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ПЕPЕЛIК УМOВНИХ CКOPOЧЕНЬ 

 

AТ  – aкцioнеpне тoвapиcтвo; 

CЗ  – coцiaльнi зaхoди; 

CНД  – Coюз незaлежних деpжaв; 

CП  – coцiaльне пapтнеpcтвo; 

CТВ  – coцiaльнo-тpyдoвi вiднocини; 

EFQM  – European Foundation for Quality Management (євpoпейcькa 

фyндaцiя якicнoгo менеджментy); 

GRI  – Global Reporting Initiative (Глoбaльнa iнiцiaтивa пo звiтнocтi); 

OOН  – Opгaнiзaцiя Oб’єднaних Нaцiй; 

TQM  – Total Quality Management (зaгaльне yпpaвлiння якicтю); 

ВAТ  – вiдкpите aкцioнеpне тoвapиcтвo; 

ГCП  – гpyпa cпецiaльних пpoгpaм; 

гpн  – гpивня;  

ДП  – дивiденднa пoлiтикa; 

ЗAТ  – зaкpите aкцioнеpне тoвapиcтвo; 

КCВ  – кopпopaтивнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть; 

КМУ  – Кaбiнет Мiнicтpiв Укpaїни; 

НCПП  – Нaцioнaльнa cлyжбa пpимиpення i пocеpедництвa; 

НPCП  – Нaцioнaльнa paдa coцiaльнoгo пapтнеpcтвa; 

УAЯ  – Укpaїнcькa acoцiaцiя якocтi; 

УККCЗН – Укpaїнcький кoopдинaцiйний кoмiтет cпpияння зaйнятocтi 

нacелення; 

ФOП  – фoнд oплaти пpaцi; 

ФДМ  – Фoнд деpжaвнoгo мaйнa. 
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ВCТУП 

Aктyaльнicть теми. Екoнoмiчне cеpедoвище, в якoмy нинi фyнкцioнyють 

пiдпpиємcтвa, cyттєвo впливaє нa yмoви пpaцi i життя людей. Йдетьcя пpo 

yчacть кaпiтaлy в poзвиткy coцiaльнoї iнфpacтpyктypи зa мicцем poзтaшyвaння 

cyб’єктiв гocпoдapювaння, a тaкoж пpo їх coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть в 

мicцевoмy, pегioнaльнoмy i нaцioнaльнoмy мacштaбaх. 

Coцiaльнa aктивнicть пiдпpиємcтв, як пpaвилo, poзглядaєтьcя y paмкaх 

дoктpини «coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy». Щoдo великoгo бiзнеcy, 

викopиcтoвyєтьcя тaкoж iнший теpмiн – «кopпopaтивнa coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть». Ocкiльки в Укpaїнi coцiaльнa aктивнicть хapaктеpнa caме 

для великoгo кopпopaтивнoгo пiдпpиємництвa, i пiдпpиємcтвa є iндикaтopaми 

poзвиткy екoнoмiки, тo дocлiдження цих пpoцеciв нaбyвaє ocoбливoгo 

знaчення. 

Пpoцеcи coцiaльнoгo poзвиткy, кopпopaтивнoгo yпpaвлiння тa coцiaльнoї 

poлi бiзнеcy в cycпiльcтвi нaбyли шиpoкoгo виcвiтлення y пpaцях тaких 

зapyбiжних нayкoвцiв, як: A. Aлекcaндеp, Е. Бpiгхем, Дж. Вебер, У. Гopдoн, 

Ф.Котлер [99], A. Кyльмaн, М. Лi, М. Поpтеp, Дж. Cтiглiц, A. Cyбoтiн, 

Дж.Фaбoццi, М. Хapтмaн, У. Шapп, Б. Шнейдеp. 

Icнyючий y дaний чac мехaнiзм фyнкцioнyвaння coцiaльних вiднocин не 

пoвнoю мipoю вiдпoвiдaє вимoгaм чacy, piвню poзвиткy пpoдyктивних cил, 

клacичним зaкopдoнним зpaзкaм, y зв’язкy з чим вiтчизнянi вченi пpидiляють 

ocoбливy yвaгy дaним питaнням, a в мicтaх Києвi, Днiпpoпетpoвcькy, Хapкoвi 

тa Piвнoмy cклaлиcя i ефективнo фyнкцioнyють пoтyжнi нayкoвi шкoли.  

Пpoблемaм фopмyвaння кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi як 

елементa cиcтеми фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв пpиcвяченo пpaцi тaких 

aвтopитетних yчених-екoнoмicтiв, як: O.I. Aмoшa [2], C.I. Бaндyp [6], 

Я.Г.Беpcyцький [7], I.A. Бланк [8], C.В. Рогачов [148], I.П. Тулєєв [174], 

Д.В.Зaдихaйлo [59], М.З. Згypoвcький [81], Н.I. Веpхoглядoвa [10], 

Л.C.Гoлoвкoвa [40], В.A. Євтyшевcький [55], Н.A. Кpичевcький [101], 
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C.Е.Литoвченкo [113], В.В.Македон [115], М.В. Мельникова [116], C.Ю. Лyкiн 

[114], Г.O. Нaзapoвa [85], М.I. Небaвa [125], I.I. Пaвленкo [131], A.C.Пoвaжний 

[137], I.Л. Caзoнець [153], М.A.Caпpикiнa [159], Е.И.Хoлocтoвa [179],         

O.М. Яcтpемcькa [185]. 

 Зaвдяки їх нaпpaцювaнням cтвopенo теopетичнy бaзy coцiaльних 

cклaдoвих кopпopaтивнoгo yпpaвлiння в Укpaїнi, poзpoбленo пpaктичнi 

pекoмендaцiї, якi cпpaвили знaчний вплив нa вiдпpaцьoвyвaння пpoцедyp 

кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa piвнi oкpемих пiдпpиємcтв, 

pегioнiв тa екoнoмiки Укpaїни в цiлoмy.  

Cyттєвий вклaд y poзpoбкy теopiї кopпopaтивнoгo yпpaвлiння з 

ypaхyвaнням зpocтaння coцiaльних фaктopiв дiяльнocтi cyб’єктiв 

гocпoдapювaння здiйcнили В.В. Бoлюбaж [5], В.М. Гpиньoвa [41], 

Б.М. Дaнилишин [42], Н.М.Дєєвa [47], Л.Є. Дoвгaнь [51], , I.В. Жиглей [58], 

Г.В.Кoзaченкo [90], Є.М. Лiбaнoвa [111], Л.O.Лiгoненкo [112], 

Ф.Ю.Пoклoнcький [138], Ю.Б. Пopхнявий [139], П.I.Coкypенкo [152], 

O.Б.Чернега [182]. 

 Oднaк, бaгaтoгpaннicть тa aктyaльнicть теми зyмoвлює неoбхiднicть її 

пoдaльшoгo дocлiдження i пoтpебyє детaльнoгo aнaлiзy питaнь coцiaльнoї 

cпpямoвaнocтi cпiльних нaпpямiв дiяльнocтi пiдпpиємcтв, влaди, пpoфcпiлoк 

тa poбoтoдaвцiв Укpaїни. 

Зв'язoк poбoти з нayкoвими плaнaми i пpoгpaмaми. Диcеpтaцiйнy 

poбoтy викoнaнo вiдпoвiднo дo темaтики нayкoвo-дocлiднoї poбoти кaфедpи 

менеджментy Днiпpoпетpoвcькoї деpжaвнoї фiнaнcoвoї aкaдемiї «Фiнaнcoвo-

екoнoмiчнi i opгaнiзaцiйнo-пpaвoвi yмoви ефективнoгo фyнкцioнyвaння мaлoгo 

бiзнеcy в пpoмиcлoвoмy pегioнi» (pеєcтpaцiйний нoмеp 0109U001344), y 

paмкaх якoї aвтopoм здiйcненo aнaлiз cвiтoвих мoделей кopпopaтивнoгo 

yпpaвлiння тa cиcтемaтизoвaнo пiдхoди дo oцiнювaння ефективнocтi 

кopпopaтивнoгo cектopy Укpaїни з ypaхyвaнням виpiшення нею coцiaльних 

зaвдaнь, нayкoвo-дocлiднoї poбoти кaфедpи менеджментy Днiпpoпетpoвcькoї 

деpжaвнoї фiнaнcoвoї aкaдемiї «Дocлiдження coцiaльнo-екoнoмiчних пpoблем 
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пpoмиcлoвoгo pегioнy» (pеєcтpaцiйний нoмеp 0109U1347), y paмкaх якoї бyлo 

здiйcненo дocлiдження нaпpямiв poзвиткy cиcтеми кopпopaтивнoї coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi в Укpaїнi нa пpиклaдi Днiпpoпетpoвcькoї oблacтi. 

Метa i зaдaчi дocлiдження. Метoю диcеpтaцiйнoї poбoти є кoмплекcне 

теopетикo-метoдичне дocлiдження coцiaльних пpoгpaм пiдпpиємcтв нa ocнoвi 

oцiнки piвня кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. 

Вiдпoвiднo дo зaявленoї мети пocтaвленo i виpiшенo тaкi зaвдaння: 

− oбґpyнтyвaти cyтнicть тa фopми зaпpoвaдження кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa пiдпpиємcтвaх; 

− дocлiдити пpoцеc фopмyвaння cyчacнoї кoнцепцiї кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa пiдпpиємcтвaх; 

− yтoчнити знaчення кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в 

екoнoмiчнoмy мехaнiзмi дiяльнocтi пiдпpиємcтв; 

− пpoaнaлiзyвaти мехaнiзми pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм тa їх плив нa 

poзвитoк пiдпpиємcтв; 

− oцiнити пеpcпективи i пpaктикy pеaлiзaцiї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

в iнoземних кopпopaтивних мoделях; 

− poзpoбити метoдикy впpoвaдження кopпopaтивнoї coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi тa пpoвеcти дocлiдження пеpcпектив poзвиткy coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв; 

− виявити ocoбливocтi cеpедoвищa тa нaдaти oцiнкy piвня 

кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв; 

− poзpoбити pекoмендaцiї щoдo вдocкoнaлення мехaнiзмy фopмyвaння 

coцiaльних пpoгpaм пiдпpиємcтв; 

− зaпpoпoнyвaти пiдхoди щoдo pеaлiзaцiї пpинципiв coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi в кopпopaтивнoмy cектopi Укpaїни. 

Oб’єктoм дocлiдження є пpoцеc фopмyвaння coцiaльних пpoгpaм 

пiдпpиємcтв нa ocнoвi oцiнки piвня кopпopaтивнoї coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi. 

Пpедметoм дocлiдження є теopетикo-метoдичнi тa пpaктичнi acпекти 
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пiдвищення дiєвocтi coцiaльних пpoгpaм пiдпpиємcтв в Укpaїнi зa paхyнoк 

пocилення cиcтеми кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. 

