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ДО СОЦІАЛЬНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 0 
 
Застосовано інституційний підхід для аналізу та характеристики складових 

соціально відповідальної діяльності компанії. Узагальнено результати дослідження, 
надано рекомендації, які дають змогу охарактеризувати взаємовідносини між 
суб’єктом господарювання і зацікавленими особами, обґрунтувати та сформувати 
оптимальну збалансовану модель задоволення двосторонніх потреб. 

Ключові  слова:  соціальна відповідальність бізнесу, інвестиційний підхід, 
зацікавлені особи, юридичний інститут, соціальний інститут, інституційне середовище, 
управління. 

Король С. Институционный подход к социальной ответственности бизнеса. 
Применен институционный подход для анализа и характеристики составляющих 
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социально ответственной деятельности компании. Результаты исследования обобщены, 
предоставлены рекомендации, которые позволяют охарактеризовать взаимоотно-
шения между субъектом хозяйствования и заинтересованными лицами, обосновать и 
сформировать сбалансированную модель удовлетворения двухсторонних потребностей. 

Ключевые  слова:  социальная ответственность бизнеса, инвестиционный 
подход, заинтересованные лица, юридический институт, социальный институт, 
институционная среда, управление. 

 
Постановка проблеми. Інституційний підхід до такого сучас-

ного явища, як соціальна відповідальність бізнесу, має теоретичні 
витоки у дослідженнях радянської наукової школи суспільних відносин. 
Проте в останні десятиріччя сформувався стійкий науковий інтерес до 
системи економічних відносин суб’єктів господарювання у нерозрив-
ному взаємозв’язку із соціальними, політичними, правовими, організа-
ційними та психологічними явищами, які фундаментально розкрито в 
творах класиків інституціоналізму Т. Веблена, О. Вільямсона, В. Мітчелла, 
В. Ніла, Дж.-Б. Кларка, Дж. Гелбрейта, Дж. Гобсона, Д. Тостера [1]. 
І це цілком обґрунтовано, оскільки "інституціоналізм досліджує безпосе-
редньо умови перебігу економічних процесів (існуюче середовище, пра-
вила, норми діяльності, установки, ціннісні орієнтири, законодавство, 
заклади тощо)" [2, с. 47], іншими словами, – все те, що визначає об’єкт, 
завдання і методи управління на макро-, мезо- та мікрорівні. 

Практична необхідність управління соціально відповідальною 
діяльністю компанії вимагає розробки понятійного апарату та теоретично 
обґрунтованої інформаційної моделі об’єкта управління. А. А. Грищенко 
справедливо відзначив, що інституціоналізм надає необхідний інстру-
ментарій та базовий понятійний апарат і "в цілому виконує історичну 
роль забезпечення теоретичного відображення нових умов господарю-
вання у змісті економічних процесів" [2, c. 51]. Інституціоналізм як один з 
напрямів сучасної економічної наукової думки уможливлює визначення 
ключових ознак для характеристики і моделювання соціально відпо-
відальної діяльності суб’єкта господарювання, що і зумовлює актуальність 
обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що вітчизняні та 
російські економісти O. Гонта [3], О. Гохберг [4], А. Гриценко [2], 
В. Кєрімов [5], С. Кірдіна [6], Т. Кондратьєва [7], І. Сазонець [8], О. Носова [1], 
Ю. Райта [9] та ін. широко застосовують інституційний підхід для 
дослідження сучасних економічних проблем в умовах перехідного 
періоду та розвитку ринкових відносин. Як результат – спостерігається 
"намагання скрізь побачити інститути" – явище, яке А. Гриценко 
називає інституціональним імперіалізмом [2, с. 46]. І. Сазонець досліджує 
транснаціональні корпорації на відповідність критеріям "формального 
інституту" за необхідності здійснення ними функцій корпоративної 
соціальної відповідальності [8]. Ю. Райта присвятила дисертаційне 
дослідження комплексному аналізу формування інституційного сере-
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довища підприємницької діяльності в Україні, зокрема, вивченню 
сутності понять "інститут", "інституційне середовище", "трансакційні 
витрати" [9]. Крім неї, інституційне середовище вивчають С. Яроміч, 
О. Віденко [10], Ю. Коваленко [11], Т. Сльозко [12] та ін. 

