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Застосування концепції соціальна відповіда-
льність бізнесу вже сьогодні стає повноцінною 
частиною стратегічних напрямків розвитку вели-
ких компаній, в контурах яких розвиваються та 
удосконалюються поряд з інституційними заса-
дами й практичні напрямки виконання соціальної 
активності.  

Одним із векторів реалізації соціально-
орієнтованого бізнесу є добровільний внесок 
підприємницького сектора в розвиток суспільства 
за допомогою використання механізму соціаль-
них інвестицій. Але спотвореність суспільних 
уявлень про справедливість через слабкі механі-
зми суспільного інформування та громадського 
визнання соціальної роботи компаній стають го-
ловною причиною виникнення найгостріших про-
блем подальшої ефективної інтеграції соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні. Це зумовлює 
на сучасному етапі суспільного розвитку посиле-
ної уваги до спрямованого вкладання ресурсів 
через соціальне інвестування підприємницького 
сектору в розвиток соціальної сфери з ціллю 
отримання в перспективі корисного суспільного 
ефекту. 

Поставлення завдання. Проблемам дослі-
дження мотивації доброчинної діяльності, як од-
ного з напрямків реалізації соціальної відповіда-
льності бізнесу, присвячено багато наукових 
праць таких відомих вчених-економістів, як: 
І.О. Бланк [1], А.В. Бондаренко [2], В.В. Кужель 
[3], Г.М. Захарчин [4]; дослідженню проблем реа-
лізації соціальних інвестицій: Е.М. Лібанова [5], 
Т.Д. Тягунська [6], В.Г. Федоренко [7], 
Н.О. Шибаєва [8] та інш. 

Не зважаючи на вагомість результатів нау-
кових досліджень і безумовний інтерес до них з 
боку наукової аудиторії, багато ключових питань, 
що виникають у процесі формування та реаліза-
ції соціальних інвестицій вітчизняними підприєм-
ствами, зокрема продовольчої сфери, залиша-
ються невирішеними. Так наукове вирішення 
проблемних питань соціального інвестування та 
пошук шляхів ефективного управління форму-
ванням соціальними інвестиціями підприємств в 
умовах панування сучасних ринкових відносин 

перебуває тільки у фазі становлення. 
Поставлення завдання. Дослідити двоїсту 

економічну природу соціальних інвестицій. Про-
аналізувати пріоритетні напрямки спрямування 
соціальних інвестицій підприємствами продово-
льчої сфери та позитивні сторони практики їх 
використання.  

Результати. В індустріально розвинених кра-
їнах добровільний внесок інвестицій підприємни-
цького сектора в суспільний розвиток є одним із 
давно поширених напрямків практичної реалізації 
корпоративної соціальної відповідальності, що  
підтримує розвиток бізнесу, одночасно покращу-
ючи умови життєдіяльності суспільства. Таку еко-
номічну природу соціальних інвестицій можна 
пояснити тим, що ресурсні потоки будь-якого 
підприємства або компанії кількісно обмежені, 
через що власники бізнесу мають забезпечувати 
отримання від реалізації соціально-значимих 
заходів, спрямованих на населення, клієнтів і 
персонал, максимальної віддачі. 

Дослідник проблем очікуваного результату 
соціальної відповідальності бізнесу В.В. Кужель 
[3] наголошує, що в процесі соціального інвесту-
вання мають бути зацікавлені не тільки корпора-
тивні учасники соціального інвестування, а й 
держава, тому як наслідки соціального інвесту-
вання розкриваються в зміцненні соціальної оріє-
нтації як на рівні всієї національної економічної 
системи, так і на рівні окремих рівнів соціально-
економічного розвитку. Це виражається в акуму-
ляції інтелектуального капіталу, підтримці відпо-
відного рівня та якості життя людей, розвитку 
ринку праці, стимулюванні економічного зростан-
ня, забезпеченні базових соціальних послуг і 
державних соціальних гарантій, підтримці еколо-
гічної безпеки та соціальної стабільності в суспі-
льстві. 

