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Сучасний розвиток громадянського суспільства 
характеризується переоцінкою ролі соціальних 
інститутів у забезпеченні соціальних потреб громадян 
та, одночасного, поділу соціальної відповідальності між 
ними. Соціально-економічна компіляція проблеми має 
тісний зв’язок: з однієї сторони – це проблема соціальна 
(встановлення межі солідарності); з іншої сторони – 
економічна (встановлення межі соціальної 
відповідальності між зацікавленими сторонами: 
розподіл та перерозподіл). Через зазначені обставини 

спостерігається дедалі більша увага до соціальної відповідальності зі сторони 
роботодавців, і, відповідно, необхідність теоретичного та практичного переосмислення 
соціальних інституцій держави та суспільства щодо врівноважування сил в соціальній 
політиці. 

Вирішення вище зазначених проблем можливе за умови побудови комплексної 
системи управління соціальною відповідальністю підприємств шляхом залучення 
найефективніших інструментів.  

Зосереджуючись на аналізі наукових розробок вітчизняних та зарубіжних учених 
щодо визначення сутності соціальної відповідальності підприємства та принципів її 
організації, автором здійснено детальну характеристику теоретико-методологічної 
бази досліджуваних понять та подане їх авторське тлумачення. Визначено основні 
чинники та проблеми їх функціонування, здійснено класифікацію та доведено 
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необхідність удосконалення управління та формування організаційно-економічного 
механізму їх функціонування. 

Досліджуючи фактори впливу соціально відповідальної на господарську 
діяльність суб’єктів господарювання автором розкрито його взаємозв’язок із вартістю 
інтелектуального капіталу та капіталізацією підприємств, виявлено закономірності 
формування облікової інформації в системі прийняття соціально відповідальних 
рішень. 

З огляду на це, безпосередній практичний інтерес для науковців та практиків 
можуть мати розроблені автором механізми управління соціально відповідальною 
діяльністю підприємств, організаційні та методичні рекомендації щодо генерування 
інформації для прийняття соціальних рішень. 

Ще раз хотілося б підкреслити, що монографія к.е.н., доцента Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя Павликівської О.І. 
«Управління соціально відповідальною діяльністю підприємств на основі концепції 
обліку та контролінгу (теорія, методологія, практика)» має достатню науково-
теоретичну базу і ґрунтується на репрезентативному обсязі фактичного матеріалу, що 
забезпечує об’єктивність та достовірність отриманих результатів. Рецензована наукова 
праця має неабияке теоретичне значення і практичну цінність і може бути 
рекомендованою насамперед для викладачів та студентів, працівників органів 
державного управління, місцевого самоврядування, керівників промислових 
підприємств, установ і організацій. 
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