Разом з тим, поза увагою дослідників залишається інститут 
соціальної відповідальності бізнесу, можливість використання понятій-
ного апарату та інструментарію інституційної теорії для характер-
ристики складових соціально відповідальної діяльності компанії як 
об’єкта управління, а також структура інформаційної моделі системи 
управління соціально відповідальною діяльністю. 

Мета статті – теоретичне обґрунтування інституційного підходу до 
побудови інформаційної системи управління соціально відповідальним 
підприємством і характеристика його інституційного середовища. 

Об’єктом дослідження обрано процес соціальної відповідальності 
бізнесу, предметом – інституційне середовище соціальної відповідаль-
ності бізнесу. 

Результати дослідження. Новітні теоретичні дослідження ґрунту-
ються на розширенні класичної та неокласичної економічних теорій 
поняттями неповноти інформації та інституціоналізму, що дає змогу 
віднайти необхідний інструментарій для вирішення багатьох сучасних 
соціально-економічних проблем.  

Підстави для цього чітко сформульовано В. Керімовим і О. Носовою: 
• інституційність є "іманентно притаманною характеристикою 

соціального світу, що організує життя людини в суспільстві" [5, с. 3]; 
• "організація і розвиток системи нових інститутів спрямовані на 

зменшення чинника невизначеності, досягнення компромісу різних 
інтересів усіх суб’єктів суспільства" [1, с. 34]. 

Відкритість інформації про соціальні наслідки діяльності підпри-
ємства у формі нефінансової звітності є обов’язком соціально відпо-
відальної організації [13]. Така інформація має адресний характер. На 
практиці попит на неї визначається конкретним замовленням, яке 
характеризується такими ключовими параметрами: 

- для кого призначена інформація; 
- які вимоги висуваються до інформації.  
Можна провести паралель між названими характеристиками інфор-

мації та вихідними положеннями соціальної відповідальності бізнесу: 
1. Рішення щодо соціальної відповідальності приймається органі-

зацією на основі ідентифікації зацікавлених осіб та їхніх потреб.  
2. При цьому зацікавлені особи виступають в ролі основних ко-

ристувачів інформації, яка повинна відображати діяльність із задово-
лення питомих потреб. 

Отже, соціальна відповідальність проявляється через діяльність 
компанії щодо реалізації взятих на себе зобов’язань перед зацікавле-
ними особами та відображає пріоритети в побудові соціально-еко-
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номічних відносин з ними. Такими зацікавленими особами відповідно 
до Міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ISO 26000:2010 є 
ті організації чи особи, на яких згідно з розумними очікуваннями 
суттєво впливають діяльність, продукція та/або послуги організації; ті 
організації чи особи, дії яких, згідно з розумними очікуваннями, 
можуть впливати на здатність організації успішно реалізовувати свої 
стратегії та досягати поставлених цілей.  

Соціальна відповідальність бізнесу передбачає постійний прямий 
і зворотний інформаційний зв’язок між суб’єктом соціальної відпо-
відальності (суб’єктом господарювання, який взяв на себе певні 
зобов’язання) та об’єктами відповідальності (зацікавленими особами 
або їхніми групами, перед якими взято такі зобов’язання). Отже, суб’єкт 
господарювання у своїй діяльності перебуває під впливом зовнішніх 
факторів, які можуть бути з великою достовірністю ідентифіковані. 
Вони переважно пов’язані з конкретними особами, їх потребами та 
правами або обґрунтованістю вимог щодо задоволення останніх.  

Взаємодія суб’єкта господарювання та зацікавлених осіб регулю-
ється сукупністю формалізованих і неформалізованих правил. Не 
викликає сумнівів той факт, що між такими правилами та структурою 
зацікавлених осіб існує нерозривний зв’язок: правила регулюють 
взаємовідносини між конкретними суб’єктами; при цьому соціально-
економічний характер суб’єктів визначає необхідність встановлення, 
існування та удосконалення відповідних правил.  

Зазначене дає підстави стверджувати, що інститути соціальної 
відповідальності бізнесу необхідно розглядати у двох аспектах – 
соціальному та юридичному.  

