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INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND MANAGEMENT 
OF INTERNATIONAL COMPANIES 

DOI: 10.46340/eujem.2022.8.5.1 

Tetiana Ponomarenko 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1642-898X  

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

RISK-BASED MARKETING STRATEGIES 

OF INTERNATIONAL COMPANIES  

ON THE CONSUMER GOODS MARKET 

As of today, any type of activity is exposed to various types of risks, which are directly related to 
the process of globalization. The purpose of this article is to study the risk-based marketing 
strategies of international companies in the consumer goods market. The research is based on the 
methodology of systematic, logical, comparative, and complex approaches, as well as methods of 
marketing theory. The analysis of risks specific to international business established that there is 
currently no precise classification of risks in the international market. The following risks 
characteristics of international business have been distinguished: strategic risk, operational risk, 
political risk, country risk, technological risk, environmental risk, economic risk, financial risk, 
terrorism risk, etc. It is substantiated that international firms mainly face economic risk and 
financial risks. Any business, including an international one, has risk management, which is 
responsible for analyzing internal and external factors affecting the company’s performance. It is 
marketing activity that significantly reduces the degree of uncertainty for the company. The 
development of such a marketing risk management strategy or scheme is the main goal and means 
of increasing the effectiveness of marketing strategies. It was established that the marketing 
strategy should contain changes related to the occurrence of risks. It was found that the study of 
potential risk factors, which must be taken into account, allows the marketing strategy of an 
international company to remain competitive. Current risk analysis of marketing strategies is the 
most important component of building a profitable business. Familiarity with the risk analysis of 
an international company is caused by a decrease in consumer demand and uncertainty in 
consumer behavior. It was concluded that the company’s marketing activities play an increasingly 
important role in achieving success in the international market. A carefully thought out and 
successfully implemented international marketing strategy allows the company to move from 
passive adaptation to active use of market opportunities and develop promising areas of activity. 
Therefore, an international company that expands its activities to foreign markets should pay 
attention to international marketing, in particular to the development of a risk-based marketing 
strategy. 
Keywords: risk-based marketing strategy, consumer product, international company, strategic 
risk, operational risk, reputational risk, compliance risk, economic risk, financial risk, retention 
marketing, marketing risk management, the concept of integrated risk management. 
 

Introduction. Today, any type of activity is subject to different types of risks, closely related to 

the process of globalization. In particular, this applies to marketing, which, on the one hand, is part 

of international business and, on the other hand, is an investment activity that is subject to a great variety 

of risks. However, there is no exact classification of risks in the international market. 

In any business, including international business, there is risk management, which is responsible for 

the analysis of internal and external factors that affect the effectiveness of the company. It is such a 

management concept as marketing allows to understand consumers and at the same time achieve the best 

result for an international company that meets the needs of the international consumer goods market. 
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The main idea of such a strategy is that the company can provide a higher level of customer relations 

in comparison with competitors. 

Marketing activity significantly reduces the degree of uncertainty for the company. Therefore, to 

understand the client, to notice in time his attitude to the product, growth points, the source of the main 

income of the company, to determine effective advertising, it is necessary to form a risk-oriented marketing 

strategy. After all, marketing is a kind of risk management tool, starting with risk management and marketing 

are closely related. It should be noted that methods of a comprehensive analysis of marketing risks, which 

would allow to form of a risk-oriented marketing strategy, have not yet been developed. The development of 

such a strategy or scheme of marketing risk management is the main goal and means of increasing 

the effectiveness of marketing strategies.  

Purpose and objectives of the article. The article aims to study the risk-oriented marketing strategies 

of international companies in the consumer goods market.  

To achieve this goal, the following tasks have been identified: to analyze the risks inherent 

in international business, to identify the types and types of risks for the formation of a risk-oriented marketing 

strategy, to assess risk management in international activities. 

Research methodology. The theoretical and methodological basis of this study were the fundamental 

scientific works of domestic and foreign researchers on the problems of forming risk-oriented marketing 

strategies. The study is based on the methodology of systematic, logical, comparative, and integrated 

approaches, as well as methods of marketing theory.  

Summary of the main material. Investigating risk-oriented marketing strategies of international 

companies in the consumer goods market, it should be noted that internationalization of activities is 

characteristic of international business. The internationalization of markets means the strengthening of 

interrelations and interdependence of the economies of individual countries, the impact of international 

economic relations on national economies, the participation of countries in the world economy1.  

Taking into account the experience of successful foreign companies, it can be concluded that the 

marketing activities of the company play an increasingly important role in achieving success in the 

international market. A well-designed and successfully implemented international marketing strategy 

allows the company to move from passive adaptation to active use of market opportunities and develop 

promising areas of activity. That is, an international company that expands its activities to foreign markets 

should pay attention to international marketing, in particular to the development of a risk-oriented 

marketing strategy2. 

As it was found, the main reasons for the formation of risk-oriented marketing strategies include:  

– growth of current market information that affects the actions, decisions of the enterprise on the price 

of products in the short term;  

– market demand for quality, cost, and delivery time of products, increasing customer expectations;  

– the need for product certification and the introduction of standardization schemes;  

– high level of complexity of managing relationships with a significant number of suppliers3. 

As of today, there are a significant number of risks that are typical for international business. These 

are, for example: strategic risk, operational risk, political risk, country risk, technological risk, environmental 

risk, economic risk, financial risk, terrorism risk, etc. Types of investment risks are: inflation risk, interest 

rate risk, business risk, financial risk, tax risk, event risk, liquidity risk, etc. It can be seen that the above risks 

are directly related to marketing, but a separate analysis of marketing risks, even the most important ones, 

along with the search for the development of models for their management is hardly possible in practice and 

unacceptable from a theoretical point of view. 

Identification of marketing risk probably follows from the identification of market risks in general and 

the development of schemes for their management. Particular attention in this regard deserve the works of 

Mark R. Green and Donald R. Tull, where marketing risks are separated from the problems associated with 

general market risks and their study. Research of marketing risks is practically not separated from the research 

of international business risks. Thus, the concept of integrated risk management in international business is 

 
1 Spivakovskyy, S., Spivakovska T., Kanishchenko, O., El Alfy, S., (2018). Marketing Strategies of Companies 

in Internationalization Process. Journal of Advanced Research in Law and Economics, IX, 6(36), 2155-2162. 

