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Ñîö³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü á³çíåñó ÿê êëю÷îâèé ôàêòîð 
âçàєìîä³ї ì³æ ì³ñöåâèì á³çíåñîì, âëàäîю òà ãðîìàäîю

Досліджуються теоретичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу в Україні як одного із 
ключових факторів побудови платформи для співпраці між головними суспільними акторами: 
бізнесом, владою та суспільством.
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В óìîâàõ ³íòåãðàö³¿ á³çíåñ-åë³ò äî ì³æíàðîäíèõ êîðïîðàö³é ñåðåä ôàêòîð³â 
íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³ âèîêðåìëþþòü ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü á³çíåñó (ÑВБ) 
òà ïðîçîð³ñòü ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Ñàìå ö³ ôàêòîðè, íà íàøó äóìêó, ìàþòü ñòàòè 
îñíîâíèìè ìîòèâàòîðàìè âçàºìîä³¿ á³çíåñó ç ãðîìàäîþ òà âëàäîþ. Ïðîòå ñüîãîäí³ 
³ñíóº áàãàòî îáìåæóâàëüíèõ ôàêòîð³â ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
Îñíîâíèìè ñåðåä íèõ º ñëàáêà ìîòèâàö³ÿ á³çíåñó äî ñï³âïðàö³, îáóìîâëåíà 
«â³äñóòí³ñòþ ñôîðìîâàíîãî òà âïëèâîâîãî ñåêòîðà ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, 
êîòðèé áè ïðîñóâàâ ³äå¿ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ïðîôåñ³éíî 
á çàéìàëèñÿ äàíîþ ïðîáëåìîþ; â³äñóòí³ñòþ íåçàëåæíî¿ ãðîìàäñüêî¿ åêñïåðòèçè 
ñîö³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ïðîãðàì, ³ñíóâàííÿì çàêîíîäàâ÷î îáìåæåíèõ ðîçì³ð³â 
³ ñïîñîá³â ìîæëèâî¿ äîïîìîãè íóæäåííèì; â³äñóòí³ñòþ ñèñòåìè ³íôîðìóâàííÿ 
ñóñï³ëüñòâà ïðî ñîö³àëüí³ òà áëàãîä³éí³ ïðîåêòè, ïðî ³íâåñòîð³â ñîö³àëüíèõ 
ïðîãðàì òà ñèñòåìè îö³íêè ñóñï³ëüñòâîì ðåçóëüòàò³â ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì á³çíåñó; 
â³äñóòí³ñòþ äîñâ³äó òà óñï³øíèõ ïðèêëàä³â ç ñîö³àëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà» [10].

Äîòè÷íîþ äî äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè º ö³ëà íèçêà íàóêîâèõ ðîçâ³äîê 
закордонних і вітчизняних дослідників [1–10]. Серед них – К. Девіс, М. Фрідмен, 
Î. Гóìåííà, В. Вîðîáåé, Ñ. Кíÿçü, Î. Кóçüì³í, Ñ. Ìåëüíèê, А. Ñàäºêîâ, 
Î. Ñêðèïíèê. Ïðîòå íåäîñòàòíüî äîñë³äæåíèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ âïëèâó ÑВБ 
на партнерську взаємодію головних акторів суспільства – громадськості, бізнесу 
òà âëàäè. 

Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî ðîçêðèòòÿ òåîðåòè÷íèõ àñïåêò³â ÑВБ â Óêðà¿í³ 
ÿê îäíîãî ³ç êëþ÷îâèõ ôàêòîð³â ïîáóäîâè ïëàòôîðìè äëÿ ä³àëîãó ì³æ á³çíåñîì, 
âëàäîþ òà ãðîìàäîþ. Îçíà÷åíà ìåòà êîíêðåòèçóâàëàñü ó òàêèõ çàâäàííÿõ: 
1. Вèçíà÷èòè ïåðåâàãè ³ ñëàáê³ ñòîðîíè á³çíåñó òà ãðîìàäè â³ä âèêîíàííÿ 

ïðèíöèï³â ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
2. Ðîçãëÿíóòè ïîë³òèêó ÑВБ ïðîâ³äíèõ ФÏГ Óêðà¿íè òà êîíêðåòí³ ðåçóëüòàòè 

â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
3. Äîñë³äèòè ð³âåíü ï³äòðèìêè á³çíåñó ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè ó ðîçâèòêó 

ä³ÿëüíîñò³ ç ÑВБ.
Îñê³ëüêè ìàëè íà ìåò³ ðîçãëÿíóòè òåîðåòè÷í³ àñïåêòè ÑВБ â ðàìêàõ 

ïàðòíåðñüêî¿ âçàºìîä³¿ á³çíåñó, âëàäè òà ãðîìàäñüêîñò³, áóëî äåòàëüíî ðîçãëÿíóòî 
ñîö³àëüíó ñêëàäîâó êëþ÷îâîãî ïîíÿòòÿ.