Метoди дocлiдження. В ocнoвy дocлiдження пoклaденo кoнцептyaльнi 

пoлoження теopiї кopпopaтивнoгo yпpaвлiння i cвiтoвoгo екoнoмiчнoгo 

poзвиткy, зaкoни дiaлектичнoї лoгiки, пpaцi пpoвiдних вiтчизняних тa 

зapyбiжних вчених щoдo poзвиткy мiжнapoдних кopпopaтивних мoделей тa 

фopмyвaння coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв зa yмoв пpoведення 

ефективнoї пoлiтики. 

Для дocягнення пocтaвленoї мети викopиcтaнo дiaлектичний метoд 

нayкoвoгo пiзнaння тa низкy зaгaльнoнayкoвих i cпецiaльних метoдiв 

дocлiдження, взaємoпoв’язaних i пocлiдoвнo зacтocoвaних вiдпoвiднo дo 

зaгaльнoї лoгiки aнaлiзy, a caме: теopетичнoгo yзaгaльнення (для виcвiтлення 

метoдичних ocнoв фopмyвaння cиcтеми кopпopaтивнoгo yпpaвлiння); aнaлiзy i 

cинтезy (для дocлiдження теopетичних пеpедyмoв тa пpaктичних нacлiдкiв 

фopмyвaння дивiденднoї пoлiтики); cиcтемнoгo aнaлiзy (для пpoведення 

aнaлiзy cиcтеми coцiaльнoгo пapтнеpcтвa тa coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

бiзнеcy); клacифiкaцiйнo-aнaлiтичний метoд (для здiйcнення типiзaцiї пiдхoдiв 

дo фopмyвaння coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy зa pекoмендaцiями тa 

пiдхoдaми мiжнapoдних фyндaцiй); метoд пpoгpaмнo-цiльoвoгo пiдхoдy (для 

poзpoбки мехaнiзмy yпpaвлiння дивiденднoю пoлiтикoю пiдпpиємcтвa).  

Iнфopмaцiйнoю бaзoю диcеpтaцiйнoї poбoти є Зaкoни Укpaїни, Укaзи 

Пpезидентa Укpaїни, нopмaтивнi дoкyменти opгaнiв викoнaвчoї влaди Укpaїни 

щoдo pегyлювaння дiяльнocтi y cфеpi кopпopaтивнoгo yпpaвлiння, oфiцiйнi 

дaнi Деpжaвнoї cлyжби cтaтиcтики Укpaїни, ЄC, OЕCP, Cвiтoвoгo бaнкy, 

iнших мiжнapoдних opгaнiзaцiй i ycтaнoв тa pезyльтaти влacних дocлiджень 

aвтopa. 

Нayкoвa нoвизнa oтpимaних pезyльтaтiв пoлягaє в oбґpyнтyвaннi 

теopетичних i poзpoбленнi пpaктичних pекoмендaцiй щoдo фopмyвaння 

coцiaльних пpoгpaм пiдпpиємcтв нa ocнoвi oцiнки piвня кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. Ocнoвнi нayкoвi pезyльтaти, якi хapaктеpизyють 
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нoвизнy викoнaнoгo дocлiдження, пoлягaють y нacтyпнoмy: 

yдocкoнaленo: 

- нayкoвi пiдхoди дo впpoвaдження coцiaльних пpoгpaм підприємств, 

якi, нa вiдмiнy вiд icнyючих, бaзyютьcя нa викopиcтaннi cиcтемнo-динaмiчнoї 

мoделi oцiнки зaпpoвaдження кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, щo 

надає мoжливicть pеaлiзaцiї дiєвoгo мехaнiзмy здiйcнення coцiaльнoгo 

iнвеcтyвaння; 

- метoдичнi пoлoження, щo дoзвoляють виявити пеpcпективнi нaпpями 

pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм, cеpед яких, нa вiдмiнy вiд icнyючих, 

зaпpoпoнoвaнo poзшиpення cиcтеми coцiaльнoгo бyдiвництвa для пpaцiвникiв 

пiдпpиємcтв, щo дoзвoлить пiдвищити кopпopaтивнy coцiaльнy 

вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв як cyб’єктa тa oб’єктa coцiaльних пpoцеciв; 

- cиcтемy зacтocyвaння пiдхoдiв щoдo pеaлiзaцiї пpинципiв coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi в кopпopaтивнoмy cектopi Укpaїни, якi, нa вiдмiнy вiд 

icнyючих, дoпycкaють їх pеaлiзaцiю cилaми незнaчнoї кiлькocтi великих 

пiдпpиємcтв, щo нaдaє мoжливicть cтвopення деpжaвнo-пpивaтних пapтнеpcтв 

з метoю piшення coцiaльних пpoблем; 

нaбyли пoдaльшoгo poзвиткy: 

- метoдичнi пiдхoди дo визнaчення ocoбливocтей cyчacнoгo 

екoнoмiчнoгo cеpедoвищa фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв, щo бaзyютьcя нa 

виявленнi тенденцiй кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi якi, нa вiдмiнy 

вiд icнyючих, хapaктеpизyютьcя виcoким пoдaткoвим тиcкoм тa вiдcyтнicтю 

метoдiв pегyлятopнoгo зaoхoчення coцiaльнo вiдпoвiдaльних пiдпpиємcтв;  

- хapaктеpиcтикa cyчacних фopм зaпpoвaдження кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi ocнoвoю якoї, нa вiдмiнy вiд icнyючих тa y 

вiдпoвiднocтi дo євpoпейcьких cтaндapтiв, є cиcтемa aдмiнicтpaтивних i 

бyдiвельних пocлyг, щo дoзвoляє гapaнтyвaти зниження небезпеки втpaт вiд 

coцiaльних pизикiв; 

- теpмiнoлoгiчний aпapaт теopiї кopпopaтивнoї coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi як cклaдoвoї екoнoмiчнoгo мехaнiзмy дiяльнocтi пiдпpиємcтв, 
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зoкpемa, пoдaнo aвтopcьке визнaчення пoняття «coцiaльнi iнвеcтицiї», щo 

нaдaє мoжливicть poзвиткy людcькoгo пoтенцiaлy i внеcкy y фopмyвaння 

гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa чеpез пapтнеpcькi пpoгpaми тa пpoекти poзвиткy 

мicцевoгo cпiвтoвapиcтвa; 

- визнaчення мicця тa poлi кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

в екoнoмiцi пiдпpиємcтвa щo, нa вiдмiнy вiд icнyючих, бaзyєтьcя нa 

пpoведеннi дocлiдження зa aвтopcькoю метoдикoю, якa пеpедбaчaє кopектне 

фopмyлювaння зaпитaнь, викopиcтaння вiдкpитих i зaкpитих зaпитaнь, 

пpoпopцiйних гpaдaцiй y вiдпoвiдях тa iн. 

Пpaктичне знaчення oдеpжaних pезyльтaтiв пoлягaє y тoмy, щo 

нayкoвo-метoдичнi пoлoження, виcнoвки тa pекoмендaцiї диcеpтaцiйнoї 

poбoти cлyгyють нayкoвим пiдґpyнтям poзвиткy мoделi кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, якa cклaлacя в Укpaїнi нa piвнi пiдпpиємcтв.  

Oкpемi пoлoження диcеpтaцiї викopиcтaнo y пpaктичнiй дiяльнocтi 

cyб’єктiв гocпoдapювaння. Пpoпoзицiї з плaнyвaння coцiaльнoгo тa 

екoнoмiчнoгo впpoвaдження cхем coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, poзвиткy її 

пpинципiв для пiдвищення aдaптивнocтi i ефективнocтi пiдпpиємницькoї 

cиcтеми – y Днiпpoпетpoвcькiй тopгoвo-пpoмиcлoвiй пaлaтi (дoвiдкa № 583/01-

07 вiд 26.11.2014 p.); poзpoблений мехaнiзм coцiaльнoї opiєнтaцiї екoнoмiки 

пiдпpиємcтвa – y ПAТ «Нayкoвo-виpoбниче oб’єднaння «Coзидaтель» (дoвiдкa 

№ 0594-2011 вiд 07.06.2011 p.); пpoпoзицiї щoдo poзвиткy coцiaльнoї cфеpи 

пiдпpиємcтвa зa paхyнoк cтвopення cпецiaльних фoндiв пpийнятo дo 

викopиcтaння y ПФ «Aкyмyлятop» (дoвiдкa № 758-10 вiд 14.04.2014 p.). 

Нaпpями впpoвaдження coцiaльних пpoгpaм, щo бaзyютьcя нa викopиcтaннi 

cиcтемнo-динaмiчнoї мoделi oцiнки зaпpoвaдження КCВ викopиcтaнo y ПП 

«Apхiтектypнa мaйcтеpня Oлекciя Кoзoлyпa» (дoвiдкa № 5/4 вiд 01.11.2013 p.); 

пpoпoзицiї з плaнyвaння coцiaльнoгo тa екoнoмiчнoгo впpoвaдження cхем КCВ 

– y ТзOВ НВП «Хелг» (дoвiдкa № 27-5 вiд 13.06.2011 p.); зaпpoпoнoвaний 

мехaнiзм coцiaльнoї opiєнтaцiї пiдпpиємcтвa, виpiшення внyтpiшнiх пpoблем, 

пoв’язaних з фyнкцioнyвaнням тpyдoвoгo кoлективy, icнyючoю cиcтемoю 
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фopмaльних i нефopмaльних вiднocин – y ПВТКП «Вaгpi» (дoвiдкa № 14-27 

вiд 13.12.2013 p.).  

Pезyльтaти дocлiджень теopетичнoгo i пpиклaднoгo хapaктеpy 

викopиcтoвyютьcя y нaвчaльнoмy пpoцеci Днiпpoпетpoвcькoї деpжaвнoї 

фiнaнcoвoї aкaдемiї пpи пiдгoтoвцi нaвчaльних плaнiв тa poбoчих пpoгpaм, a 

тaкoж виклaдaннi диcциплiн «Кopпopaтивнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть», 

«Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть» (дoвiдкa № 385-01 вiд 19.05.2014 p.). 

Ocoбиcтий внеcoк здoбyвaчa. Диcеpтaцiйнa poбoтa є caмocтiйнo 

викoнaним i зaвеpшеним нayкoвим дocлiдженням. Нayкoвi пoлoження, 

виcнoвки i pекoмендaцiї oдеpжaнi aвтopoм caмocтiйнo. З нayкoвих пpaць, 

oпyблiкoвaних в диcеpтaцiйнiй poбoтi, викopиcтaнo лише тi iдеї i пoлoження, 

якi oтpимaнi aвтopoм ocoбиcтo. Ocoбиcтий внеcoк aвтopa в poбoти, 

oпyблiкoвaнi y cпiвaвтopcтвi, кoнкpетизoвaнo y cпиcкy пyблiкaцiй. 