DOI: 10.14505/jarle.v8.1(23).30. 
2 Ibid. 
3 Ponomarenko, T. (2021). Formation of the paradigm of risk-oriented strategies in the consumer goods market. 

Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. International relations, 2(54), 63-66. 
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considered a step towards the crystallization of market risks from the total set of risks, including the risks 

of transnational business.  

When formulating a risk mitigation strategy, it is necessary to recognize that there are several types 

of business risk. In particular, international firms face economic risk and financial risk. Business risk is the 

risk that a company or organization will be exposed to factors that will reduce its profits or cause it to fail. 

Anything that threatens a company’s ability to achieve its financial goals is considered a business risk. 

 

Table 1  

Types of risks in the international business environment, proposals  

for risk mitigation or reduction 

Type of risk Its causes  Ways to overcome it 

Strategic risk – the business does not adhere to the proposed 

business model or ineffectively implements 

the tactics contained in this model.  

– deviation from the mission and values,  

as this creates reputational risks. 

– a competitor occupies the business space  

(e.g., Microsoft Surface offering competitive 

advantages not available to the iPad has 

challenged Apple’s profitability in the tablet 

market. 

– conduct a thorough scan  

of the surrounding business 

environment, 

– conduct competitive comparative 

marketing and its periodic further 

updating 

Operational risk Related to business operations. 

– Fire, another security problem.  

– Burglary, theft, and damage to the facility.  

– Safety of employees and visitors.  

– Cyber-attacks. 

 

– Focus on fire safety, other risk 

prevention. 

– Contact specialists (security company), 

install video surveillance. 

– Ensuring compliance with standards; 

advanced cybersecurity is required 

to reduce risk, which starts with 

a vulnerability audit. 

Reputational risk 

 

– Equipment downtime. 

– Supply chain problems. 

– Equipment maintenance and 

performance monitoring, installation 

of sensors scheduled maintenance. 

– Restoration of all elements 

of the supply chain 

Compliance risk – Non-compliance with obligations 

to customers, deterioration of the quality 

of goods/services. 

– implementation of a policy on the 

quality of goods and services related to 

business. 

Economic risk – Non-compliance with safety standards 

of certification and standardization of goods,  

– predatory pricing, the impact of quarantine, 

force majeure. 

– compliance with procedures 

in accordance with regulations 

on the safety of goods and ensuring 

the implementation of these 

procedures. 

– effective planning and research 

to anticipate economic changes,  

taking these issues into account  

in the business plan. 

Financial risk – Changes in the exchange rate. – improving the ability to forecast cash 

receipts and expenditures, creating 

tools for collecting receivables,  

timely payments. 

Source: compiled by the author based on the used scientific sources. 

 

New product management is risk management. This statement is especially relevant for the promotion 

of goods in international markets. NPD (new product development) managers are constantly faced with 

the problem of balancing the risk of failure with the risk of losing good NPD opportunities. The same is true 
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for the search for new markets for international companies. In general, the literature does not provide 

empirical evidence on how strategy and RM (retention marketing, i.e. a set of tools to retain customers and 

build their loyalty) interact to influence the performance of new products/services. 

Managers often underestimate the importance of risk-oriented strategy as a contribution 

to RM. Furthermore, RM is often created separately from strategy and for other reasons (e.g. external, such 

as regulation). In particular, the common point is probably only risk identification, but not other elements 

of RM (assessment, monitoring, communication, etc.). The first step in achieving a better alignment between 

RMS and strategy Pelhan, D., Mark M. consider the integration of KPIs and risk reporting into annual reports. 

Another explanation may be that organizations focus too much on measuring risks and not enough 

on managing those risks. As confirmed by other management tools (e.g. balanced scorecard, budgeting, 

activity-based costing), pure risk measurement will not be sufficient for risk management because there is 

a lack of integration. 

Since most processes in the international business environment are associated with various risks, 

the risk adaptation system becomes extremely important. After all, a high degree of uncertainty and 

the dynamics of changes in events determine the state of the international market economy, which means 

that risks always accompany any action in the international market1. 

The development and implementation of marketing strategy is a central part of marketing practice. 

Recent reports on the top issues facing marketers reveal numerous questions about marketing strategy, 

including2:  

‒ how to create better organizational structures that enable the development of marketing strategies 

that help to navigate and adapt to changing clients and firm needs; 

‒ how to choose the optimal mix of marketing strategies to achieve results, given competing priorities 

and multiple internal and external stakeholders; 

‒ how to lead an international firm in developing and implementing strategies that create greater 

customer focus and engagement. 

As a rule, a risk-oriented marketing strategy should contain changes related to the occurrence of risks. 

The study of potential risk factors that must be taken into account allows the marketing strategy 

of an international company to remain competitive. The following risks are most typical for the marketing 

strategy of an international company:  

1. Incorrect calculation of the target market or insufficient market research, which is a risk factor. 

Therefore, a thorough survey of potential or current customers aims to identify the real problems faced by 

the market of goods/services and prevent the further manifestation of risk. 

2. Branding. The risk-oriented marketing strategy should assess the impact of the brand on the market 

of goods/services, to form its relevance. This will allow to calculate additional time or marketing and 

advertising efforts needed to create value and trust of potential customers. Otherwise, if the brand is 

unrecognizable, the process of gaining trust among potential customers will take longer, which does not 

contribute to the rapid promotion of the product/service and is an additional risk. 

3. Trends and rules. Orientation in industry trends is important for maintaining the competitiveness 

of the product. That is, if the marketing strategy does not include a method for identifying and evaluating 

trends, then profitability is at risk. Therefore, the strategy should include a schedule for a thorough analysis 

of competitors to identify any new pricing strategies, new products, and services, or changes in their 

marketing messages.  

4. The lack of tracking of the success of the marketing strategy leads to a gap in information about 

which marketing attempts will work and which will not. It is the tracking system that should assess why sales 

are growing or declining and which strategies and promotions work best.  

It should also be taken into account that, unlike international firms operating in developed market 

economies, firms in emerging markets are characterized by limited resources, including international 

experience and access to relevant information, which are necessary to develop an appropriate international 

marketing strategy. Under such circumstances, strategies are expected to yield suboptimal results, especially 

when they are targeted at competitive markets in developed economies. Thus, as exports remain critically 

 
1 Bogoviz, A. V., Osipov, V. S., Chistyakova, M. K., Borisov, M. Y. (2019). Comparative Analysis of Formation 

of Industry 4.0 Studies in Systems, Decision and Control, 169, 155-164. 
2 Luhanova, I. A. (2018). The essence and principles of the risk management concept. Actual problems of public 

administration, 1 (53) <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-1/doc/2/04.pdf> (2022, August, 23). 
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important for emerging market economies, the ability of their firms to take into account conditions in host 

markets in their marketing strategies, as well as to minimize the threat of competition1. 