Ñüîãîäí³ îäí³ºþ ç ôîðì âçàºìîä³¿ îðãàí³â âëàäè, á³çíåñó òà ãðîìàäè º 
ðîçðîáêà ñïåö³àëüíèõ êîìóí³êàòèâíèõ ïðîåêò³â, â³ä óñï³õó àáî ïðîâàëó ÿêèõ 
çàëåæèòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü âçàºìîä³¿ âèùåçãàäàíèõ ñóñï³ëüíèõ àêòîð³â, à òàêîæ 
ð³âåíü äîâ³ðè äî âëàäè ³ á³çíåñó. 

© О.М. Фещенко, Ю.Г. Горященко, 2010.



ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №3 173

Соціальна відповідальність бізнесу як ключовий фактор взаємодії

Серед факторів, що впливають на практику СВБ в Україні, – слабкі місцеві 
ãðîìàäè òà íååôåêòèâíà ñèñòåìà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Ç-ïîì³æ ñëàáêèõ ñòîð³í òà çàãðîç ó âèõîâàíí³ ³ ïðîñâ³ò³ ñóñï³ëüñòâà ùîäî 
ñóòíîñò³ äåìîêðàò³¿, â òîìó ÷èñë³ ðîçâèòêó ÑВБ, íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ñóñï³ëüíîãî 
ðîçâèòêó íàóêîâö³ âèä³ëÿþòü: 
−	 ç áîêó âëàäè: ïàñèâí³ñòü ãðîìàäñüêîñò³, íåãîòîâí³ñòü ¿¿ äî ñïðèéíÿòòÿ 

³íôîðìàö³¿; íåãîòîâí³ñòü á³çíåñó äî íàëàãîäæåííÿ ä³àëîãó; íåäîñòàòíº 
ô³íàíñóâàííÿ; íåãîòîâí³ñòü äî êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ³, 
ÿê íàñë³äîê, âèíèêíåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é; íåãîòîâí³ñòü äî ñïðèéíÿòòÿ 
êðèòèêè; íåäîâ³ðà ç áîêó ãðîìàäÿí;

−	 ç áîêó á³çíåñó: íåãîòîâí³ñòü äî óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ â ïîðîçóì³íí³, 
ñï³âïðàö³; íåãîòîâí³ñòü áðàòè ó÷àñòü ó æèòò³ ãðîìàäè; íåáàæàííÿ âèñòóïàòè 
ñïîíñîðàìè, ìåöåíàòàìè, áëàãîä³éíèêàìè; ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíö³¿; 
íåãîòîâí³ñòü äî ñïðèéíÿòòÿ êðèòèêè;

−	 ç áîêó ãðîìàäñüêîñò³: íàÿâí³ñòü ñòåðåîòèï³â ìèñëåííÿ; íåãîòîâí³ñòü ñïðèéìàòè 
³íôîðìàö³þ; ïàñèâí³ñòü ïðè âèð³øåíí³ âëàñíèõ ïðîáëåì; íåãîòîâí³ñòü 
êðèòè÷íî àíàë³çóâàòè ³íôîðìàö³þ; íåäîâ³ðà äî ä³ÿëüíîñò³ âëàäè; â³äñóòí³ñòü 
äîñâ³äó ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ [2]. 
Ñèëüíèìè ñòîðîíàìè º ïåðåâàãè äëÿ ñóñï³ëüñòâà:

−	 âäîñêîíàëåííÿ òà ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ íàñåëåííÿ;
−	 ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ì³æ á³çíåñîì, âëàäîþ ³ 

ãðîìàäñüê³ñòþ; 
−	 ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ àäðåñíî¿ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ¿¿ 

ïîòðåáóþòü;
−	 ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ, ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â, 

ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ³ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ íàñåëåííÿ, çáåðåæåííÿ òà 
âèêîðèñòàííÿ «³íòåëåêòóàëüíîãî ðåñóðñó» äëÿ ïîòðåá êðà¿íè ³ ðåã³îíó.
Äëÿ á³çíåñó:

−	 ï³äâèùåííÿ äîâ³ðè ãðîìàäÿí äî ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿;
−	 çàáåçïå÷åííÿ ñóñï³ëüíî¿ ðåïóòàö³¿ îðãàí³çàö³¿;
−	 ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó ³ ðîçâèòîê êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó íà ï³äïðèºìñòâ³, 

çàáåçïå÷åííÿ ëîÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó;
−	 ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçâèòêó 

êîìïàí³¿ çàâäÿêè âëàñí³é êîðïîðàòèâí³é ïîë³òèö³;
−	 ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ³ç âëàäíèìè ñòðóêòóðàìè, 

ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌІ [10].
Äî òîãî æ, ç ïðèéíÿòòÿì Óêðà¿íîþ ñòðàòåã³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó, âæå ìàºìî 

äåÿêó ïðàêòèêó îòðèìàííÿ âåëèêèõ ïðèáóòê³â (çìåíøåííÿ ðèçèê³â) óêðà¿íñüêèõ 
êîìïàí³é, êîòð³ ïðèä³ëÿþòü óâàãó ñîö³àëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê, êîìïàí³ÿ 
ç³ ñôåðè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ìîæå ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ІÒ-
ïèñåìíîñò³ ñåðåä ïåâíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ðàçîì ç óðÿäîâèìè ñòðóêòóðàìè. Ф³ðìè 
ç âèðîáíèöòâà ìåáë³â ìîæóòü äîïîìàãàòè ãðîìàäàì, ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä âèðóáêè 
ë³ñó, íîâèìè íàñàäæåííÿìè [1].

Ïîçèòèâíèì ó ñèíåðãåòè÷í³é ñï³âïðàö³ á³çíåñó òà ãðîìàäè ñüîãîäí³ º 
îïðèëþäíåííÿ íåô³íàíñîâèõ çâ³ò³â ï³äïðèºìñòâ. Òàê, ïðîâ³äíà óêðà¿íñüêà 
компанія – Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) – перша почала складати звіт 
çà ñòàíäàðòîì GRI (íàá³ð ïîêàçíèê³â, çà ÿêèì ðîçêðèâàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ç 
åêîíîì³÷íèõ, åêîëîã³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ïîêàçíèê³â) äëÿ âèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíèõ 
àñïåêò³â ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ òà âïëèâó íà äîâê³ëëÿ: íàïðèêëàä, âèêèäè 
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ïàðíèêîâèõ ãàç³â, ³íâåñòèö³¿ ó ðîçâèòîê ì³ñöåâèõ ãðîìàä. Ï³ä ÷àñ çáîðó ³íôîðìàö³¿ 
äëÿ îïðèëþäíåííÿ êîìïàí³ÿ ñòèêàëàñÿ ç òðóäíîùàìè àäàïòàö³¿ ì³æíàðîäíîãî 
ñòàíäàðòó äî óêðà¿íñüêîãî êîíòåêñòó, íåñï³âñòàâíîñò³ ³íôîðìàö³¿, óçãîäæåííÿ 
ç âèìîãàìè íàö³îíàëüíèõ îðãàí³â ñòàòèñòèêè, ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ â 
êîíòåêñò³, çíàõîäæåííÿ ñï³ëüíî¿ áàçè äëÿ çâ³òíîñò³ çàäëÿ âèêëþ÷åííÿ ð³çíèõ 
òðàêòóâàíü òîùî. Îòîæ, ÿêùî ÑКÌ, âåëèêà ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâà ãðóïà 
(ФÏГ), äî ÿêî¿ âõîäÿòü íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ï³äïðèºìñòâà òà êîìïàí³¿, çìîãëà 
впорядкувати й оприлюднити нефінансову інформацію в одному звіті – значить, 
öå ìîæëèâî ³ äëÿ ³íøèõ êîìïàí³é â Óêðà¿í³. Ïîñòóïîâî ôîðìóºòüñÿ çàïèò íà 
íåô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó. Çðåøòîþ, á³çíåñ-ñåðåäîâèùå ìîæå 
ñòàòè á³ëüø ïðîçîðèì [11].

