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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АКЦІОНЕРНОГО ТИПУ 

НА ЗАСАДАХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ «СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 
 

Метою статті є вдосконалення концепції «соціальної відповідальності», як основи безпеки бізнесу та високого рівню 

корпоративного управління. У статті проаналізовано еволюційні зміни концепції, які відображено в концепціях 

«соціального егоїзму», «корпоративного альтруїзму», «розумного егоїзму» та запропоновано у якості концепції 

відповідальності бізнесу «інтегральну теорію суспільного договору» (Т. Дональдсон, Т. Данфі). Окрім цього, автором 

побудовано схему, що відображає зв'язок корпоративної безпеки підприємства та соціальної відповідальності, яка 

реалізується шляхом гармонізації інтересів учасників та поділяється на  універсальні гіпернорми (загальні корпоративні 

інтереси) та специфічні норми (особисті корпоративні інтереси). Згідно з авторським баченням місця безпеки бізнесу 

у системі корпоративного управління можна визначити, що корпоративна соціальна відповідальність, як основа 

безпеки, це усвідомлена, ініціативна та послідовна діяльність корпорації з виконання таких універсальних гіпернорм, як 

розвиток компанії, збільшення вартості активів, досягнення якісної ділової репутації, отримання доступу до зовнішніх 

джерел фінансування та з виконання таких специфічних норм, а саме захист прав акціонерів, надання менеджменту 

та членам Наглядової ради винагороди, надання якісної продукції та послуг споживачам, надання соціальних благ та 

стабільної заробітної платні працівникам тощо.  

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, безпека, корпоративне управління, гармонізація інтересів 

стейкхолдерів, корпорація. 

 

Постановка проблеми. Корпоративний сек-

тор економіки в Україні функціонує і розвива-

ється в умовах значної кількості дестабілізую-

чих чинників. Нові умови господарювання та 

економічні особливості перехідного періоду в 

нашій країні підвищують ризик нехтування інте-

ресами стейкхолдерів та характеризуються від-

сутністю соціального забезпечення працівни-ків 

підприємств, неспроможністю існуючої моделі 

корпоратив-ного управління (КУ) протидіяти 

загрозам тощо. В таких умовах ведення бізнес-

діяльності, яка погіршується суспільно-полі-

тичною нестабільністю, функціонування бага-

тьох вітчизняних підприємств супроводжується 

втратою ринків збуту та іноземних стратегічних 

партнерів, погіршенням фінансового станови-

ща, банкрутствами, частина яких зумовлена ни-

зьким рівнем відповідальності бізнес-діяльності, 

відсутністю єдиної концепції безпеки ведення 

бізнесу, недостатнім рівнем корпоративного 

управління. Таким чином, вдосконалення 

концепції «соціальної відповідальності», як бази 

безпеки ведення бізнесу та високого рівню КУ, 

є актуальною науковою проблемою, що 

потребує практичного вирішення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій пока-

зав, що наразі світові лідери утримують власні 

ринкові долі та лояльних клієнтів не лише завдяки 

зростанню обсягів продукції або розширенню 

номенклатури товарів, але завдяки створенню 

іміджу соціально-відповідального підприємства. 

Так російський науковець Нікіфорова О.О [1]. 

пов’язує рівень відповідальності підприємства з 

рівнем його прибутковості та наголошує на важ-

ливості усвідомлення того, що на сучасному етапі 

бізнес варто будувати на засадах відкритості та 

залученості усіх груп стейкхолдерів до управління 

бізнесом шляхом врахування їх інтересів.  

Метою статті є вдосконалення концепції 

«соціальної відповідальності», як основи безпе-

ки бізнесу та високого рівню корпоративного 

управління. 

Основні результати дослідження. Концепція 

відповідальності з’явилася в 50 рр. двадцятого 

сторіччя, що було обумовлено загостренням соці-

ально-екологічних проблем, які були викликані 

діяльністю транснаціональних корпорацій. Зага-

льносвітова тенденція гумані-зації бізнесу фор-

мує наразі позитивне ставлення до відповіда-

льного бізнесу, до бачення компанії як суб’єкту 

соціальної відповідальності [1]. Еволюція катего-

рії «відповідальність» призвела до виникнення 

поняття «соціальна відповідальність», яка може 

мати місце, коли суб’єкт відповідальності є не 

індивідуальним, а колективним, тоді мова йде 

про корпоративну соціальну відповідальність, 

що передбачає виконання корпорацією в обличчі 

акціонерів, власників, менеджменту, працівни-
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ків, членів Наглядової ради виконання певних зо-

бов’язань (політичних, моральних, юридичних, 

соціальних відповідно до групи стейкхолдерів). 

Корпоративну соціальну відповідальність можна 

розуміти як відповідальність корпорації перед 

соціумом[2].    