У юридичному аспекті інститут соціальної відповідальності 
бізнесу (далі – юридичний інститут) характеризується сукупністю 
правових норм або правил, які вироблені суспільством і домінують у 
сфері суспільних відносин. Такі правові норми на глобальному рівні 
затверджено міжнародними договорами та стандартами, визначаються 
розвитком цивілізації, на макрорівні – законодавством країни, культурою 
народу, на мезорівні – місцевим законодавством, традиціями, менталітетом, 
а на мікрорівні – двосторонніми угодами між суб’єктом господарю-
вання і окремими зацікавленими особами, звичайною діловою практикою, 
розумними очікуванням.  

У соціальному аспекті інститут соціальної відповідальності бізнесу 
є організованою системою соціальних ролей, яка зосереджується на 
основних потребах і функціях людини, постійно функціонує й значно 
впливає на окремі суспільні інституції та на суспільство в цілому. Саме 
соціальні інститути є такими, що визначають інститутційне середо-
вище і, за словами О. Гохберга, у сукупності утворюють "господар-
ський механізм економіки" [3]. При цьому соціальна відповідальність 
проявляється через реалізацію інтересів зацікавлених сторін – 
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соціальних інститутів і стосується соціальних, економічних і культур-
них прав людини – власників, працівників, покупців, постачальників, 
мешканців регіону соціально-економічної активності та суспільства в 
цілому. Тобто соціальна відповідальність як юридичний інститут інтегрує 
в єдину систему визначені соціальні інститути. 

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що соціальна 
відповідальність бізнесу являє собою систему юридичних і соціальних 
інститутів, зміст і структура яких залежать від соціально-економічних 
пріоритетів суб’єкта господарювання і формуються під впливом 
існуючого інституційного середовища. 

За словами С. Яроміч і О. Віденко, "інституційне середовище 
здебільшого означає  визначений упорядкований набір інститутів, що 
визначають обмеження для економічних суб’єктів, які формуються в 
межах тієї чи іншої системи координації господарської діяль-
ності" [10, с. 35]. Аналогічні визначення знаходимо у Ю. Райта, яка 
характеризує інституційне середовище "як сукупність формальних і 
неформальних інститутів, що формують умови для підприємницької 
діяльності" [9, с. 5]. Вчені не називають, які саме інститути формують 
інституційне середовище, але далі визначають інститути як "набір 
визначених правил" [10, с. 35] або навіть "сукупність тривалих фор-
мальних та/або неформальних правил, – що зменшують невизначе-
ність, упорядковуючи способи мислення, бажання і взаємодію людей в 
усіх сферах їхньої діяльності через обмеження чи створення додаткових 
можливостей, – та механізмів їх дотримання з використанням стимулів 
і покарань" [9, с. 8]. Цієї думки дотримується більшість науковців – від 
класиків до сучасних [11, с. 92–93]. У своїх роботах вони керуються 
"метою пояснення поведінки фірм і постійності їх стратегій у 
визначених умовах" [11, с. 93]. 

Виникає питання: чи дійсно можна пояснити, а тим більше 
обґрунтувати й надати практичні рекомендації для якоїсь абстрактної 
чи універсальної поведінки компанії, адже у взаємовідносинах з 
кожним конкретним соціальним інститутом, навіть керуючись єдиними 
зовнішніми правилами і нормами, вона має різні мотиви? Позитивна 
відповідь буде малоймовірною. Аналогічної думки дотримується і 
Т. Сльозко, яка зазначає, що інституційне середовище "включає не 
лише набір формальних і неформальних інститутів (правил і норм, 
моральних і етичних принципів) регулювання економічних взаємо-
відносин, а й організації (інституції), які й здійснюють виконання цих 
норм і правил [12].  

Тому в подальших дослідженнях інституційного середовища вважа-
ється за доцільне враховувати зміст юридичних інститутів (правил), 
а також характер і структуру соціальних інститутів (зацікавлених осіб).  

