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Вступ. Одним з головних чинників, що визначають перспективи суспільного розвитку, є культура 

відносин держави, суб’єктів сфери підприємництва та суспільства. Особливості  нинішнього етапу полягають 
у тому, що Україна завершила початковий етап перехідного періоду - проголошення незалежності та набуття 
атрибутів держави і перейшла до етапу розвитку демократичних процесів, політичного та економічного 
облаштування, утвердження демократичних засад громадянського суспільства та посилення соціальної 
спрямованості ринкової економіки. 

Серед стратегічних планів держави, поряд з боротьбою з корупцією і тероризмом, затвердженням 
Військової доктрини України, модернізацією Збройних сил та правоохоронних органів України, зміцненням 
ролі України у міжнародних справах, позиціонуються такі суспільно важливі пріоритети, як: формування 
дієздатного громадянського суспільства, розбудова ефективної держави, що забезпечує безпеку і гідне життя 
людей, становлення вільного та соціально відповідального підприємництва.  На відміну від колишніх реалій, 
коли інтереси корпорацій і держави перепліталися в економіці і в політиці, зростає роль їх взаємодії як суб'єктів 
соціальних відносин, що суттєво впливає на характер і обсяг соціальних інвестицій суб’єктів підприємницької 
діяльності  

Дослідженню особливостей формування соціальної відповідальності та соціальних інвестицій  
присвячено значну кількість праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Найбільш вагомий внесок було зроблено 



зарубіжними вченими, такими як: Ю. Благов, Х. Боуэн, Т. Вілсон, К. Девіс, Е. Карнегі, А. Керрол, Ф. Котлер, М. 
Крамер, М. Портер, Л. Савицька, М. Фрідман та інші. Серед вітчизняних науковців доцільно виділити розробки 
І. Акімова [1], М. Бутко [2], В. Воробей [3], ,О. Грішнової [7], А. Колота [7], Е.Лібанової [8], С. Мельника [5], О. 
Петроє [6], П. Шевчука [9].  Водночас питання стимулювання участі суб’єктів сфери підприємництва в 
соціальному розвитку населення  та усвідомлення конкурентних переваг всіма учасників взаємовідносин у 
процесі формування соціальної відповідальності суб’єктів сфери підприємництва залишаються вкрай 
актуальними і важливими. 

Постановка завдання  – проаналізувати стимули та визначити конкурентні переваги учасників 
взаємовідносин у процесі формування  соціальної відповідальності суб’єктів сфери підприємництва 

Результати. На сьогодні в Україні відносини з державою, що встановлює «правила гри» в економіці, 
об'єктивно залишаються одним з важливих елементів бізнес-стратегії практично для будь-якої великої і 
середньої компанії. Форми та механізми взаємодії з державою мають істотний вплив на поведінку суб’єктів 
підприємницької діяльності і стимули, якими керуються їх власники . 

На початку 1990-х рр., спираючись на зарубіжний досвід підтримки стабільності в суспільстві, 
вітчизняні соціальні технологи запозичили так звану «систему соціального партнерства» на основі 
трипартизму, яка передбачає трибічну співпрацю між працівниками, роботодавцями та державою на 
регіональному, загальнодержавному та територіальному рівнях. Така система була створена на Заході в 1950-
1960-х рр. і досить успішно функціонувала тривалий час. Тристоронні комісії з’явилися на всіх основних рівнях 
державного управління, а представники органів державної влади, профспілок та бізнесу регулярно почали 
укладати угоди, в яких фіксувалися взаємні зобов’язання сторін. 

Вивчення досвіду західних і міжнародних корпорацій корисне для розуміння сутності як корпоративної 
соціальної відповідальності, так і корпоративного громадянства, але просте копіювання чужих принципів і 
стандартів без урахування національних особливостей не дає змоги досягти необхідної ефективності. 