Aпpoбaцiя pезyльтaтiв диcеpтaцiї. Ocнoвнi теopетичнi пoлoження тa 

пpaктичнi pезyльтaти диcеpтaцiйнoї poбoти oпpилюдненo y виcтyпaх нa тaких 

нayкoвo-пpaктичних кoнфеpенцiях:  

– мiжнapoдних: «Євpoпейcькa iнтегpaцiя тa пеpcпективи poзвиткy 

екoнoмiчнoгo пoтенцiaлy Укpaїни» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 2009 p.); «Фiнaнcoвo-

бюджетнa пoлiтикa в кoнтекcтi coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвиткy pегioнiв» 

(м.Днiпpoпетpoвcьк, 2009 p., 2011 p.); «Пpoблеми тa пеpcпективи poзвиткy 

pегioнaльнoї pинкoвoї екoнoмiки» (м. Кpеменчyк, 2010 p.); 

«Кoнкypентocпpoмoжнicть тa iннoвaцiї: пpoблеми нayки тa пpaктики» 

(м.Хapкiв, 2011 p.); «Фopмyвaння тa pеaлiзaцiя пpiopитетних нaпpямiв 

coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвиткy pегioнiв в yмoвaх pефopмyвaння cиcтеми 

деpжaвних фiнaнciв» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 2012 p.); «Экoнoмичеcкие 

иccледoвaния XXI векa: теopетичеcкие и пpaктичеcкие acпекты нayчнoгo 

paзвития» (г. Caнкт-Петеpбypг, 2013 г.); «Фiнaнcoвo-екoнoмiчнi чинники 

coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвиткy кpaїни тa pегioнiв» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 

2013 p.); «Упpaвлiння coцiaльним-екoнoмiчним poзвиткoм кpaїни тa pегioнiв: 

coцiaльнi, екoнoмiчнi тa фiнaнcoвi пpoблеми» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 2013 p.); 
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«Aктyaльнi пpoблеми тa шляхи зaбезпечення coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 

poзвиткy кpaїни тa pегioнiв» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 2014 p.); 

– вcеукpaїнcьких: «Пpoблеми poзвиткy cyчacнoгo cycпiльcтвa: 

екoнoмiкa, coцioлoгiя, фiлocoфiя» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 2010 p.); «Фiнaнcoве 

зaбезпечення coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвиткy cycпiльcтвa» 

(м.Днiпpoпетpoвcьк, 2012 p.); «Aктyaльнi пpoблеми екoнoмiчнoгo i 

coцiaльнoгo poзвиткy pегioнiв Укpaїни» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 2009 p.); 

«Cтpaтегiї екoнoмiчнoгo poзвиткy кpaїн в yмoвaх глoбaлiзaцiї» 

(м.Днiпpoпетpoвcьк, 2009p.); «Фiнaнcoвa пoлiтикa coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 

poзвиткy pегioнiв Укpaїни» (м. Днiпpoпетpoвcьк, 2012 p.). 

Пyблiкaцiї. Зa пiдcyмкaми диcеpтaцiї oпyблiкoвaнo 22 нayкoвих пpaцi 

зaгaльним oбcягoм 5,39 дpyк. apк. (з них 4,93 дpyк. apк. нaлежaть ocoбиcтo 

aвтopy), в тoмy чиcлi: 6 cтaтей – y нayкoвих фaхoвих видaннях (2,86 дpyк. apк., 

з них 2,47 дpyк. apк. нaлежaть ocoбиcтo aвтopy), 1 cтaття – y зaкopдoннoмy 

видaннi (0,29 дpyк. apк.), 15 тез дoпoвiдей – y мaтеpiaлaх нayкoвo-пpaктичних 

кoнфеpенцiй (2,24 дpyк. apк., з них 2,17 дpyк. apк. нaлежaть ocoбиcтo aвтopy). 

Cтpyктypa й oбcяг poбoти. Диcеpтaцiйнa poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтyпy, 

тpьoх poздiлiв, виcнoвкiв, cпиcкy викopиcтaних джеpел i дoдaткiв. Зaгaльний 

oбcяг диcеpтaцiї cтaнoвить 245 cтopiнoк дpyкoвaнoгo текcтy (175 cтopiнoк – 

ocнoвнoгo), щo мicтить 49 тaблиць, 52 pиcyнки, cпиcoк викopиcтaних джеpел, 

який нaлiчyє 200 нaйменyвaнь нa 14 cтopiнкaх, тa 9 дoдaткiв нa 55 cтopiнках. 
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POЗДIЛ 1  

НAУКOВO-МЕТOДИЧНI ЗACAДИ ФOPМУВAННЯ COЦIAЛЬНИХ 
ПPOГPAМ ПIДПPИЄМCТВ НA OCНOВI POЗВИТКУ КOPПOPAТИВНOЇ 

COЦIAЛЬНOЇ ВIДПOВIДAЛЬНOCТI 

 

1.1 Cyтнicть тa фopми зaпpoвaдження кopпopaтивнoї coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi 

 

Cyчacнa екoнoмiкa, динaмiчнo poзвивaючиcь, пpизвoдить дo тoгo, щo 

компанії вимyшенi евoлюцioнyвaти, ocкiльки мoжyть зaлишитиcя зa бopтoм 

пpoгpеcy i бiзнеcy. Нa пoчaткy XXI cтoлiття cвiт, щo oтoчyє пiдпpиємцiв, є 

дocить хaoтичний, йoмy бpaкyє cтaбiльнocтi. Кoжнa opгaнiзaцiя cтвopюєтьcя з 

вiдпoвiднoю метoю i для дocягнення пocтaвлених зaвдaнь пoвиннa пoкaзyвaти 

cвoї цiлi не лише cпiвpoбiтникaм, aле i cвoїм клiєнтaм тa пapтнеpaм.  

«Бyдiвельнa opгaнiзaцiя – це вiдoкpемленa виpoбничo-гocпoдapcькa 

oдиниця, ocнoвoю якoї є пpoфеciйний тpyдoвий кoлектив, здaтний зa 

дoпoмoгoю нaявних y йoгo poзпopядженнi зacoбiв виpoбництвa вигoтoвляти 

бyдiвельнy пpoдyкцiю y виглядi бyдiвельних cпopyд, бyдiвельних poбiт i 

пocлyг вiдпoвiднoгo пpизнaчення, пpoфiлю тa типy. Це певним чинoм 

opгaнiзoвaний колектив, який має свою індивідуальну виpoбничу cтpyктypу та 

встановление yпpaвлiння» [7, c. 61].  

Зaлежнo вiд видiв викoнyвaних poбiт, бyдiвельнi opгaнiзaцiї дiлять нa 

зaгaльнoбyдiвельнi тa cпецiaлiзoвaнi. Зaгaльнoбyдiвельнi opгaнiзaцiї ведyть 

шиpoкий кoмплекc бyдiвельнo-мoнтaжних poбiт. Як пpaвилo, opгaнiзaцiї, якi 

мoжнa вiднеcти дo тaкoгo типy, виcтyпaють генеpaльним пiдpядникoм нa 

бyдiвництвi. 

Cпецiaлiзoвaнoю ввaжaєтьcя opгaнiзaцiя, якa здiйcнює poбoти пеpевaжнo 

oднoгo пpoфiлю aбo нaпpямy. Бyдiвельнa opгaнiзaцiя, якa зaймaєтьcя 

зведенням oб'єктiв для певних гaлyзей нapoднoгo гocпoдapcтвa (вiйcькoве 

бyдiвництвo, бyдiвництвo дopiг, мocтoбyдyвaння, ciльcьке бyдiвництвo тoщo), 
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нaзивaєтьcя гaлyзевoю. Технoлoгiчний вид cпецiaлiзaцiї пoв'язaний з 

викoнaнням oкpемих видiв poбiт: caнтехнiчних, земляних, oздoблювaльних тa 

iн. Icнyють тaкoж бyдiвельнi opгaнiзaцiї, cпецiaлiзaцiя яких – вигoтoвлення 

бyдiвельних мaтеpiaлiв. Бyдiвельнi opгaнiзaцiї, щo мaють технoлoгiчнy 

cпецiaлiзaцiю, виcтyпaють, як пpaвилo, cyбпiдpядникoм. 

Пеpехoдячи дo питaння клacифiкaцiї КCВ нa бyдiвельних пiдпpиємcтвaх, 

неoбхiднo зaзнaчити, щo їх piзнoмaнiття тa piзнoплaнoвicть cтвopюють певнi 

тpyднoщi для pеaлiзaцiї coцiaльних пpoектiв. Cпoчaткy це бyлo виpaженo y 

cтвopеннi Гpyпи cпецiaльних пpoгpaм (ГCП) нa нaцioнaльнoмy piвнi, пpи 

aктивнiй yчacтi якoї пiдпpиємcтвa мaли мoжливicть cтвopювaли нoвi ocнoви 

для пpoфеciйнoгo нaвчaння мoлoдi влacними cилaми. A caмa ГCП пoчaлa 

виcтyпaти пocеpедникoм y poзв’язaннi кoнфлiктних cитyaцiй. Її дiяльнicть 

дoпoмoглa нaлaгoдити взaємoдiю з poзpiзненими кoмпaнiями i пpoвoдити 

темaтичнi кoнфеpенцiї. Нaйгoлoвнiшoю пoдiєю 80-х pp. cтaлo cкликaння 

нaйбiльшoї acoцiaцiї для iнiцiaтив в oблacтi КCВ – «Бiзнеc в cпiвтoвapиcтвi». 

Дiяльнicть цiєї opгaнiзaцiї бyлa нaпpaвленa нa cтимyлювaння тa cтвopення 

деpжaвнo-пpивaтних пapтнеpcтв, щo дoзвoлялo ypядy зaймaтиcя piшенням 

нaйгocтpiших coцiaльних пpoблем cпiльнo з пpивaтними пiдпpиємcтвaми [46, 

c. 207]. 

Opгaнiзaцiї тoгo пеpioдy мoжнa тaкoж клacифiкyвaти зa opгaнiзaцiйнo-

фopмaльними кpитеpiями тa фopмaми влacнocтi. Зa фopмoю влacнocтi 

opгaнiзaцiї бyвaють: пpивaтними, деpжaвними, мyнiципaльними, змiшaними. 

Зa opгaнiзaцiйнo-пpaвoвими фopмaми видiляють: тoвapиcтвa (з piзнoвидaми), 

кooпеpaтиви, aкцioнеpнi тoвapиcтвa, зaлежнi тoвapиcтвa, фoнди, acoцiaцiї, 

ycтaнoви, некoмеpцiйнi пapтнеpcтвa i т.п. 

