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Доведено, що в сучасних неоднозначних економічних умовах спостерігається уповільнення розвитку 
будівельних підприємств, знижується значення основних показників їхньої діяльності, скорочується 
виробничо-господарський потенціал. У таких умовах виникає необхідність застосування сучасних 
інструментів, які дають змогу змінити траєкторію їхнього розвитку, забезпечити зростання основних 
показників діяльності будівельних підприємств. Встановлена необхідність розроблення стратегії фор-
мування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств. Метою 
дослідження є розроблення стратегії формування та використання корпоративної соціальної відпо-
відальності будівельних підприємств. Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання, 
як: систематизація теоретичних підходів до визначення стратегії формування та використання 
корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств, визначення етапів створення і 
реалізації стратегії формування та використання корпоративної соціальної відповідальності буді-
вельних підприємств.
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Постановка проблеми. У сучасних неоднозначних 
економічних умовах спостерігається уповільнення роз-
витку будівельних підприємств, знижується значення 
основних показників їхньої діяльності, скорочується 
виробничо-господарський потенціал. У таких умовах 
виникає необхідність застосування сучасних інстру-
ментів, які дають змогу змінити траєкторію їхнього 
розвитку, забезпечити зростання основних показників 
діяльності будівельних підприємств. У цьому контек-
сті слід вказати на формування та використання кор-
поративної соціальної відповідальності як системного 
інструменту, що дає змогу інтегрувати соціальні, кор-
поративні й економічні аспекти для формування напря-
мів розвитку будівельних підприємств на основі відпо-
відної стратегії. Отже, тема дослідження є актуальною, 
а її розроблення має своєчасний характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми формування та реалізації стратегії управління 
підприємствами вирішуються у наукових розробках 
учених: В. Аніна [1], І. Ансоффа [2], А. Зуб [3], Б. Кар-
лоффа [4], Д. Куінн [5], Г. Мінцберга [5], А. Томпсона 
і Дж. Стрікленда [6], А. Чандлера [7], З. Шершньової і 
С. Оборської [8].

Поряд із високим рівнем сформованих теоретико-
методичних положень та підходів залишаються неви-

рішеними питання щодо розроблення та реалізації 
стратегії формування та використання корпоративної 
соціальної відповідальності будівельних підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є розроблення напрямів створення й реалізації страте-
гії формування та використання корпоративної соці-
альної відповідальності будівельних підприємств.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирі-
шити такі завдання:

– систематизувати теоретичні підходи до визна-
чення стратегії формування та використання корпо-
ративної соціальної відповідальності будівельних під-
приємств;

– визначити етапи створення і реалізації стратегії 
формування та використання корпоративної соціальної 
відповідальності будівельних підприємств.

Виклад основного матеріалу. У наявних наукових 
роботах сформовані різноаспектні теоретичні підходи 
до визначення стратегії. Зокрема, А. Чандлер обґрунто-
вує стратегію з позиції формування та реалізації цілей 
підприємств [7]. Подібний погляд наведений у роботах 
Б. Карлоффа та Д. Куінн, які характеризують стратегію 
як довгостроковий план або модель, дія яких спрямо-
вана на досягнення цілей компаній [4; 5]. 

Функціональний підхід розвинений у наукових пра-



Том 31 (70). № 4, 2020100

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління

цях І. Ансоффа, який розглядає стратегію через призму 
набору правил прийняття рішення щодо управління 
підприємствами:

– забезпечення взаємодії підприємства із зовнішнім 
середовищем;

– напрями та особливості взаємодії підприємства із 
внутрішнім середовищем;

– напрями та особливості діяльності підприємства;
– інструментарій оцінки діяльності підприємств 

у поточному та майбутньому періодах [2]. Представ-
ником функціонального підходу по праву можна вва-
жати Г. Мінцберга, який характеризує стратегію на 
основі запланованих дій або плану, приділяючи осо-
бливу увагу напрямам і особливостям її реалізації [5]. 
Ш. Остер визначає стратегію як зобов’язання діяти 
певним чином [9]. Функціональний підхід розвине-
ний у наукових роботах А. Мак Х’юга, Г. Стейнера 
та Дж. Майера, які фокусують увагу на інструментах 
розроблення та реалізації стратегії [10; 11]. А. Томпсон 
і Дж. Стрікленд розглядають стратегію через призму 
конкурентноздатних дій і підходів до бізнесу, що дають 
змогу успішно управляти компанією [6]. 

