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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. В Україні спостерігається зростання ролі і значення 

підприємництва, що є важливим чинником трансформаційних змін в економіці 
країни. Зовнішні загрози економічній безпеці – глобальні кризи та гібридні 
війни у поєднанні з внутрішніми конфліктами та суперечностями, зумовленими 
обмеженістю реформ та нерівномірністю соціальної відповідальності між 
учасниками соціально-економічних відносин, спричиняють особливості 
формування середовища функціонування суб’єктів підприємництва. В таких 
умовах актуалізується значення державного регулювання соціальною 
відповідальністю підприємництва як запоруки сталого розвитку економіки 
країни.  

Після проходження певного шляху інституалізації та впровадження 
практик корпоративної соціальної відповідальності повинна сформуватися 
національна модель соціальної відповідальності підприємництва, що 
передбачає використання формальних та неформальних інститутів 
відповідальності. В Україні формування та використання цих інститутів тільки 
розпочато відносно діяльності корпоративного сектора економіки. При цьому 
спостерігається високий рівень диференціації рівнів соціальної 
відповідальності перед державою та персоналом та їх вплив на рівень тінізації 
економіки в залежності від розмірів суб’єктів підприємництва. В стратегіях 
соціально-економічного розвитку на рівні держави та регіонів не 
передбачаються заходи щодо використання соціально відповідальної діяльності 
підприємництва всіх форм: великих, середніх, малих, мікро. Таким чином, для 
формування національної моделі соціальної відповідальності підприємництва 
необхідне впровадження механізмів державного регулювання в економічну 
практику за рівнями управління (макро, мезо, мікро) та рівнями 
відповідальності перед державою, персоналом, суспільством. 

Теоретичне обґрунтування концепції соціальної відповідальності 
закладено у працях таких учених як: Р. Бломстром, Г. Боуен, М. Веласкес, 
К. Годпастер, К. Девіс, К. Ерроу, А. Керолл та інших. Дослідження організацій 
з позицій системного підходу знайшли своє відображення у працях таких 
відомих вчених, як Д. Мун, М. Фрідман, Е. Фрімен, Дж. Елкінгтон та багатьох 
інших. 

В Україні різні аспекти проблеми розвитку соціальної відповідальності 
розкриваються у працях Г. Башнянина, Н. Дєєвої, Н. Дучинської, О. Іляш, 
Н. Міценко. Свій внесок у вивчення процесів розвитку соціально орієнтованого 
бізнесу в Україні зробили українські дослідники О. Березіна, В. Більська, 
Т. Васильців, Ю. Дайновський, А. Колот, В. Куцик, О. Макара, Б. Мізюк, 
О. Мних, Т. Петренко, В. Черних та ін. Економічні аспекти соціальної 
відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності досліджували О. Буян, 
Р. Ворона, Х. Гальчак, А. Затейщикова, Г. Жосан та ін. Взаємозв’язки практик 
соціальної відповідальності бізнесу та соціальної політики держави 
відслідковують Н. Грішнова, О. Кірєєва, Н. Шира та ін. 

Відзначаючи цінність результатів досліджень названих вчених і сучасних 
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наукових розробок для теорії й практики соціальної відповідальності 
підприємництва, слід зауважити, що окремі аспекти зазначеної проблеми 
залишаються недостатньо вивченими, однак надзвичайно актуальними. 
Наявність різних поглядів на сутність, зміст та специфіку соціальної 
відповідальності підприємництва й різноманіття методологічних підходів до 
визначення поняття відповідальності, її структури, типів і форм зумовила 
необхідність співставлення, упорядкування та узагальнення наукового доробку 
з цієї проблеми. Деталізації потребують теоретико-методологічні й методичні 
підходи до використання інституційного та аналітичного забезпечення 
управління соціальною відповідальністю підприємництва України. Потреба 
системного дослідження процесів управління соціальною відповідальністю 
підприємництва обумовила вибір теми, визначила мету, завдання, структуру та 
логіку дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертації відповідає науковим напрямам досліджень кафедри теоретичної та 
прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету: 
“Проблеми функціонування та розвитку економічних систем” (номер державної 
реєстрації 0111U008260), де автором запропоновано методику соціальної 
діагностики стану та динаміки параметрів соціалізації економіки. На основі 
поєднання принципів системного, структурно-функціонального та 
інституційного аналізів визначено критерії типологізації елементів механізму 
державного управління соціальною відповідальністю підприємництва. 

Дисертація містить результати досліджень автора, які проводилися 
відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського торговельно-
економічного університету: “Організаційно-економічні механізми забезпечення 
безпеки соціально-економічних систем” (номер державної реєстрації 
0113U006633), де автором обґрунтовано рекомендації щодо формування 
механізму управління соціальною відповідальністю підприємництва. 

Пропозиції автора включені у звіти про виконання тем, а також 
опубліковані у наукових публікаціях. 

Мета і завдання дослідження. Обґрунтування теоретико-методичних 
засад і прикладних положень щодо управління соціальною відповідальністю 
підприємництва в умовах трансформаційної економіки України. 

Реалізація поставленої мети передбачала необхідність вирішення таких 
завдань: 

- дослідити теоретичні основи поняття та процеси формування 
соціальної відповідальності підприємництва в умовах економіки знань; 

- провести ідентифікацію та типологізацію видів, форм та рівнів 
соціальної відповідальності підприємництва; 

- розвинути теоретичні положення системної методології управління 
соціальною відповідальністю підприємництва; 

- проаналізувати рівень реалізації соціальної відповідальності 
підприємництва на макрорівні; 

- здійснити теоретичне та науково-прикладне обґрунтування основ 
соціального моніторингу індикаторів соціальної відповідальності 
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підприємництва як складової механізму державного регулювання; 
- ідентифікувати проблеми та обґрунтувати науково-методичний підхід 

до оцінювання соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва; 
- розробити концептуальні основи національної моделі управління 

соціальною відповідальністю підприємництва з врахуванням національних 
особливостей та міжнародного досвіду; 

- обґрунтувати елементи інституційного забезпечення та вдосконалення 
управлінського інструментарію соціальною відповідальністю підприємництва; 

- розробити рекомендації щодо удосконалення організаційного 
механізму управління соціальною відповідальністю підприємництва. 