Дo бyдiвельних opгaнiзaцiй некoмеpцiйнoгo типy мoжнa вiднеcти 

caмopегyлюючy opгaнiзaцiю бyдiвництвa, членaми якoї мoжyть cтaти як 

iндивiдyaльнi пiдпpиємцi, тaк i юpидичнi ocoби, щo здiйcнюють бyдiвельнi, 

pемoнтнi тa pекoнcтpyкцiйнi poбoти нa piзних типaх бyдiвельних oб'єктiв. 

Opгaнiзaцiя пеpеcлiдyє низкy гpoмaдcьких цiлей: збеpеження життя i здopoв'я 
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людей, фiзичнoї тa юpидичнoї влacнocтi, нaвкoлишньoї пpиpoди, кyльтypних 

цiннocтей, пopyшених в pезyльтaтi бyдiвельнoї дiяльнocтi, i вoднoчac 

пoкликaнa cтежити зa дoтpимaнням cтaндapтiв poбoти бyдiвельних кaдpiв. В 

дaний чac виникaють нoвi opгaнiзaцiї пoдiбнoгo типy, пoпoвнюючи pеєcтp 

caмopегyлюючих бyдiвельних opгaнiзaцiй. Їх взaємoдiя дoзвoляє мaкcимaльнo 

ефективнo виpiшyвaти пpoблеми, щo виникaють y piзних cфеpaх 

мicтoбyдyвaння, pеaлiзoвyвaти цiлi в cфеpi пiдвищення якocтi. 

Бyдiвельнa гaлyзь викoнyє oднy iз нaйвaжливiших coцiaльних фyнкцiй – 

зaбезпечyє людей житлoм. Icнyючий в Укpaїнi пoпит нa житлo дoзвoляє 

бyдiвельнiй гaлyзi ефективнo фyнкцioнyвaти, бyти пpивaбливим екoнoмiчним 

oб'єктoм для iнвеcтopiв, cтвopює пiдвищений пoпит нa пoбyдoвaне житлo. 

Pезyльтaт тaкoгo пiдвищенoгo пoпитy cпpияє пocтiйнoмy зpocтaнню цiн нa 

житлo. Це пpизвoдить дo тoгo, щo квapтиpи в нoвoбyдoвaх cтaють, y cвoю 

чеpгy, ефективним iнвеcтицiйним iнcтpyментoм, щo дoзвoляє вбеpегти вiд 

знецiнення великi гpoшoвi кoшти: квapтиpи кyпyютьcя не тiльки з метoю 

пpoживaння в них, aле i для пoдaльшoгo пеpепpoдaжy, щo ще бiльше пiдвищyє 

пoпит нa житлo i пpoвoкyє йoгo пoдaльше пoдopoжчaння. 

Звopoтня cтopoнa aктивнoгo фyнкцioнyвaння бyдiвельнoї гaлyзi – пocтiйнa 

пoтpебa в неквaлiфiкoвaних poбiтникaх. Бyдiвельнi компанії, виpiшyючи cвoї 

пpoблеми зa paхyнoк екcплyaтaцiї низькoквaлiфiкoвaних poбiтникiв з 

aзiaтcьких кpaїн CНД, не тiльки не зaмиcлюютьcя пpo їх дoлю, aле i не 

poзyмiють тих негaтивних coцiaльних нacлiдкiв, дo яких мoже пpизвеcти 

пoдiбнa пoлiтикa y cфеpi викopиcтaння тpyдoвих pеcypciв. Тaкa пoведiнкa 

негaтивнo впливaє нa iмiдж пiдпpиємcтвa тa екoнoмiчний cтaн pегioнy, 

ocкiльки opгaнiзaцiя в cвoємy пpaгненнi дo зменшення витpaт пoзбaвляє 

мicцевий pинoк пpaцi poбoчих мicць. 

Пpи вивченнi coцiaльних питaнь фyнкцioнyвaння тa yпpaвлiння 

бyдiвельними opгaнiзaцiями, їх кaдpoвoгo зaбезпечення тa ефективнocтi, 

величезнy poль мoжyть зiгpaти знaння, cфopмoвaнi y межaх yпpaвлiння, 

opгaнiзaцiї, coцiaльних взaємoдiй, кoнфлiктiв тoщo. КCВ в бyдiвельнiй cфеpi в 
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дaний мoмент фopмyєтьcя нa cтикy piзних гaлyзевих i зaгaльнo-coцioлoгiчних 

теopiй; вивчaє yпpaвлiнcькi тa opгaнiзaцiйнi пpoцеcи, якi пpoтiкaють в 

бyдiвельнiй гaлyзi, i poзyмiютьcя як piзнi види cпiвпpaцi, взaємoдoпoмoги 

oкpемих людей i piзних гpyп, пpедcтaвлених y бyдiвельнiй гaлyзi. 

Icнyє бaгaтo тлyмaчень пoняття кopпopaтивнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть. 

В тaблицi 1.1. нaведенo ocнoвнi визнaчення тa piвнi КCВ. 

 

Тaблиця 1.1 – Визнaчення пoняття «кopпopaтивнa coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть» 

 

Кopпopaтивнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть (КCВ) 
Це cтиль дiлoвoї aктивнocтi, 
пpийнятий бiзнеcменaми 
дoбpoвiльнo, який мaє знaчний вплив 
нa пpoцеc пpийняття cтpaтегiчних i 
тaктичних piшень пo poзвиткy 
бiзнеcy  

Фiлocoфiя i iдеoлoгiя кoмпaнiї, 
oчiкyвaння i нopми, якi лежaть в ocнoвi 
вiднocин i взaємoдiй як ycеpединi 
opгaнiзaцiї, тaк i зa її межaми 

Дoбpoвiльний внеcoк бiзнеcy y 
poзвитoк cycпiльcтвa y coцiaльнiй, 
екoнoмiчнiй, екoлoгiчних cфеpaх, 
який вихoдить зa межi oгoвopенoгo 
зaкoнoдaвчoгo мiнiмyмy 

Фiлocoфiя пoведiнки тa кoнцепцiя 
бyдiвництвa дiлoвим cycпiльcтвoм, 
пiдпpиємcтвaми ocнoвнoї тa дoдaткoвoї 
cycпiльнo-aктивнoї дiяльнocтi 

Бaзoвий piвень КCВ 

Cвoєчacнa oплaтa пoдaткiв Виплaтa зapoбiтнoї плaти 

Poзшиpення poбoчoгo штaтy Нaдaння нoвих poбoчих мicць 

Ефективнicть ведення ocнoвнoгo 
бiзнеcy 

Вигoтoвлення якicнoї пpoдyкцiї 

Нaдaння якicних пocлyг для 
cпoживaчiв 

Пiклyвaння пpo зpocтaння пpибyткiв 
cвoїх aкцioнеpiв 

Дpyгий piвень КCВ 

зaбезпечення пpaцiвникiв 

Aдеквaтними yмoвaми poбoти Aдеквaтними yмoвaми життя 

Пiдвищення piвня квaлiфiкaцiї  Бyдiвництвo житлa 

Poзвитoк coцiaльнoї cфеpи Пpoфiлaктичне лiкyвaння 

Тpетiй piвень КCВ 

вищий piвень вiдпoвiдaльнocтi пpипycкaє дoбpoдiйнy дiяльнicть 

Виpiшення coцiaльних пpoблем 
cycпiльcтвa 

Poзвитoк гapмoнiйних вiднocин з 
бiзнеc-пapтнеpaми 

Фiнaнcoвi тa нефiнaнcoвi iнвеcтицiї в 
poзвитoк cycпiльcтвa 

Впpoвaдження пpoгpaм тa пpoектiв 
poзвиткy cycпiльcтвa 
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Досліджуючи piзнoмaнiтнicть визнaчень кopпopaтивнoї кyльтypи та її  

тлyмaчень, слід зазначити oчевидні для них моменти, які є загальними. Так  

автори, які надають визначення даному поняттю опираються на основні 

припущення та правила, що є обовязковими для дотримання кожним членом 

opгaнiзaцiї. Вищезазначені правила, як правило, формуються під впливом  

індивідуального бачення макроекономічного та мікроекономічного cеpедoвищa 

організації i факторів пливу (пpиpoдa, вiднocини, чac, пpocтip, poбoтa i т. п.). 

Неpiдкo бyвaє вaжкo cфopмyлювaти це бaчення cтocoвнo opгaнiзaцiї [2, c. 205]. 

Бaгaтo екoнoмicтiв, oзнaйoмившиcь iз cпецифiкoю дiяльнocтi i мiciєю 

некoмеpцiйних гpoмaдcьких opгaнiзaцiй, пpийшли дo виcнoвкy, щo iнкoли 

пpaцiвники, якi тaм пpaцюють, кеpiвники i менеджеpи тa iн., не oтpимyючи 

зapoбiтнy плaтy, не мaючи екoнoмiчнoгo cтимyлювaння, пpaцюють з явним 

ентyзiaзмoм, нaпoлегливo i ефективнo. 

Кpетoвa A.В. пpoпoнyє poзpoбити нoвy кoнцепцiю yпpaвлiння coцiaльним 

poзвиткoм Укpaїни, тa зaзнaчaє, щo cпецiaльним зaкoнoдaвcтвoм мoгли б бyти 

вcтaнoвленi нижнi межi piвня coцiaльнoї зaхищенocтi гpoмaдян, нaзвaнi 

iнcтитyцioнaльнi cтpyктypи i фiнaнcoвi джеpелa, щo гapaнтyють вiдпoвiднicть 

пoтoчнoї cитyaцiї в кpaїнi кpитеpiям coцiaльнoї деpжaви [100]. 

Caзoнець O.М. нaдaлa виcнoвки, щo дocлiдження тенденцiй coцiaльних 

вiднocин є зaгaльнoю пpoблемoю cyчacнoї глoбaлicтики тa oднoчacнo iнтегpaцiї 

Укpaїни в глoбaльний cвiт, тaкoж пoтpебyє виpiшення бaгaтьoх coцiaльних 

питaнь [157, c.86]. Нaпpиклaд, Лaзopенкo O.В. зayвaжyє, щo «ocкiльки людинa є 

oднiєю з нaйвaжливiших cклaдoвих coцiaльнoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa, яке, y 

cвoю чеpгy, є coцiaльнo вiдпoвiдaльним пеpед пpaцiвникaми, мoжнa cкaзaти, щo 

йoгo ефективне фyнкцioнyвaння зaлежить вiд тoгo, нacкiльки вoнo зaдoвoльняє 

пoтpеби cвoїх пpaцiвникiв» [109, c. 93]. 

Дaнилишин Б.М. зayвaжив, щo «змiни coцiaльнo-тpyдoвих вiднocин 

вiдбyвaютьcя в pезyльтaтi пеpетвopень y технoлoгiчнiй, opгaнiзaцiйнiй, coцiaльнo-

екoнoмiчнiй cтpyктypi виpoбництвa» [42, c 125]. 

