
Доповідь аспірантки кафедри Костюк С.П. «Зміст поняття соціальної 

відповідальності». 

Поняття “соціальна відповідальність” почало вживатися в контексті аналізу 

діяльності бізнесу та вперше було окреслене американським економістом Harold Boyen у 

книзі “Соціальна відповідальність бізнесмена” (1953р.) як обов’язок бізнесменів приймати 

суспільно корисні рішення щодо своєї діяльності. 

Актуальними напрямками вивчення соціальної відповідальності в галузі 

соціальних та поведінкових наук є соціальна відповідальність держави (П.Нонет, 

П.Селцнік, Т.Фрідман, А.Колот, І.Чорнорід, К.Петренко, О.Василенко), бізнесу 

(Р.Соломон, Б.Манвіль, Дж.Обер, Г.Агінус, А. Главас, С.Мішра, С.Моді, А. Чубала, 

Н.Забаштанський), академічних інституцій (Дж.Пфеффер, С.Фонг, Х.Мінцберг,  Н.Бонтіс, 

Л.Бокер, Д.Фішер, О.Гішнова, С.Бех), релігійних інституцій (С.Карсон, В.Андерсон, 

С.Калдвел) та особистості. 

Соціальна відповідальність особистості розглядається як покладені на особу 

обов’язки та висунуті до особи вимоги з боку суспільства (К.Брекке, К. Сноре, К. Нуборг, 

Р.Бенабоу, С.Біччері, Дж. Тіроле), а також як особистісна риса (Л.Гаріга, Р.Меле, 

Н.Аргандона, В.Фрідман, Н.Лацетера, С.ДеллаВінга,  М. Маціс, Л.Хосмер, К.Нілсен, 

Х.Стевер, Р.Реіх, С.Перец, Дж.Наварро, В.Андерсон). 

Аспектами виявів соціальної відповідальності як особистісної риси є партнерська 

участь у вирішенні актуальних суспільно значущих проблем – соціальних, економічних та 

політичних (Н.Лацетера, М. Маціс, Л.Хосмер, С.ДеллаВінга, Х.Стевер); взяття на себе 

обов’язку приносити користь соціуму та природньому довкіллю (Л.Гаріга, Р.Меле, 

Н.Аргандона, К.Нілсен, Р.Реіх); співпраця з індивідами та спільнотами для підвищення 

безпеки у світі, попередження та пом’якшення деструктивних наслідків людської 

діяльності для майбутніх поколінь (В.Фрідман, В.Андерсон, С.Калдвелл); дії, спрямовані 

на забезпечення особистого благополуччя як передумови здатності особи бути корисною 

для інших (Д.Алварадо, С.Перец, Дж.Наварро). 

Таким чином, соціальна відповідальність особистості визначається як схильність 

добровільно, на основі розуміння і прийняття соціальної значущості своїх дій, брати на 

себе обов’язок діяти з користю для суспільства:  будучи учасником вирішення та 

попередження соціальних проблем у близькій та віддаленій часовій перспективі із 

збереженням особистого благополуччя. 

Залежно від сфери вияву соціальної відповідальності, можна виділити такі її види 

як просоціальність – схильність до соціально корисних дій, яка виявляється в 

толерантності, повазі до прав інших  людей та готовності їм допомагати (Т.Олтхоф, 



М.Перц, С.Чан, Дж.Харріс, К.Баррон, Дж.Дорріс, Л.Калашникова); відповідальне 

споживання – споживання без шкоди чи з мінімальним впливом на природнє довкілля; яке 

сприяє до підтримці соціальних ініціатив; економічно сприятливе; відповідне до 

потенційнх можливостей суспільства; не шкодить здоров’ю особи (Д.Вебб, Л.Мор, 

С.Варол, С.Маклан, К.Гарріс, Л. Погоріла, В. Звонар); професійна соціальна 

відповідальність – допомога окремим індивідам, спільнотам і суспільству вцілому через 

розуміння значення своєї професії для людей якісне виконання професійних обов’язків, 

дотримання професійної етики та професійної замученості (Р.Ліувен, С.Робінсон, П.Грейс, 

М. Садова, М.Вієвська). 

 


