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Досліджено теоретичні питання формування соціальної відповідальності. Визначено місце та роль 
соціальної відповідальності в концепції сталого розвитку підприємства. Обґрунтовано застосування сучас-
них інструментів поліпшення якості соціально-відповідального менеджменту. Надано рекомендації щодо 
визначення синергетичного ефекту від взаємодії стейкхолдерів та підприємства на засадах впровадження 
соціальної відповідальності. Визначено сутність соціально-відповідального менеджменту як стратегічного 
управління підприємством на етичних засадах ведення бізнесу. 
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Постановка проблеми. Поверхневе розумін-
ня та вибіркове впровадження соціально-

відповідального менеджменту підприємствами, 
відсутність єдиного підходу щодо визначеного по-
няття у представників державних органів так і у 
представників бізнесу, що негативно відобража-
ється на прибутку підприємства у довгостроко-
вому періоді, на його репутації та перешкоджає 
сталому розвитку соціально-економічної системи 
в цілому. Необхідність визначення ролі соціаль-
но-відповідального менеджменту в комерційних 
організаціях у процесі взаємодії зі стейкхолде-
рами в умовах соціально-економічного розвитку 
регіону, зростання рівня конкуренції між підпри-
ємствами та те, що відношення між організацією 
та зацікавленими сторонами утворює синерге-
тичний ефект, який прямо пропорційно впливає 
на формування сталого розвитку підприємства 
та відповідно держави, сформували проблема-
тику та постали базою для встановлення мети і 
завдань дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні тенденції і особливості впровадження 
концепції соціальної відповідальності у бізнес-
практику розглядаються в численних роботах ві-
тчизняних і зарубіжних учених таких як: Н. Бед-
форд, Н. Боуи, Н. В. Возницька, Т. Дональдсон, 
Е. Карнегі, Е. М. Короткова, Ф. Котлер, Е. Леп-
тон, О. Я. Малиновська, Девід Б. Спенса, Г. Фітч, 
І. М. Царик, Л. В. Чижевська. Точкою відліку 
розробки цієї проблеми можна вважати роботу 
Г. Боуена «Соціальна відповідальність бізнесме-
на», яка була опублікована в 1953 році [1-3].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Уточнено поняття соціаль-
но-відповідального менеджменту з акцентом на 
застосуванні стратегічного управління підприєм-
ством в системі сталого розвитку. Визначено най-
більш суттєві сфери впливу на діяльність підпри-
ємства у взаємодії з зацікавленими сторонами, на 
засадах концепції моделі «триєдиного поєднання» 
(triple bottom line) Дж. Елкінгтона, складовими 
якої є взаємодія трьох головних аспектів сталого 
розвитку: екологічного, економічного і соціального 
[4]. Досліджено теоретичні засади обґрунтування 
використання інструменту краудсорсингу в сфері 
взаємодії стейкхолдерів з підприємством.

Постановка завдання. Проаналізувати кате-
горійний апарат визначення понять «соціальна 
відповідальність», «сталий розвиток», «крауд-
сорсинг». Обґрунтувати доцільність використан-
ня краудсорсингу як ефективного інстру-менту 
регулювання соціально-відповідального менедж-
менту. Теоретичне обґрунтування отримання си-
нергетичного ефекту у вигляді забезпечення ста-
лого розвитку підприємства від взаємодії двох 
суб’єктів: стейкхолдерів та підприємство, яке 
впроваджує соціальну відповідальність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні в умовах глобалізації та інтеграції з Єв-
росоюзом, посилення конкуренції, розвитку сві-
тової торгівлі, а також приєднання України до 
зони вільної торгівлі найближчим часом, виникає 
потреба в удосконаленні корпоративного управ-
ління. Ефективність діяльності бізнесу залежить 
від міри його залучення до вирішення глобаль-
них завдань, що стоять перед світовою спільно-
тою. До їх числа відноситься також поліпшен-
ня соціальних стосунків в суспільстві. Виникає 
необхідність перегляду характеру взаємовід-
носин компаній із зацікавленими особами. Крім 
того, бізнес, в сучасних умовах приймає участь у 
вирішені нагальних проблем суспільства, розді-
ляючи обов'язки держави в сфері соціальної по-
літики. У всьому світі випадки порушення прав 
працівників, а також зневага інтересами місце-
вого населення не є рідкістю на сьогоднішній час. 
Потрібна розробка інструменту, який допоміг би 
вирішити ці проблеми. Світовий досвід свідчить, 
що поширення принципів соціально відповідаль-
ного ведення бізнесу здатне змінити ситуацію, 
що склалася.