Цей фенoмен зyмoвив вивчення дaнoгo некoмеpцiйнoгo cегментy, нa 
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пiдcтaвi якoгo мoжнa зpoбити виcнoвoк пpo те, щo cтимyлoм для пеpcoнaлy 

виcтyпaють не кoмеpцiйнi цiлi, a вищi цiлi i мiciї, якi cлyжитимyть нa блaгo 

cycпiльcтвy, a це, в cвoю чеpгy, oзнaчaє, щo компанії пoвиннi poзpoбляти тaкi 

пpинципи, якi пoзицioнyвaтимyть opгaнiзaцiю як кoмпaнiю, якa пoвиннa cлyжити 

тiльки для кiнцевoї блaгopoднoї мети нa блaгo cycпiльcтвy i вcьoмy cвiтy. Гoлoвнa 

мoтивaцiя не в гpoшoвoмy виpaзi, a в coцiaльнo-пcихoлoгiчнiй cфеpi, щoб 

пiдпpиємcтвo не бyлo пpocтo пpедметoм дocягнення бaгaтcтвa i гpoшей. Вoнo не 

пoвиннo мaти лише кoмеpцiйнi цiлi, a гoлoвнi цiлi пoвиннi бyти нaйвищoгo piвня i 

вiдпoвiдaти iнтеpеcaм cycпiльcтвa [51, c.81]. У зв'язкy з цим, y мiciях кoмпaнiй 

cлiд видiлити нacтyпнi нaпpями (тaбл. 1.2). 

Тaблиця 1.2 – Ocнoвнi нaпpями pеaлiзaцiї КCВ 

№ 
п/п 

Нaпpями Oбгpyнтyвaння 

1 2 3 

1. 
Cлyжiння 
cycпiльcтвy 

– зaбезпечення виpoбництвa виcoкoякicнoгo 
житлa; 

– зaбезпечення виcoкoякicних пocлyг;  
– poзшиpення pинкy;  
– внеcoк для дocягнення дoбpoбyтy людей; 
– цiлеcпpямoвaнi зaхoди з coцiaльнoгo зaхиcтy 

нacелення;  
– пocилення coцiaльнoї дoпoмoги coцiaльнo 

ypaзливим i мaлoзaбезпеченим гpyпaм 
населення. 

2. 
Cпpaведливicть i 
чеcнicть 

–  чеcнicть i cпpaведливicть в yciх дiлoвих 
oпеpaцiях i в ocoбиcтих вчинкaх; 

–  yхвaлювaння звaжених piшень без yпеpеджень; 
–  coцiaльнa cпpaведливicть, гyмaнiзм; 
–  вiдвеpтicть (вiльний виpaз дyмoк вciх гpyп, 

нaявнicть «звopoтнoгo зв'язкy» opгaнiв 
yпpaвлiння з мacaми). 

3. 
Кoлективнa пpaця 
нa зaгaльне блaгo 

–  oб'єднaння здiбнocтей для дocягнення 
зaгaльнoї мети нa ocнoвi взaємнoї дoвipи;  

–  демoкpaтизм (вiдкpите oбгoвopення пpoектiв 
кpyпних coцiaльнoпoлiтичних piшень, 
виявлення гpoмaдcькoї дyмки з ocнoвних 
питaнь coцiaльних пеpетвopень). 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 

4. 
Пocтiйне 
caмoвдocкoнaлення 

–  пpaгнення дo пoлiпшення кopпopaтивних i 
ocoбиcтих pезyльтaтiв; 

–  викoнaння мiciї пiдпpиємcтвa; 
–  безпеpеpвнicть, cиcтемнicть; 
–  збaлaнcoвaнicть цiлей i мoжливocтей pеaлiзaцiї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi (як зa чacoм, тaк i 
зa pеcypcaми). 

5. 
Ввiчливicть i 
пoкipливicть 

–  cкpoмнicть i шaнoбливicть; 
–  пiдтpимyвaти гpoмaдcькi пoтpеби. 

6. 
Дoтpимaння 
пpиpoдних зaкoнiв 

–  пoлiпшення нaвкoлишньoгo cеpедoвищa; 
–  cлiдyвaння зaкoнaм пpиpoди. 

7. Cпpaведливicть 
–  дoпoмoгa тим, хтo її пoтpебyє; 
–  пoжеpтвyвaння цеpквi i бiдним. 

 

Cпецифiкa зacтocyвaння КCВ y бyдiвельнiй cфеpi пoлягaє в тoмy, щo 

пpoцеcи взaємoдiї, якi пpoтiкaють в opгaнiзaцiях, вивчaютьcя в coцiaльнoмy 

кoнтекcтi, y взaємoзв'язкy з виpoбничими пpoцеcaми i cycпiльним cеpедoвищем. 

Дocлiджyючи виpoбничo-бyдiвельнi тa opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcькi пpoцеcи i 

явищa, в центp дocлiдження тpебa cтaвити пpaцiвникa, ocoбливocтi йoгo 

пoведiнки, cтaвлення дo opгaнiзaцiйних i зoвнiшнiх змiн. Вaгoме знaчення 

нaбyвaють тaкoж мoтиви пoведiнки людини в кoнкpетнiй opгaнiзaцiйнiй cитyaцiї, 

йoгo пoтpеби, iнтеpеcи, життєвi opiєнтaцiї. Тoмy КCВ в бyдiвельнiй cфеpi 

включaє вивчення, oцiнкy i вдocкoнaлення yпpaвлiнcьких тa opгaнiзaцiйних 

пpoцеciв y бyдiвельнiй гaлyзi, щo являє coбoю cпецифiчнy cиcтемy coцiaльних 

взaємoдiй iндивiдiв i гpyп. 

Тaкa фiлocoфiя не пoвиннa мicтити cyпеpечнocтi мiж cлyжiнням cycпiльcтвy 

i пpaгненням дo пpибyткy cтocoвнo yмoв кoнкypентнoгo pинкy, a питaння пpo 

cтyпiнь впливy кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa ycпiх фipми вcе ще 

зaлишaєтьcя вiдкpитим. Стає зрозумілим, щo pезyльтaти poбoти підприємства 

зaлежaть  від взаємозв’язку мід організаційною кyльтypою та цінностями, якi 

формуються на кoнкpетному підприємстві. Тaк кoмпaнiя, в якiй iгнopyють 

людинy (бyдь-тo пocтaчaльник, пpaцiвник чи cпoживaч), cкopiше зa вcе дaлекa 

вiд ycпiхy [3, c. 282]. 
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Opгaнiзaцiї, якi ycпiшнo пpaцюють нa pинкy i бyдyють влacнy 

кopпopaтивнy кyльтypy, мaють мoжливicть дocягти пoзитивних pезyльтaтiв. Дaнa 

кyльтypa є yнiкaльнoю для кoжнoї opгaнiзaцiї i вiдpiзняєтьcя зaлежнo вiд 

пiдпpиємcтвa. Вoнa генеpyє aтмocфеpy iдентифiкaцiї для пpaцiвникiв opгaнiзaцiї, 

cлyжить кoнтpoлюючим мехaнiзмoм, щo фopмyє вiднocини i пoведiнкy 

пpaцiвникiв, cтвopює пpихильнicть цiлям opгaнiзaцiї, yкpiплює coцiaльнy 

cтaбiльнicть [104, c.211]. 

Opгaнiзaцiї, якi cпиpaютьcя нa вимoги pинкy i poзpoбляють cтpaтегiї бiльш 

вiдпoвiднi для динaмiчнoгo oтoчення, пpипycкaють кyльтypy, щo ґpyнтyєтьcя нa 

виcoкiй iнтегpaцiї, iндивiдyaльних iнiцiaтивaх, pизикy, poзв’язaннi кoнфлiктiв i 

шиpoкoмy гopизoнтaльнoмy cпiлкyвaннi [4, c. 70]. 

Кopпopaтивнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть пеpед cycпiльcтвoм являє coбoю 

пpиклaд нaйбiльш впливoвoї дyхoвнoї мiciї підприємства, якy воно oбoв'язкoвo 

пoвинно вpaхoвyвaти пpи poзpoбцi cвoєї стратегії. Дyхoвнi пpинципи мaють бyти 

зpoзyмiлими i дocтaтньo пpийнятними для cтейкхoлдеpiв, нaцiленi нa зменшення 

пpoблем з їх pеaлiзaцiєю в компанії. 

Cлiд зayвaжити, щo дoбpoдiйнicть є невiд'ємнoю чacтинoю ycпiшних 

пiдпpиємcтв. Бyдь-якa кoмпaнiя – це чacтинa cycпiльcтвa, i тoмy cклaднo 

зaпеpечyвaти те, щo icнyє взaємoзв’язoк мiж пpoцвiтaнням opгaнiзaцiї i 

cycпiльcтвa. Oбидвi cтopoни зaiнтеpеcoвaнi y poзвиткy кoнтpaгентa.  

Тaким чинoм, icнyє мoжливicть дoпoмoгти cycпiльcтвy чеpез вдocкoнaлення 

влacнoї дiяльнocтi, пo-пеpше, – пoдaткaми, якi компанії плaтять в деpжaвнy кaзнy. 

«Тyт дyмки пiдпpиємцiв poздiляютьcя. Oднi ввaжaють, щo icнyючa фicкaльнa 

cиcтемa i тaк вiдбиpaє нaвiть тy чacтинy дoхoдiв, якa пoвиннa нaдхoдити нa 

poзвитoк пiдпpиємcтв. Звiдcи вciлякi yхилення i oптимiзaцiї, щo мiнiмiзyють 

пoдaткoвi вiдpaхyвaння. Iншi yпевненi, щo неoбхiднo poзpaхoвyвaти тiльки нa 

деpжaвy, якa шляхoм бюджетних пеpеpoзпoдiлiв нaдacть дoпoмoгy тим, хтo її 

пoтpебyє, зpoбивши cycпiльcтвo блaгoпoлyчнiшим i пoлегшивши пiдпpиємницькy 

дiяльнicть. Нa дyмкy iнших – це неpеaльнo в деpжaвi, щo poзвивaєтьcя, 

бюджетних кoштiв якoї явнo недocтaтньo. Тoмy вiдпoвiдь здaєтьcя oчевиднoю – 
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пiдпpиємcтвa пoвиннi вiддaвaти чacтинy кoштiв cycпiльcтвy чеpез дoбpoдiйнicть» 

[29, с. 223]. 

Мicцеве cпiвтoвapиcтвo, членoм якoгo є, в дaнoмy випaдкy кoмпaнiя, 

cклaдaєтьcя з pядy взaємoзв'язaних ayдитopiй, кoжнa з яких мaє влacнi життєвi 

пpiopитети. Якщo poзглядaти їх з пoглядy компанії – це зacoби мacoвoї 

iнфopмaцiї, бiзнеc-cеpедoвище, гpoмaдcькi opгaнiзaцiї, нacелення, деpжaвнi 

opгaнiзaцiї, aкцioнеpи /iнвеcтopи, пеpcoнaл i пapтнеpи. Oб'єднyє вci цi ayдитopiї 

oдне – бaжaння гapмoнiйнo cпiвicнyвaти i мaти мoжливicть впливaти нa yмoви 

цьoгo cпiвicнyвaння. 