Current risk analysis of marketing strategies is the most important component of building a profitable 

business. It is necessary to qualitatively get acquainted with the analysis of risks in the work of marketing 

departments of each international company in modern conditions to reduce consumer demand and due 

to significant uncertainty in consumer behavior. 

In general, the formation of risk-oriented marketing strategies should include the following actions: 

diagnosis of the company’s condition, threat assessment, assessment of the potential consequences 

of the current situation; marketing mix; product possible modifications; product image; pricing strategies; 

promotion – advertising, public relations. The procedure for the formation of risk-oriented marketing 

strategies involves the following steps: analysis of strengths and weaknesses (SWOT analysis); identification 

of “bottlenecks” in marketing; establishing the needs of potential consumers of goods; assessing 

the relationship between image and sales; improving the positioning of products (company, brand); creating 

a business communications program; monitoring compliance with the strategy. 

Conclusions. Thus, it is established that the features of marketing risk require adequate risk 

management concepts and systems for determining such risks. Marketing performance management is 

inseparable from marketing risk management. As of today, marketing is a risk management tool. Analysis 

of marketing strategy in terms of efficiency and risks allows companies to reach a new level of development, 

significantly increase profits and form a risk-adaptive marketing system. Research and risk assessment 

increases the overall performance of the company. The development of such a risk-oriented strategy 

or marketing risk management scheme is the main goal and means of increasing the effectiveness 

of marketing strategies.  
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FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY 

RESPONSIBLE BUSINESS IN UKRAINE  
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FEATURES OF THE PRACTICE OF FRG 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ  

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК:  

ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИКИ ФРН 

Purpose: The aim of the work is a comprehensive review of the features and prospects, the 
institutional framework, and the study of the best European practices for the development of 
socially responsible business (SRB) in the world (on the example of Germany) and in Ukraine (in 
the post-war period). 
Design/methodology/approach: Corresponding socio-economic and environmental 
transformations require the development of new vectors of economic activity, which will combine 
traditional tasks (making a profit) and the interests of the region (local communities), which can 
be presented in the form of socially responsible business based on greening of the economy. A 
quantitative literature review (a meta-analysis) was conducted to investigate the market without 
inter-study differences. The comparative method was used to form the main vectors of socially 
responsible business and the adapting possibility of these tools to the Ukrainian economy. 
Findings: The research conclusions based on the obtained data show that a socially responsible 
business can form both the most valuable route for the subject and a business strategy. The main 
vectors of innovative growth in the EU countries and the adapting possibility of these tools to the 
Ukrainian economy were formed by the comparative method. As a result of the study, the essence 
and role of protected areas in the system of balanced economic and environmental improvement 
of regions, environmentally oriented economic activity. 
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Practical implications: The paper has guided the institutional framework for socially responsible 
business growing. 
Originality/value: The article could continue the assessment of the socially responsible business 
development’s effectiveness in the conditions of the traditional market, conduct 
a comprehensive, deep, and scientific analysis of the post-war economic renovation system, 
provide practical business management and social responsibility of entrepreneurs for Ukrainian 
sustainable development. 
Keywords: socially responsible business, economic activity, production green-washing, 
institutional support, sustainable development.  
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Постановка проблеми. Соціально відповідальний бізнес (надалі – СВБ) на сьогоднішній день, 

є головним вектором підприємницької діяльності у багатьох країнах світу, оскільки поєднання 

інтересів бізнес-угруповань, населення та регіонів (територіальних громад, муніципалітетів) дозволяє 

забезпечити комплексний та сталий розвиток не тільки на регіональному рівні, але й на рівні всієї 

країни. Зазначимо що, інституційне підґрунтя для формування СВБ не забезпечує належний рівень 

комплексного розвитку відповідної форми підприємницької діяльності оскільки СВБ представляє 

собою не тільки інструмент досягнення суспільних цілей, таких як створення робочих місць, 

дотримання умов страхування персоналу та виробничих ланцюгів, але й також концептуальну 

філософію ведення господарської діяльності. Все це в подальшому передбачає подальший розвиток 

інституціонального базису, оптимальне фінансово-організаційне поєднання суспільно-економічних 

цілей за умов неухильного дотримання екологічних імперативів.  

Мета статті. Метою роботи є усесторонній розгляд особливостей та перспектив, 

інституційного підґрунтя та дослідження найкращих європейських практик щодо становлення 

соціально відповідального бізнесу (СВБ) у світі (на прикладі Німеччини) , та в Україні (у після 

військовий час). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування інституційного підґрунтя для 

розвитку соціально-відповідального бізнесу на засадах екологізації економіки почалось після 

приєднання України до Глобального договору Організації Об’єднаних Націй1, та формування 

загальнодержавної Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально 

відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року2. На сьогоднішній день у світовій спільноті, 

в умовах сталого розвитку ринкової економіки та у зв’язку з бажанням суб’єктів підприємницької 

діяльності: до скорочення трансакційних витрат, отримання більших обсягів прибутку виникає 

питання до необхідності дотримання балансу інтересів підприємців та територіальних громад 

(населення регіону), вимог органів державної влади. Відповідні соціо-економічні та 

природоохоронні перетворення вимагають розвитку нових векторів господарської діяльності, які 

поєднували би у собі традиційні завдання (отримання прибутку) та соціо-еколого-економічні 

інтереси регіону (територіальних громад) та були представлені у формі моделей соціально 

відповідального бізнесу (далі – СВБ) на засадах екологізації економіки. Особливого значення 

впровадження моделей соціально відповідального бізнесу набуватиме в Україні у після військовий 

час. Реалізовано це може бути за допомогою міжнародних донорів. Велика кількість країн світу вже 

задекларувала бажання прийняти участь у відновленні економіки України та сталого розвитку 

бізнесу. Тому вже у сьогоденні дуже важливим є вивчення найкращих європейських практик та 

імплементація міжнародного досвіду у практичну площину українського бізнес-середовища. 

