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В статті досліджено науково-методичні підходи до формування соціальних програм 
підприємств в контексті корпоративної соціальної відповідальності, подано 
систематизацію інтересів стейкхолдерів у контексті формування  національної моделі 
КСВ на основі трипартизму, визначено, що в основу соціальних програм та заходів слід 
покласти концепцію сталого розвитку 

 
The article examines the scientific and methodological approaches to the formation of 

social programs of enterprises in the context of corporate social responsibility, systematizes 
the interests of stakeholders in the context of the formation of the national model of CSR on 
the basis of tripartism, determined that social programs and activities should be based on 
sustainable development 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. Економічне 

середовище, в якому нині функціонують 
підприємства, суттєво впливає на умови 
праці і життя людей. Йдеться про участь 
капіталу в розвитку соціальної 
інфраструктури за місцем розташування 
суб’єктів господарювання, а також про їх 
соціальну відповідальність в місцевому, 
регіональному і національному масштабах. 
Соціальна активність підприємств, як 
правило, розглядається у рамках доктрини 
«соціальної відповідальності бізнесу». Щодо 
великого бізнесу, використовується також 
інший термін – «корпоративна соціальна 
відповідальність». Оскільки в Україні 
соціальна активність характерна саме для 
великого корпоративного підприємництва, і 
підприємства є індикаторами розвитку 
економіки, то дослідження цих процесів 
набуває особливого значення. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Процеси корпоративної 
соціальної відповідальності базуються на 
процедурах корпоративного управління. Такі 
процедури, їх теоретичне обґрунтування 
закладено в наукових працях Сазонця І.Л. [1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7], Сокуренка П.М., 

Вдовиченка Ю.В [6]. В своїй праці ми 
аналізували процеси корпоративної 
соціальної відповідальності, спираючись на 
праці Тадеєвої Н. В. та Сазонця І.Л. [4; 5]. Ці 
вчені проаналізували напрями розвитку 
сумлінної ділової практики в Україні, 
національні моделі соціального партнерства 
та їх вплив на розвиток сумлінної ділової 
практики, Чинники формування сумлінної 
ділової практики корпорацій у сучасній 
економіці. В нашій статті ми спинилися на 
дослідження окремих аспектів формування 
соціальних програм підприємств, які не 
досліджувалися авторами раніше.  

Мета статті. Метою статті є розробка 
науково-методичних підходів до 
формування соціальних програм 
підприємств в контексті корпоративної 
соціальної відповідальності. В статті 
проаналізовано підходи соціальної 
діяльності будівельних підприємств в сфері 
корпоративної соціальної відповідальності 
та визначено особлива значущість 
ефективної соціальної діяльності 
будівельних підприємств для ефективного 
функціонування всіх сфер народного 
господарства.   
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Виклад основного матеріалу. На основі 
критичного аналізу зарубіжної та 
вітчизняної наукової літератури нами 
конкретизовано поняття «соціальної 
програми» як комплексу узгоджених заходів 
за цілями, строками, ресурсами і 
виконавцями у масштабах визначеної 
території та галузі соціальної сфери, що 
спрямовані на вирішення комплексу 
соціальних проблем. Як правило, соціальний 
і соціально-економічний ефект соціальних 
програм виражається у підвищенні якості 
життя громадян і суспільства в цілому. На 
основі логічного узагальнення та синтезу 
наукових підходів доведено, що об’єктом 
особливого соціального піклування 
підприємства є його працівники як основний 
рушій розвитку, створення умов для їх 
професійного зростання, особистого 
розвитку і повноцінного відпочинку, 
забезпечення максимально комфортних 
умов праці тощо. За умови реалізації 
соціальних програм постає проблема 
спільного фінансування проектів 
соціального інвестування. В розвинених 
країнах підприємства виділяють кошти на 
реалізацію цих проектів без залучення 
бюджетних ресурсів. В Україні ситуація має 
певну специфіку. Так, для деяких 
вітчизняних підприємств тема реалізації 
соціальних програм при впровадженні 
корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) спочатку передбачається за їх 
ініціативою, а не виникає з примусу 
суспільства чи держави. Це, в першу чергу, 
підприємства, які сформувалися на базі 
радянських, і яким дісталася у «спадок» 

необхідність підтримувати соціальну 
інфраструктуру окремих населених пунктів. 
Ситуація ускладнюється тим, що нерідко 
зустрічаються підприємства, які 
намагаються приховати свої неетичні дії 
через демонстрацію певних досягнень, 
наприклад, у благодійності. Встановлено, що 
суспільство на даний час чекає активної 
позиції підприємств понад мінімальний і 
обов’язковий набір вимог. Частину цих 
«вимог» підприємства встановлюють самі 
для себе, наприклад, ефективність і 
прибутковість діяльності; інша частина – 
передбачена законодавчо (необхідність 
сплати податків та ін.). Ймовірно, 
підприємства потребують розуміння того, що 
у суспільства є додаткові очікування від їх 
діяльності. Концепцію соціально 
відповідальної поведінки підприємств давно 
переведено зі складу теоретичних 
обґрунтувань до її активного впровадження, 
що здійснюється представниками бізнес-
середовищ внаслідок розвитку таких 
тенденцій, як: зниження ролі держави в 
соціальній сфері; збільшення вимогливості з 
боку споживачів до діяльності підприємств; 
розподіл відповідальності між партнерами і 
підвищені вимоги, у тому числі соціальні, з 
боку інвесторів. Соціально відповідальна 
поведінка не вимагає радикального розриву 
зі звичайними формами корпоративної 
діяльності.  