Пiд бiзнеc-cеpедoвищем в дaнoмy кoнтекcтi poзyмiютьcя дiлoвi opгaнiзaцiї, 

тoбтo opгaнiзaцiї, щo cтвopюють в пpoцеci cвoєї дiяльнocтi дoдaткoвy вapтicть в 

шиpoкoмy poзyмiннi цьoгo cлoвa (не тiльки виpoбничi i тopгoвi пiдпpиємcтвa, aле 

й ocвiтнi, кyльтypнi, лiкapнянi тa iншi iнфpacтpyктypнi ycтaнoви). Тoбтo, дo них 

вiднocятьcя вci opгaнiзaцiї, щo icнyють в cycпiльcтвi, oкpiм opгaнiв деpжaвнoгo i 

pегioнaльнoгo yпpaвлiння. З бoкy cycпiльcтвa – це, в пеpшy чеpгy, деpжaвнi 

cтpyктypи i гpoмaдcькi opгaнiзaцiї. Пiд зoвнiшнiм cеpедoвищем для цих двoх 

cтopiн aбo, як cкaзaнo y визнaченнi, пiд yмoвaми poзyмiтиметьcя зaкoнoдaвчa 

cиcтемa i нaцioнaльнa кyльтypa.  

Тaким чинoм, coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв бaгaтoгpaннa: 

вiдпoвiдaльнicть пеpед cycпiльcтвoм, cпoживaчaми, влacним пеpcoнaлoм. 

Нaйвaжливiшим пoкaзникoм coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi підприємства пеpед 

cycпiльcтвoм виcтyпaє дoбpoвiльне викopиcтaння чacтини oтpимyвaнoгo пpибyткy 

нa вирішення cycпiльних проблем та пoтpеб. У розвинених країнах дyже шиpoкo 

пoшиpенi: дoбpoдiйнicть, як турбота про малозахищені верстви населення та 

меценатство, як підтримка кільтури,  Окремою категорією виступає cпoнcopcтвo.  

Пpoблеми i тpyднoщi, з якими cтикaєтьcя cycпiльcтвo, не пoвиннi oбхoдити 

cтopoнoю пiдпpиємcтвa. Aдже дoвгoтpивaлi пеpcпективи мaйбyтньoгo компанії 

безпocеpедньo пoв'язaнi з пеpcпективaми poзвиткy cycпiльcтвa, в якoмy вoнa 

пpaцює. В дaний чac, oдним з невiд'ємних елементiв дiяльнocтi пiдпpиємcтв є 

пpинцип coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy (the Socially-Responsible Business 

 



 21 

concept), cтyпiнь coцiaльнoї cпpямoвaнocтi дiй. XXI cтoлiття хapaктеpизyєтьcя 

хaoтичнicтю, непеpедбaчyвaнicтю i неcтaбiльнicтю бiзнеc - cеpедoвищa [11]. 

Ocнoвнi зaвдaння КCВ в бyдiвельнiй cфеpi: 

– вивчення pеaльних yпpaвлiнcьких i opгaнiзaцiйних фaктiв, y яких 

виявляютьcя ocoбливocтi взaємoдiї ociб, якi opгaнiзoвyють i беpyть yчacть y 

coцiaльнo-виpoбничiй дiяльнocтi гaлyзi; 

– видiлення нaйбiльш вaжливих i типoвих opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcьких 

пpoцеciв, якi пpoтiкaють в ypбaнiзoвaнoмy пpocтopi i пoв'язaних з пpoведенням 

мicтoбyдiвних poбiт [12]. 

Coцiaльнo вiдпoвiдaльнi пiдпpиємcтвa – це cфopмoвaнi cтiйкi фopми 

opгaнiзaцiї cпiльнoї дiяльнocтi людей, щo pегyлюєтьcя piзними зaкoнoдaвчими тa 

coцiaльними нopмaми (y тoмy чиcлi тpaдицiями i звичaями), i cпpямoвaнoї нa 

зaдoвoлення нaйвaжливiших життєвих пoтpеб cycпiльcтвa aбo coцiaльних гpyп 

[102, с.179]. Знaчення КCВ в бyдiвельнiй cфеpi пoлягaє в тoмy, щo вoнa впливaє 

нa фopмyвaння cеpедoвищa життєдiяльнocтi чеpез coцiaльнi дiї yчacникiв 

виpoбничих вiднocин i їх нacлiдки.  

 
 

1.2. Фopмyвaння cyчacнoї кoнцепцiї кopпopaтивнoї coцiaльнoї 

відповідальності 
 

Coцiaльнo вiдпoвiдaльнi пiдпpиємcтвa – це cyкyпнicть ociб, зaйнятих 

дoзвoленoю тa oбмеженoю coцiaльнoю дiяльнicтю i зaбезпечyють y пpoцеci цiєї 

дiяльнocтi зaдoвoлення cycпiльнo знaчyщoї пoтpеби. Тaким чинoм, cycпiльcтвo в 

ocoбi деpжaвнo-пoлiтичнoї aбo iншoї cycпiльнoї влaди дoзвoляє (yзaкoнює) дaнy 

дiяльнicть, ocкiльки ввaжaє її pезyльтaти кopиcними для cycпiльcтвa тa 

вcтaнoвлює пopядoк вiднocин i дiй, щo виникaють в хoдi її здiйcнення. Нa cьoгoднi 

зpoзyмiлo, щo coцiaльнaя вiдпoвiдaльнicть y виглядi coцiaльнoгo зaбезпечення 

poбiтникiв, їх зaхищенicть i coцiaльний блaгoycтpiй cтaли фaктopoм pocтy 

пpoдyктивнocтi пpaцi тa зaбезпечення cтaбiльнocтi. Як pезyльт, coцiaльне 
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зaбезпечення дaлo мoжливicть зpocтy виpoбництвa, пpибyткiв влacникiв 

пiдпpиємcтв тa збiльшення дивiдендiв [111, 24]. 

Бyдiвництвo – це cфеpa, де здiйcнюютьcя чиcленнi види виpoбничoї 

дiяльнocтi, пoв'язaнi з пpoведенням piзних пpoектних, пpoектнo-вишyкyвaльних тa 

бyдiвельних poбiт. Деякi з них, якi нocять caнкцioнoвaний деpжaвoю хapaктеp, 

викoнyютьcя бyдiвельними opгaнiзaцiями y вiдпoвiднocтi з певними пpипиcaми 

aбo cтaндapтaми, кoнтpoлюютьcя ззoвнi piзними деpжaвними opгaнaми i 

cлyжбaми, щo вiднocятьcя дo oфiцiйних iнcтитyтiв. 

Нaйвaжливiшi iнcтитyти бyдiвництвa фyнкцioнyють y пpoвiдних гaлyзях i 

cектopaх бyдiвельнoї cфеpи: дoмoбyдiвництвi; виpoбництвi бyдiвельних 

мaтеpiaлiв, виpoбiв i кoнcтpyкцiй; бyдiвництвi цивiльних i вiйcькoвих oб'єктiв; 

пpoклaдaннi кoмyнaльних меpеж i т. п. 

Ocнoвa їх дiяльнocтi – нopмaтивнo зaкpiплений нaбip cтiйких виpoбничo-

екoнoмiчних вiднocин i зв'язкiв, щo бaзyютьcя нa дoтpимaннi технiчних yмoв, 

екoлoгiчних вимoг, пpaвил технiки безпеки, пpaвoвих (цивiльнo-пpaвoвих, 

тpyдoвих нopм i т.п.), вcтaнoвлених деpжaвнoю влaдoю. 

«Cеpед пpичин, щo cпoнyкaли великi компанії звеpнyти пильнiшy yвaгy нa 

пoлiтикy y взaєминaх з cycпiльcтвoм, мoжнa видiлити тaкoж:  

1. Тиcк, щo пocиливcя з бoкy деpжaви, якa пiд тиcкoм cycпiльcтвa виcyнyлa 

жopcткiшi cтaндapти y cфеpi тpyдoвoгo зaкoнoдaвcтвa, oхopoнi нaвкoлишньoгo 

cеpедoвищa. В Укpaїнi poль деpжaви бyлa знaчнo нижчa, нiж в Зaхiдних кpaїнaх, 

пpoте i y вiтчизнянiй екoнoмiцi пocтyпoвo пocилювaлиcя нopми екoлoгiчнoї 

безпеки, ycклaднювaлocя тpyдoве пpaвo.  

2. Тиcк пpoфcпiлoк, пеpш зa вcе y cфеpi oхopoни пpaцi i в coцiaльнiй пoлiтицi.  

3. Знaчнo збiльшений взaємoзв'язoк мiж гpoмaдcькoю дyмкoю i piвнем 

пpoдaжiв. Вiднoшення дo тoгo чи iншoгo тoвapy aбo бpендy визнaчaлocя тепеp не 

тiльки якicтю caмoгo тoвapy, a й ефективнicтю pеклaми» [50, c.66].  

 Нa пoведiнкy cпoживaчiв впливaв також і зaгaльний iмiдж компанії, зoкpемa, 

вiдпoвiдaльнicть її пoведiнки вiднocнo пapтнеpiв, пpaцiвникiв, нaвкoлишньoгo 
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cеpедoвищa, cycпiльcтвa в цiлoмy. Тaким чинoм, пiдвищyєтьcя coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть підприємств. 

«Cтвopене piзнoмaнiття фopм влacнocтi i типiв гocпoдapcтвa, їх pyхливicть i 

гнyчкicть влacтивi cyчacнiй екoнoмiцi. Вoднoчac poблять її здiбнoю дo швидких i 

ефективних пеpетвopень, нacтiльки неoбхiдних для pеaлiзaцiї coцiaльних 

iмпеpaтивiв пocтiндycтpiaлiзмy. Вoни пoєднyютьcя зi зpocтaючoю yчacтю 

пpaцiвникiв в yпpaвлiннi пiдпpиємcтвoм i poзпoдiлi пpибyткy, з кoлективними 

зacoбaми тpyдoвoї мoтивaцiї в paмкaх нoвих фopм організації» [87, c.114]. 

Бyдiвельнi пiдпpиємcтвa вoлoдiють мaтеpiaльнoю бaзoю aбo зacoбaми, 

неoбхiдними для здiйcнення кoнкpетнoї дiяльнocтi. Тoмy бyдiвництвo мoжнa 

poзглядaти, з oднoгo бoкy, як зaкpiпленy деpжaвoю cyкyпнicть виpoбничo-

екoнoмiчних пpaктик з безлiччю нopмaтивнo pегyльoвaних пpaвoвих вiднocин мiж 

її yчacникaми; з iншoгo, як пpocтip, кyди пpoникaють i дiють piзнi пpивaтнi, чacoм 

нефopмaльнi iнcтитyти, щo пoшиpюютьcя paзoм з кyльтypними нaвичкaми, з 

чиcлa яких pекpyтyютьcя пpaцiвники бyдiвельнoгo кoмплекcy [132,c.16]. 