Об’єктом дослідження є процес державного управління соціальною 
відповідальністю підприємництва. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади і прикладні 
засоби управління соціальною відповідальністю підприємництва за рівнями 
управління та відповідальності в умовах трансформаційної економіки України. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 
дисертаційної роботи є фундаментальні положення економічної теорії, теорії 
інституціоналізму, теорії інтелектуального та соціального капіталу, теорії 
інкременталізму, праці зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері державного 
управління процесами соціальної відповідальності підприємництва. 

Для досягнення мети і виконання завдань дисертації використано 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження середовища 
підприємництва: систематизації та узагальнення для теоретичної частини 
дослідження особливостей формування національної моделі соціальної 
відповідальності підприємництва (п. 1.1); індукції та дедукції для виявлення 
основних чинників формування стану середовища функціонування 
підприємницьких структур (п. 1.2); системної методології дослідження 
соціально-економічних процесів (п. 1.3); експрес-аналізу та порівняння для 
визначення рівня соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва (п. 2.3); 
статистичного аналізу параметрів соціального середовища (п. 2.2); 
статистичного та регресійного аналізу впливу відповідальності підприємництва 
на рівень тінізації економіки (п. 2.1); групування, логічного та стратегічного 
аналізу для обґрунтування основ концепції соціальної відповідальності 
підприємництва (п. 3.1); інституційного аналізу соціальної відповідальності 
функціонування підприємництва (п. 3.2); системно-структурного аналізу для 
обґрунтування механізму управління соціальною відповідальністю 
підприємництва (п. 3.3). 

Теоретичною та інформаційною основою дослідження є: законодавчі і 
нормативні акти України, концепції та моделі соціальної відповідальності 
зарубіжних країн, матеріали міжнародних та національних громадських 
організацій, дані Державної податкової служби України, Державної служби 
статистики, статистика міжнародних рейтингових організацій, праці 
вітчизняних та зарубіжних науковців з проблематики соціальної 
відповідальності підприємництва, спеціалізовані періодичні видання, 
аналітичні доповіді, інтернет-ресурси, а також матеріали, отримані в результаті 
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досліджень, проведених автором. 
Наукова новизна одержаних результатів досліджень полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методичних підходів та прикладних рекомендацій 
щодо підвищення ефективності управління соціальною відповідальністю 
підприємництва на різних рівнях. Зокрема, в дисертації 

вперше:  
- розроблено концептуальні засади механізму управління соціальною 

відповідальністю підприємництва, його інституційне і методичне забезпечення, 
що дозволяє сформулювати принципи й інструменти реалізації національної 
моделі за рівнями управління та відповідальності в умовах трансформаційної 
економіки України; 

удосконалено:  
- теоретико-методичні основи управління соціальною відповідальністю 

підприємництва, принциповою ознакою яких є ідентифікація суб’єктів, об’єктів 
та особливостей державного регулювання соціальною відповідальністю; 

- методологічний підхід до розробки типології видів, форм та рівнів 
соціальної відповідальності підприємництва, який, на відміну від існуючих, 
базується на інструментарії комплексного дослідження об’єктів, суб’єктів, 
видів та відносин соціальної відповідальності підприємництва; 

- трактування термінології та поняття соціальної відповідальності, що на 
відміну від існуючих, дає можливість відокремити та більш ширше досліди 
явище  соціальна відповідальність (Соціальна Відповідальність 
Підприємництва більш ширше та досконаліше поняття ніж Корпоративна 
Соціальна Відповідальність); 

- теоретичні положення й інструментарій системної методології 
моделювання управлінських впливів на основі використання консолідованого 
аналізу, принциповою ознакою якого є ідентифікація потенціалів та критеріїв 
ефективності управління соціальною відповідальністю підприємництва; 

- науково-методичний підхід до розробки методичного інструментарію 
державного регулювання соціальної відповідальності підприємництва, що 
обґрунтовує напрями його удосконалення відносно різного розміру суб’єктів 
підприємництва на основі врахування рівня їх фіскальної відповідальності 
перед державою;  

- теоретичне та науково-прикладне обґрунтування моніторингу 
соціальної відповідальності підприємництва на мезорівні за рівнями соціальної 
відповідальності перед державою та персоналом, що визначає методичне 
забезпечення управління цими процесами; 

- методику оцінки рівня соціальної відповідальності суб’єктів 
підприємництва, яка, на відміну від існуючих методик, забезпечує 
консолідованість аналізу за рівнями управління, врахування внутрішньої та 
зовнішньої відповідальності та може бути використана для їх зовнішнього 
оцінювання; 

набули подальшого розвитку: 
- концептуальні основи управління соціальною відповідальністю 

підприємництва, які доповнено систематизацією суб’єктів, об’єктів, системних 



5 

принципів управління та соціальних відносин підприємництва, що забезпечує 
узгодженість управлінських рішень державного регулювання; 

- пропозиції з інституційно-організаційного забезпечення реалізації 
національної моделі управління соціальною відповідальністю підприємництва з 
виділенням елементів інституціональної структури та інструментів 
регулювання, що базуються на комплексності завдань та сприятимуть 
досягненню цілей державного регулювання; 

- теоретико-прикладне трактування організаційного механізму 
управління соціальною відповідальністю підприємництва, який передбачає 
використання типології методів та інструментів державного регулювання, 
методики соціальної діагностики рівня відповідальності, що забезпечує 
суб’єктність відповідальності, результативність і консолідованість 
управлінських рішень. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 
розробці рекомендацій щодо удосконалення управління соціальною 
відповідальністю підприємництва за умови впровадження національної 
концепції соціальної відповідальності підприємництва, удосконалення 
інституційних основ її впровадження та механізмів регулювання. 

Рекомендації з обґрунтування напрямів ефективного використання 
економічних та інституційних чинників управління соціальною 
відповідальністю підприємництва, а саме: аналітичні оцінки та прикладні 
рекомендації ефективного використання інструментів державного регулювання 
соціальної відповідальності підприємницьких структур та вдосконалення 
соціальної політики з використанням рекомендацій міжнародних організацій та 
досвіду країн ЄС, – використані у роботі Управління економіки та 
транскордонного співробітництва виконавчого комітету Львівської ОДА 
(довідка № 769/18 від 07.03.2018 року). 

Основні методичні положення дисертаційної роботи щодо управління 
соціальною відповідальністю підприємницьких структур та висновки щодо 
необхідності ефективного використання інтелектуального та соціального 
капіталу, формування кодексів етики як передумов підвищення ефективності 
функціонування підприємницьких структур були використані у діяльності ПАТ 
“Концерн ГАЛНАФТОГАЗ” (довідка № 632 від 08.05.2018 року). 