 
1 Global Compact (2000). Newsletter Archiv ˂https://www.globalcompact.de/news/newsletter-archiv˃  

(2022, квітень, 10). 
2 Розпорядження про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально 

відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року, 2020 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-р?lang=en#Text˃ (2022, квітень, 10). 
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Сучасні та іноземні науковці не мають єдиного погляду на сутність та основні ознаки, що 

притаманні СВБ. Так, Г.Тері1 вважає, що соціальна відповідальність бізнесу пройшла чималий етап 

становлення, від звичайної благодійності (філантропії) до головної стратегії розвитку 

підприємницької діяльності. 

Ян Ворінгтон, Мондел Рем, Харвіндер Бояр, Маянк Шах2 розглядають систему соціальної 

відповідальності бізнесу з урахуванням не тільки політико-економічних засад притаманних ринку, 

але й, етичних складових розвитку господарської діяльності на відповідній території. Крім того, 

Ян Ворінгтон3 зазначає, що створення комплексного бізнес-кейсу може також бути інструментом 

розвитку соціальної відповідальності не тільки відповідно суб’єктів господарювання, а навіть 

окремих процесів, таких як закупівля товарів чи поставка. 

Пірсі Найджел Ф., Лейн Нікала4 стверджують, що ініціативи у галузі корпоративної соціальної 

відповідальності та імперативи стратегічного маркетингу мають формуватися як вектори однієї 

системи, що забезпечать розвиток інституту соціальної відповідальності як форми розвитку ринку та 

інноваційно-свідомої системи конкурентоздатності. 

Бюлент Менгук та Люсі К.Озанн5 вважають, що стратегія соціальної відповідальності бізнесу 

має формуватися як система компонентів, що розкривають її сутність. На думку авторів, модель 

соціально-екологічної орієнтації (NEO) складається з наступних елементів: свідоме підприємництво, 

корпоративна соціальна відповідальність, недопущення нанесення шкоди навколишньому 

середовищу. 

На думку Сахелі Нат6 корпоративна соціальна відповідальність повинна враховувати такий 

вектор діяльності суб’єктів господарювання, як інструмент соціально-відповідального інвестування, 

оскільки, це є перший етап побудови будь-якої бізнес-моделі. Отже, напрями інвестування, що 

не відповідають еколого-соціальним вимогам сьогодення, повинні ігноруватись ще на етапі 

планування. Кіт Девіс7 вважає, що соціальна відповідальність суб’єктів господарювання залежить 

від обсягів їх соціально-економічної влади, що в свою чергу, формує різні форми менеджменту 

та зобов’язань перед державою, суспільством, громадами, тощо. 

М. Руда, Т. Сухорольський, М. Боднар8 у своїх дослідженнях зазначають, що система розвитку 

соціально відповідного бізнесу пов’язана з впровадженням інструментів корпоративної соціальної 

етики вітчизняними підприємцями. 

Р.О. Костирко9 пропонує сформувати систему моделей корпоративної соціальної 

відповідальності вітчизняної та зарубіжної практики та стандарти інтегрованої звітності  

за функціями і сферами використання, як головного показника соціальної відповідальності компаній.  

 
1 Graham, T. (2010). Corporate social responsibility : altruismas a business imperative: business. InsideMining, 3 (1) 

˂https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC103990˃(2022, квітень, 10). 
2 Worthington, I., Ram, M., Boyal, H. and others (2008). Researching the Drivers of Socially Responsible Purchasing. 

A Cross-National Study of Supplier Diversity Initiatives. Journal of Business Ethics, 79, 319-331 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-007-9400-x. 
3 Worthington, I. (2009). Corporate Perceptionsofthe Business Casefor Supplier Diversity: How Socially Responsible 

Purchasingcan ‘Pay’. Journal of Business Ethics, 90, 47-60 ˂https://doi.org/10.1007/s10551-008-0025-5˃ 

(2022, квітень, 10) 
4 Piercy- Nigel, F., Nikala, L. (2011). Corporate Social Responsibility initiatives and strategic marketing imperatives. 

Social Business, 1 (4), 325-345. DOI: https://doi.org/10.1362/204440811X13256957643375. 
5 Menguc, B., Ozanne, L. K. (2005). Challenges of the “green imperative”: a natural resource-based approach 

to the environmental orientation–business performance relationship. Journal of Business Research, 58 (4),430-438 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2003.09.002. 
6 Nath, S. (2021). The Business of Virtue: Evidence from Socially Responsible Investing in Financial Markets. 

Journal of Business Ethics, 169, 181-199. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-019-04291-9. 
7 Davis, K. (1967). Understanding the social responsibility puzzle. Business Horizons, 10 (4), 45-50. 

DOI: https://doi.org/10.1016/0007-6813(67)90007-9. 
8 Руда, М. В., Сухорольський, П. М., Боднар, Т. О. (2016). Становлення соціально відповідального бізнесу 

у сучасному інформаційному суспільстві. Вісник Львівського Політехнічного національного університету, 14, 

100-109 ˂http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/37656/1/14_100-109.pdf˃ (2022, квітень, 18). 
9 Костирко, Р.О. (2014). Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу. 

Часопис Економічних реформ, 1 (13), 49-54. ˂http://repository.ubs.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1466/ 

Kostyrko_The_integrated_reporting.pdf?sequence=1&isAllowed=y˃ (2022, квітень, 10). 
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О. Клименко1 аналізує у своїх працях необхідність орієнтації корпоративного бізнесу 

на конструктивній співпраці з неурядовими організаціями, а не тільки стейкхолдерами (місцевими 

спільнотами, потенційними споживачами послуг, представниками інших бізнес – угруповань, 

тощо). П. Левін2 вважає, що головними рисами СВБ є встановлення та розвиток в умовах ринку 

ролевих функцій суб’єктів господарювання у покращенні діяльності соціальної інфраструктури, 

в соціальному захисті громадян. Зокрема, І. Рейтерович, О. Пхукал3 визначають необхідність 

формування концепції соціальної відповідальності бізнесу як тристороннього процесу, у якому 

мають бути зацікавлені не тільки представники власне підприємницького сегменту та регіонів, але 

фінансово-політичні групи впливу. Такі дослідники, як І. Камінська, С. Хома, Ю. Чучук4 

розглядають корпоративну соціальну відповідальність підприємців через чотири основні складові: 

екологію, громади, етику і управління ризиками, управління людськими ресурсами. З точки зору 

законодавчої позиції феномен соціально-відповідального бізнесу було визначено відносно 

нещодавно, хоча на міжнародній економіко-політичній арені відповідна дефініція існує давно. 