Варто відзначити те, що суб'єктами соціаль-
ного інвестування можуть виступати як фізичні 
особи, так і домогосподарства, підприємства та 
держава, де найсуттєвіший інвестиційний внесок 
в соціальну сферу припадає саме на підприєм-
ницький сектор. При цьому цілі та мотивація со-
ціального інвестування суб'єктів суттєво різнять-
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ся між собою. Якщо для підприємств істинною 
ціллю соціального інвестування є отримання 
прибутку, то для держави стоїть першочергове 
завдання щодо підвищення рівня життя населен-
ня через розширення перспектив людського роз-
витку та економічного зростання. Соціальні інвес-
тиції при цьому здатні забезпечувати доволі ма-
сштабний та довгостроковий соціальний та еко-
номічний ефект завдяки введенню ресурсозбері-
гаючих технологій, розвитку людського капіталу, 
а отже поліпшенню іміджу підприємств у страте-
гічній перспективі. 

Визначення сутності соціальних інвестицій, 
як окремої економічної категорії, сьогодні усклад-
нюється відсутністю загальновизнаних теоретич-
них підходів до розуміння вкладень підприємства, 
адже вони зазвичай ототожнюються з інвестиція-
ми, спрямованими в розвиток інтелектуального 
капіталу, а отже в економічну діяльність підпри-
ємства.  

В у мовах сучасних реалій переважна біль-
шість науковців під соціальним інвестуванням 
підприємства розуміє вкладення коштів в об'єкти 
соціального оточення з метою покращання рівня 
та якості життя  населення через створення но-
вих механізмів і технологій розподілу коштів се-
ред різних верств населення з урахуванням їх 
вимог [5-8]. Іншими словами, провідною домінан-
тою соціальних інвестицій  варто вважати актив-
ність суб'єктів інвестиційних відносин в напрямку 
одержання для суспільства конкретного «корис-
ного ефекту». Це актуалізує розуміння соціаль-
них інвестицій бізнесу з позиції управлінських, 
технологічних, матеріальних, або інших ресурс-
них та фінансових потоків підприємства, що за 
рішенням власників бізнесу спрямовуються на 
реалізацію конкретних соціальних програм, осно-
вою розробки яких є інтереси головних зовнішніх і 

внутрішніх зацікавлених сторін у розумінні того, 
що підприємство в стратегічному відношенні 
одержить економічний та соціальний ефект. 

Соціальні інвестиції це принципово новий рі-
вень відносин між владою, бізнесом і суспільст-
вом, актуальність яких має відбивати очікування 
всіх учасників, враховувати їх пріоритети та по-
кращувати рівень і якість життя людей. Разом з 
цим, обсяг потоків соціальних інвестицій зале-
жить від: 

− інвестиційного клімату держави, що визна-
чається наявністю інвестиційного потенціалу, 
інвестиційним законодавством та  рівнем інвес-
тиційного ризику; 

− критеріями здійснюваної та запланованої 
економічної політики країни, в основі якої лежить 
патентна політика, державні програми з удоско-
налення економіки на довгострокову перспективу, 
державні програми з надання субсидій і податко-
вих пільг, система сертифікації виробів, система 
держзамовлень тощо; 

− бюджетних обмежень,  а саме діючого ме-
ханізму бюджетних пріоритетів; 

− станом соціального розвитку населення, 
що характеризує спосіб та рівень життя людей,  
стан здоров'я та тривалість життя. 

Нині розвиток бізнесу на основі соціальної 
відповідальності є загальноприйнятим правилом, 
який застосовує переважна кількість підприємств 
в усьому світі. Проте їх соціальні напрямки реалі-
зації суттєво різняться між собою. Так, за  прове-
деним опитуванням підприємств продовольчої 
сфери встановлено, що потоки соціальних інвес-
тицій спрямовуються ними переважно на реалі-
зацію внутрішніх соціальних програм, ціллю роз-
робки яких є розвиток власного інтелектуального 
потенціалу та задоволення вимог працівників 
(табл.1).  