Українські реалії демонструють посилення ролі бізнесу, що зумовлюється складністю та масштабністю 
проблем нового суспільства. Питання, що стосуються охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я 
населення, боротьби з безробіттям, боротьби з корупцією, стимулювання розвитку людського потенціалу тощо, 
держава вирішувати самостійно не спроможна. Державний сектор починає тісно співпрацювати з бізнесом у 
сфері розв’язання глобальних соціальних та екологічних проблем. У сучасних економічних умовах одним з 
ефективних механізмів підвищення конкурентоспроможності компанії, інвестиційної привабливості бізнесу, 
лояльності цільової аудиторії, держави і суспільства в цілому є соціально відповідальна поведінка корпорації. 
Сучасні ринкові системи заохочують гравців, які не тільки етично досягають основну мету - отримання 
прибутку, а й вкладають кошти в реалізацію соціальних проектів, орієнтованих на створення суспільної 
цінності. 

 Необхідно відзначити, що взаємодія на основі трипартизму має мультиплікативний та багатоаспектний 
характер (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Учасники взаємовідносин у процесі формування соціальної відповідальності суб’єктів сфери 

підприємництва 
 



Суб’єкти сфери підприємництва, які реалізують програми соціальної відповідальності, отримують 
конкурентні переваги в різних сферах діяльності. Ці переваги проявляються не відразу, тому різні соціальні 
проекти мають різний термін прояву своєї ефективності для суб’єктів сфери підприємництва. 

Найменший період отримання конкурентних переваг притаманний для такого аспекту соціальної 
відповідальності, як поліпшення відносин підприємства з персоналом.  

Вперше в 1900 р. в Англії засновник компанії «SC JOHNSON ( EС СI ДЖОНСОН)» С. Джонсон 
добровільно запропонував своїм працівникам оплачувану відпустку. У сучасному розумінні такий вчинок 
можна назвати соціально відповідальним. Досвід виплати платні співробітникам у XX ст. показав, що існує 
прямий ефект у вигляді підвищення продуктивності праці від різних нестандартних додавань до законодавчо 
встановленого соціального пакета - все це підвищує репутацію корпорації в очах співробітників. 

Репутація соціально відповідального роботодавця особливо важлива для високотехнологічних 
корпорацій, яким з огляду на виробничу специфіку потрібні висококваліфіковані креативні співробітники. У 
цьому випадку програми соціальної відповідальності стають елементом конкурентної боротьби за залучення 
найбільш професійних і творчих фахівців, для управління якими особливо ефективні нематеріальні стимули. 

Компаніям високотехнологічного сектору також важлива репутація соціально відповідальних 
роботодавців. Наприклад , британська компанія «Еліт Форвардерс ЛТД», що спеціалізується у сфері 
дистрибуції та складського господарства, в момент розширення своєї присутності в графстві Йоркшир вступила 
до співробітництва з місцевою благодійною організацією і місцевим центром зайнятості. Компанія виступила 
спонсором програми навчання для місцевих безробітних, наймаючи тих, хто найбільш успішно її завершив.  

В результаті було прийнято на роботу 300 нових співробітників; 106 з них було найняте через програму 
навчання; 46% з 106 найнятих були раніше безробітними протягом більш ніж 12 місяців [4, с. 360 ]. Таким 
чином, політика соціальної відповідальної дала змогу досягти кількох цілей одночасно: компанія поліпшила 
свої відносини з населенням і місцевою владою, залучила співробітників і взяла участь у скороченні безробіття 
в регіоні. 

Сучасні високотехнологічні корпорації реалізують програми репутаційного менеджменту, початок 
яким поклали в 1990-х рр. Білл Гейтс і Тед Тернер, які направляли мільярди доларів на благодійність. Такі 
програми покращують репутацію бізнесменів і, тим самим, підвищують капіталізацію їхнього бізнесу. Зазвичай 
у рамках цих програм школам даруються комп'ютери, персонал добровільно працює в соціально значущих 
проектах або просто робиться грошовий внесок на користь благодійних фондів, музеїв або громадських 
структур. 