Ïðèêëàäè ïîë³òèêè ÑВБ ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ФÏГ íàâåäåí³ ó òàáë. 2.
Ðåçóëüòàòè ïîë³òèêè ÑВБ â³ò÷èçíÿíèõ êîìïàí³é ñâ³ä÷àòü ïðî çíà÷íèé 

ñîö³àëüíèé åôåêò â³ä âïðîâàäæåííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî íàëàãîäæåííÿ ò³ñíèõ 
ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â ì³æ ãîëîâíèìè ñóñï³ëüíèìè àêòîðàìè: ãðîìàäîþ, 
á³çíåñîì ³ âëàäîþ. Îäíàê ñüîãîäí³ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü êîíñòàòóº 
íååôåêòèâí³ñòü òàêî¿ ñï³âïðàö³ (ðèñ. 2), àäæå á³çíåñ ³ âëàäà ÷àñòî çàéìàþòüñÿ 
«ïåðåêëàäàííÿì ñïðàâ» îäèí íà îäíîãî (ðèñ. 1).

 Таблиця 1 

Сучасне визначення поняття СВБ 

Джерело Визначення 

М. Фрідмен, 
[8] 

СВБ полягає у зростанні і максимізації прибутку. Доктрина соціальної 
відповідальності сильніше за все інше може підірвати основи вільного 
суспільства. Єдина відповідальність корпорації полягає у вилученні 
прибутку для акціонерів. 

Меморандум 
про СВБ, [1] 

СВБ – відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту 
або послуги, споживачів, працівників, партнерів, активна соціальна 
позиція компанії, яка полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії 
та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні 
найгостріших соціальних проблем. 

О.В. Гуменна, 
[1] 

СВБ – це політика, яка свідомо і цілеспрямовано обирається 
компанією для того, щоб не просто існувати (отримувати прибуток), а 
зробити свій позитивний внесок у розвиток сучасного суспільства. 

В. Воробей,  
[9] 

Соціальна відповідальність компаній – це спосіб управління бізнес-
процесами з метою забезпечення позитивного впливу на суспільство. 

Всесвітня ді-
лова рада за 
сталий розви-
ток (WBCSD), 
[3] 

Соціальна відповідальність компаній – це довгострокове зобов’язання 
компаній поводитися етично та сприяти економічному розвиткові, 
одночасно покращуючи якість життя працівників та їх родин, громади 
й суспільства загалом. 

А. Куліш,  
[5] 

Соціальна відповідальність – це концепція, що заохочує компанії 
враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за 
вплив діяльності компанії на споживачів, працівників, громади та 
навколишнє середовище в усіх аспектах своєї діяльності.  

Міжнародний 
форум лідерів 
бізнесу (IBLF) 
[12] 

СВБ – сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду 
бізнесу та суспільству й допомагає досягти соціального, економічного 
та екологічно усталеного розвитку через максимальне збільшення 
позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною мінімізацією 
його негативного впливу. 
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 Таблиця 2 

Приклади політики СВБ деяких ФПГ України 

ФПГ Суть соціальних проектів Результати 

С
К

М
 

У своїй діяльності СКМ бере до уваги нову парадигму 
стійкого розвитку, що охоплює три аспекти людської 
діяльності: економічний, екологічний і соціальний. 
Для визначення соціальних аспектів діяльності та 
впливу на довкілля (надання інформації про викиди 
парникових газів, інвестиції у розвиток місцевих 
громад тощо) Група першою почала звітувати за 
стандартом GRI з нефінансової інформації. 

СКМ посідає перше 
місце в національному 
рейтингу відкритих та 
відповідальних ком-
паній, складеному 
журналом «Гвардія» 
[11].  

Ін
ду

ст
рі

-
ал

ьн
ий

 С
ою

з 
Д

он
ба

су
 

Разом з міською радою м. Алчевська та Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID) підписано 
меморандум про співпрацю з питань розвитку 
стратегічного плану розвитку міста, місцевого 
самоврядування, громадських організацій та 
громадської активності. 

Запроваджені нові 
соціальні бізнес-мо-
делі для розвитку 
місцевого громадянсь-
кого суспільства [11]. 