Таблиця 1  
Класифікація соціальних інвестицій підприємств продовольчої сфери 

(за результатами проведеного опитування підприємств) 
Внутрішні потоки соціальних інвестицій % Зовнішні потоки соціальних інвестицій % 

1. Розвиток персоналу 50,7 1. Інвестиції, спрямовані на розвиток місцевих громад 21,4 
в тому числі:  в тому числі:  

- підвищення безпеки праці; 2,1 - розвиток освіти, науки, технологій та інновацій; 6,2 
- охорона здоров'я; 3,1  - підтримка культури та спорту, 2,5 
- підвищення кваліфікації та 
професійний розвиток; 37,3 - розвиток місцевого самоврядування; 10,1 

- можливості гармонійного розвитку та 
дозвілля; 6,2 - благодійна допомога вразливим верствам 

населення 1,6 

- оздоровлення 2,0   
2. Ресурсозбереження 27,8 2.Охорона навколишнього середовища 1,1 

  

Поряд з цим пріоритетними векторами спря-
мування соціальних інвестицій є підвищення ква-
ліфікації працівників та їх професійний розвиток, 
а також запровадження ресурсо-зберігаючих за-
ходів. 

Найпоширенішими видами допомоги гро-
мадськості є розвиток освіти, науки, технології та 
інновації, а одними із найменш популярних - охо-
рона навколишнього середовища. Серед тих 

підприємств, які впроваджують екологічну відпо-
відальність, більш визнаними є практики впрова-
дження енергозберігаючих технологій та програ-
ми сортування й утилізації відходів. Проте, здійс-
нення різноманітних заходів із екологічної відпо-
відальності розповсюджене явище переважно 
серед великих за розміром підприємств продово-
льчої сфери. 

Лідерами у впровадженні програм надання 
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допомоги громадськості є великі компанії, яскра-
вим прикладом чого є корпорація "Оболонь", яка 
понад півтора десятиліття активно займається 
інвестуванням в соціальні проекти. Головними 
напрямками соціальної інвестиційної діяльності 
корпорації є: освітні проекти, допомога соціально 
незахищеним прошаркам населення, сприяння 
відродженню духовності та історико-культурної 
спадщини, розвиток спорту. Також «Оболонь» 
щороку формує соціальний бюджет і виділяє час-
тину продукції в рамках соціально значущих для 
суспільства проектів [9].  

Головну небезпеку для соціальних бізнес-
програм зовнішнього спрямування сьогодні пред-
ставляє неоднозначність та недосконалість зако-
нодавчої діяльності держави: низка нормативно-
правових нововведень, як правило, спрощує  реа-
лізацію ефективних соціальних програм, тоді як 
інші нововведення, навпаки, їх ускладнюють. Це 
пояснює розбіжності в очікуваннях підприємців 
подальших дій від держави, тому перевага в ціло-
му на боці саме тих, хто сумнівається в позитивній 
дії нормативно-правової державної ініціативи 
(табл.2). 

Таблиця 2  
Фактори, що впливають на соціальні інвестиції підприємств продовольчої сфери, %  

(за результатами проведеного опитування підприємств) 
Фактори формування соціальних інвестицій Сприяє Стримує Не впливає 

Законодавче середовище 40,51 55,70 30,80 
Суспільна думка щодо ролі соціальних інвестицій  70,51 6,41 23,08 
Виконання державних обов'язків і функцій 57,50 25,0 17,50 
Розвинутість некомерційних та недержавних організацій 44,16 7,79 48,05 
Наявність ефективних методик та кваліфікованих спеціалістів для реалізації 
соціальних бізнес-програм 86,25 1,25 12,50 

 

Встановлений факт недовіри бізнесу до 
держави, перш за все, має бути адресований 
органам законодавчої та виконавчої влади, які 
несуть відповідальність за прийняті інновації но-
рмативно-правового характеру. Це вимагає від 
влади зваженості  та ретельності при розробці 
нормативно-правових документів,  тому як нега-
тивні наслідки будуть відбиватися не тільки на 
вітчизняному бізнесі, а й на різноманітних верст-
вах населення. 

Одночасно вітчизняні підприємства продо-
вольчої сфери сподіваються на певні позитивні 
зрушення з боку громадськості  щодо сприйняття 
ролі соціальної бізнесу в їх повсякденному житті. 
Проте найбільші очікування щодо розвитку меха-
нізму соціального інвестування підприємства 
покладають тільки на себе, розробляючи мето-
дичне забезпечення та підвищуючи кваліфікацію 
спеціалістів, що необхідно для реалізації соціа-
льних бізнес-програм.  