Результати дослідження використовувались у навчальному процесі при 
підготовці навчально-методичних матеріалів в межах дисциплін: “Соціальна 
відповідальність”, “Державне регулювання економіки”, “Основи економічної 
теорії”, “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Регіональна економіка”, 
“Національна економіка”, “Стратегія підприємств” у Львівському торговельно-
економічному університеті (довідка № 5/01-1.08 від 15.02.2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, одноосібно 
виконаною науковою працею. З робіт, опублікованих у співавторстві, використано 
лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень здобувача. 
Положення кандидатської у цьому дослідженні не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідались і обговорювались на 9 міжнародних та 3 вітчизняних 
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науково-практичних конференціях, а саме: міжнародних – “Актуальні 
проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення 
євроінтеграційних процесів” (м. Мукачево, 3-4 квітня 2015 р.), “Розвиток 
національної економіки: теорія і практика” (м. Івано-Франківськ, 11-14 травня 
2015 р.), “Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри 
сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України” 
(м. Ужгород, 5 грудня 2015 р.), “Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
економіки в умовах глобальної нестабільності” (м. Кременчук, 12 грудня 
2015 р.), “Стратегія збалансованого використання економічного, 
технологічного та ресурсного потенціалу країни” (м. Кам’янець-Подільський, 1 
червня 2016 р.), “Модернізація управління національною економікою” (м. Київ, 
24-25 листопада 2016 р.), “Сучасні тенденції формування соціальної 
відповідальності бізнесу” (Лісабон, Португалія, 19 травня 2017 р.), 
міжнародному науковому семінарі “Сучасні проблеми інформатики в 
управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської 
катастрофи” (5 липня 2016 р.); всеукраїнських: “Психологія бізнесу та 
управління: виклики сьогодення” (м. Львів, 16-17 березня 2018 р.), науковій 
конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛТЕУ “Актуальні 
проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 
13 травня 2016 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми 
застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у 
діяльності ОВС і навчальному процесі” (м. Львів, 23 грудня 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 24 наукові праці 
загальним обсягом 59,19 д.а., зокрема: 2 колективні монографії; 10 статей у 
наукових фахових виданнях, у тому числі 4 статті у виданні України, яке включене 
до міжнародних наукометричних баз та 1 публікація в іноземному виданні; 12 тез 
доповідей за матеріалами конференцій. Особисто автору належить 7,75 д.а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (237 найменувань на 27 
сторінках), 7 додатків. Загальний обсяг дисертації – 289 сторінок, основний текст 
викладено на 207 сторінках. Робота містить 45 таблиць на 22 сторінках, 22 рисунки 
на 16 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 
його мету, завдання, розкрито об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено 
наукову новизну та практичне значення роботи; наведено результати апробації 
дисертації та кількість публікацій; окреслено структуру дисертаційної роботи.  

У першому розділі “Теоретичні основи дослідження соціальної 
відповідальності підприємництва” дисертаційної роботи висвітлені 
теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності підприємництва, 
поняття і значення соціальної відповідальності підприємництва, чинники 
управління соціальною відповідальністю підприємництва в умовах 
трансформаційних процесів, представлена системна методологія управління 
соціальною відповідальністю підприємництва. 
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На основі проведеного аналізу для подолання проблеми невизначеності 
понять соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва сформульовано 
основні напрями дослідження феномена соціальної відповідальності в його 
історичному, методологічному й практичному розвитку; ідентифіковано різні 
типи відповідальності підприємництва; розкрито характерні риси і сутність 
рівнів відповідальності перед державою, персоналом, суспільством. Соціальну 
відповідальність підприємництва розглянуто як відповідальність усіх суб’єктів 
підприємництва за результати діяльності в економічних, соціальних та 
екологічних вимірах та їх вплив на суспільство і навколишнє середовище.  

На основі узагальнення еволюції підходів до розуміння соціальної 
відповідальності сформульовано поняття системи соціальної відповідальності 
підприємництва як комплексу відносин, об’єктів та суб’єктів соціальної 
відповідальності, взаємовідносин між ними. Як системне поняття соціальна 
відповідальність підприємництва(SVP) може бути описана таким чином  

 

푆푉푃 = 퐹 (푂, 푆, 푁, 푉, 푍),     (1) 
 

де О – об’єкти соціальної відповідальності підприємництва на етапах 
проектування, виробництва, споживання, утилізації; S – суб’єкти соціальної 
відповідальності (стейкхолдери); N – напрями реалізації соціальної 
відповідальності: зовнішнє та внутрішнє середовище; V – види соціальної 
відповідальності: економіко-правова, етична, філантропічна; t – часові стани; 
l – економічні, соціальні, екологічні цілі; Z – рівні відносин соціальної 
відповідальності: 1-й – з державою, 2-й – з персоналом, 3-й – з суспільством. 

Опрацювання наукових матеріалів дозволило поглибити теоретичні 
положення управління соціальною відповідальністю підприємництва та 
запропонувати концептуальну модель системи управління соціальною 
відповідальністю підприємництва (рис. 1). 

Складниками такої моделі є цілі, задачі, суб’єкти, об’єкти, методи, 
технології та принципи управління, що забезпечує синергію інтересів 
суб’єктів соціальних відносин підприємництва. Консолідована 
відповідальність суб’єктів підприємництва розглядається як сукупність 
відносин у тріадах: “держава – підприємництво – суспільство”, “критерії – 
потенціали – результати”. 

У межах управління соціальною відповідальністю підприємництва 
розглянуто процес формування державного регулювання на основі 
дослідження рівнів відповідальності на макро-, мезо- та мікрорівнях 
управління. Формалізований запис управління соціальною відповідальністю 
(YSV) на основі соціальної діагностики та моніторингу соціальних 
параметрів матиме такий вигляд: 

 
푌푆푉 =∪ (푅푈 , 푅푉 , 푅푆 , 퐾푉 , 푇푃 		, 푉퐹 ),    (2) 

 
де RUm  рівень управління: m=1 – макро, m=2 – мезо мікро;, m=3 – RVi – рівень  
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Рис. 1. Концептуальна модель системи управління соціальною відповідальністю 
підприємництва 

 
соціальної відповідальності; i=1 перед державою, i=2 перед персоналом, i=3 
перед суспільством; RSk

i – тип суб’єкта підприємництва за розміром j = 1– 
великі, j =2 середні, j =3  малі, j =4 мікро; k – рівень використання концепції СВ: 
k=1 не використовують, k=2 частково використовують, k=3 використовують 
(корпоративні або соціальні підприємства); KVl – критерії відповідальності 
нормативні та етичні за напрямами: 1=1 економічні, 1=2 соціальні, 1=3 
екологічні; TPp – типи потенціалів р=1 інтелектуальний, р=2 людський, р=3 
ринковий, р=4 організаційно-інформаційний, р=5 креативний, р=6  природно-
ресурсний; VFr

v – види фінансової відповідальності: v=1 податкова 
відповідальність, v=2 – відповідальність перед персоналом по зарплаті, v=3 – 
відповідальність перед споживачем по ціні; r – рівень соціальної 
відповідальності r=1 перед державою, r=2 перед персоналом, r=3 перед 
суспільством. 