Для характеристики інституційного середовища реалізації соціальної 
відповідальності суб’єкта господарювання мають інтерес дослідження, 
проведені Л. Нікітіною [14], К. Редченко [15], Л. Фроловою, Ю. Юрченко [16] 
та Т. Кондратьєвою [7]. 
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Так, Л. Нікітіна, розглядаючи "класифікацію" зацікавлених осіб 
(соціальних інститутів) у процесі формування соціально відповідальної 
поведінки компанії, узагальнила існуючі підходи і виділила сім ознак 
їх групування, а саме: характер інституціональної форми; характер 
взаємодії з підприємством; ступінь впливу соціальної діяльності компанії; 
ступінь впливу на реалізацію соціальної діяльності компанії; ступінь 
особистої участі у соціальній діяльності компанії; приналежність до 
компанії; функціональний розподіл [14]. Підкреслимо, що одне з перших 
групувань зацікавлених осіб, запропоноване у 1989 р. Ньюбоулдом 
і Луффманом, по суті, здійснювалося за функціональним розподілом 
і включало чотири групи впливу: які фінансують підприємство; які 
управляють ним; які працюють на ньому та виробляють товари й 
послуги; економічн партнери. Слід звернути увагу на таку особливість – з 
числа тих, хто виробляє товари та послуги, Ньюбоулд і Луффман 
віднесли до зацікавлених осіб "принаймні ту їх частину, яка зацікавлена в 
досягненні цілей" [15]. 

Запропонований Л. Нікітіною перелік ознак "класифікації" заці-
кавлених осіб має суттєвий недолік – безсистемність. Проведений 
аналіз дав змогу: 

• виділити три категорії ознак групування зацікавлених осіб з 
урахуванням їх призначення: для характеристики суб’єкта соціальної 
відповідальності; для характеристики об’єкта соціальної відповідальності; 
для визначення змісту та забезпечення соціальної відповідальності;  

• визначити доцільність використання для характеристики об’єкта 
соціальної відповідальності та уточнення змісту соціальної діяльності 
таких ознак групування, які дають змогу ідентифікувати зацікавлених 
осіб за юридичним статусом, повноваженнями та впливом на госпо-
дарську діяльність підприємства; 

• рекомендувати використовувати для визначення змісту та забез-
печення соціальної відповідальності необхідними ресурсами такі ознаки 
групування зацікавлених осіб: характер взаємодії з підприємством, сту-
пінь впливу соціальної діяльності компанії, функціональний розподіл;  

• запропонувати додаткову ознаку групування зацікавлених осіб 
за характером зв’язку з компанією (див. табл. 1); 

• рекомендувати використовувати для характеристики суб’єкта 
соціальної відповідальності групування зацікавлених осіб за характером 
зв’язку з компанією та за ступенем впливу на реалізацію нею 
соціальної діяльності. 

Побудована таким чином структура ознак групування зацікавлених 
осіб (табл. 1) оптимізує їх ранжирування, полегшить опрацювання і 
дасть змогу оперативно використовувати інформацію для прийняття 
управлінських рішень щодо суб’єкта, об’єкта, змісту соціальної відпо-
відальності та її забезпечення. 

Проведений аналіз показав, що розподіл зацікавлених осіб за окре-
мими ознаками має умовний характер, оскільки залежить від соціальної 
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політики конкретної компанії. Наприклад, щодо її працівників, спожи-
вачів, постачальників та інших осіб можливі різні варіанти групування – 
за ступенем особистої участі у соціальній діяльності компанії, за 
характером інституціональної форми та іншими. 

К. Редченко звертає увагу на таку особливість зв’язків і взаємо-
відносин між зацікавленими сторонами: переважна кількість компаній 
вивчає "внески різних зацікавлених сторін взамін вигод та стимулів, 
які забезпечує їм організація. Взагалі, зацікавлені сторони залишаються 
зацікавленими лише доти, доки підприємство забезпечує такі стимули, 
цінність яких перевищує або як мінімум компенсує зроблені 
внески" [15].  