М. Мартиненко та І. Ігнатьєва визначають страте-
гію «як набір специфічних правил та орієнтирів, дотри-
мання яких дає змогу керівництву організації провести 
об’єднання всіх напрямів управлінської̈ діяльності (про-
цес синергізму) та підпорядкувати їх процесу досягнення 
спільних цілей. За своїм призначенням ці правила визна-
чають: ставлення організації до зовнішнього середовища, 
об’єднання функціональних сфер ключових результатів 
та їхньої взаємодії у процесі досягнення цілей, пере-
ходу від зовнішніх стратегій до внутрішніх стратегій» 
[12]. Подібна думка наведена у роботі С. Мочерного, 
який обґрунтовує стратегію як «довгостроковий курс 
економічної політики, який передбачає вирішення вели-
комасштабних економічних і соціальних завдань» [13].

А. Зуб розглядає стратегію через призму узагальне-
ної моделі дій, необхідних для досягнення поставлених 
цілей на основі формування та використання ресурсів 
[3]. На функціональних характеристиках щодо визна-
чення стратегії наголошують Л. Зайцев та М. Соколова, 
які формують наведену концепцію шляхом обґрунту-
вання напрямів і дій для прийняття рішень щодо забез-
печення конкурентних переваг [14]. Функціональні 
ознаки стратегії виділяють А. Буравлев, Г. Гірчиця, 
В. Саламатов, І. Степанівська. Рушійною силою її реа-
лізації є сукупність необхідних дій, що дають змогу 
досягти поставлених цілей [15].

З. Шершньова і С. Оборська характеризують стра-
тегію як довгострокових план, що дає змогу досягнути 
та реалізувати цілі підприємства на основі здійснення 
відповідних дій:

– визначення напрямів досягнення цілей;
– забезпечення взаємодії із зовнішнім середовищем;
– характеристика внутрішнього середовища під-

приємства;
– розроблення стратегічних планів та змін у страте-

гічних планах;

– визначення змін та уточнення у процесі діяль-
ності підприємства [8].

Л. Страшинська визначає стратегію як «ділову кон-
цепцію організації на певну стратегічну перспективу, 
що представлена у вигляді довгострокової програми 
дій, які спроможні реалізувати цю концепцію та забез-
печити організації конкурентні переваги в досягненні 
цілей» [16].

На структурних складниках стратегії зосереджує 
увагу П. Друкер, який визначає стратегію на основі 
таких складників:

– допущення про середовище компанії, її цілі, 
місію, що відповідає поточному (реальному) стану;

– допущення щодо забезпечення збалансованості та 
взаємодії цілей, місії середовища компанії;

– напрями та особливості бізнесу компанії повинні 
знати її співробітники;

– бізнес повинен піддаватися тестуванню [17].
На системних характеристиках стратегії фокусує 

увагу Я. Жаліло. Це системи дій, що спрямовані на фор-
мування та реалізацію цілей, завдань та пріоритетів еко-
номічного відтворення з урахуванням впливу внутріш-
ніх і зовнішніх факторів у довгостроковому періоді [18]. 

У межах системного підходу заслуговує на увагу 
позиція В. Василенко та Т. Ткаченко, які виділяють під 
час розгляду стратегії її інтегральні характеристики, 
поєднуючи напрями та особливості використання 
ресурсів і відповідні дії, що надають можливості дося-
гати цілей функціонування підприємств, враховуючи 
вплив внутрішнього і зовнішнього середовища [19].