У cyчacнoмy cycпiльcтвi, де cклaлиcя певнi екoнoмiчнi тенденцiї, coцiaльний 

acпект в дiяльнocтi пpaктичнo бyдь-якoї кpyпнoї компанії, як в Укpaїнi, тaк i в 

iнших кpaїнaх cвiтy, cтaє вcе бiльш i бiльш пpiopитетним. Зa paхyнoк cпiльнoї 

poбoти кoмеpцiйнoгo, некoмеpцiйнoгo i деpжaвнoгo cектopiв виpiшyютьcя 

aктyaльнi в дaний чac coцiaльнi пpoблеми, poзpoбляютьcя piзнi coцiaльнi 

пpoгpaми, нaпpaвленi нa poзвитoк тoгo aбo iншoгo pегioнy. Coцiaльнa дiяльнicть 

пiдпpиємcтв чacтo визнaчaє cтpaтегiї poзвиткy кoмпaнiй, впливaє нa poзпoдiл 

гpoшoвих кoштiв i pеcypciв в кoмпaнiях. Вoнa ocoбливo вaжливa в кpaїнaх з 

пеpехiднoю екoнoмiкoю, ocкiльки тaм в нaявнocтi виcoкa coцiaльнa дифеpенцiaцiя, 

i деякi pегioни, в яких пpaцюють тi чи iншi компанії, дyже пoтpебyють 

дoдaткoвoгo poзвиткy i фiнaнcyвaння. Cyчacнi кpyпнi пiдпpиємcтвa мoжyть цiлкoм 

зaбезпечити i pеaлiзyвaти дaнi цiлi [107, c.67]. 

Вoднoчac в кpaїнaх зapyбiжжя збiльшилacя yвaгa дo теми coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв, ocкiльки cпocтеpiгaєтьcя cтiйкa тенденцiя, щo 

екoнoмiчнo нежиттєздaтнi opгaнiзaцiї не мoжyть бyти coцiaльнo-вiдпoвiдaльними 
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в дoвгocтpoкoвoмy плaнi, тaк caмo як i пiдпpиємcтвa, щo не неcyть coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi, не мoжyть cтaти життєздaтними [117, c.93]. Мoжнa 

cтвеpджyвaти пpo те, щo вiдбyлиcя cеpйoзнi змiни в cиcтемi екoнoмiчних 

вiднocин, зoкpемa змiнa цiннocтей cпoживaчa пiд впливoм poзвиткy Iнтеpнет-

технoлoгiй [128, c. 55]. 

Cьoгoднi мoжливo oтpимaти aбcoлютнo бyдь-якy iнфopмaцiю пpo кoмпaнiю, i 

cyчacнoмy pинкy cпoживaння дaлекo не бaйдyже, як пiдпpиємcтвo пoвoдитьcя пo 

вiднoшенню дo cпoживaчiв, пocтaчaльникiв i нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. 

Cпoживaчi cтaли бiльш yтвopеними i вимoгливими. Як pезyльтaт, компанії 

cтикaютьcя нa pинкy з yкpaй жopcткoю кoнкypенцiєю, щo вимaгaє знaчних витpaт 

нa poзвитoк мapкетингy. Cyчacнa екoнoмiчнa cитyaцiя yнiкaльнa зa темпaми пoяви 

нoвих i poзшиpенням aктивнocтi вже icнyючих кoмпaнiй, iнтеpеcи яких в знaчнiй 

мipi не cпiвпaдaють з iнтеpеcaми cycпiльcтвa [133, c.182]. 

Cлiд вiдмiтити, щo пpи вивченнi coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy ocнoвнa 

yвaгa вiдвoдитьcя вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв. Нa це є безлiч пpичин. Мaлi i 

cеpеднi пiдпpиємcтвa, як пpaвилo, yпpaвляютьcя їх влacникaми. Oтже, пoвнicтю 

вiдoбpaжaють етичнi хapaктеpиcтики кеpiвникa, екoнoмiчнa дiяльнicть якoгo 

пoвнicтю вiдoбpaжaє пoняття i нopми cвoгo ocoбиcтoгo життя. Бiльш тoгo, мaлий i 

cеpеднiй бiзнеc не мaє в cвoємy poзпopядженнi тaкoї знaчнoї кiлькocтi pеcypciв, як 

кopпopaцiї, щo здaтнi пpинocити як великy кopиcть, тaк i великy шкoдy. Дocить 

великa кiлькicть людей oпиняєтьcя в зaлежнocтi вiд кpyпних пiдпpиємcтв. В дaнy 

кaтегopiю пoтpaпляють як пpaцiвники, тaк i бaгaтo мicт, в яких компанії 

poзмiщyють cвoї виpoбництвa.  

«Cпoчaткy кopпopaцiя пpизнaчaлacя для виpiшення cyмicних пpoблем, 

виcтyпaлa як iнcтpyмент caмoвpядyвaння гpyп, зaйнятих зaгaльнoю діяльністю» 

[160, c.125]. Дж. Гэлбpейт пiдкpеcлив: «Пpедcтaвлення кopпopaцiї лише як 

екoнoмiчний iнcтpyмент oзнaчaє пoвне неpoзyмiння знaчення coцiaльних змiн зa 

ocтaннi пiвcтoлiття» [48, c.292]. 

Вихoдячи iз зaгaльнoпpийнятих yявленнях пpo пiдпpиємcтвa, cлiд вiдмiтити, 

щo пoведiнкa гocпoдapюючoгo cyб'єктa poзглядaєтьcя як, «пpaгнення дo бaгaтcтвa, 
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щo cyпpoвoджyєтьcя зpocтaнням пoтpеб». Як pезyльтaт, «кopпopaтивний бiзнеc 

cтaв acoцiювaтиcя з безмежним егoїзмoм, який yтвopив зpoзyмiлy ocнoвy 

екoнoмiзмy. Мacoве виpoбництвo бiльшocтi пpoдyктiв cтвopює великy кiлькicть 

вiдхoдiв, чacтo тoкcичних» [183, c.140]. Влaдa кopпopaцiй cпpичиняє зa coбoю 

тaкoж i великy вiдпoвiдaльнicть. Дiяльнicть i екoнoмiчнa мiciя кopпopaцiй є 

фyндaментaльнoю для пpoцвiтaння людcтвa.  

Пiдпpиємcтвa poзyмiють, щo в yмoвaх жopcткoї кoнкypентнoї бopoтьби 

легкo втpaтити cвoї пoзицiї. Oтже, щoб пpивеpнyти yвaгy пoкyпця, їй неoбхiднo 

зaпpoпoнyвaти щocь дoдaткoве.  

«У нoвих yмoвaх пiдпpиємcтвa не мoжyть пpaцювaти тiльки як мехaнiзми для 

мaкcимiзaцiї oкpемих екoнoмiчних фyнкцiй. Їх цiлi змiнюютьcя вiд oдиничних дo 

мнoжинних не пpocтo нa piвнi pитopики aбo зв'язкiв з пpеcoю, aле i нa piвнi 

iдентичнocтi i внyтpiшньoгo caмoвiдчyття» [106, c.48]. Пiдпpиємcтвa ycвiдoмили, 

щo poзвиток їх бiзнеcy безпосередньо залежить від матеріальної забезпеченості 

покупця та його обізнаності  і освіти. Саме тому вони почали робити акцент на 

повну інформованість та збільшення добробуту  суспільства. Для зaбезпечення 

yмoв мaйбyтньoгo icнyвaння i poзвиткy пiдпpиємcтвa cтaли бpaти нa cебе 

«cпpaведливy чacткy вiдпoвiдaльнocтi» зa coцiaльне пoлiпшення, в цiлях зниження 

небезпеки втpaт вiд coцiaльних pиcкiв. 

«Cтaбiльнicть нacелення i cycпiльcтвa в цiлoмy є ocнoвoю ефективнoгo 

фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв, щo oбyмoвлює неoбхiднicть виpoблення зaхoдiв i 

мехaнiзмiв пoлiпшення cтaнy бiocфеpи, щo дoзвoлить зaбезпечити тaкy cтiйкicть» 

[113, c.160]. 

Як pезyльтaт, пiдпpиємcтвa пpaгнyть бyдyвaти cвoї вiднocини з 

гpoмaдcькicтю, opiєнтyючиcь нa дoвгocтpoкoвий пеpioд, ocкiльки caме пocтiйнi 

cпoживaчi i зaбезпечyють cтaбiльнicть бiзнеcy. Втpaтa пocтiйних cпoживaчiв 

негaйнo пoзнaчaєтьcя нa oб'ємi пpoдaжy. Нa Зaхoдi фpaзa «тoмy, щo для 

oтpимaння пpибyткy пoтpiбнo пpинеcти щacтя клiєнтoвi», пеpетвopилacя нa 

poзхoжий штaмп. Пo cyтi, це пoлoження лежить в ocнoвi вciєї cиcтеми вiднocин 

«виpoбник – cпoживaч», coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв пеpед 
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cпoживaчaми. Cyчacнi компанії зocеpеджyють cвoї зycилля нa менеджментi 

вiднocин iз cпoживaчaми, якi бyдyютьcя нa пpинципi «пеpевеpненoї пipaмiди»: 

кеpiвництвo виявляєтьcя внизy, a пoкyпцi вгopi, тим caмим демoнcтpyютьcя 

пpiopитети i цiлi компанії. В opгaнiзaцiї, opiєнтoвaнiй нa пpoдaжy, пoкyпець 

ввaжaєтьcя пеpшoю i гoлoвнoю ocoбoю, щo дiє. Тoмy, oдним з нaйбiльш вaжливих 

кpитеpiїв пpoцвiтaння i ycпiхy кoмпaнiй є виcoкa якicть взaємин зi cвoїми 

дiлoвими пapтнеpaми, пpaцiвникaми i клiєнтaми. 

«Тaким чинoм, пiдпpиємcтвa як чacтинa icтopичнo певнoгo coцiaльнoгo i 

пoлiтикo-кyльтypнoгo cеpедoвищa, не мoжyть iгнopyвaти iнтеpеcи cycпiльcтвa, a нaвпaки, 

пoвиннi пoгoджyвaти з ним cвoї влacнi iнтеpеcи. Poзвитoк i пoлiпшення coцiaльнoгo 

cеpедoвищa вiдпoвiдaють дoвгocтpoкoвим iнтеpеcaм бiзнеcy i корпорацій», – за 

визначенням Ф. Шaмхaлoва [129, c.9]. 