Таблиця 1 

Групування соціальних інститутів при формуванні  
соціальної політики компанії * 

Ознака групування Група зацікавлених осіб Характеристика (призначення) 
групування 

Для характеристики суб’єкта соціальної відповідальності 

За характером 
зв’язку з компанією 

• ті, на кого згідно з розумними 
очікуваннями суттєво впливає дія-
льність і продукція та/або послуги 
компанії;  
• ті, хто згідно з розумними 
очікуваннями можуть суттєво 
впливати на здатність організації 
успішно реалізовувати свої стратегії 
та досягати поставлених цілей; 
• ті, які відповідають обом умовам 
одночасно 

Дає змогу: 
• побудувати алгоритм вибору 
найбільш важливих для компанії 
зацікавлених осіб; 
• визначити коло зацікавлених 
осіб, потреби яких необхідно 
брати за основу при розробці 
соціальної політики компанії; 
• застосовувати наступні ознаки 
групування зацікавлених осіб 
для обмеженої групи; 
• привести у відповідність 
структуру та зміст нефінансової 
звітності компанії інформацій-
ним потребам обмеженої групи 

За ступенем впливу 
на реалізацію 
соціальної 
діяльності компанії 

• основні або ті, без участі яких 
корпоративні соціальні програми 
не можуть бути прийняті та реалі-
зовані (акціонери, топ-менеджери); 
• другорядні  

Важливе для сторонніх осіб. 
Уможливлює ідентифікувати 
осіб, які фактично приймають 
рішення щодо вибору вектора 
соціальної діяльності компанії, 
її форм і обсягів фінансування 

Для характеристики об’єкта соціальної відповідальності 

За характером 
інституціональної 
форми  

• фізичні особи; 
• юридичні особи, які функціо-
нують у реальному секторі економіки; 
• фінансово-кредитні установи; 
• органи державної влади; 
• органи державного управління; 
• органи місцевого самоврядування; 
• некомерційні організації 

Має допоміжний характер. 
Дає змогу ідентифікувати заці-
кавлених осіб за їх юридичним 
статусом, повноваженнями і 
впливом на господарську діяль-
ність підприємства  

За ступенем 
особистої участі у 
соціальній діяльності 
компанії 

• активні або ті, хто безпосе-
редньо залучені до цілеутворення**, 
організації та реалізації соціаль-
них програм; 
• пасивні 

Має допоміжний характер. 
Дає змогу ідентифікувати заці-
кавлених осіб при складанні 
плану проведення заходів.  
Умовне 
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Закінчення табл. 1 
Ознака групування Групи зацікавлених осіб Характеристика (призначення) 

групування 

За приналежністю  
до компанії 

• зовнішні (споживачі, кредитори, 
постачальники, органи влади); 
• внутрішні (менеджери, працівники, 
власники, рада директорів тощо) 

Має допоміжний характер. 
Уможливлює ідентифікувати 
зацікавлених осіб при складан-
ні плану проведення заходів.  
Умовне 

Для визначення змісту соціальної відповідальності та її забезпечення 

За характером 
взаємодії з 
підприємством  

• акціонери (учасники);  
• менеджери;  
• співробітники;  
• кредитори;  
• споживачі;  
• місцеве співтовариство;  
• органи влади 

Є основою для побудови мат-
риці інтересів компанії.  
Дає змогу ідентифікувати заці-
кавлених осіб за їх роллю у 
господарській діяльності під-
приємства, визначити взаємні 
потреби та зобов’язання  

За ступенем впливу 
соціальної 
діяльності компанії  

• близькі (ті, кого соціальна діяль-
ність компанії стосується найбільше, 
а саме: персонал, споживачі та ін.); 
• дальні (ті, кого соціальна діяль-
ність компанії стосується меншою 
мірою) 

Є результатом визначення ком-
панією пріоритетів своєї со-
ціальної діяльності. Дає можли-
вість розробляти заходи, які перед-
бачають високий рівень відпо-
відальності і звітності перед 
близькими зацікавленими особами 

За функціональним 
розподілом  

• ті, хто фінансують соціальну 
діяльність (наприклад, акціонери, 
партнери по бізнесу); 
• ті, хто організують соціальну 
діяльність (наприклад, менеджери, 
неприбуткові комерційні організації, 
ділові партнери); 
• ті, хто виробляють товари та 
послуги для задоволення суспільних 
потреб (працівники підприємства); 
• ті, хто забезпечують соціальну 
діяльність підприємства товарами 
та послугами (постачальники) 

Є основою для реалізації 
соціальної діяльності компанії. 
Уможливлює ідентифікувати 
осіб, на яких покладається 
відповідальність за проведення 
заходів, за їх функціями  

 

Примітки: * розроблено автором за [14]; ** додано за [15]. 
 