Л. Мельник виділяє системні ознаки стратегії, 
характеризуючи її з позиції:

– важливих та довгострокових установок;
– сформованих планів;
– намірів і дій керівництва;
– напрямів та особливостей формування і викорис-

тання ресурсів, здійснення виробництва, витрат і капі-
таловкладень;

– формування цін і здійснення соціального захисту [20].
Стратегія функціонування будівельних підпри-

ємств визначається напрямами і характеристиками, 
що притаманні загальним концепціям з урахуванням 
особливостей їхньої діяльності. Зокрема, О. Кононова, 
виділяючи функціональні ознаки і характеристики, 
фокусує увагу на процесі вибору стратегії через при-
зму застосування матриці Томпсона та Стрікленда за 
квадрантами:

1. Виділяються концентрація, вертикальна інтегра-
ція, центрова диверсифікація.

2. Перегляд стратегії концентрації, визначення 
горизонтальної, інтегральної або стратегії злиття.

3. Стратегія спрямована на скорочення витрат, 
диверсифікацію та ліквідацію.

4. Центрова диверсифікація, конгломерантивна дивер-
сифікація, спільне підприємство у новій галузі [21].

Для визначення стратегії будівельного підприємств 
деякі автори виділяють комплекс етапів її формування 
та реалізації:
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– обґрунтування цілей і завдань;
– проведення аналізу внутрішнього і зовнішнього 

середовища підприємства;
– розроблення стратегії поведінки на ринку буді-

вельної продукції;
– оцінка результатів роботи [22]. 
Системний підхід до визначення маркетингової 

стратегії будівельних підприємств реалізовано у роботі 
А. Васильченко, де виокремлені блоки її формування:

– цільовий блок: постановка та обґрунтування 
цілей, орієнтація на розвиток;

– зовнішньо-діагностичний блок: оцінка параме-
трів функціонування будівельного ринку (динаміка 
показників функціонування будівельного ринку, пара-
метри та орієнтири розвитку ринку за окремими сег-
ментами; детальний аналіз обсягів житлового будівни-
цтва в країні та регіонах), діагностика маркетингового 
середовища (кластерний аналіз операторів будівель-
ного ринку);

– внутрішньо-діагностичний блок: аналіз внутріш-
нього маркетингового середовища (оцінка маркетинго-
вого потенціалу за окремим сегментами, вибір вектору 
розвитку будівельних компаній за результатами кон-
курентного аналізу, оцінка конкурентоспроможності 
будівельних підприємств, система управління конку-
рентоспроможністю суб’єктів господарювання);

– блок реалізації маркетингових заходів: дослід-
ження динаміки розвитку будівельних підприємств 
(формування ресурсного потенціалу організацій буді-
вельного комплексу, динамічна модель оцінки ефек-
тивності маркетингової діяльності, програмна реалі-
зація маркетингових заходів у збалансованій системі 
показників, контроль реалізації маркетингової страте-
гії розвитку) [23]. 

На особливостях функціонування будівельних під-
приємств під час визначення стратегії наголошують 
[24; 25].

Таким чином, у результаті дослідження запропо-
новано авторське визначення стратегії формування та 
використання корпоративної соціальної відповідаль-

ності будівельних підприємств, яка являє собою систему 
взаємопов’язаних дій, що реалізуються на основі засто-
сування методів, моделей для досягнення цілей суб’єктів 
господарювання, орієнтованих на їхній розвиток шляхом 
зростання ефективності формування та використання 
корпоративної соціальної відповідальності.

Розроблення та реалізація стратегії формування та 
використання корпоративної соціальної відповідаль-
ності будівельних підприємств базується на резуль-
татах узагальнення теоретичних підходів до її визна-
чення та включає сукупність взаємопов’язаних етапів:

1. Розроблення інформаційно-аналітичного забез-
печення щодо формування та використання корпора-
тивної соціальної відповідальності, враховуючи осо-
бливості функціонування будівельних підприємств.