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально 

відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року поняття “соціально відповідальний бізнес” 

визначається, як відповідальна поведінка суб’єктів господарської діяльності за вплив їх рішень і дій 

на суспільство, навколишнє природне середовище, яка сприяє сталому розвиткові суспільства, 

зокрема забезпеченню добробуту населення; враховує очікування суб’єктів господарської 

діяльності та суспільства; відповідає законодавству і міжнародним нормам поведінки; інтегрована 

у діяльність суб’єкта господарської діяльності5. 

Виклад основного матеріалу. Країни Європейського Союзу (ФРН, Франція, Італія, Швейцарія, 

Люксембург) розглядають корпоративну етику у взаємозв’язку з корпоративним громадянством та 

необхідністю формування Глобального національного договору для стейколдерів різних сфер 

національного господарства за умови розташування штаб-квартири суб’єкта господарювання на 

території відповідної країни6 (Рис.1). 

Станом на сьогоднішній день формування соціально-відповідального бізнесу 

як загальнодержавної концепції побудови бізнес відносин полягає у розширенні суб’єктного складу 

та комплексній взаємодії усіх учасників відповідних відносин. Однак для багатьох країн 

Європейського Союзу, зокрема ФРН, концепція соціально відповідального бізнесу має вже довгу 

історію (Рис.2). 

 

 

 

 

 

 
1 Клименко, О. (2008). Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес. Громадянське 

суспільство, 1, 117-126 ˂http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71606/13-Klymenko.pdf?sequence=1˃ 

(2022, квітень, 10). 
2 Левін, П. Б.(2009). Іноземний досвід розвитку соціально відповідального бізнесу та його використання 

в Україні. Наукові КНТУ: Економічні науки, 15, 128-131 

˂http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/103/1/21.pdf˃ (2022, квітень, 10). 
3 Рейтерович, І. В., Пхукал, О. Г. (2013). Особливості формування соціально відповідального бізнесу в Україні. 

Інвестиції: практика та досвід, 10, 131-134 ˂http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2013/31.pdf˃  

(2022, квітень, 19). 
4 Камінська, І., Хома, С., Чучук, Ю. (2019). Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції 

соціально відповідального бізнесу. Галицький економічний вісник, 5 (60),121-128. 

DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.121. 
5 Global Compact (2000). Newsletter Archiv ˂https://www.globalcompact.de/news/newsletter-archiv˃  

(2022, квітень, 10). 
6 Розпорядження про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку  

соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року, 2020 (Кабінету Міністрів України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-р?lang=en#Text˃  

(2022, квітень, 10). 
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Рис. 1. Основні учасники моделі розвитку соціально-відповідального бізнесу  

на ринку України 

Джерело: власна розробка авторів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники відносин СВБ (гравці) 

Фізичні особи підприємці, в тому числі самозайняті особи 

Юридичні особи (публічного та приватного права) 

Суспільство (населення України) 

Органи державної влади, посадові та службові особи, що мають певний комплекс  

владних та організаційно-розпорядчих повноважень 

Природоохоронні установи та організації, в т.ч. об’єкти ПЗФ України 

Громадські організації 

Наукові та науково-дослідні установи, дослідницькі центри, центри статистичного 

спостереження, тощо  

Міжнародні організації, фонди, установи, тощо 

Інші приватні особи (лідери думок, економічні та медіа-інфлюенсери, блогери,  

бізнес-коучі, тощо) 

Органи місцевого самоврядування, в особі територіальних громад 

Інші неурядові організації 
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Рис. 2. Основні елементи соціально відповідального бізнесу  

у Федеративній Республіці Німеччина 

Джерело: розроблено авторами на підставі даних1 

 

 
1 Winter&Company (2022). Ansprechpartnerin Europa ˂https://www.winter-company.com/de/uber-uns/˃  

(2022, квітень, 15). 

Сутність соціально відповідального бізнесу у ФРН 

екологічна стійкість соціальна стійкість економічна стійкість 

Підприємець розуміє, що господарська 

діяльність впливає на довкілля. Стійка 

стратегія допомагає зменшити цей 

вплив. Переважають сімейні форми 

бізнесу, що мають довгострокове 

планування, підтримку відповідального 

ставлення до навколишнього 

середовища та обмежених ресурсів. Це 

принцип поєднання екологічного, 

соціального та економічного чинників. 

Сталі дії для підприємців починаються 

вже з продукту, та, умов отримання 

матеріалів для нього. Підприємці 

обирають надійних виробників, 

довгострокове партнерство, інновації, 

постійну сертифікацію, систему 

рециклування. 

Формування гідних та справедливих умов 

праці, поважне ставлення до персоналу та 

сучасні умови праці. Персоналу надається 

можливість постійного підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації. 

Керівництво підприємств намагається 

персоналізовано ставитись до всіх 

працівників, дотримуватись балансу між 

трудовою діяльністю та вільним часом 

працівників, розвиток комплексного 

підходу, що ґрунтується на поєднання 

безпеки, гідних умов праці та соціо-

економічного забезпечення персоналу та 

балансу між роботою та особистим 

життям. 

Система соціо-економічної 

поваги до інструментів ведення 

бізнесу минулими поколіннями, 

підтримка балансу між 

традиційними методами 

управління та інноваційними 

технологіями. Дотримання 

принципів розумного зростання 

компанії, формування 

фінансової та економічної 

політики з урахуванням сталого 

розвитку, розумне управління 

ризиками та фінансова 

незалежність. 