Таким чином, при визначенні пріоритетів соціально-економічної 
політики компанія орієнтується перш за все на ту категорію зацікавле-
них осіб, у взаємовідносинах з якою існує двостороння зацікавленість, 
що уможливить підвищення ефективності її соціальної діяльності. 

Розглянемо можливість застосування надбань інституційної 
концепції адаптації економічної поведінки компанії, запропонованої 
Т. Кондратьєвою для характеристики соціальної відповідальності 
бізнесу. Дослідниця виокремлює низку "факторів", які "забезпечують" 
інституціональну складову, а саме: рівень інституційної саморегуляції, 
превалюючі види інститутів, інституційний профіль фірми, інститу-
ційний порядок і контроль, напрям інституційної еволюції, кожний з 
яких розкривається через низку характеристик [7].  

Названі фактори можуть використовуватися для характеристики: 
• складових соціальної діяльності компанії як на етапі плану-

вання, так і при підведенні підсумків і складанні нефінансової звітності; 
• переважно юридичних інститутів (табл. 2) і лише окремі – 

соціальних.  
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Таблиця 2 
Характеристика юридичних інститутів  
соціальної відповідальності бізнесу [7] 

Фактори  Характеристика юридичних інститутів 

Переважаючі види інститутів 

За рівнем формалізації 
більшою мірою характерне документальне оформлення (кодексами, 
політиками, договорами тощо), разом з тим присутні окремі правила 
поведінки, визначені сталою практикою, традиціями тощо 

За масштабами 
поведінки 

включає як внутрішні (кодекси, соціальна політика, договори із 
зацікавленими особами тощо), так і зовнішні інститути (міжнародні 
стандарти, вітчизняне законодавство та ін.) 

За ступенем 
відповідності потребам 

компанії 

внутрішні положення проектуються і підтримуються на рівні 
адекватності потребам компанії, разом з тим щодо зовнішнього 
середовища можуть мати або випереджаючий, або запізнілий 
характер 

За ступенем сприяння 
економічній еволюцій 

інститут соціальної відповідальності створюють для економічної 
еволюції і удосконалюють для забезпечення адекватності вимогам 
соціальних інститутів 

За критерієм сприяння 
зменшенню 

споживання антиблаг 

інститут соціальної відповідальності створюють для сприяння 
зменшенню (ліквідності) споживання антиблаг 

За критерієм наявності 
альтернативних 

інститутів 

включають як альтернативні (щодо визначення пріоритетів та ін.), 
так і безальтернативні (щодо екології, якості продукції, вимог 
законодавства і т.п.) 

За характером 
встановлення  
та виконання 

використовують жорсткі (рамкові) умови у питаннях, які мають 
безсумнівний пріоритет (наприклад, відповідають вимогам віт-
чизняного законодавства, укладеним довгостроковим договорам), в 
інших доцільно використовувати м’які (контурні) 

За відповідністю 
існуючим соціально-

економічним стосункам

забезпечує ефективність соціально-економічної політики підпри-
ємства і вимагає створення конкурентних (відповідних) інститутів  

За рівнем (етапом) інституційної саморегуляції 

Інституційне 
проектування 

інститут соціальної відповідальності в результаті його впро-
вадження у діяльність компанії виконує і стимулюючу, і обмежуючу 
роль для певних напрямів діяльності, що необхідно враховувати при 
проектуванні, а також при вимірюванні результатів 

Встановлення 
жорстких інститутів 

вимагає визначення інститутів, які забезпечують соціальну діяль-
ність компанії на довгострокову перспективу і впливають на інші 
складові 

Встановлення м’яких 
інститутів 

вимагає визначення інститутів, які мають альтернативний характер і 
дають змогу збалансувати інтереси компанії та зацікавлених осіб 

Тиражування  
і поширення інститутів

виражається через поширення соціальної відповідальності на угоди 
із зацікавленими сторонами, в першу чергу постачальниками, 
персоналом  

Імпорт / експорт 
інститутів  

 

проявляється через запозичення (імпорт) позитивної практики соціальної 
відповідальності та удосконалення власної соціальної політики, може 
стимулювати окремих зацікавлених осіб до підвищення ними рівня 
соціальної відповідальності  
 

 