На основі дослідження Сазонця та 
Тадеєвої, можна визначити аспекти 
розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності на основі аналізу інтересів 
різних учасників цього процесу (таблиця). 

Таблиця 
Систематизація інтересів стейкхолдерів у контексті формування  

національної моделі КСВ на основі трипартизму 
Категоріїї 

стейкхолдерів 
Економічні аспекти Екологічні аспекти Соціальні аспекти 

Акціонери та 
власники 

Фінансові результати 
Контроль ризику, 
попередження і 

прозорість

Пов'язаний з іміджем контроль 
ризиків, попередження ризиків

і кризовий менеджмент

Публічна власність 
Внесок у національне та 

регіональне добробут
Дотримання 
регламентів

Дотримання трудового 
законодавства
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продовження таблиці 

Фінансові установи, 
банки 

Економічна стійкість, 
вимоги до оборотного 

капіталу 

Контроль екологічний 
ризиків їх фінансові 

наслідки 

Очікування зміни потрібностей 
для обмеження витрат 

Страхові компанії Компенсація витрат Контроль ризиків 
Професійне інвестування і 

субпідрядники 

Службовці і 
профспілки 

Соціальна 
справедливість і 

винагороду за працю

Дотримання умов 
роботи на робочому 

місці

Мотивація, внутрішні 
консультації, навчання, 

працевлаштування

Клієнти Гарантії, якість Споживання ресурсів Етика, справедлива торгівля 

Постачальники 
Довгострокові 

партнерські відносини
Формалізація технічних 

специфікацій
Формалізація етичних вимог 

Субпідрядники 

Справедлива 
винагорода, інформація 

про перспективи 
розвитку 

Чітке визначення 
екологічних 

характеристик 
продуктів і процесів 

Формалізація тренованій до 
умов виробництва, найму і 

методів аудиту 

Дистриб'ютори 
Конкуренція і контроль 

маржі 

Зниження кількості 
відходів упаковки при 
транспортування, учт 
екологічних аспектів

Розробка етичним допустимих 
продуктів 

Споживачі Справедлива ціна 
Захист навколишнього 

середовища та 
інформація

Відповідність трудового 
законодавства 

Конкуренти 
Досягнення 

(Benchmarks) 
Відповідність 

екологічним нормам 

Відповідність законодавству 
про конкуренцію, етику, 
відсутність соціального 

демпінгу 
Місцеві та 

регіональні 
спільноти 

Стійкість підприємства
Інформація та 

прозорість, зменшення 
конфліктності

Місцеві очікування, участь у 
вирішення питань зайнятості

Неурядові 
організації 

Прозорість 
(транспарентність) 

Зобов'язання щодо 
захисту навколишнього 

середовища

Дотримання прав людини і 
міжнародних угод 

 
Нами систематизовано підходи до 

класифікації соціальних програм при 
впровадженні підходів КСВ підприємствами. 
Аналіз сучасної економічної літератури дає 
підстави констатувати, що більшістю авторів 
розглянуто особливості КСВ в економіці, 
натомість відсутні дослідження за даною 
тематикою у будівництві. На думку автора, 
будівництво задовольняє потреби не лише 
громадян і держави, але й забезпечує 
розвиток різних видів економічної 
діяльності. Зростання будь-якого іншого 
економічного сектора залежить від обсягу 
потужностей і технічних можливостей 

будівництва. Існуючий в Україні попит на 
житло створює умови для ефективного 
інструменту реалізації соціальних програм і 
дозволяє будівництву як виду економічної 
діяльності ефективно функціонувати, бути 
привабливим економічним об’єктом для 
інвесторів.  

Розв’язання проблеми ринкової 
перебудови житлового будівництва в Україні 
стане реальним за наявності нормативно-
правової бази, яка б стимулювала роботу 
всіх сфер будівництва, а також 
запровадження принципово нового 
інвестиційного очікування:  
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отримання локально значущого ефекту;  
формування пріоритетів розвитку 

держави;  
чіткі та прозорі «правила гри»;  
підвищення якості державного 

управління та макроекономічного 
регулювання;  

підтримка національного виробника;  
підвищення продуктивності праці;  
висока професійна підготовка робочої 

сили;  
підтримка інноваційних проектів у 

малому та середньому бізнесі;  
зниження податкового тиску. 
Підприємство повинно мати механізм, 

що забезпечував би надходження коштів до 
даної сфери економіки з різноманітних 
джерел фінансування: державних, 
приватних, комерційних, іноземних. 
Розвиток соціальних програм з будівництва 
житла є одним із засобів покращення 
існуючої складної ситуації в Україні. 
Будівництво доступного житла за рахунок 
державних коштів на даний час майже 
зупинено. Зважаючи на вище викладене, з 
метою реалізації даної програми державою 
повинні бути створені умови для 
забезпечення взаємодії з підприємствами 
щодо будівництва доступного житла 
середнього класу за вартістю, яка не 
перевищує усереднену вартість 
спорудження житла. За результатами 
дослідження з’ясовано, що світова практика 
реалізації КСВ підприємств спирається на 
прагнення будувати свої відносини з 
громадськістю, орієнтуючись на 
довгостроковий період, оскільки саме 
постійні споживачі забезпечують 
стабільність бізнесу. Втрата постійних 
споживачів миттєво знаходить своє 
відображення у зменшенні обсягів 
реалізації.  