Оцінюючи "корисний ефект" від впроваджен-
ня потоків соціальних інвестицій, респонденти 
надали такі відповіді: 

− 73,4% − поліпшення відношення працівни-
ків до підприємства; 

− 54,3 % − суттєва користь для суспільства 
− 61,3 % − поліпшує бізнес-показники; 
− 53 % − зміцнює репутацію підприємства. 
Таким чином, позитивні сторони практики ви-

користання соціальних інвестицій, як одного з 
напрямку реалізації соціально-орієнтованого біз-
несу, сьогодні  усвідомлюються переважною бі-
льшістю вітчизняних підприємств продовольчої 
сфери, адже інвестування коштів на реалізацію 
соціальних бізнес-програм підпорядковується не 
лише досягненню конкретної «іміджевої» мети, а 
й виступає складовою довгострокового стратегіч-
ного розвитку.  

Сьогодні успіх підприємств залежить від кон-
курентних переваг продуктів та послуг, а також 
від рівня довіри споживачів до його брендів. Про-
те в умовах безупинного зростання пропозиції, 
довіра та перевага споживача при виборі дося-
гається не лише за умови відповідності та якості 
продукції, дотримання високих стандартів безпе-
ки, а й здатності підприємства створювати довго-
строкові спільні цінності.  

Програма створення спільних цінностей – це 
ініціативне спрямування потоків соціальних інве-
стицій на вирішення глобальних економічних та 
соціальних проблем, які постали на тлі глибокого 
економічного спаду, що супроводжується руйну-
ванням цінностей для власників бізнесу та для 
суспільства.  

Реалізація програми створення спільних цін-
ностей відомої компанії "Нестле-Україна" спря-
мована на нові партнерські відносини з урядами, 
громадськістю та підприємцями та включає реа-
лізацію широкої освітньої програми, мета якої 
полягає у популяризації принципів правильного 
харчування та здорового способу життя серед 
дітей у різних країнах світу, відкриття науково-
дослідного центру в Африці та започаткування 
спеціальної премії Nestlé за інноваційний підхід у 
вирішенні проблем у сфері правильного харчу-
вання, водозбереження та розвитку сільського 
господарства. Програма створення спільних цін-
ностей є невід’ємною складовою частиною 
бізнес-стратегії Nestlé у сфері правильного хар-
чування та здорового способу життя. Створення 
спільних цінностей, спрямованих на покращення 
якості харчування, збереження водних ресурсів 
та виробництва продуктів харчування – запорука 
довготривалого розвитку бізнесу Nestlé, що га-
рантує створення тісного зв’язку між цінностями 
акціонерів та суспільними цінностями [10]. 
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Таким чином, соціальні інвестиції значно ро-
зширюють поняття соціальної відповідальності 
бізнесу, оскільки мають двоїсту економічну при-
роду: 

по-перше, провідною домінантою соціальних 
інвестицій варто вважати активність суб'єктів 
інвестиційних відносин в напрямку одержання 
для суспільства конкретного «корисного ефекту»; 

по-друге, соціальні інвестиції виступають ін-
струментом формування ключових компетенцій 
та іміджу підприємства й довгострокових спільних 
цінностей, що приносить реальні вигоди та пере-
ваги для його економічної діяльності.  

Висновки. Соціальні інвестиції є одним із 

поширених інструментів реалізації соціально-
орієнтованого бізнесу серед переважної більшос-
ті підприємств продовольчої сфери, позитивні 
сторони практики використання яких полягають в 
покращенні умов життєдіяльності суспільства й 
створенні реальних вигод та переваг для еконо-
мічної діяльності підприємства. 

SUMMARY  Investigated the dual nature of 
social economic investment. Analyzed priorities for 
directing streams of social investment enterprises 
food sector and the factors that determine it. A study 
of the positive aspects of the practice of social 
investments as one towards realization of socially-
oriented businesses. 
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