, 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2013. № 3  
 

51 

Закінчення табл. 2 
Фактори  Характеристика юридичних інститутів 

Інституційний профіль фірми 

Співвідношення угод 

у межах соціальної діяльності компанії надається перевага 
суспільному (досягнення популярності), громадському (підпорядку-
вання індивідуальних інтересів колективним), екологічному (забез-
печення захисту екології), творчому (одержання неповторного 
результату) і традиційному (відтворення традицій) типам поведінки  

Домінуючий тип 
поведінки 

перевага може надаватись одному (наприклад, суспільному) або 
кільком (наприклад, суспільному, екологічному і творчому) типам 
поведінки  

Структура норм 
пов’язаний із узгодженням суперечностей, що виникають у компанії 
при намаганні поєднати різні типи соціально відповідальної 
поведінки  

Внутрішня фірмова 
ідеологія 

впровадження соціальної відповідальності пов’язане з трансфор-
мацією поведінки від традиційної до цілераціональної або ціннісно-
раціональної  

Характер інститу-
ційних змін (динаміки) 

для інституту соціальної відповідальності характерні поступові (інкре-
ментні), цілеспрямовані або змішані (виникли спонтанно і цілеспрямо-
вано поширюються) зміни, які відбуваються під впливом екзогенних 
та/або ендогенних факторів 

Структура стимулів 
агентів 

для підвищення ефективності взаємодії зацікавлених сторін 
соціально відповідальна компанія для заохочення зацікавлених осіб 
надає перевагу їх стимулюванню через участь у результатах спіль-
ної діяльності (наприклад, постачальників, споживачів, працівників, 
інвесторам, конкурентам), допускається змагання агентів (наприклад, 
постачальників, працівників через укладання договору, що передбачає 
виплату релевантної винагороди) 

 
Серед характеристик, запропонованих Т. Кондратьєвою для юри-

дичних інститутів, слід відзначити такі, що можуть використовуватися 
для соціальних інститутів – зацікавлених осіб. Так, характеристика 
соціальних інститутів, на наш погляд, буде більш повною за умови 
застосування до них групування за рівнем формалізації (для 
визначення змісту та забезпечення соціальної відповідальності) та за 
критерієм наявності альтернативних інститутів (для характе-
ристики об’єкта соціальної відповідальності). Юридичні особи можна 
віднести до формальних інститутів, а необ’єднаних у громадські органі-
зації фізичних осіб – до неформальних, що дасть можливість врахувати 
рівень регламентації, підконтрольності та стимулювання діяльності 
відповідних інститутів. Із іншого боку, ідентифікація соціальних інсти-
тутів як альтернативних чи безальтернативних дасть змогу правильно 
побудувати взаємовідносини з відповідними зацікавленими особами. 

Щодо застосування таких характеристик інституту соціальної 
відповідальності, як інституційний порядок і контроль та напрям 
інституційної еволюції [7], варто зауважити, що соціально відпо-
відальна компанія має обмежені можливості стосовно здійснення 
інституційного контролю дотримання встановлених норм і правил 
зацікавленими особами. У значній мірі функція забезпечення інститу-
ційного порядку, виконання встановлених законодавством норм  
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і правил покладається на державні та місцеві органи влади, зокрема, в 
частині, що стосується регулювання договірних відносин з контрагентами, 
умов ринкової конкуренції та ін. Певні механізми забезпечення 
інституційного порядку мають громадські організації та об’єднання 
(наприклад, галузеві та споживачів). Разом з тим такий контроль має 
важливе значення для забезпечення виконання компанією своїх 
зобов’язань перед зацікавленими сторонами. Тому на макро- та мезорівні 
слід звернути увагу на моніторинг відповідності поведінки контрагентів 
встановленому зразку, на аналіз ефективності координації економічної 
поведінки агентів і підтримку відповідних заходів. 

Оскільки інститут соціальної відповідальності є динамічною 
системою, постає питання визначення напряму його інституційної 
еволюції. Відповідь на нього дасть можливість визначити завдання 
щодо стимулювання змін, які найбільш повно розкривають потенціал 
компанії, або стримування інституційної мутації з урахуванням змін 
зовнішнього середовища [7]. 