Однією з важливих передумов 
реалізації інвестиційних намірів 
забудовників є формування прозорого і 

стабільного правового поля для їх 
діяльності. В основу соціальних програм та 
заходів слід покласти концепцію сталого 
розвитку, за якою КСВ визначається як 
довгострокове зобов’язання підприємств 
щодо етичної поведінки під час 
провадження своєї діяльності та сприяння 
економічному розвитку з метою покращення 
якості життя «стекхолдерів». 
Перспективність даної доктрини 
підтверджена апробацією у розвинутих 
країнах світу. 

Висновки. Проведене дослідження 
дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Внаслідок проведення соціально-
економічних реформ постає необхідність 
розроблення механізмів соціальної 
орієнтації економіки, фундаментом яких 
стануть конкуренція і ринок. У зв’язку з 
поширенням системи інтегрованого 
маркетингу відбувається процес 
концентрації корпоративного капіталу, що 
уможливлює вирішення проблем між 
структурами потреб і виробництва, чим буде 
підтримано соціальну спрямованість 
виробництва, його підлеглість задоволенню 
потреб населення.  

2. При дослідженні соціальних програм 
підприємств обґрунтовано сучасні концепції 
корпоративної соціальної відповідальності. 
Соціальну відповідальність підприємств 
ідентифіковано як обов’язок власників 
ухвалювати ті рішення і слідувати тим 
напрямам діяльності, які бажані з точки зору 
трудових колективів, громад та суспільства. 
Було визначено ситуацію, згідно з якою 
суб’єкти господарювання, крім дотримання 
норм законодавства і виробництва якісної 
продукції, а також виконання законних дій 
відповідно до поставлених цілей, 
добровільно покладають на себе додаткові 
зобов’язання перед суспільством, що сприяє 
покращенню якості життя людей.  

3. На основі досліджень загальних 
підходів соціальних програм підприємств та 
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соціальних орієнтирів їх діяльності 
поглиблено теоретичні основи визначення 
поняття корпоративної соціальної 
відповідальності в економічному механізмі 
діяльності підприємств через функції, що 
вони виконують:  

− підприємство-роботодавець: створює 
привабливі робочі місця, виплачує 
нараховану заробітну плату;  

− підприємство-виробник товарів і 
послуг: створює якісні товари і надає 
послуги;  

− підприємство-платник податків: 
сплачує всі податки, дотримуючись чинних 
норм законодавства;  

− підприємство-позичальник капіталу: 
вчасно погашає кредити, виходить на 
міжнародні фондові ринки;  

− підприємство-бізнес-партнер: 
демонструє добросовісну ділову практику, 
встановлює надійні відносини з 
постачальниками і дистриб’юторами;  

− підприємство-сусід (корпоративний 
громадянин): запобігає можливим 
негативним наслідкам своєї діяльності, 
наприклад, у сфері екології; підтримує 
соціальне благополуччя;  

− підприємство-член громадських 
організацій: сприяє формуванню цивільного 
суспільства. 
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SOCIAL AND COMMUNICATIVE ADVANTAGES OF EDUCATION OF EDUCATIONAL  
TOURISM PROGRAMS 
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В статті здійснено спробу виявити соціальні та комунікативні переваги розвитку 
програм освітнього туризму підприємствами міжнародного туризму. Встановлено, що в 
сучасному світі співробітництво в галузі освіти є найважливішим і актуальним завданням 
багатьох країн, оскільки саме навчанню і вихованню молоді належить істотна роль у 
процесі духовного зближення народів, інтеграції світової спільноти. Окреслені фактори 
сприяють бурхливому розвитку міжнародного освітнього туризму, під яким слід розуміти 
поїздки з метою навчання за кордоном. Узагальнено, що такий вид туризму об'єднав дві 
самостійні галузі – туризм і освіта 

 
The article attempts to identify social and communicative benefits of the development of 

educational tourism programs by international tourism enterprises. It has been established 
that in the modern world, cooperation in the field of education is the most important and up-
to-date task of many countries, since education and upbringing of young people play an 
essential role in the process of spiritual convergence of nations and integration of the world 
community. The factors, which have been outlined, contribute to the rapid development of 
international educational tourism that should be understood as trips for the purpose of 
studying abroad. Overall, this type of tourism has united two separate industries such as 
tourism and education 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Ключові слова: туризм, освітній туризм, міжнародний туризм, міжнародний освітній 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 
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