Соціальна відповідальність підприємництва – це одна з основних частин 
механізму управління суспільними процесами, що характеризує взаємну 
відповідальність суб’єктів і об’єктів соціального управління у сфері 
використання елементів їх інтелектуального, соціального, ринкового, 
людського та емоційного потенціалів. 

Синергетичне управління соціальною відповідальністю 
підприємництва реалізується на основі соціального моніторингу 
використання потенціалів, рівнів та видів відповідальності, що забезпечує 

ВІДНОСИНИ ЗА РІВНЯМИ СВ 

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ 

Модель інкрементального процесу прийняття 
рішення 

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ЗА ЦІЛЯМИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗА ВІДХИЛЕННЯМИ 

СИНЕРГЕТИЧНІ МЕТОДИ  УПРАВЛІННЯ 
УПРАВЛІННЯ 

СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ 
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оперативність та комплексність аналізу параметрів соціальної діагностики 
для визначення напрямів та послідовності інкрементального процесу 
прийняття рішення.  

У другому розділі “Методичні основи аналізу за рівнями соціальної 
відповідальності підприємництва” розглянуто методичні основи аналізу 
стану соціальної відповідальності підприємництва, здійснено оцінку 
макропараметрів формування соціальної відповідальності підприємництва, 
проведено аналіз зовнішнього середовища соціальної відповідальності 
функціонування суб’єктів підприємництва, розроблено методичні основи 
вимірювання соціальної відповідальності за рівнями управління та 
відповідальності перед державою і персоналом. 

Аналіз досліджень у галузі зовнішнього середовища функціонування 
суб’єктів підприємництва дозволив встановити відсутність: системного 
аналізу соціальної політики з огляду на принципи теорії сталого розвитку та 
теорії використання потенціалу території; типології відносин соціальної 
відповідальності підприємництва за рівнями відповідальності та її 
реалізацією; методичного забезпечення прийняття управлінських рішень 
щодо регулювання соціальної відповідальності підприємництва за рівнями 
управління та рівнями відповідальності; відсутність системного діалогу 
щодо проблематики та потреб територіальних громад на територіях де 
провадиться підприємницька діяльність в контексті “суб’єкти 
господарювання  територіальна громада” 

Для подолання цих проблем розроблена методика соціального 
моніторингу, що передбачає: виявлення репрезентативних показників кожного 
структурного компонента за рівнями соціальної відповідальності 
(нереалізована та реалізована відповідальність за регіонами) та рівнями 
управління; визначення динаміки показників за видами соціальної 
відповідальності (економічного, екологічного, соціального); відбір з множини 
ймовірних показників таких, які найбільше впливають на макропоказники 
розвитку чи тінізації.  

Для аналізу фіскальної відповідальності підприємництва використано 
комплекс показників та коефіцієнтів, які характеризують різні аспекти 
економічних відносин на макрорівні: реалізована податкова відповідальність 
(податкове навантаження), нереалізована податкова відповідальність (борги 
перед бюджетом).  

На основі статистичного аналізу було встановлено, що найвищий рівень 
податкової відповідальності підприємництва перед державою 
прослідковуються у тих суб’єктів господарювання, що за розмірами 
класифікуються як  малі підприємства. Враховуючи статистичну оцінку 
достовірності моделей, рекомендовано для розрахунку прогнозу податкової 
відповідальності підприємництва в Україні за системами оподаткування 
використовувати параболічні рівняння тренду.  

З метою виявлення характеру та інтенсивності впливу податкової 
відповідальності підприємництва на такий макропоказник, як рівень тінізації, 
було побудовано парні регресійні моделі лінійного (ỹлн = a+bx), степеневого 
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(ỹст = axb) та параболічного (ỹпр = a+bx+cx2) типів та проведено статистичну 
оцінку отриманих економетричних моделей, представлених у табл. 1. 

У результаті дослідження встановлено, що для визначення напрямів 
детінізації підприємництва на макрорівні найефективнішим є необхідність 
використання таких параметричних моделей впливу, які безпосередньо 
відображають вплив податкового навантаження підприємництва на 
макропараметри розвитку економіки.  

 Таблиця 1 
Рівняння парної лінійної регресії залежності рівня тінізації від податкової 

відповідальності підприємництва в Україні 
Рівняння парної регресії і розрахункові 

значення t-критерію Стьюдента для 
коефіцієнтів регресії 

Коефіцієнт 
Кореляції 

R 

Коефіцієнт 
детермінації R2 

F-критерій 
Фішера 

DW-критерій 
Дарбіна-
Уотсона 

ỹлн = 56,9 – 1,4x 
            7,12*       3,28** 0,854 0,729 10,79

** 2,01* 

ỹст = 165,1x-0,592 
           13,06*      4,33* 0,908 0,824 18,76

** 2,03* 

ỹпр = 101,6 – 7,8x + 0,2x2 
     20,92*    11,79*  9,76* 0,996 0,992 180,1

4* 2,47* 

 
Для аналізу зовнішнього середовища на мезорівні теоретично 

обґрунтовано основи моніторингу соціальних параметрів регіону, розраховано 
динаміку показників та рівень їх впливу на макропоказники. Встановлено, що 
найвищий рівень впливу серед визначених параметрів соціального середовища 
регіону мають витрати на персонал та витрати на оплату праці (рис. 2). 

 

Рис. 2. Моделі залежностей макропараметрів регіону від витрат на зарплату та 
заборгованості по зарплаті (на прикладі Львівської області 2006-2017 рр.) 