З таких позицій можна говорити про наяв-

ність зв’язку між рівнем задоволеності соціуму 

та досягненні компанією власних бізнес-цілей, 

тобто КУ, яке базується на засадах концепції 

корпоративної соціальної відповідальності, 

призведе до гармонізації інтересів стейкхол-

дерів, реалізації стратегічних намірів та досяг-

ненню корпоративних цілей. Корпоративна со-

ціальна відповідальність передбачає насамперед 

не лише добровільне здійснення соціальних 

інвестицій, дотримання певних правил та норм 

ведення бізнесу, але й ініціативу з боку корпора-

ції у вигляді розширення обов’язків перед сус-

пільством та урахуванні інтересів більшої 

кількості груп стейкхолдерів [3]. Бізнес, як 

суб’єкт соціальної відповідальності має деякі 

особливості, які включають у себе максимізацію 

прибутку при мінімальних витратах, необхід-

ність здійснення вільного економічного вибору 

щодо сфери діяльності, виду продукції, що 

виробляється, шляхів збуту продукції та 

можливостей використання отриманого доходу. 

Діяльність бізнесу регулюється законодавством 

та суспільно встановленими нормами, однак 

навіть дотримання усіх законів, правил та норм 

буває недостатнім під час зайняття та збережен-

ня певної ринкової долі, тоді саме здійснення 

бізнесу на засадах соціальної відповідальності є 

конкурентною перевагою для підприємства.  

Однак, діяльність компанії на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності 

може призвести до конфлікту інтересів – у разі 

якщо менеджмент – є найманими працівниками, 

а власники є аутсайдерами, прийняття рішень 

стосовно здійснення соціальних інвестицій 

може призвести до збитків для власників-

акціонерів. Тому, в 1970 році Мілтон Фрідман 

виступив з докладом про необхідність 

враховувати інтереси не лише спільноти, 

працівників та соціуму, але й інтереси власників, 

для яких корпоративна соціальна відповідаль-

ність розуміється як збільшення та стабільність 

дивідендів. Згодом Говард Боуен в книзі «Соці-

альна відповідальність бізнесмена» наголошує 

на відповідальності, яка передбачає прийняття 

таких управлінських рішень, що не викликають 

протирічь з цілями та цінностями суспільства [4].  

Відтак, з появою різних поглядів на 

відповідальність бізнесу, концепція соціальної 

відповідальності поділяється на концепцію 

«соціального егоїзму» (чітке дотримання 

законодавства: сплата податків та зарплатні, 

стейкхолдерами виступають лише власники та 

держава), концепцію «корпоративного альт-

руїзму» (чітке дотримання законодавства та 

участь компанії в благодійних програмах, здій-

снення соціальних інвестицій, групи стейкхол-

дерів розширюється за рахунок врахування 

інтересів спільноти), концепцію «розумного 

егоїзму», яка передбачає соціальну відповіда-

льність бізнесу як частину бізнес-стратегії 

компанії, скорочення поточних прибутків за 

рахунок здійснення довгострокових соціальних 

проектів для працівників компанії, споживачів, 

спільноти.  

У 2003 році Л. Керол та М. Шварц запропо-

нували модель соціальної відповідальності у 

вигляді діаграми Вена, яка враховує три сфери 

відповідальності: економічну, правову та 

етичну. Філантропічна сфера розглядається 

авторами як необов’язкова частина етичної 

сфери відповідальності, та попри поширеність 

даної моделі серед вчених-економістів, дана 

модель не враховує інтереси зацікавлених 

сторін у повній мірі.  

Наразі у якості концепції «соціальної 

відповідальності» можна запропонувати 

розуміння соціальної відповідальності 

авторами Т. Дональдсоном та Т. Данфі, як 

«інтегральної теорії суспільного договору», 

яка розуміє узгодженість бізнес-поведінки 

компанії та цілей/цінностей суспільства. 

гармонізація інтересів базується на розподілі 

інтересів на універсальні гіпернорми (етичні 

правила, норми бізнес поведінки) та на 

специфічні норми, які кожна компанія виділяє 

в залежності від власної діяльності [5-7].  

Рис. 1 показує зв'язок між соціальною відпо-

відальністю та корпоративною безпекою на при-

кладі положень інтегральної теорії суспільного 

договору з точки зору Дороніної К. С. Отже, 

згідно з авторським баченням місця безпеки біз-

несу у системі корпоративного управління мож-

на визначити, що корпоративна соціальна відпо-

відальність, як основа безпеки бізнесу, передба-

чає усвідомлену, ініціативну, послідовну та 

безперервну діяльність корпорації з дотримання 
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міжнародних соціальних стандартів та стандартів 

КУ, надання корпоративних ресурсів (здійснення 

соціального інвестування), урахування інтересів 

зацікавлених сторін у постановці корпоративних 

цілей, ведення «прозорого» бізнесу, здійснення 

соціальних послуг для різних груп населення, 

фінансування екологічних та/ або соціальних 

проектів для різних рівнів забезпечення 

соціальної відповідальності з метою досягнення 

соціального ефекту, надання статусу 

відповідального власному бізнесу, створення 

позитивного іміджу підприємства та підвищення 

рівня корпоративного управління підприємства 

та безпеки бізнесу [8]. 