Особливостями розвитку інституту соціальної відповідальності є 
переважно довгостроковий, цілеспрямований і активний характер, який 
орієнтований на досягнення визначеної соціально-економічної мети і 
стосується всіх складових діяльності компанії (виробництва, фінансів, 
персоналу, організаційної культури, інновацій, маркетингу та ін.).  

Управління соціально відповідальною діяльністю суб’єктів 
господарювання потребує розробки системи способів, прийомів і 
процедур пошуку, обґрунтування, аналізу, планування, впровадження 
та контролю результатів реалізації прийнятих рішень у конкретному 
інституційному середовищі.  

Висновки. Для аналізу й характеристики складових соціально 
відповідальної діяльності компанії використано інституційний підхід, 
що дало змогу сформулювати низку узагальнень і рекомендацій. 

Інституційне середовище визначено через систему юридичних 
і соціальних інститутів. Відповідно інституційне середовище соціально 
відповідальної діяльності необхідно розкривати через зміст юридичних 
інститутів, характер і структуру соціальних інститутів. 

Під соціальними інститутами слід розуміти організації та осіб, 
які виконують ролі власників, працівників, покупців, постачальників, 
мешканців регіону соціально-економічної активності та суспільства в 
цілому, а для компанії представляють інтерес як зацікавлені особи. 

Під юридичними інститутами слід розуміти правила побудови 
соціально-економічних відносин між суб’єктом господарювання та 
його оточенням, а також всередині нього. 

Соціальну відповідальність необхідно розглядати як систему 
юридичних і соціальних інститутів, яка характеризується структурою 
зацікавлених осіб і правилами побудови соціально-економічних 
відносин між суб’єктом господарювання та його оточенням, а також 
всередині нього.  
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Інституційний підхід дає змогу надати розширену характе-
ристику взаємовідносинам між суб’єктом господарювання і зацікавле-
ними особами, обґрунтувати та сформувати оптимальну збалансовану 
модель задоволення двосторонніх потреб.  

Соціальну відповідальність компанії потрібно спрямовувати насам-
перед на ті організації та особи, на які, згідно з розумними очікуван-
нями, суттєво впливають діяльність, продукція та/або послуги організації 
і які, в свою чергу, можуть впливати на здатність організації успішно 
реалізовувати свої стратегії та досягати поставлені компанією цілі. 
Це уможливить підвищення ефективності соціально-економічної полі-
тики компанії. 

Подальші дослідження системи інститутів соціальної відповідаль-
ності мають бути націлені на розробку обліково-аналітичної інформа-
ційної системи для управління соціальною діяльністю компанії 
в умовах існуючого інституційного середовища. 
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Korol S. Institutional approach to social responsibility of business.  
Background. Theoretical study and practice of socially responsible work of a company 

requires the development of appropriate conceptual apparatus. The study suggested that 
institutionalism as one of the areas of modern economic scientific thought will help to 
accomplish this task. 

Review of scientific sources on selected topics showed that scientists overlooked 
institute of social responsibility of business (SRB) as well as the use of tools for institutional 
theory to describe the components of the social responsibility of the company as a management 
object. However, the scientific importance of solving the above problems is indisputable. 

The aim of the paper is a theoretical study and use of the institutional approach to 
characterization of social responsibility of the enterprise and its institutional environment. 

Results. Institute SRB in social and legal aspects has been studied. 
The main features of grouping stakeholders based on their purpose and nature of 

the relationship with the company have been identified. Grouping attributes that should be 
used to characterize the objects and subjects of SRB, clarify the content of socially 
responsible business have been defined. 

The possibility of applying the concept of institutional factors to characterize the 
social responsibility of business, legal and social institutions has been studied. 

It has been established that in determining the priorities of social and economic 
policy of the company one should focus primarily on the category of stakeholders in the relationship 
which exists bilateral interest that will enhance the effectiveness of socially responsible business. 

It has been established that determining the direction of evolution of the Institute 
SRB is necessary for enterprise management using its potential and taking into account the 
transformation of the institutional environment. 
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Conclusions. SRB as a legal institution integrates into a single system of social 
institutions, which are the stakeholders. The system of legal and social institutions SRB 
define institutional environment. It has been found that the content and structure of such a 
system depends on the socio-economic priorities of the entity. 

Key words:  social responsibility of business, investment approach, stakeholders, 
legal institution, social institution, institutional environment, management. 
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