Для вирішення поставлених завдань необхід-
но дослідити наукове розуміння значення тер-
міну «корпоративна соціальна відповідальність» 
(corporate social responsibility – CSR). Саме це 
поняття є підґрунтям концепції соціально-від-
повідального менеджменту. Впродовж декількох 
десятків років становлення вітчизняної еконо-
міки поняття корпоративної соціальної відпові-
дальності (CSR) уточнювалося, доповнювалося 
в таких поняттях як: «корпоративне громадян-
ство», «соціальна відповідальність», «корпора-
тивна соціальна відповідальність». 
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Поняття «корпоративне громадянство» як фор-
ма соціально відповідальної поведінки виникло в 
середині 80-х г. завдяки Центру корпоративного 
цивільного коледжу Бостона. В основі розуміння 
якого висувалося порівняння поведінки громадян 
і сучасної корпорації, що реалізовують свою від-
повідальність перед суспільством [5, с. 3].

З 2000-го року дотримання корпоративної со-
ціальної відповідальності стає одним з пріори-
тетних напрямів, на яке звертає свою увагу Єв-
ропейський Союз. За визначенням Європейської 
Комісії корпоративна соціальна відповідальність 
(CSR) – це «…концепція, згідно з якою компа-
нії інтегрують соціальні та екологічні питання 
у свою комерційну діяльність та взаємодіють з 
зацікавленими сторонами на добровільних заса-
дах» [6, с. 5]. 

Доцільно звернути увагу на визначення понят-
тя «соціальна відповідальність», яке розміщено в 
Міжнародному стандарті ISO 26000: 2010 – «…від-
повідальність організації за вплив її рішень і ді-
яльності на суспільство і довкілля через прозору 
і етичну поведінку, яка узгоджується із сталим 
розвитком і добробутом суспільства…» [7, с. 4].

Слід зазначити, що у визначенні, яке нада-
но в Міжнародному стандарті ISO 26000:2010 
важливим моментом є необхідність узгодженос-
ті відповідальності бізнесу за свою діяльність зі 
сталим розвитком і добробутом суспільства. Та-
ким чином, доцільно звернутись до визначення 
поняття «сталий розвиток». Відповідно до ви-
значення наданого в Міжнародному стандарті 
ISO 26000:2010. Термін «сталий розвиток» роз-
глядається як сукупний економічний і соціаль-
ний вплив бізнесу на суспільство, який містить 
фінансові і нефінансові показники [7].

На основі дослідження визначено, що серед 
науковців поширено використання визначення 
сталого розвитку за Т. Брундландом: «…цей та-
кий розвиток, який дозволяє задовольняти потре-
би нинішнього покоління без загрози задоволен-
ню потреб майбутніх поколінь…» [8, с. 3]. Іншими 
словами, слід зазначити, що стійкий розвиток це 
процес послідовних змін, зміст яких полягає у 
розумному природокористуванні, інвестуванні, в 
експлуатації та використанні продуктів техноло-
гічного прогресу, що відповідають потребам сьо-
годення та в майбутнього часу, таким чином, щоб 
завданий збиток навколишньому середовищу був 
мінімальний або дорівнював нулю. 

На основі проведеного теоретичного аналізу 
категорійного апарату було визначено певні не-
доліки та сформовано доповнення щодо визна-
чення поняття соціальної відповідальності у сис-
темі сталого розвитку в системі менеджменту. 
Таким чином, доцільно дати визначення поняттю 
соціальної відповідальності з урахуванням стра-
тегічних пріоритетів діяльності підприємства в 
системі соціально-відповідального менеджменту. 
Соціально-відповідальний менеджмент в системі 
сталого розвитку це стратегічне управління під-
приємством, що засновано на етичних засадах 
ведення бізнесу, шляхом виконання послідов-
них дій соціального, економічного і екологічного 
характеру, яке спрямовано на переорієнтацію з 
короткострокових цілей на отримання прибутку 
в довгостроковій перспективі, з урахуванням за-
цікавлених в діяльності компанії осіб (стейкхол-

дерів), що не завдає шкоди, як у теперішньому 
так і в майбутньому часі. 

За результатами аналізу теоретичного ста-
новлення категорійного апарату CSR слід наго-
лосити, що в новій економіці XXI століття змі-
нилася тенденція перегляду складових чинників 
головного капіталу,коли пріоритет з природно-
ресурсної бази переміщується на людський по-
тенціал і довіру до компанії. Управління соціаль-
ною відповідальністю зміцнює і розвиває саме ці 
два чинники. 

