бізнесу у розвиток міс-
цевих громад, насамперед варто згадати досвід ком-
панії ДТЕК, яка перша в Україні на високому рівні 
займається розвитком регіонів. Для вирішення 
соціально-економічних проблем монопрофільних 
міст, в яких працюють підприємства ДТЕК, ство-
рені Агенції місцевого розвитку, метою діяльності 
яких є налагодження ефективної взаємодії бізнесу, 
громади та органів місцевої влади. Так, у м. Бурш-
тин Агенція місцевого розвитку запустила проект 
«Молодіжний бізнес», який має на меті допомогти 
молодим людям у віці 18-35 років започаткувати 
власну справу шляхом надання позик без застави та 
поручителів для реалізації бізнес-планів. У м. Лади-
жин Агенція провела більше 40 консультацій щодо 
написання і реєстрації бізнес-планів і сприяла ство-
ренню 4 нових СПД. У рамках проекту «Фонд під-
тримки малого та середнього бізнесу» ДТЕК надала 
дві фінансові допомоги для реалізації бізнес-про-
ектів у м. Добротвір, а з метою підвищення рівня 
зайнятості жіночого населення тут організовано 
навчальні кравецькі і швейні курси для людей, які 
бажають розпочати власну справу в галузі швейної 
промисловості [8, с. 64-66].

Свій внесок у розвиток здорової нації України 
здійснює і фармацевтична компанія «Артеріум», яка 
в рамках реалізації програми «Що варто знати» про-
водить широку інформаційну кампанію, спрямовану 
на підвищення обізнаності населення про основні 
серцево-судинні захворювання й методи їх профілак-
тики. З цією метою розповсюджуються безкоштовні 
брошури та листівки, проводяться майстер-класи з 
надання першої медичної допомоги, а також розро-
блений і розміщений у соціальних мережах додаток 
«10 хвилин для життя», за допомогою якого інтер-
нет-користувачі мають можливість отримати інфор-
мацію про раптову зупинку серця (РЗС) та пройти 
майстер-клас із надання невідкладної допомоги 
потерпілому при РЗС [8, с. 56-57].

Висновки. Отже, в умовах сучасного розвитку 
ринкового середовища правильно побудована страте-
гія соціальної поведінки підприємства є запорукою 
лояльності споживачів і передумовою формування 

позитивного іміджу підприємства. Теоретико-при-
кладне значення даного дослідження полягає в 
обґрунтуванні й розробці єдиного підходу до розу-
міння напрямків практичного втілення корпора-
тивної соціальної відповідальності, в основі якого 
лежить виділення п’яти сфер реалізації СВБ.

Оскільки нині недостатньо розробленими зали-
шаються механізми практичного втілення СВБ-
ініціатив за окремими напрямками, подальшу увагу 
варто акцентувати на пошук шляхів та дієвих рішень 
щодо узгодження інтересів підприємства з громадою, 
владою, партнерами і довкіллям на засадах взаємо-
розуміння і взаємовигоди.
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