навколишнє 

середовище 

демократичне 

суспільство 

економічний добробут та 

зростання всієї країни 

представники бізнес-спільноти 

високий рівень соціальної активності: 

BASF, BMW, Daimler-Chrysler, DeutscheBank, 

DeutscheTelekom, OTTO und SAP 

задовільний рівень соціальної активності: 

Bosch, Henkel, Quelle, RWE, Siemens 

практичні показники соціально відповідального бізнесу: 

тривалий термін перебування на ринку, більше 50% працівників жіночої статі, можливість 

активного кар’єрного зростання, персональний підхід до кожного працівника, формування сталої 

корпоративної етики, реальна участь у екологоорієнтованих та соціальних проектах, розвиток 

бізнесу понад 3-ма і більше поколіннями, наявність системи традицій та власної бізнес-культури, 

100% активів належать членам родини, тривалий характер відносин з контрагентами, інновації 

на виробництві 
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Чимало суб’єктів підприємницької діяльності у ФРН завжди усвідомлювали свою соціальну 

відповідальність, як форму традиційного ведення сімейного бізнесу, інші вважають, що сучасний стан 

соціо-економічного розвитку країни та обсяги екологічних навантажень та забруднень потребують 

втручання кожного, тому готові взяти на себе певний рівень «соціальних зобов’язань». Чимало 

підприємців, що мають штаб-квартиру на території ФРН, практикують «соціальну відповідальність» 

у своїй повсякденній господарській діяльності та внутрішньо корпоративних відносинах 

з персоналом1. Формування бізнес-концепції соціальної відповідальності у ФРН побудована на трьох 

основних складових, що забезпечують на тільки комплексний і сталий розвиток земель, але й також 

можливості розвитку інноваційних технологій, охороні навколишнього природного середовища, 

дотримання прав громадян, пошуку альтернативних джерел енергії та допомоги іншим країнам2. 

Отже, серед сучасних дослідників притаманно декілька поглядів на систему розвитку соціально 

відповідального бізнесу у країнах Європейського Союзу, зокрема ФРН (Рис.3): 

 

Рис.3. Інституційні напрями трансформації розвитку соціально відповідального бізнесу  

в Україні у порівнянні з ФРН 

Джерело: розроблено авторами 

 
 

1 Lothar, R. (2003) Deutsche Unternehmen, Soziale Verantwortung und der Global Compact: einempirischer 

Überblick. ZeitschriftfürWirtschafts- und Unternehmensethik, 4, 372-391 

˂https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/34695#˃(2022, квітень, 15). 
2 Bundesanzeiger Verlag (2021). Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichtenzur Vermeidungvon 

Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten 

˂https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2

F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1643232821242˃ (2022, квітень, 15). 

дотримання екологічної 

безпеки 

гідні умови праці, соціального 

захисту працівників 

підвищення рівня 

прибутковості підприємств, 

формування власної ніши на 

ринку 

основні інститути СВБ 

додаткові інститути СВБ 

фінансова самостійність 

(відсутність невиконаних 

зобовʼязань перед 

контрагентами, регіонами, 

населенням, тощо; 

можливість автономного 

розпорядження активами 

підприємства) 

цифровізація 

розвиток інформаційно 

цифрових інструментів 

співпраці, можливість 

ведення системи 

дуальних послуг  

(е-послуги, традиційні) 

етика бізнесу 

(наявність правил корпоративної 

етики, свідоме відношення з 

контрагентами, етична 

операційна діяльність, 

дотримання прав споживачів, як 

політика підприємства) 

Соціально відповідальний бізнес  

Наявність системи формальних інститутів: ФРН – так, конкурентно-ринкового типу 

Наявність системи формальних інститутів: Україна – так, перехідного типу 

Наявність системи формальних інститутів: ФРН-так, конкурентно-ринкового типу; 

Наявність системи формальних інститутів: в Україні – низький рівень або інституційний 

вакуум; 

Наявність системи неформальних інститутів: ФРН – так, ринкового характеру; 

Наявність системи неформальних інститутів: Україна – змішаний тип: командно-

адміністративні та сучасні звичаї ділового обороту перехідного характеру 
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‒ «ідея стейкхолдерів», відповідно до якої суб’єкт підприємництва, працівники, споживачі, 

контрагенти постачальники є взаємозалежними суб’єктами, та один без одного не зможуть 

сформувати господарський ланцюг, тому мають керуватися спільними пріоритетами та досягати 

цілей сталого розвитку сумісними зусиллями. Відповідна взаємодія між зацікавленими сторонами та 

компаніями змушує компанії (про-)активно діяти усі сторони процесу „pro-aktive Vorgehensweisezur 

Absicherunggegenexterne Anspruchsgruppen“1; 

‒ «ідея стратегічної соціальної прихильності» „ausstrategischem Eigennutz“, відповідно до якої 

суб’єкт підприємницької діяльності відкрито та активно висловлює свою соціальну прихильність до 

певних суспільних проектів, культурного, освітнього чи еколого орієнтованого характеру, з метою 

покращення власного іміджу („win-win Lösungen“), отримання економічної вигоди на рівні 

замовників, постачальників чи лояльності з боку потенційних споживачів послуг тощо2; 

‒ «ідея традиції» («Traditionals Grund»), відповідно до якої суб’єкт господарювання 

визначає власне традицію як на причину своєї поточної/постійної участі у житті спільноті. 

Ця традиція характеризується глибоким почуттям соціальної відповідальності, яка, в свою чергу, 

ґрунтується на корпоративній конституції та образі компанії. Драйвер соціальної прихильності 

базується на іміджі «привабливого роботодавця», концепції сімейного бізнесу, де наступники 

виконують корпоративні настанови засновників бізнесу.  Цей образ має вплив на відносини 

з клієнтами, постачальниками та персоналом, розвиток системи корпоративної ідеології 

та зведених правил (кодексу) корпоративної етики („Handlungsgrundsätze“, „Personalleitlinien“, 

„Corporate Handbuch“, „Integrity Code“)3. 

Аналізуючи економічні перетворення в України зазначимо, що соціально відповідальний бізнес 

також йде на шляху активного розвитку. Це забезпечується розширенням інституційного підґрунтя, 

формуванням інноваційних форм господарської діяльності, прозорих та сталих механізмів співпраці 

з контрагентами, виробниками, замовниками, а також ініціюванням власної активної участі у соціо-

економічному та екологічному житті регіонів, територіальних громад. Однак, варто врахувати низку 

факторів та показників розвитку ринку, що притаманні Україні, оскільки розвиток соціально 

відповідального бізнесу не виключає власне отримання прибутку суб’єктом підприємницької 

діяльності у класичному розумінні передбаченому ст. 42 Господарського кодексу України4. 

Без достатнього рівня матеріально-технічного забезпечення та отриманню постійного прибутку 

суб’єкти підприємницької діяльності не матимуть достатніх обсягів ресурсів та мотивації для 

добровільної участі у соціо- або екологічно важливих проектах.  