Для визначення інтегрального показника оцінки рівня соціальної 
відповідальності cуб’єктів підприємництва використано перелік показників 
факторів, що відображають рівні та принципи соціальної відповідальності, 
використання потенціалу, ефективність управління витратами (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Перелік показників інтегрального показника оцінки соціальної 

відповідальності підприємництва 
Потенціали Показники вимірювання Напрями витрат 

Інтелектуальний(IP) Витрати на 
нематеріальні активи Придбання ліцензій та брендів 

Людський (LP) Витрати на персонал 
Витрати на зарплату + соціальні витрати = 
соціальні інвестиції (внутрішнього типу 
відносин) 

Ринковий (RP) Витрати на збут Організація продаж 
Організаційно-
інфраструктурний 
(OIP) 

Адміністративні витрати Організаційна культура та етика бізнесу 

Креативний (KP) Витрати на культуру Підтримання емоційного клімату в 
колективі 

Природно-
ресурсний (PRP) 

Витрати на охорону 
природи 

Збирання та утилізація сміття, упаковок 
Енергоощадність виробництва та 
споживання 

 
Інтегральний показник оцінки рівня соціальної відповідальності cуб’єктів 

підприємництва (IPSR) розраховано у вигляді 
 

퐼푃푆푅 = ∗ ∗ ∗ ∗ ∗    (3) 

Методика оцінки рівня соціальної відповідальності побудована за такими 
принципами: визначення як внутрішніх, так і зовнішніх проявів соціальної 
відповідальності підприємства; врахування результатів соціальної та фінансової 
звітності підприємства; орієнтування на обмежену кількість показників. Поєднання 
структурного аналізу щодо вибору об’єктів соціальної відповідальності та 
кількісного аналізу ефективності соціальних інвестицій дозволяє досягти 
комплексності аналізу та визначити напрями змін щодо підвищення рівня 
соціальної відповідальності. 

 
 

Третій розділ “Напрями вдосконалення управління соціальною 
відповідальністю підприємництва” присвячено розробці концептуальних основ 
формування національної моделі управління соціальною відповідальністю 
підприємництва в Україні, інституційного забезпечення впровадження національної 
моделі соціальної відповідальності підприємництва та механізмів державного 
регулювання соціальною відповідальністю підприємництва. 

Ретроспективний аналіз міжнародного досвіду впровадження моделей 
соціальної відповідальності підприємництва дозволив простежити послідовність 
формування поглядів щодо сутності, ролі, значення цього інституту при розробці 
національної концепції. Аналіз теоретичних положень проекту концепції 
стратегічного розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні та 
міжнародного досвіду реалізації національних моделей дозволив сформулювати 
концептуальні основи української моделі соціальної відповідальності 
підприємництва. 

Сутність національної моделі управління соціальною відповідальністю 
підприємництва полягає у встановленні сукупності правил та механізмів, які 
спрямовані на реалізацію принципів соціальної відповідальності підприємництва з 
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метою гармонізації соціально-економічних інтересів сторін та забезпечення 
досягнення економічних, соціальних, екологічних пріоритетів розвитку. 
Концептуальні основи впровадження національної моделі управління соціальною 
відповідальністю підприємництва передбачають розробку та затвердження 
національної Концепції соціальної відповідальності підприємництва, визначення 
способів, методів, інструментів, норм впровадження та механізмів регулювання. 

Для подолання слабкості формальних та неформальних інститутів, дії 
факторів дестимуляторів соціальної відповідальності в Україні розроблено систему 
заходів, що заохочують соціально відповідальну поведінку національних суб’єктів 
підприємництва. 

Означені заходи розмежують спрямування соціальної та підприємницької 
політики та її інструментарій. На державному рівні визначаються соціальні та 
екологічні пріоритети галузі, надається підтримка розвитку фундаментальній науці, 
підготовці кадрів та розвитку відповідної інфраструктури, а на рівні регіонів 
стимулюються соціальні інвестиції та соціальне підприємництво завдяки розвитку 
інституціонального середовища, партнерства місцевої влади, навчальних і наукових 
закладів, суб’єктів громадянського суспільства та ЗМІ. 

У табл. 3 представлено напрями розвитку інституційного забезпечення 
реалізації та вдосконалення національної моделі соціальної відповідальності 
підприємництва на різних рівнях. 

Таблиця 3 
Напрями розвитку інституційного забезпечення реалізації  

національної моделі  
Рівень 
управ- 
ління 

Назва 
документа  Напрями змін 

Соціальна діагностика 

інституційний аналіз 
соціальний моніторинг 

реалізована СВ нереалізована СВ 
макро Концепція 

СВП 
Уточнено поняття СВП,  
розроблено типологію 
об’єктів та суб’єктів СВП, 
доповнено перелік рівнів 
соціальної відповідальності. 
Розроблено інституційне та 
методичне забезпечення 
управління на основі 
соціальної діагностики. 

Соціально-трудових 
та фіскальних 

відносин, 
інтересів, чинників, 

методів та 
інструментів 

управління,стратегій 
розвитку СВП  

Показники 
витрат:  
на нематеріальні 
активи 
 
на зарплату 
 
адміністра тивні 
 
на соціальні 
заходи 
 
на збут 
фіскальна 
відповідальність 
 

Показники: 
борг по 
розрахунках з 
бюджетом 
 
борг по 
зарплаті 
 
благодійність 
 
соціальне 
страхування 

мезо Стратегії 
соціальног
о розвитку 
держави та 

регіонів 

Систематизовано чинники 
та фактори інституційного 
середовища СВП. 
Визначено інституціональну 
структуру СВП. 
Розроблено методику  
соціального моніторингу.  

Стратегій 
регіонального розвитку 

СВП. 
Стимулювання 

соціального 
партнерства та 

розвитку креативних 
кластерів. 

Соціального 
партнерства. 

мікро Соціальні 
програми 

Розроблено експрес- 
методику оцінки СВ 
емітента 

Управлінські кодекси 
впровадження 
концепції СВП 

 
Соціальна діагностика розглянута як складова організаційного механізму 

управління соціальною відповідальністю підприємництва, що передбачає 
соціальний моніторинг та аналіз соціальних параметрів, оцінювання стану об’єкта 
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управління, величини зростання рівня, аналіз причин виникнення відхилень та 
розроблення заходів забезпечення стійкого розвитку. Впровадження алгоритму 
соціальної діагностики у практику соціальної політики за рівнями управління 
дозволяє реалізувати консолідований аналіз соціального середовища, забезпечує 
прозорість та обґрунтованість рішень за рівнями управління. 