Згідно з отриманими висновками проаналізу-
ємо статистичні показники щодо ставлення біз-
нес-спільноти до необхідності дотримування со-
ціальної відповідальності.

За даними аналітичного звіту Центру «Роз-
виток КСВ», який формується кожні 5 років і 
базується на результатах опитування 600 ком-
паній України, у 2010 році кількість компаній, 
які вважають, що бізнес повинен брати актив-
ну участь у вирішенні соціальних та екологічних 
проблем, у порівнянні з 2005 роком, зросла вдвічі 
(у 2005 році – 32,7%) [9, с. 16]. 

Результати дослідження зафіксували значні 
зміни у ставленні українських підприємств до ро-
зуміння необхідності брати активну участь у ви-
рішенні соціальних та екологічних проблем, а не 
покладатися тільки на державу. Так, частка тих, 
хто згоден з твердженням: «Бізнес повинен брати 
активну участь у вирішенні соціальних та еколо-
гічних проблем суспільства і житті громади» (сума 
відповідей «повністю згоден» та «скоріше згоден») 
вища (68,1%), ніж тих, хто вважає: «Бізнес пови-
нен тільки забезпечувати прибуток власникам та 
платити податки» (сума відповідей «повністю зго-
ден» та «скоріше згоден») (49,1%) [9].

Слід зазначити, що активність українських 
підприємців у вирішенні соціальних та еколо-
гічних питань з кожним роком зростає. Це від-
бувається завдяки участі держави, яка активно 
залучає бізнес до вирішення соціальних проблем 
навколишнього середовища.

Таким чином, на сьогоднішній день нагальною 
потребою перед керівниками підприємств постає 
необхідність врахування впливу від наслідків ді-
яльності підприємств як на соціальне так і на 
природне середовище. У зв’язку з цим керівни-
ки підприємств використовують різноманітні ін-
струменти для сталого розвитку власної діяль-
ності, до яких відносяться не фінансова звітність, 
залучення всіх структурних підрозділів в процес 
сталого розвитку організації, стандарти системи 
менеджменту якості засновані на моделі TQM.

Одним з інструментів ефективного регулю-
вання соціально-відповідаль-ного менеджменту в 
системі забезпечення сталого розвитку є крауд-
сорсинг [11]. Ефективність застосування цього ін-
струмента може відображатися в отриманні ак-
туальної інформації від стейкхолдерів у вигляді 
побажань, практичних рекомендацій, креативно-
го, експертного та багатостороннього підходу до 
рішення оперативних, тактичних і стратегічних 
завдань компанії.

У 2006 році поняття «Краудсорсинг» 
(crowdsourcing) сформульовано редактором 
журналу «Wired» Джефом Хау (Jeff Howe) [10]. 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, «crowd» – 
«натовп» і «sourcing» – «використання ресур-
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сів») – передача деяких виробничих функцій 
невизначеному колу осіб, рішення суспільно зна-
чимих завдань силами добровольців, які коорди-
нують свою діяльність за допомогою інформацій-
них технологій [11]. 

Світовий досвід має безліч прикладів ефек-
тивного застосування крауд-сорсингу як в ко-
мерційних так і некомерційних проектах. Од-
ними з найуспішніших прикладів реалізації 
некомерційних проектів за допомогою краудсор-
сингу є проект «Вікіпедія». Цей сайт наповню-
ється корисним контентом за допомогою самих 
же користувачів мережі і цілком безкоштовно. 
Краудсорсинг використовується навіть на рівні 
державного управління: в Ісландії за допомогою 
тисячі небайдужих, серед яких були і спеціаліс-
ти і пересічні громадяни, створювалась та реда-
гувалась державна Конституція [11].

Прикладом застосування краудсорсингу в ко-
мерційному проекті є відома компанія «Lego», 
яка застосовує каудсорсинг для розробки нової 
продукції, запропонувавши своїм споживачам 
завантажити спеціальну програму та розробити 
власну модель конструктору [12].

Для ефективного використання краудсорсин-
гу як інструмента регулювання соціально-від-
повідального менеджменту необ-
хідно розділити основну робочу 
площину за сферами впливу різ-
них груп стейкхолдерів.

Необхідно зазначити, що важ-
ливим терміном в теорії CSR є по-
няття «зацікавлені сторони» або 
стейкхолдери. Не звертаючи уваги 
на розмір підприємства межі його 
відповідальності не можуть поши-
рюватися на усі сфери життя сус-
пільства. Визначення «зацікавле-
них сторін» допомагає встановити 
реалістичні межі дії відповідаль-
ності компанії в кожен конкретний 
момент часу. Склад «стейкхолде-
рів» залежить від того, в якій га-
лузі працює компанія, а також від 
розмірів самої організації. Тому 
дуже важливо спочатку визначити 
основну аудиторію, на яку поши-
рюватиметься соціально-відпові-
дальний менеджмент.

