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Узагальнюючи вище зазначене, можливо зробити наступний висновок, що 

реалізація інноваційної моделі розвитку економіки країни визначається 

постійним удосконаленням державної інноваційної політики (ДІП) як складової 

частини державного регулювання економіки, що пов‘язано із закріпленням за 

інноваціями структуроутворюючої, капіталоутворюючої та інституціональної 

ролі в економіці, формуванням інноваційного сектору промисловості й 

інноваційного підприємництва, реформуванням системи суспільного поділу 

праці, поглибленням глобалізаційних тенденцій. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ПІДСИСТЕМА МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Світовий досвід соціалізації економіки на початку XXI ст. беззаперечно 

свідчить про зростання соціальної відповідальності бізнесу та підтверджує, що 

механізми корпоративної соціальної відповідальності сприяють створенню 

умов для підвищення зайнятості населення, зниження бідності, розумному 

використанню ресурсів та природоохоронній діяльності, посиленню 

конкурентних переваг країни та дієвому управлінню.  

Актуалізація питань соціально орієнтованого управління підприємствами 

вимагає формування відповідних систем управління, які забезпечували б 
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досягнення економічної ефективності результатів діяльності підприємства за 

умов збереження стабільності суспільних та культурних систем, зменшення 

руйнівного впливу на довкілля, скорочення кількості конфліктів у суспільстві. 

Розвиток в Україні системи управління на основі відповідальної 

діяльності зумовлює актуальність проблеми формування соціальної 

відповідальності підприємств. Відповідно до аналізу соціально відповідальної 

діяльності підприємств України, найчастіше зустрічаються наступні форми їх 

соціальної активності:  

- підтримка соціально незахищених верств населення,  

- розвиток соціальної інфраструктури,  

- розвиток освіти,  

- спонсорська допомога,  

- молодіжні програми,  

- надання медичних і рекреаційних послуг працівникам, тощо. 

Водночас, як засвідчує практика соціально відповідальної діяльності 

європейських компаній, ефективність вищеперерахованих проектів може 

значно зростати за наявності чинної законодавчої бази регулювання. Доцільним 

також є впровадження на підприємствах науково-обґрунтованого механізму 

управління соціально відповідальною діяльністю та його інструментів. 

Однією з основних умов високого соціального розвитку підприємства є 

ефективний механізм управління. 

В економічній літературі зустрічаються різні тлумачення «механізму 

управління». Їх можна згрупувати в два підходи. Згідно першого, механізм 

управління розглядається як вся система управління, включаючи  її цілі, об‘єкт 

та суб‘єкт, всі види ресурсного забезпечення та методи управління. 

Представники другого підходу зазначають, що це одна з ланок системи 

управління, покликана регулювати фактори результатів діяльності 

підприємства як об‘єкта управління. При цьому позитивна динаміка розвитку 

соціальної відповідальності об‘єкта буде свідчити про високу дієвість 

механізму управління [3]. 



325 

Досвід управління соціальною відповідальністю підприємств вказує на 

безсистемність показників соціального розвитку та ,як наслідок, низьку їх 

ефективність. При цьому механізми управління на деяких підприємствах 

відсутні, а використання на практиці лише планування розвитку соціальної 

діяльності без застосування мотивації та контролю не приносить жодної 

користі.  

Механізм управління формують та модифікують люди, які 

упорядковують усі функції, методи, важелі і мотиви управління соціальною 

відповідальністю для забезпечення високої ефективності в конкретних умовах 

зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Одне з основних завдань механізму управління, виконання якого вимагає 

суспільство як соціальна система, – забезпечення злагодженої роботи усіх його 

підсистем.  

Основні підсистеми механізму управління соціально відповідальною 

діяльністю: 

1. економічний механізм,  

2. організаційний механізм, 

3. соціально-культурний механізм. 

Відповідно до вимог системи об'єктивних законів соціального розвитку і 

управління ці підсистеми повинні взаємозв'язано функціонувати для 

забезпечення ефективності [1]. 

Процес формування організаційно-економічного механізму управління 

соціальною відповідальністю на підприємстві складається з послідовних етапів: 

1. Моніторинг стану соціально-економічних показників об‘єкта 

дослідження. Цей етап передбачає здійснення повного аналізу всіх основних 

показників господарсько-фінансової діяльності в їх динаміці. 

Цей індикатор вже наявних проблем та особливостей розвитку є 

запорукою вдосконалення механізму соціально відповідального управління. 

2. Перевірка функціонування діючого організаційно-економічного 

механізму соціально відповідального управління для виявлення рівня 
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ефективності, недоліків та прогалин у структурних і функціональних  зв'язках 

між елементами. 

За результатами перевірки можна оцінити рівень недосконалості 

механізму управління, окреслити причини такого стану, запропонувати шляхи 

покращення.  

3. Оцінювання напрямів вдосконалення організаційно-економічного 

механізму ефективного управління соціально відповідальною діяльністю. На 

цьому етапі формується сукупність можливостей оптимізації даного механізму 

управління. Широко використовуються експертні оцінки фахівців різних рівнів 

управління.  

4. Складання програми оптимізації організаційно-економічного механізму 

ефективного соціально відповідального управління підприємством. Програма 

містить ретельно розроблену сукупність заходів з детальною інструкцією про 

впровадження у практику діяльності підприємства, опис змісту запланованих 

робіт і встановлення відповідальних осіб за їх виконання.  

5. Оцінювання удосконаленого організаційно-економічного механізму 

ефективного соціально відповідального управління об‘єктом із зазначенням 

основних його елементів на кожному етапі впровадження у практику для 

визначення ступеня ймовірності успішного результату його впровадження. 

Можливі наступні управлінські кроки: 

а) розробка програми вдосконалення (за умови позитивного результату 

запропонованих змін, покращення механізму соціально відповідального 

управління підприємством);  

б) внесення коректив до програми вдосконалення;  

в) повторна діагностика можливостей удосконалення [2].  

6. Реалізація напрямів покращення організаційно-економічного механізму 

соціально відповідального управління підприємством. 

Важливими на даному етапі є: 

-  виконання запланованої програми чітко у межах календарних строків, 

- використання досвіду організаційної культури, 
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- популяризація програми вдосконалення перед працівниками, 

- позиціонування змін в управління як передумови підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 

Виходячи з вищезазначеного, необхідно констатувати, що на сучасному 

етапі більшість підприємств недостатньо уваги приділяють соціальній 

відповідальності, в основному впроваджуючи окремі заходи, а не систему 

управління комплексно. Ця проблема вимагає запровадження системного 

підходу в управлінні соціальною відповідальністю, що уможливить вихід на 

новий рівень соціально відповідальної діяльності. 
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На сьогодні уряд України прийняв рішення створити модель 

продовольчого контролю за зразками ЄС. Однією з вимог є запровадження 

міжнародної системи НАССР на підприємствах харчової промисловості.  
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