Гр
уп

а 
«Н

ік
о»

 

Соціальне інвестування спільно з МОЗ, Національною 
дитячою лікарнею «ОХМАТДИТ» у створення в 
Україні інфраструктури, що дасть можливість 
здійснювати необхідне лікування дітей в Україні, а не 
за кордоном, таким чином одночасно призупинити 
витік капіталу з національної економіки. Група 
ініціювала розробку державної програми 
«Трансплантація кісткового мозку». 

Інвестиції у створення 
інфраструктури в Ук-
раїні дають змогу 
здійснювати необхідне 
лікування в країні до 
200 дітей на рік з усіх 
регіонів замість 10 за 
кордоном [11]. 

«К
он

це
рн

 
Га

лн
аф

то
га

з»
 «Концерн Галнафтогаз» приєднався до глобальної 

ініціативи ООН у сфері Корпоративної Соціальної 
Відповідальності, підписавши ініційований ООН 
Глобальний Договір (The Global Compact). Згідно з 
положеннями концерн встановив стандарти СВБ, 
побудови трудових відносин, охорони навколишнього 
середовища, боротьби з корупцією тощо. 

За результатами дослі-
дження агенції Cbonds 
«Концерн Галнафто-
газ» визнано найбільш 
інформаційно від-
критим серед емітентів 
України [14]. 

В
А

Т 
«Л

ьв
ів

сь
ка

 
пи

во
ва

рн
я»

 

У 2005 р. було створено Перший музей пивоваріння з 
такими завданнями: музей має зберігати та 
популяризувати предмети і традиції, пов’язані з 
культурою виробництва та споживання пива у Львові; 
виховувати культуру споживання пива методом 
поєднання навчання, розваг та відпочинку; 
створювати визначне туристичне місце у Львові.  

Важливість першої 
пивоварні України бу-
ла відзначена і сві-
товими експертами – 
промислові будівлі 
товариства потрапили 
до списку культурних 
цінностей ЮНЕСКО. 

Ед
іп

ре
с 

У
кр

аї
на

 

Розроблена програма «Дорога до успіху» з метою 
допомоги дітям-сиротам України соціально 
адаптуватися у суспільстві. Робота здійснюється зі 
школами-інтернатами Київської, Чернігівської та 
Вінницької областей.  

Створено прецедент 
партнерських відносин 
між медіа, бізнесом, 
благодійною органі-
зацією та державою. 
Понад 60% учасників 
програми продовжило 
навчання за обраними 
спеціальностями.  

 



176 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2010, №3

О.М. Фещенко, Ю.Г. Горященко

Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà âèñîê³ î÷³êóâàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ äåðæàâîþ 
ñâî¿õ ñîö³àëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, á³çíåñ ïåðåâàæíî ââàæàº íåîáõ³äíèì âèð³øåííÿ 
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ó ñóñï³ëüñòâ³ òà óñâ³äîìëþº äîö³ëüí³ñòü ñâîº¿ ó÷àñò³ ó 
цьому [12]. Серед популярних заходів нині – благоустрій території, допомога 
âëàäíèì ñòðóêòóðàì ó ðîçâ’ÿçàíí³ ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, ñòâîðåííÿ íîâèõ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü òîùî. Ïðè÷îìó âåëèê³ êîìïàí³¿ íàáàãàòî á³ëüøå çàéìàþòüñÿ 
ðîçâèòêîì ñâî¿õ ðåã³îí³â ó ïîð³âíÿíí³ ç íåâåëèêèìè êîìïàí³ÿìè. Ìàéæå âñ³ 
êîìïàí³¿ çä³éñíþþòü çàõîäè ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ùîäî ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â 
òà êë³ºíò³â àáî ïàðòíåð³â ïî á³çíåñó.

Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî Аíàë³òè÷íî-äîðàä÷èì Цåíòðîì 
Бëàêèòíî¿ Ñòð³÷êè ÏÐÎÎÍ â Óêðà¿í³ [12], ñâ³ä÷àòü ïðî íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü 
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ïðèõèëüíèê³â ð³øåííÿ ïðîáëåì ñóñï³ëüñòâà âèêëþ÷íî äåðæàâîþ ó Хàðêîâ³ 
(69,9% ï³äïðèºìñòâ). Òèõ, õòî ïåðåêîíàíèé ó òîìó, ùî âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ 
проблем – виключно прерогатива бізнесу, найбільше в Дніпропетровській області 
(38,8% ï³äïðèºìñòâ). Äëÿ Кèºâà ³ Кè¿âñüêî¿ îáëàñò³ öåé â³äñîòîê ñòàíîâèòü 36,4, 
для Одеси та області – 37, для Донецька і Донецької області – 35,8, для Львова 
і Львівської області в цілому – лише 29,8, для Харкова та області – 12,2.

Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ [12] ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ÷àñòêà ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ 
ââàæàþòü, ùî á³çíåñ ïîâèíåí áðàòè ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ 
ïðîáëåì ñóñï³ëüñòâà, íàáàãàòî âèùà ñåðåä êîìïàí³é äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, 
ïîð³âíÿíî ç ïðèâàòíèìè ï³äïðèºìñòâàìè.

Íà íàø ïîãëÿä, â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà íàðàç³ íå º ñîö³àëüíî àäàïòîâàíèìè, 
àäæå ¿õ ïîâåä³íêà íåàäåêâàòíà äî ïð³îðèòåò³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ðåã³îí³â. 

Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ [12] äàþòü çìîãó äîñë³äèòè ð³âåíü ï³äòðèìêè á³çíåñó 
ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè ó ðîçâèòêó ä³ÿëüíîñò³ ç ÑВБ (ðèñ. 2).

Äàí³ ðèñ. 2 çàñâ³ä÷óþòü, ùî íàéâèùèé ð³âåíü «ïðèìóñîâî¿ ñï³âïðàö³» ì³æ 
îðãàíàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè òà á³çíåñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó Хàðê³âñüê³é (58,3% 
ï³äïðèºìñòâ), Äîíåöüê³é (58%) òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é (48,2%) îáëàñòÿõ. 
Б³ëüø³ñòü ФÏГ, ÿê³ çàïðîâàäæóþòü ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, ðîçòàøîâàíà ñàìå â öèõ 
ðåã³îíàõ. Îäíàê, á³çíåñ íå º íåçàëåæíèì àêòîðîì â äàíèõ îáëàñòÿõ, à çíà÷èòü, 
ïîë³òèêà, ÿêó îáèðàþòü êîìïàí³¿, çàëåæèòü â³ä ö³ëåé îðãàí³â âëàäè. Íàéíèæ÷èé 
показник «примусової співпраці» – у Львівській області (15,6% підприємств). 

Óñå ñêàçàíå äàº ï³äñòàâè çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ðîçáóäîâà 
³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, â ïåðøó ÷åðãó, ìàº áàçóâàòèñÿ íà äåìîêðàòè÷íèõ 
свободах,  незалежності,  партнерстві  головних  акторів  суспільства  –  громади, 
á³çíåñó òà âëàäè. 

Îòæå, íàðàç³ â Óêðà¿í³ ñï³âïðàöÿ ÷àñòî íîñèòü ïðèìóñîâèé õàðàêòåð. Цå 
ñòîñóºòüñÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ç ÑВБ. В öèõ óìîâàõ íåìîæëèâèì º âåäåííÿ ä³àëîãó, 
ÿêèé ìîæå áóòè êîíñòðóêòèâíèì ëèøå ì³æ ãðîìàäÿíñüêèì ³íôîðìàö³éíèì 
ñóñï³ëüñòâîì, ñîö³àëüíî àäàïòîâàíèì á³çíåñîì òà ïðàâîâîþ â³äïîâ³äàëüíîþ 
âëàäîþ. Аäæå ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíèé á³çíåñ ìàº ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ â 
Óêðà¿í³ ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíî¿ åêîíîì³êè, âèð³øåííþ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî 
партнерства на тристоронніх засадах: держава – бізнес – влада.
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Фещенко О.М., Горященко Ю.Г. Социальная ответственность бизнеса как ключевой фактор 
взаимодействия между бизнесом, властью и обществом.

Исследуются теоретические аспекты социальной ответственности бизнеса в Украине как 
одного из ключевых факторов построения платформы для сотрудничества между главными 
общественными актерами: бизнесом, властью и обществом.
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Feshchenko O.M., Horiashchenko Yu.H. Social Responsibility of Business as Key Factor of Co-operation 
Between Local Business, Authorities and Society.

Theoretical aspects of social responsibility of business in Ukraine as one of the key factors of platform 
construction for collaboration between main public actors - business, authorities and society are analyzed.
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