Спроектована логічна схема організаційного механізму управління 
соціальною відповідальністю підприємництва передбачає сукупність послідовних, 
взаємозалежних між собою етапів впровадження, які спрямовані на реалізацію у 
межах цілей, методів, інструментів та структури механізму (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура організаційного механізму управління соціальною 
відповідальністю підприємництва 

 
Для реалізації організаційного механізму управління соціальною 

відповідальністю підприємництва в Україні розроблено напрями та організаційні 
заходи, здійснено типології цілей та інструментів, інноваційних організаційних 
форм підприємництва, запропоновано розширення повноважень Офісу розвитку 
малого та середнього підприємництва при Мінекономрозвитку щодо управління 
соціальною відповідальністю підприємництва та координації соціального 
моніторингу, який сьогодні здійснюють різні відомства. Різноманітність 
інструментів механізму управління СВП зведено до таких видів: інформаційно-

ЦІЛІ управління СВП 

критерії 

Види інструментів 

Типи структур механізму управління 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

Сталий розвиток Економічна безпека Інноваційний розвиток 

Цільова Функціональна Методологічна Правова Інструментальна 

МЕТОД УПРАВЛІННЯ: ІНКРЕМЕНТАЛІЗМ 

Організація виконання соціального моніторингу та діагностики 
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комунікаційних (збирання даних, інформування, діагностика, моніторинг, 
консультування); фінансових (економічні та податкові важелі впливу); структурно-
функціональних (класифікації елементів та інструментів системи соціальної 
відповідальності); організаційних (прийняття Концепції, розробки Стратегії, 
державних цільових програм соціальної відповідальності, соціальних програм 
суб’єктів підприємництва тощо). 

Розробка концептуальних основ, інституційного та аналітичного 
забезпечення управління соціальною відповідальністю підприємництва 
дозволяє вдосконалити механізми державного регулювання. Теоретичні 
положення, які викладено у дисертації, розширюють і вдосконалюють знання 
відносно сутності та значення соціальної відповідальності підприємництва як 
підсистеми державного регулювання сталого розвитку економіки. Розроблений 
аналітичний інструментарій аналізу відносин держави та підприємництва 
рекомендовано використовувати в практиці забезпечення інтелектуального 
розвитку економіки України, при розробці регіональної політики, що 
сприятиме підвищенню ролі підприємництва в трансформаційних процесах. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено дослідження актуальної науково-практичної 
проблеми управління соціальною відповідальністю підприємництва в умовах 
інтелектуалізації та інформатизації трансформаційних процесів в економіці 
України. Результати дослідження слугуватимуть підґрунтям до вдосконалення 
підходів до впровадження національної моделі соціальної відповідальності 
підприємництва в Україні. 

1. Дослідження інституційних основ становлення національної моделі 
соціальної відповідальності підприємництва показало, що підприємництво 
складається з суб’єктів підприємництва різного розміру, а не лише з великих 
корпоративних структур. Це обумовило перехід від дослідження корпоративної 
соціальної відповідальності до соціальної відповідальності підприємництва з 
врахуванням його розмірів. Розроблені теоретико-методологічні основи 
управління соціальною відповідальністю підприємництва, принциповою 
ознакою яких є ідентифікація суб’єктів, об’єктів та особливостей державного 
регулювання соціальною відповідальністю на макро-, мезо- та мікрорівнях, 
уточнюють і деталізують категорійний апарат та систему відносин.  

2. Для узагальнення чинників формування національної моделі соціальної 
відповідальності підприємництва здійснено їх систематизацію за напрямами та 
формами прояву з врахуванням сучасних умов та трансформаційних процесів в 
економіці країни. До особливих чинників стимуляторів віднесені: 
впровадження концепційних основ соціальної відповідальності підприємництва 
з врахуванням світового досвіду; використання інституційних факторів 
розвитку підприємницької діяльності в умовах економіки знань у стратегіях 
розвитку галузей з врахуванням принципів соціальної відповідальності; 
соціалізація взаємовідносин “держава-підприємництво-суспільство”; 
формування відносин з місцевими громадами та владою на основі різних видів 
партнерства, врахування їх вимог у реалізації підприємницької діяльності. 
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Врахування перелічених чинників в механізмах управління соціальною 
відповідальністю підприємництва дозволяє деталізувати використання методів 
та інструментів управління. Розроблені типології видів, форм та рівнів 
соціальної відповідальності підприємництва, на відміну від існуючих, 
обґрунтовують інструментарій комплексного дослідження об’єктів, суб’єктів та 
взаємовідносин соціальної відповідальності підприємництва. 

3. В умовах трансформаційної економіки України, що містить елементи 
економіки знань, інформаційної та креативної економік, системна методологія 
дослідження соціальної відповідальності підприємництва вимагає розробки 
інструментарію аналізу використання інтелектуального та соціального 
капіталу, їх потенціалів та критеріїв ефективності управління. Запропонована 
модель управління соціальною відповідальністю підприємництва, що враховує 
цілі, задачі, суб’єкти, об’єкти, методи, технології та принципи управління, 
дозволяє поглибити теоретичні положення системної методології управління 
соціальною відповідальністю підприємництва. За рівнями управління та 
рівнями відповідальності соціальну відповідальність суб’єктів підприємництва 
пропонується дослідити як сукупність взаємовідносин у тріаді: “держава – 
підприємництво – персонал” з метою реалізації економічних, соціальних, 
екологічних ефектів та використання потенціалів.  

4. На основі розроблених методичних основ досліджено особливості 
управління соціальною відповідальністю підприємництва на макрорівні. 
Визначено параметри фіскальної відповідальності підприємництва за видами 
підприємств та типами оподаткування. З метою виявлення детермінант, які 
спричиняють тінізацію економіки у сфері соціальної відповідальності, 
характеру та інтенсивності впливу фіскальної відповідальності підприємництва 
на ВВП були побудовані парні регресійні моделі. Встановлено, що за 
параболічного характеру залежності при зростанні рівня податкового 
навантаження рівень тінізації знижується, але за певного критичного значення 
податкового навантаження (≈20 %) починає зростати. Проаналізовані тенденції 
рівня оподаткування підприємництва за загальною та спрощеною системою 
сплати податків за період з 2007 р. по 2017 р. дозволяють визначити, які з 
податків мають найбільший вплив на економічне зростання. Рівняння парної 
лінійної регресії залежності ВВП від прибуткового податкового навантаження в 
Україні показують, що найвищий рівень впливу на результативність економіки 
має фіскальна відповідальність суб’єктів малого підприємництва. Описаний 
аналітичний інструментарій є основою методики стратегічного моніторингу 
реалізованої податкової відповідальності підприємництва. Встановлено, що на 
основі аналізу фіскальної відповідальності суб’єктів підприємництва та 
використання аналітичного інструментарію моделей тренду можна 
обґрунтувати напрями регулювання державної політики України щодо 
розвитку малого та середнього підприємництва.  