Розглянемо визначення, що 
міститься у «Принципах корпо-
ративного управління України», 
розроблених Державною комісі-
єю з цінних паперів та фондового 
ринку [13]. Відповідно до дано-
го документу під зацікавленими 
особами розуміються ті суб’єкти, 
які мають легітимний інтерес у 
діяльності товариства, тобто по-
вною мірою залежать від товари-
ства або можуть впливати на його 
діяльність. До зацікавлених осіб 
належать, у першу чергу, пра-
цівники, акціонери, кредитори, 
споживачі продукції товариства, 
засоби масової інформації, тери-
торіальна громада, на території 
якої розташоване товариство, а 

також відповідні державні органи та органи міс-
цевого самоврядування [13, c. 32]. 

На основі вище наведеного аналізу теоретич-
ного визначення поняття зацікавлених сторін 
(стейкхолдерів) та звертаючись до моделі «три-
єдиного поєднання» (triple bottom line) Дж. Ел-
кінгтона [4] слід виділити чотири сфери впливу 
на діяльність підприємства: ринкові відносини, 
виробничі відносини, місцевий розвиток та на-
вколишнє середовище. Впровадження краудсор-
сингу в зазначених сферах впливу призведе до 
формування експертного співтовариства, яке не 
входить до штату співробітників підприємства. 

Враховуючи закон Т. Старджона: «Ніщо не 
може завжди відбуватися за планом» або «90% 
від всієї сукупності не має ніякої практичної цін-
ності» [14], підприємство отримає 10% креатив-
них людей різного віку, виходячи з чисельності 
зацікавлених у діяльності організації осіб. Чим 
більша компанія і ширше сфера її впливу на 
навколишнє середовище і соціум, тим більше у 
організації стейкхолдерів, які проявлять бажан-
ня взяти участь у регулюванні соціального-від-
повідального менеджменту. Це неодмінно стане 
джерелом формування кадрового резерву управ-
лінських кадрів та невичерпним резервом ідей 

Сфери 
впливу

- Розробка споживачами реклами, 
створення позитивного іміджу в 
суспільстві
- Збір інформації щодо вдоволе-
ністю якістю продукції та її 
ціновою політикою, якістю після 
продажного обслуговування;
- Пропозиції щодо створення 
нової або покращення існуючої 
продукції.

- Збір інформації щодо дорікань,
побажань на рахунок повноти 
забезпечення соціальних гарантій 
безпосередньо у стейкхолдерів 
підприємства.
- Розробка критеріїв оцінювання 
за гідне виконання службових 
обов’язків працівниками;
- Розробка мотиваційних 
заохочень для підвищення якості 
праці та самоорганізації 
співробітників.
- Активна участь у розробці 
програм освіти, норм етичної 
поведінки всередині організації, 
програм та заходів стосовно 
охорони здоров’я, створення 
карти розвитку інфраструктури.

Побажання щодо безпечності 
діяльності підприємства, 
розробка програм націлених 
на захист навколишнього 
середовища, програми 
утилізації, лояльність органів 
місцевої ради.

Ринкові 
відносини

Виробничі 
відносини

Місцевий 
розвиток

Навколишнє
середовище 

Підтримка місцевих 
постачальників;
Дотримання якості продукції
та прав споживачів;
Оприлюднення звітності про 
діяльність підприємства;
- Рекламна та маркетингова 
етика;
- Справедливе ціноутворення;
Забезпечення післяпродажного 
обслуговування.

Задоволеність роботою;
Охорона безпеки та здоров’я 
працівників;
Підвищення кваліфікації та 
перекваліфікація працівників;
Можливості кар’єрного росту;
Соціальні гарантії працівникам.

- Толерантність по відношенню 
до расових чи соціальних 
розходжень у соціумі;
- Активна участь у розвитку 
освіти та охорони здоров’я у
громаді;
- Підвищення загальних 
стандартів життя суспільства;
- Розвиток місцевої 
інфраструктури.

- Використання 
енергозберігаючих технологій;
- Зниження викидів у атмосферу 
та водойми;
- Відмова від використання 
шкідливих речовин;
- Розв’язання проблеми утилізації 
шкідливих відходів 
- Етика співіснування в соціумі.

ПідприємствоЗацікавлені сторони 
(постачальники, інвестори,

споживачі, партнери) 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

Рис. 1. Схема синергетичного ефекту  
від взаємодії підприємства та стейкхолдерів

Джерело: розроблено авторами
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з глибокої модернізації менеджменту соціальної 
відповідальності на підприємстві.