Нами пропонується здійснити порівняння фіскальної політики ФРН та України. За приклад ми 

візьмемо домогосподарство, що складається з 2 (двох) дієздатних осіб -партнерів, працездатного віку, 

які не мають соціальних чи інших пільг:  

Преамбула: домогосподарство -1 одиниця: 

Партнер № 1 – приватна-особа підприємець, стать: ч/ж/інше; 

Партнер № 2 – найманий працівник, стать: ч/ж/інше; 

Земля: Баден Вюнтенберг, ФРН; 

Термін: календарний місяць; 

Розмір заробітної платні (брутто): 3 000 євро 

Ми зробимо приблизний розрахунок податкового тиску на відповідне домогосподарство 

з урахуванням законодавства ФРН та України, без урахування специфіки певної галузі національного 

господарства.  

 

 
1 Mesicek, R. H. (2016). Verantwortung für Stakeholder Einbindung.Stakeholder begriff und Praxisim Kontextder 

Nachhaltigkeits- und CSR-Debatte. Management-Reihe Corporate Social Responsibility, 10, 1-12. 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-46560-8_1. 
2 Lothar, R. (2003). Deutsche Unternehmen, Soziale Verantwortung und der Global Compact: einempirischer Überblick. 

Zeitschriftfür Wirtschafts- und Unternehmensethik, 4, 372-391 ˂https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/34695#˃ 

(2022, квітень, 15). 
3 Там само. 
4 Господарський кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?f˃ (2022, квітень, 15). 
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Для Німеччини партнери, що ведуть спільне господарство повинні разом мати податковий 

клас № 8, тобто в них є два варіанти податкових класів, а саме 3+5 або 4+4. Однак податкові класи 

не можуть обиратися за бажанням особи, система оподаткування передбачена законодавчими 

нормами: 

I. Особи, які не перебувають у шлюбі і не мають дітей. 

ІІ. Батьки, які виховують дітей поодинці. 

ІІІ. та V. Сімейні пари, у яких велика різниця у доходах. 

IV. Сімейні пари, які не мають значної різниці в доходах. 

VI. За наявності кількох місць роботи. Крім того, у Німеччині діє система прогресивного 

розрахунку податків, тобто чи більше доходів отримує людина, тим більше об’єми податкових 

утримань (Таблиця 1). 

Таблиця 1  

Обрахунок обсягів відрахувань податків та соціальних зборів у ФРН 

Податкові класи 

Податки 

з працівника 
3 5 4 

Податки 

з роботодавця 
3 5 4 

Податок 

на прибуток 

218,83 € 

 
774,91 € 456,75 € 

Пенсійне 

страхування 
283,50 € 283,50 € 283,50 € 

Церковний 

податок 

17,50 € 

 
61,99 € 36,54 € 

Страхування 

на випадок 

безробіття 

45,00 € 45,00 € 45,00 € 

Податок 

солідарності 

(Solidaritätszus

chlag) 

11,36 € 

 
42,62 € 25,12 € 

Медичне 

страхування 
219,00 € 219,00 € 219,00 € 

Загальна сума 

стягуваних 

податків 

247,69 € 

 
879,52 € 

518,41 € 

 

Страхування 

на випадок 

інвалідності 

30,75 € 30,75 € 30,75 € 

Пенсійне 

страхування 

283,50 € 

 
283,50 € 

283,50 € 

 

Загальні 

відрахування 

з роботодавця 

3.578,25 € 3.578,25 € 3.578,25 € 

Страхування 

на випадок 

безробіття 

45,00 € 

 
45,00 € 

45,00 € 

 
    

Медичне 

страхування 

246,00 € 

 
246,00 € 246,00 €     

Страхування 

на випадок 

інвалідності 

38,25 € 

 
38,25 € 38,25 €     

Соціальні 

відрахування 
612,75 € 612,75 € 612,75 €     

Заробітна 

плата нетто 
2.139,56 € 1.507,73 € 1.868,84 €     

Джерело: розраховано авторами на підставі даних1 

 

Враховуючи обсяги фіскального навантаження на домогосподарства у ФРН, ми можемо 

побачити досить високі ставки податків для одного з партнерів (клас 5), та зменшені для іншого 

(клас 3), що суттєво знижує загальний тиск на все домогосподарство. Крім того обидва партнери-

 
1 Bundesamt für Justiz (1976). Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 

S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist 

˂https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/BJNR006130976.html˃ (2022, червень, 07). 
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члени домогосподарства у ФРН мають високий рівень соціального захисту (наприклад, медичне 

страхування, розширену форму соціального страхування,), що підвищує мотивацію до участі 

у соціальних, екологічних та інших проектах, як гарантії підтримання загального рівня соціального 

добробуту населення. Відповідно до нашої преамбули розрахунок фіскального навантаження 

відповідно до законодавства України буде виглядати наступним чином. 

Преамбула: домогосподарство -1 одиниця: 

Партнер № 1 – приватна-особа підприємець, стать: ч/ж/інше; 

Партнер № 2 – найманий працівник, стать: ч/ж/інше; 

Регіон: Одеса, Одеська область; 

Термін : календарний місяць; 

Розмір заробітної платні (брутто): 10 тисяч гривень 

Розмір місячного доходу: 10000 тисяч гривень (без РРО) (Таблиця 2). 

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз сукупного фіскального навантаження на домогосподарства  

ФРН та України (2 партнери без дітей) 

Фізична особа-найманий працівник Фізична особо-підприємець 

Податки з 

працівника 

 Податки з 

роботодавця 

 Податки1 Базові 

відрахування 

Змінні  

витрати 

ПДФО (18%) 

 

1800 

грн 

ЄСВ 2200 грн2 Спрощена система 

оподаткування: 

Підприємець-єдинник 

1300 грн 20% 

мінімальної 

заробітної 

плати Єдиний податок 

(ІІ група) 

Обсяг доходу, 

що оподаткований 

за ставкою 15 відсотків 

(згідно з пунктом 

293.4 статті 293 глави 1 

розділу XIV 

Податкового кодексу 

України) 

За наявності  

Військовий 

збір  

(1,5%) 

150 

грн 

Загальні 

відрахування 

роботодавця  

12200 ЄСВ (22%) 1430 грн  

Разом: 

 

2730 грн  

Заробітна 

плата  

нетто 

8050 

грн 

  Загальна система 

оподаткування  

  

(ПДФО 18%) 1800  

    Військовий збір  

(1,5%) 