2. Створення просторового забезпечення щодо фор-
мування та використання КСВ будівельних підприємств.

3. Застосування результатів економіко-математич-
ного моделювання впливу інтегрального чинника фор-
мування та використання корпоративної соціальної 
відповідальності на інтегральний показник розвитку 
будівельних підприємств.

4. Застосування результатів прогнозування змін 
інтегрального показника розвитку будівельних підпри-
ємств залежно від зростання інтегрального чинника 
формування та використання корпоративної соціальної 
відповідальності.

5. Розроблення алгоритму реалізації стратегії форму-
вання та використання КСВ будівельних підприємств.

6. Розроблення науково обґрунтованих рекоменда-
цій зростання ефективності формування та викорис-
тання корпоративної соціальної відповідальності для 
забезпечення розвитку будівельних підприємств.

Висновки. У результаті дослідження обґрунтовані 
теоретичні положення та запропоновані етапи щодо 
розроблення та реалізації стратегії формування і вико-
ристання корпоративної соціальної відповідальності 
будівельних підприємств, яка створює основу для при-
йняття ефективних рішень, спрямованих на розвиток 
будівельних підприємств.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Доказано, что в современных неоднозначных экономических условиях наблюдается замедление развития 
строительных предприятий, снижается значение основных показателей их деятельности, сокращается про-
изводственно-хозяйственный потенциал. В таких условиях возникает необходимость применения современных 
инструментов, которые позволяют изменить траекторию их развития, обеспечить рост основных показателей 
деятельности строительных предприятий. Установлена необходимость разработки стратегии формирования 
и использования корпоративной социальной ответственности строительных предприятий. Целью исследования 
является разработка стратегии формирования и использования корпоративной социальной ответственности 
строительных предприятий. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: системати-
зация теоретических подходов к определению стратегии формирования и использования корпоративной соци-
альной ответственности строительных предприятий; определение этапов создания и реализации стратегии 
формирования и использования корпоративной социальной ответственности строительных предприятий.

Ключевые слова: строительные предприятия, формирование и использование корпоративной социальной 
ответственности, стратегия, развитие.

DEVELOPMENT OF STRATEGY OF FORMATION AND USE  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

Proved that in today’s ambiguous economic environment has slowed the development of construction enterprises, 
decreases the value of basic indicators of their activity, declining production and economic potential. In such circum-
stances, the need arises for the application of modern tools that allow you to change the trajectory of their development, 
to ensure the growth of the main indicators of activities of construction enterprises. The necessity of development of strat-
egy of formation and use of corporate social responsibility of construction enterprises. The aim of the study is develop-
ment of strategy of formation and use of corporate social responsibility of construction enterprises. To achieve this goal the 
following tasks: to systematize the theoretical approaches to the definition of the strategy of formation and use of corporate 
social responsibility of construction companies; to identify the stages of creation and implementation of the strategy of for-
mation and use of corporate social responsibility of construction enterprises. The study substantiates theoretical principles 
and suggested stages of development and implementation of the strategy of formation and use of corporate social respon-
sibility of construction enterprises, which provides the basis for making effective decisions aimed at the development of 
construction enterprises. Development and realization of strategy of formation and use of corporate social responsibility 
of construction companies is based on the results of generalization of theoretical approaches to its definition and includes 
a set of interrelated stages. Identified information and analytical support for the formation and use of corporate social 
responsibility, taking into account the peculiarities of construction enterprises. Asked to elaborate scientifically-based 
recommendations to improve the efficiency of formation and use of corporate social responsibility for the development of 
construction enterprises. The study substantiates theoretical principles and suggested stages of development and imple-
mentation of the strategy of formation and use of corporate social responsibility of construction enterprises, which pro-
vides the basis for making effective decisions aimed at the development of construction enterprises.

Key words: construction companies, formation and use of corporate social responsibility, strategy, development.