На основі систематизації отриманих знань в 
процесі дослідження проблемних питань нада-
но схему моделювання синергетичного ефекту 
від активної взаємодії підприємства та зацікав-
лених сторін (стейкхолдерів) при впроваджені 
соціально-відповідального менеджменту у чоти-
рьох сферах впливу: ринкові відносини, вироб-
ничі відносини, місцевий розвиток, навколишнє 
середовище. Відзначимо, що взаємодія підприєм-
ства та зацікавлених сторін є необхідною умовою 
формування сталого розвитку (Рис. 1). 

Феномен краудсорсингу, як «колективного ро-
зуму» розкриває перед підприємництвом принадні 
перспективи. Необхідно зробити наголос на тому, 
що краудсорсинг як інструмент все ще знаходить-
ся на початку свого становлення, тому організація, 
яка ефективно використає його потужність, зможе 
посісти найбільш конкурентну позицію в своїй ніші.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Результатами даного дослідження розроблено 
теоретичні засади щодо реалізації інструменту 
краудсорсингу у сфері взаємодії стейкхолдерів з 
підприємством. Ґрунтуючись на засадах концеп-
ції моделі «триєдиного поєднання» Дж. Елкінг-
тона визначено найбільш суттєві сфери впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища, в яких 
активно взаємодіють підприємства та зацікавле-
них сторін. Уточнено поняття соціально-відпо-
відального менеджменту на основі застосуванні 
стратегічного управління підприємством в систе-
мі сталого розвитку.

Керівникам вітчизняних підприємств реко-
мендовано до ви користування інструмент кра-
удсорсингу з метою створення умови їх ефектив-
ної взаємодії з стейкхолдерами, що забезпечує 
синергетичний ефект від взаємодії, та є під-
ґрунтям для забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку підприємства.
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ИНСТРУМЕНТ КРАУДСОРСИНГА В СИСТЕМЕ  
СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Исследованы теоретические вопросы формирования социальной ответственности. Исследованно место 
и роль социальной ответственности в концепции устойчивого развития предприятия. Обоснованно ис-
пользование современных инструментов улучшения качества социально-ответственного менеджмента. 
Предоставлены рекомендации относительно определения синергического эффекта от взаимодействия 
стейкхолдеров и предприятия на принципах внедрения социальной ответственности. Определена сущ-
ность социально-ответственного менеджмента как стратегического управления предприятием базиру-
ющегося на этических принципах ведения бизнеса.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социаль-ноэкономичекое развитие, кон-
цепция социальной ответственности, устойчивое развитие, стейкхолдеры, инструмент краудсорсинга. 
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THE INSTRUMENT OF CROWDSOURCING IN SYSTEM  
OF SOCIO-RESPONSIBLE MANAGEMENT AS A FACTOR OF PROVIDING  
A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary
Theoretical questions of formation of social responsibility are investigated. An investigational place and 
role of social responsibility are in conception of steady development of enterprise. Reasonably the use of 
modern instruments of improvement of quality of socially-responsible management. Recommendations are 
given in relation to determination of sinergistical effect from co-operation of stakeholders and enterprises 
on principles of introduction of social responsibility. Essence of socially-responsible management is certain 
as a strategic management by the enterprise of being based on ethic principles of conduct business. 
Keywords: сorporate social responsibility, socio-economic development, conception of social responsibility, 
sustainable development, stakeholders, instrument of crowdsourcing.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ  
ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Муромець Н.Є., Тіхтєй Н.С.
Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

В даній статті розглянуті поняття менеджменту, управління персоналом та управління людськими ресур-
сами. Досліджено місце HR-менеджменту в загальному менеджменті підприємства. В статті розглянуто 
основні чинники, що впливають на взаємовідносини між персоналом та представниками HR-менеджменту. 
Проаналізовано основні відмінності в поняттях «управління персоналом» та «управління людськими ре-
сурсами». Надано основні поради щодо формування ефективної системи HR-менеджменту на торговель-
ному підприємстві.
Ключові слова: менеджмент, управління персоналом, управління людськими ресурсами, HR, торговельні 
підприємства.

Постановка проблеми. Процеси, що від-
буваються на сучасному етапі розвитку 

суспільства, супроводжуються змінами в сис-
темі управління. Окрім трансформації існуючих 

принципів, методів і підходів до управління, змі-
нюється і саме розуміння людини як фактору ви-
робництва на бачення людини як носія людсько-
го, інтелектуального і соціального капіталу.
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