 
Рис. 1 Зв'язок соціальної відповідальності та корпоративної безпеки підприємства 

 

Висновки та пропозиції. Дотримання 

положень концепції «соціальної відповідаль-

ності» з позицій інтегральної теорії суспільного 

договору реалізується завдяки урахуванню осо-

бистих корпоративних інтересів стейкхолдерів, 

які полягають у захисті прав акціонерів, отри-
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манні менеджментом та членами Наглядової 

ради винагороди за свою діяльність, отриманні 

якісної продукції/послуг клієнтами та спожива-

чами, отриманні відсотків за користування 

коштами для кредиторів, отриманні соціальних 

благ та стабільної заробітної платні працівни-

ками підприємства, продовженні стабільної 

співпраці з партнерами та постачальниками. 

Дотримання положень концепції «соціальної 

відповідальності » призведе до гармонізації 

інтересів учасників корпоративних відносин та 

запобігання конфлікту інтересів, як основній 

загрозі корпоративного управління. У якості 

підсумку можна відзначити, що концепцію 

соціальної відповідальності можна аналізувати 

та впроваджувати лише з позицій інтеграль-

ного підходу з урахуванням усіх можливих 

груп стейкхолдерів та сукупності їх інтересів. 
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Доронина К.С.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АКЦИОНЕРНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНЦЕПЦИИ «СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
Целью статьи является совершенствование концепции «социальной ответственности», как основы безопасности бизнеса и 
высокого уровня корпоративного управления. В статье проанализированы эволюционные изменения концепции, получившие 
отражение в концепциях «социального эгоизма», «корпоративного альтруизма», «разумного эгоизма» и предложена в качестве 
концепции ответственности бизнеса «интегральная теория общественного договора» (Т. Дональдсон, Т. Данфи). Кроме этого, 
автором построена схема, отражающая связь корпоративной безопасности предприятия и социальной ответственности, 
реализуемая путем гармонизации интересов участников, разделяемая на универсальные гипернормы (общие корпоративные 
интересы) и специфические нормы (личные корпоративные интересы). Согласно авторскому видению места безопасности бизнеса 
в системе корпоративного управления можно определить, что корпоративная социальная ответственность, как основа 
безопасности, это осознанная, инициативная и последовательная деятельность корпорации по выполнению таких универсальных 
гипернорм, как развитие компании, увеличение стоимости активов, достижение качественной деловой репутации, получение 
доступа к внешним источникам финансирования и по выполнению таких специфических норм, как защита прав акционеров, 
выплата менеджменту и членам Наблюдательного совета награды, предоставление качественной продукции и услуг 
потребителям, предоставление социальных благ и стабильной заработной платы работникам.  
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, безопасность, корпоративное управление, гармонизация интересов 
стейкхолдеров, корпорация. 
 
Doronina K.  
ENSURING OF THE JOINT-STOCK ENTERPRISES SAFETY ON THE PROVISIONS OF THE CONCEPT OF "SOCIAL 
RESPONSIBILITY" 
The purpose of the article is to improve the concept of “social responsibility” as the basis for business security and a high level of corporate 
governance. The article analyzes the evolutionary changes in the concept, reflected in the concepts of “social egoism”, “corporate altruism”, 
and “reasonable egoism” and the author proposed the “integral theory of social contract” as a concept of business responsibility (T. 
Donaldson, T. Dunphy) In addition, the author has built a scheme reflecting the relationship between the corporate security of an enterprise 
and social responsibility, implemented by harmonizing the interests of the participants and is divided into universal hypernormal (common 
corporate interests) and specific norms (personal corporate interests). According to the author's vision of the place of business security in the 
corporate governance system, it can be defined that corporate social responsibility, as the basis of security, is the conscious, proactive and 
consistent activity of the corporation in implementing such universal hypernorms as the development of the company, increasing the value of 
assets, achieving high-quality business reputation, achieving the access to external sources of financing and on the implementation of such 
specific standards, namely the protection of shareholders' rights, the provision of management and members of the Supervisory Board, the 
provision of quality products and services to consumers, the provision of social benefits and stable wages to employees.  
Key words: social responsibility of business, security, corporate governance, harmonization of stakeholders interests, corporation. 

 