Реалізуючи програми соціальної відповідальності, корпорації найчастіше допомагають врегулювати 
ситуацію, здатну завдати шкоди репутації компанії. Це особливо важливо для фірм, що володіють роздрібними 
торговельними марками з високою вартістю, тому вони найбільш вразливі до критики з боку ЗМІ та різного 
роду громадських організацій - екологів або захисників прав споживачів.  

Для споживачів інформація про програми соціальної відповідальності компанії є значущою при 
ухваленні рішення про купівлю товару або послуги, але не головною. 

Для представників українського бізнесу проблема соціальної відповідальності виходить з економічної 
сфери і належить скоріше до сфери моральних принципів чи нематеріальних цінностей. Якщо такий вектор 
набуде значного поширення, можна припустити, що сформується постраціональна економіка, в якій цільовою 
мотивацією корпорацій стане прагнення максимізувати не тільки свій прибуток, а й позитивні екзогенні 
фактори своєї діяльності при одночасному збереженні певного рівня прибутковості і капіталізації. Все це може 
відбутися на тлі зміщення суспільних цінностей від егоцентризму до соціоцентризму, який спостерігається 
зараз в Європі і особливо в скандинавських країнах. 

За радянських часів соціальна відповідальність бізнесу будувалася на основі державного патерналізму. 
У період перебудови це явище взагалі не спостерігалося. Сьогодні ж все більше суб’єктів сфери 
підприємництва, особливо великих, починають за власною ініціативою реалізовувати політику соціальної 
відповідальності. Це пов’язано з низкою чинників: 

По-перше, більшість українських великих компаній працюють за межами країни, що змушує їх 
відповідати міжнародним вимогам і стандартам, у тому числі у сфері корпоративної соціальної 
відповідальності; 

По-друге, вже багато суб’єктів сфери підприємництва розуміють, що соціальна відповідальність - це 
система управління ризиками, спрямована на довгостроковий розвиток бізнесу і зростання його вартості на 
світових фінансових ринках. Але ще значна кількість підприємців сприймають витрати на соціальні програми 
як вимушені витрати. 

З часом концепція соціальної відповідальності буде набувати все більшої популярності і довіри з боку 
бізнесу, суспільства і держави. Представники бізнесу усвідомлюють, що впровадження принципів 
корпоративної соціальної відповідальності забезпечить конкурентні переваги в довгостроковій перспективі, 
сприятиме мінімізації ризиків і збільшенню вартості бізнесу. 

Висновки. Таким чином, у розвинених країнах політика соціальної відповідальності стала невід’ємною 
частиною діяльності суб’єктів сфери підприємництва, враховуючи факт інтеграції українського бізнесу у 
світову економіку, можна зробити висновок, що незабаром відбудеться зростання інтересу до концепції ведення 
соціально відповідального бізнесу. Причин тому декілька: 



По-перше, влада все активніше закликає бізнес бути соціально відповідальним.  
По-друге, багато компаній розміщують свої цінні  папери на західних біржах, де до них висуваються 

певні вимоги в розкритті інформації, у тому числі у сфері корпоративної соціальної відповідальності.  
По-третє, суб’єкти сфери підприємництва починають усвідомлювати, що реалізація соціальної 

відповідальності дає змогу отримати певні конкурентні переваги, серед яких: 
- збереження висококваліфікованих співробітників і залучення найкращих фахівців (конкурентні 

переваги на ринку праці завдяки витратам на розвиток персоналу); 
- залучення співробітників високої кваліфікації, що забезпечить конкурентні переваги у вигляді 

зростання продуктивності праці; 
- забезпечення суспільної репутації, поліпшення іміджу, зростання вартості нематеріальних активів 

(репутації, гудвіла); 
- зростання довіри населення до діяльності компанії, її товарів та послуг;  
- зниження підприємницького ризику завдяки збереженню соціальної стабільності в регіоні ведення 

бізнесу і в суспільстві загалом; 
- підвищення інвестиційної привабливості, відповідність нормам і стандартам світової економічної 

спільноти ; 
- стійкість розвитку корпорації в довгостроковій перспективі; 
- встановлення партнерських відносин між бізнесом, владою і громадськістю. 
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