5. Для подолання проблем методичного забезпечення прийняття 
управлінських рішень на мезорівні щодо регулювання соціальної 
відповідальності підприємництва рівнями відповідальності розроблена 
методика соціального моніторингу, що передбачає: виявлення 
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репрезентативних показників кожного структурного компонента за рівнями 
соціальної відповідальності (нереалізована та реалізована відповідальність за 
регіонами) перед державою та персоналом; аналіз динаміки показників за 
рівнями соціальної відповідальності та рівнем їх впливу на результати 
діяльності; визначення рівня соціальної відповідальності підприємництва за 
рівнями управління. За результатами економетричного аналізу впливу 
показників соціальних параметрів Львівської області за 2007-2017 рр. на рівень 
розвитку регіону можна стверджувати про найвищу статистичну достовірність 
регресійних моделей параболічного типу залежності ВРП від витрат на 
персонал та на зарплату. Соціальний моніторинг реалізованої та нереалізованої 
соціальної відповідальності підприємництва перед державою (сплата податків, 
кількість зайнятих) та персоналом (витрати на персонал, витрати на зарплату) – 
функціональна складова механізму державного регулювання соціальною 
відповідальністю, що є інструментом для вимірювання дієвості регіональної та 
державної соціально-економічної політики, з’ясування причин та можливих 
наслідків від збереження існуючих тенденцій, прогнозування найважливіших 
процесів у соціальній сфері. 

6. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання соціальної 
відповідальності на мікрорівні, який базується на таких положеннях: 
врахування як внутрішніх, так і зовнішніх відносин соціальної відповідальності 
суб’єктів підприємництва; використання параметрів фінансової та нефінансової 
звітності; орієнтування на обмежену кількість показників. Розраховано рівень 
соціальної відповідальності для підприємницьких структур корпоративного 
типу на основі вибраної сукупності критеріїв та показників, що відображають 
відносини як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі функціонування 
та відповідають вимогам консолідованого аналізу. Розроблена методика оцінки 
рівня соціально відповідальної діяльності за витратним методом може бути 
використана для самоаналізу, порівняльного аналізу в рейтингах та в 
нефінансових звітах суб’єктів підприємництва. Основними проблемами оцінки, 
які методично вирішені в методиці соціального моніторингу, є такі: 
комплексність системи показників, адекватних сучасним міжнародним 
стандартам та цілям сталого розвитку; порівняльність різногалузевих критеріїв 
оцінки соціальної відповідальності підприємництва; забезпечення 
консолідованого аналізу соціальної відповідальності підприємництва. 

7. Для вирішення завдання розробки концепційних основ національної 
моделі соціальної відповідальності підприємництва здійснено систематизацію 
видів та рівнів реалізації соціальної відповідальності. Встановлено, що 
національні моделі розрізняються відповідно до форм, методів та національних 
особливостей соціальної відповідальності підприємництва. Запропоновано 
формування національної моделі соціальної відповідальності підприємництва 
здійснити на основі принципів: поєднання різних форм та проявів соціальної 
відповідальності підприємництва; врахування інтересів Української держави, 
бізнесу та громадянського суспільства; необхідності розвитку людського, 
інтелектуального та соціального капіталів як об’єктів соціальної 
відповідальності. Визначено методи, способи, механізми та засоби 
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регулювання, які відображають можливості реалізації національної концепції. 
Національну модель рекомендовано розвивати на поєднанні формальних та 
неформальних інститутів, діалогічної концепції соціальної відповідальності 
підприємництва (держава формує інституційне забезпечення та стимулювання, 
підприємництво – реалізовану соціальну відповідальність за рівнями 
управління та рівнями відповідальності), соціально орієнтованого підходу до 
впровадження принципів СВ (законодавчо закріплена обов’язковість реалізації 
соціальної відповідальності та виконання соціальної звітності). 

8. Проведений інституційний аналіз нормативно-правової та 
організаційної складових управління соціальною відповідальністю 
підприємництва дозволив встановити наявність формальних ознак розвитку 
інститутів. У дисертації сформовано авторський підхід до формування 
складових інституційного середовища соціальної відповідальності 
підприємництва. Розроблено систему заходів подолання слабкості формальних 
та неформальних інститутів соціальної відповідальності підприємництва для 
впровадження національної моделі управління соціальною відповідальністю 
підприємництва. 

Визначено напрями вдосконалення управління соціальною 
відповідальністю підприємництва на основі розробленого інституційного та 
методичного забезпечення. Встановлено, що інституційно-організаційні основи 
управління з виділенням елементів інституціональної структури управління та 
інструментів регулювання забезпечують комплексність завдань та ефективність 
досягнення цілей державного регулювання на основі постійного соціального 
моніторингу, переходу до розробки регіональних стратегій економічного 
зростання з використанням даних соціальної діагностики. 

9. Розвиток управління соціальною відповідальністю підприємництва 
розглянуто як процес формування інституційного забезпечення на основі 
соціальної діагностики за рівнями управління та рівнями відповідальності. 
Розроблено структурно-логічну схему системного управління соціальною 
відповідальністю підприємництва, що передбачає ідентифікацію принципів, 
методів та інструментів, механізмів регулювання, інтересів суб’єктів та методів 
їх узгодження, критеріїв вимірювання та чинників середовища функціонування 
підприємництва на основі даних соціальної діагностики.  

Розраховані інтегральні показники соціальної відповідальності 
підприємництва на макро- та мезорівнях дозволили встановити, що найвищий 
рівень реалізованої соціальної відповідальності демонструють суб’єкти 
підприємництва середнього розміру. Застосування методики соціальної 
діагностики забезпечує: обґрунтованість та порівняльність даних 
консолідованого аналізу; аналіз динаміки показників та визначення рівня 
соціальної відповідальності; реалізацію факторного аналізу для визначення 
напрямів змін соціально-економічної політики; прозорість та обґрунтованість 
рішень. 

Такий підхід дозволяє реалізувати формування національної моделі 
соціальної відповідальності підприємництва на основі використання 
розробленого інституційного та аналітичного забезпечення управління 
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взаємовідносинами, яке запропоновано здійснювати через розширення 
повноважень офісу розвитку малого та середнього підприємництва при 
Мінекономрозвитку. 