150  

ПДВ 14% 1400  

Акцизний збір   

Алкогольні напої, 

фактична міцність яких 

вища за 22 відсотки 

об’ємних одиниць 

етилового спирту 

(за 1 літр) 

126,96% 

2539,2 

грн/місяць 

100 л/місяць 

1л ~ 20 грн 

 

 
1 Податковий кодекс України, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text˃ (2022, червень, 10). 
2 Закон про Державний бюджет на 2022 рік, 2021 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text˃ (2022, березень, 09). 
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Продовження табл. 2 

Фізична особа-найманий працівник Фізична особо-підприємець 

Податки з 

працівника 

 Податки з 

роботодавця 

 Податки1 Базові 

відрахування 

Змінні  

витрати 

    Сигарети з фільтром 

(за 1000 одиниць) 

1088,64 грн  

Абонплата за пакет 

на місяць (ФОП/ЮО) 

125 грн  

Платежі в інші банки 3 грн  

Виручка 20 грн 0,1% від суми 

min. 20 грн 

(каса) 

0,05% від суми 

min. 5 грн 

(ТСО/банкома

т)2 

Переведення коштів 

з корпоративного 

рахунку (рахунок ФОП) 

на власний рахунок або 

членів родини 

Будь-яка сума Податковий 

агент,  

ПДФО 18%, 

Військовий 

збір 1,5% 

Разом 3475 грн 

 

 

Дохід нетто (без 

акцизного збору, 

обрахунку кількості 

платежів, обсягів 

виручки) 

6525 грн  

Джерело: розроблено авторами 

 

Відповідні розрахунки були здійснені без урахування поточних витрат для суб’єктів 

господарювання, таких як екологічні податки, оренда приміщення чи майнового комплексу, закупівлі 

сировини/ матеріалів (в т.ч. всього, що віднесено до оборотних активів), кредитних зобов’язань, 

франшизи, страхових зобов’язань, заробітної плати працівникам (за наявності найманих осіб 

у суб’єктів господарювання). Отже, враховуючи наші розрахунки ми можемо дійти висновку, що 

в Україні у приватних підприємців (партнер № 2) досить високими є обсяги фіскального 

навантаження. Не маючи великих об’ємів прибутку підприємець фактично працює за мінімальними 

показниками рентабельності. Його дохід можна порівняти з найманим працівником, однак факторів 

ризиків набагато більше. Крім того, сукупний дохід домогосподарства не має жодних податкових 

пільг, що суттєво підвищує загальний фіскальний тиск на обох партнерів. 

Порівняльний аналіз податкових систем України та Німеччини дозволяє констатувати наявність 

диференційованого підходу в оподаткуванні ФРН з урахуванням потреб не захищених верств 

населення, а також екологічної орієнтації ведення бізнесу. У зв’язку з декларацією Україною про 

Європейський вектор сталого розвитку країни вважаємо важливим у післявоєнний період подальшу 

трансформацію українського законодавства у напрямку імплементації у вітчизняну практику 

позитивних аспектів оподаткування німецького законодавства. 

Висновки. Розвиток соціальної відповідальності з боку бізнес угруповань почався багато років 

тому, але темпи формування відповідної форми ведення бізнесу звичайно залежать від соціо-

економічного, екологічного та політичного розвитку власне самої держави. 

 
1 Податковий кодекс України, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text˃ (2022, червень, 10). 
2АТ КБ «Приватбанк» (2022). Вимоги для відкриття рахунку ˂https://privatbank.ua/business/otkryt-schet˃ 

(2022, квітень, 10). 
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Законодавство України, йде на шляху формування сучасного інституційного підґрунтя для 

розвитку соціально відповідального бізнесу, зокрема формування нормативної платформи для 

розвитку цифрових векторів соціально відповідних форм господарської діяльності. Дуже важливим 

аспектом подальшого розвитку сталого бізнесу України є вивчення найкращих світових практик, 

зокрема практики ФРН. Додаткового особливого значення набуває вивчення питання уникнення 

інституційних «пасток» у сфері соціально-відповідального бізнесу. Цьому аспекту присвячені 

подальші дослідження авторів, які будуть представлені у подальшому номері журналу. 
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Časopis vychází šestkrát ročně. 
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akademický titul, prácovní funkce,  postavení,  zaměstnání.  

 

Poznámky pod čarou – na každé stránce.   

Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný.  

Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být  poskytováné na základě norem  APA  (American 

Psychological Association).  

 

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt  uvedený ve formátu  

TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu).  

Všimněte si, prosíme, při zpracování  ilustraci  že  v časopisu  není použit barevný tisk. 

Rukopisy  které nesplňují tyto  technické požadavky  redakční  kolégie  neregistruje a  nebude probírat s účelem  

tisku a  zveřejnění.  

 

Adresa pro korespondenci: 

E-mail: publications@eujem.cz 

 

Web: http://eujem.cz 

 

Adresa: 

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 

 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                   ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

 

 24 

PŘÍKLADY ÚPRAVY  BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ A LITERATURY  

DLE POŽADAVKŮ  APA-STYLE   

 

Všeobecná pravidla:  

Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance  a v transliterovaném  seznamu 

literatury (references) musí být  zpracován na základě norem  APA-Style, v souladu s požadavky APA 

(American Psychological Association).  Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších 

bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na  způsob psaní: rovně 

a kurzivou (Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.  

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž 

nepřekládají se a netransliterují se.  Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.   

Seznam  literatury (references) na konci článku  se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést  odkaz na 

články v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě  v časopisech a sbírkách, 

doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:  

– Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);  

–  Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých 

závorkách: [];  

– Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];  

– Výchozí údaje s anglickým zápisem. 
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je možné datum poslední návštěvy/ náhledu  web-stránky v zaoblených závorkách:  () . Název měsíce 

nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.   

 

Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, 

a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce,  druhý je příklad 

odkazu  na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).   
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Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140. 
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Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. 
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Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing 

the peril. Washington, DC: Milken Institute, 5. 
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Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna 
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doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. 

[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State 

Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 
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Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 

trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-

content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). 
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обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
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RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  

ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

General rules:  

Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources 

(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 

Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. For 

more information see: http://www.apastyle.org 

When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 

and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference. 

Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are 

not translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article. 

References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to 

Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly 

recommend the following structure of references:  
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– original title of the article transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 

– original title of the source transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
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In References, when indicating a city of publication both in English and Cyrillic sources, the name of 
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