Вдосконалення національної моделі управління соціальною 
відповідальністю підприємництва здійснено через використання нових способів 
організації системи управління, застосування нових методів вирішення завдань, 
зміну структури системи управління, технологій, інструментів та принципів 
управління. 
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АНОТАЦІЯ 

Мойсеєнко І. В. Управління соціальною відповідальністю 
підприємництва в умовах трансформаційної економіки України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
– Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2019.  

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню державного 
регулювання соціальної відповідальності підприємництва в умовах 
трансформаційної економіки. Доведено доцільність та узагальнено теоретичні 
основи державного регулювання соціальної відповідальності підприємництва. 
Окреслено особливості механізму управління та регулювання соціальної 
відповідальності підприємництва. Проведено дослідження ефективності 
сучасних методів та інструментів державного регулювання соціальної 
відповідальності підприємництва. Здійснено аналіз внутрішнього та 
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зовнішнього соціального середовища функціонування підприємницьких 
структур. Обґрунтовано доцільність застосування інституційних чинників 
вдосконалення державного регулювання соціальної відповідальності 
підприємництва. Проаналізовано особливості впровадження національної 
концепції соціальної відповідальності. Розроблено методичні основи 
діагностики соціального середовища на макро-, мезо- та мікрорівнях для 
підвищення ефективності соціальної політики в Україні. Обґрунтовано 
значення соціальної відповідальності як підсистеми державного регулювання 
стимулювання сталого розвитку економіки. 

Ключові слова: соціальна відповідальність підприємництва, державне 
регулювання, механізм управління, трансформаційна економіка, методи, 
інструменти регулювання, фіскальні стабілізатори, соціальні інвестиції, 
інституційний базис, концепційні основи. 
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Моисеенко И. В. Управление социальной ответственностью 
предпринимательства в условиях трансформационной экономики 
Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03  экономика и управление национальным 
хозяйством.  Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена научному обоснованию государственного 
регулирования социальной ответственности предпринимательства в условиях 
трансформационной экономики. Доказана целесообразность и обобщены 
теоретические основы государственного регулирования социальной 
ответственности предпринимательства. Определены особенности механизма 
управления и регулирования социальной ответственности 
предпринимательства. Проведено исследование эффективности современных 
методов и инструментов государственного регулирования социальной 
ответственности предпринимательства. 

Осуществлен анализ внутренней и внешней социальной среды 
функционирования предпринимательских структур. Обоснована 
целесообразность применения институциональных факторов 
совершенствования государственного регулирования социальной 
ответственности предпринимательства. Проанализированы особенности 
внедрения национальной концепции социальной ответственности. Разработаны 
методические основы диагностики социальной среды на макро-, мезо- и 
микроуровнях для повышения эффективности социальной политики в Украине. 
Обосновано значение социальной ответственности как подсистемы 
государственного регулирования стимулирования устойчивого развития 
экономики. 

Ключевые слова: социальная ответственность предпринимательства, 
государственное регулирование, механизм управления, трансформационная 
экономика, методы, инструменты регулирования, фискальные стабилизаторы, 
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SUMMARY 
Moyseyenko I. V. Management of Social Responsibility of 

Entrepreneurship in the Conditions of the Transformational Economy of 
Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation for the Scientific Degree of Candidate of Sciences 
(Economics) in specialty 08.00.03 – Economy and Management of National 
Economy. – Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 2019.  

The scientific problem that requires research and solution is the need to 
overcome the existing shortage of systemic interpretation of corporate social 
responsibility, the disclosure of social responsibility relations in the development of 
entrepreneurship at different levels of macro, meso and micro management, which 
allows solving the practical tasks of activating and  

The dissertation is devoted to the scientific substantiation of the state regulation 
of social responsibility of entrepreneurship in the conditions of a transformational 
economy. Proven expediency and generalized theoretical foundations of state 
regulation of social responsibility of entrepreneurship. 

The peculiarities of the mechanism of management and regulation of the social 
responsibility of entrepreneurship are determined. A study of the effectiveness of 
modern methods and instruments of state regulation of the social responsibility of 
entrepreneurship is carried out. 

The analysis of internal and external social environment of functioning of 
enterprise structures is carried out. The scientific-methodical approach to the 
evaluation of social responsibility is proposed, which is based on the following 
provisions: consideration of both internal and external manifestations of social 
responsibility of business entities; taking into account simultaneously the results of 
financial and non-financial reporting of the enterprise; orientation on a limited 
number of indicators, which makes the methodical approach suitable for practical 
implementation. The efficiency of social investments for entrepreneurial structures is 
calculated on the basis of a selected set of criteria and indicators that reflect the 
relations both in the internal and in the external environment of functioning. The 
developed method for evaluating social investments by the cost method can be used: 
as a self-analysis, a comparative analysis of social expenditures, in ratings and in 
non-financial reports. 

The expediency of applying institutional factors for improving state regulation 
of the social responsibility of entrepreneurship is substantiated.  

The structural-logical model of the mechanism of management of social 
responsibility of entrepreneurship with the identification of principles, methods and 
tools of regulatory mechanisms, interests of subjects and methods of their 
coordination, criteria of measuring the factors of the environment of business 
functioning are developed. Since changes in the internal environment of business are 
caused by changes in the external environment, it is necessary to take into account the 
influence and interconnections at all levels of interaction of business entities when 
making managerial decisions. This substantiates the expediency of distinguishing in 
the mechanism of management of social responsibility of entrepreneurship 
subsystems by diagnosing its state at the meso-, macro and micro economic levels. 
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It was established that the tasks of state regulation are the development of 
transparent, fair and reliable regulation, including the development of a concept of 
social responsibility based on a system of business relations, the implementation of 
institutional support for the implementation of the concept, continuous monitoring 
and supervision of entrepreneurship activities, the transition to regional sustainable 
development strategies based on the implementation of monitoring and diagnosis of 
social parameters of meso-level and social business rankings. 

The specifics of the introduction of the national concept of social responsibility 
are analyzed. Methodical bases of diagnostics of social environment on macro, mezo 
and macrolevels for increase of efficiency of social policy in Ukraine are developed. 
The importance of social responsibility as a subsystem of state regulation of 
stimulating sustainable development of the economy is dashed. 

Keywords: social responsibility of entrepreneurship, state regulation, 
management mechanism, transformational economy, methods, regulation tools, fiscal 
stabilizers, social investments, institutional basis, conceptual bases. 
 

 