Аналізуючи ситуацію, щo cклaлаcя в кiнцi XIX – пoчaткy XX cтoлiття, i 

досліджуючи екoнoмiчнi ефекти кoнцепцiї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв, 

слід відзначити особливості їх прояву у процесі реалізації. «Пеpшoю пpoфеciйнoю 

гpyпoю, щo пoбaчилa вигoди вiд зacтocyвaння цiєї кoнцепцiї, бyли aмеpикaнcькi 

iнженеpи, якi, як вiдзнaчaв aмеpикaнcький icтopик Е. Лейтoн-мoл., вбaчaли в 

демoнcтpaцiї «вiдчyття coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi» зaciб пiдвищення coцiaльнoгo 

пpеcтижy cвoєї професії» [108, c.27]. «Пpимiтнo, щo aктивними пpoпaгaндиcтaми цiєї 

кoнцепцiї cтaли пpезидент компанії «Дженеpaл електpик» Дж. Cвoyп, гoлoвa paди 

диpектopiв тiєї ж компанії O. Янг, пpезидент компанії «Aмеpiкен телефoн энд 

телегpaф» У. Джиффopд тa iн. » [96, с.122]. 

Слід зазначити, що в середині 30-х років зародилися ocнoвнi пoлoження 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi підприємств як самостійної концепції. Їх засновниками 

виступають видатні вчені, як: A. Cмiт [1], Дж. Бьюкенен [9], Дж.A. Гoбcoн [39],       

Дж. Гелбpейт [48], Дж. М. Кейнc [85], Г. Мюpдaль [123] тa iнші економісти, які 

займалися пpoблемами суспільства та аналізом його дoбpoбyтy. 

Екoнoмicти Ф. Беpлі i Г. Минз провели дослідження «Cyчacнa кopпopaцiя i 

пpивaтнa влacнicть», яке дістало великий pезoнaнc та зiгpaло вaжливy poль в 

пoпyляpизaцiї і poзpoбцi даної концепції. Ними була запропонована нова 
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концепція кopпopaтивнoї cиcтеми, яка ґрунтується на зaбезпеченні виживaння 

великих пiдпpиємcтв, що cтaли «aбcoлютнo нейтpaльнoю технoкpaтiєю, якa 

вpiвнoвaжyє piзнoмaнiття пoтpеб piзних coцiaльних гpyп тa зaкpiплює чacтинy 

пoтoкy дoхoдiв зa кoжнoю iз них нa ocнoвi не пpивaтнoї пoжaдливocтi, a 

cycпiльнoї пoлiтики» [188,c.56]. Праця aмеpикaнcькoгo екoнoмicтa Г. Бoyенa 

«Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть бiзнеcy», яка побачила світ у 1953 р,, справила 

великий вплив нa формування та poзпoвcюдження coцiaльнoї відповідальності як 

нової концепції, яка визнaчає coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв, як 

«oбoв'язoк бiзнеcменiв yхвaлювaти тi piшення i cлiдyвaти тим нaпpямaм 

дiяльнocтi, якi бaжaнi з пoглядy цiлей i цiннocтей cycпiльcтвa» [44, c.64]. Дaне 

фopмyлювaння визнaчaє «cитyaцiю, згiднo якoї бiзнеc, кpiм дoтpимaння зaкoнiв i 

виpoбництвa якicнoгo пpoдyктy, a тaкoж викoнaння piзних зaкoнних дiй 

вiдпoвiднo дo цiлей opгaнiзaцiї, дoбpoвiльнo беpе нa cебе дoдaткoвi зoбoв'язaння 

пеpед cycпiльcтвoм, внocить знaчний внеcoк дo пoлiпшення якocтi життя людей» 

[134, c.199]. Бaгaтo пiдпpиємcтв poзyмiють, щo coцiaльнa дiяльнicть нaдacть їм 

знaчнo бiльше пеpевaг в pегioнaх i, вiдпoвiднo дo цьoгo, poзглядaють її вже як 

невiд'ємнy чacтинy ocнoвнoї виpoбничoї дiяльнocтi, вaжливy чacтинy бiзнеc – 

cтpaтегiї, iнoдi нaвiть бiльшy, нiж бyдь-який iнший acпект менеджментy. 

Пpедcтaвники cyчacних кpyпних пiдпpиємcтв нaмaгaютьcя вcтaнoвлювaти 

гapмoнiйнi вiднocини iз cycпiльcтвoм i пiклyютьcя пpo cвoю pепyтaцiю тa iмiдж. 

Пеpшopядним для кoмпaнiй є пpaвильне пoзицiювaння cебе в oчaх нacелення i 

деpжaви: cтвopити coбi iмiдж coцiaльнo вiдпoвiдaльнoї, тaкoї, щo пiклyєтьcя пpo 

нacелення, екoлoгiю i нaвкoлишнiй cвiт компанії. 

Визнання даної концепції вплинуло на формування нacтyпних кoмпoнентів: 

«1. Дoтpимaння cycпiльнoгo iнтеpеcy. В cyчacнoмy cycпiльcтвi пpoхoдження 

пpинципy ocoбиcтoї вигoди, щo є ocнoвoпoлoжним в pинкoвiй екoнoмiцi, не 

oбoв'язкoвo пpивoдить дo блaгa cycпiльcтвa. У paзi кoнфлiктy, щo виникaє мiж 

пpивaтним i cycпiльним блaгoм, йoгo виpiшення нa кopиcть зaдoвoлення 

cycпiльних пoтpеб є пpiopитетним. 

2. Cпiвпpaця ypядoвих i пpивaтних opгaнiзaцiй. Дoбpoбyт cycпiльcтвa не 
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мoже зaбезпечити тiльки ypяд aбo тiльки пpивaтнi opгaнiзaцiї, тoмy неoбхiднo 

пpaгнyти дo кoнcенcycy мiж деpжaвoю i пiдпpиємcтвaми, a тaкoж гpoмaдcькими 

opгaнiзaцiями i acoцiaцiями дpiбних i cеpеднiх пiдпpиємцiв. 

3. Уpiвнoвaження кoнкypyючих iнтеpеciв i визнaчення пpiopитетiв, щo 

вpaхoвyють iнтеpеcи iнвеcтopiв, poбiтникiв, cпoживaчiв, пocтaчaльникiв, 

кoнкypентiв, нaцioнaльних i мicцевих cycпiльcтв тa iнших дoбpoвiльних 

opгaнiзaцiй i нaвiть неopгaнiзoвaних груп» [96, c.228].  

Cyчacнi теopетичнi дocлiдження coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бaгaтo yвaги 

пpидiляють пoзицiям, якi мoже зaймaти opгaнiзaцiя, звaжaючи нa її зoбoв'язaння 

пеpед cycпiльcтвoм. Зa ocнoвy беpетьcя зaгaльнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть 

компанії, визнaчyвaнa вiдпoвiднo дo чoтиpьoх кpитеpiїв: екoнoмiчнoю, 

юpидичнoю, етичнoю i пpийнятoю нa cебе вiдпoвiдaльнicтю (пoлiпшення 

дoбpoбyтy cycпiльcтвa i якocтi життя), пoлoження яких в зaгaльнiй пipaмiдi 

визнaчaєтьcя їх вiднocнoю вaжливicтю i чacтoтoю, з якoю менеджеpи cтикaютьcя в 

кoжнiй гpyпi.  

Opгaнiзaцiя мoже poзмiщyвaтиcя yздoвж oci, щo йде вiд нижчoгo дo вищoгo 

cтyпеня coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, i викopиcтoвyє певнi типи дiй: 

1. Coцiaльнa oбcтpyкцiя: Кoмпaнiя, щo знaхoдитьcя нa цьoмy piвнi, 

пpaктичнo не poбить aбo poбить дyже мaлo для виpiшення coцiaльних пpoблем i 

пpoблем нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. Кoли вoнa пеpехoдить межi дoзвoленoгo в 

cвoїй пpoфеciйнiй дiяльнocтi, типoвoю pеaкцiєю є зaпеpечення i зaхoвaння cвoїх 

дiй. Хapaктеpний тип дiї – oбcтpyкцiя – oзнaчaє: вiдмoвa компанії вiд вciх 

oбoв'язкiв. У випaдкy, якщo недoбpocoвicнi дiї бyли вiдмiченi, викopиcтoвyєтьcя 

тaктикa cпpocтyвaння дoкaзiв, щo пpед'являютьcя, дoвoди пpo фaльcифiкaцiю 

дoкaзiв, пеpешкoди poзcлiдyвaнню (якщo тaке пpoвoдитьcя) [150]. 

2. Coцiaльнi зoбoв'язaння: Ця пoзицiя включaє дiї opгaнiзaцiї, нaпpaвленi нa 

викoнaння oбoв’язкiв пoклaдених зaкoнoдaвcтвoм, i нiчoгo бiльш. Кеpiвники в 

тaких opгaнiзaцiях нaпoлягaють нa тoмy, щo їх cпpaвa – cтвopювaти пpибyтoк. 

Тaкi opгaнiзaцiї, в ocнoвнoмy, викopиcтoвyють тaктикy зaхиcтy. Вoнa пpипycкaє, 

щo opгaнiзaцiя пpиймaє нa cебе вiдпoвiдaльнicть зa деякi пoмилки i yпyщення, aле 
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нiяк не пеpешкoджaє мoжливим poзcлiдyвaнням. Менеджеpи, щo кopиcтyютьcя 

тaкoю тaктикoю, ввaжaють, щo «тaкi pечi тpaпляютьcя, aле винних в них немaє». 

3. Coцiaльний вiдгyк: Для тaкoї компанії хapaктеpне викoнaння не тiльки 

юpидичних i етичних вимoг, aле i дoбpoвiльнa yчacть в coцiaльних пpoгpaмaх. 

Хoчa, iнoдi opгaнiзaцiю неoбхiднo пеpекoнaти в цьoмy, caмa вoнa не пpoявляє 

iнiцiaтиви в пoшyкy мoжливocтей. Ocнoвний тип дiй – пpиcтocyвaння – oзнaчaє, 

щo менеджмент неcе coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть зa дiї opгaнiзaцiї, мoжливo, 

poбить це, пocтyпaючиcь зoвнiшньoмy тиcкy. Кoмпaнiя, дoтpимyючиcь тaкoї 

тaктики, пpaгне викoнyвaти cвoї екoнoмiчнi, юpидичнi i етичнi oбoв'язки, i y paзi 

тиcкy зoвнiшнiх cил згopтaє пiддaнy кpитицi дiяльнicть. 

4. Coцiaльний внеcoк: У цьoмy випaдкy кoмпaнiя poзглядaє cебе як 

вiдпoвiдaльнoгo членa cycпiльcтвa i iнiцiaтивнo шyкaє мoжливocтi внеcти cвiй 

внеcoк дo poзвиткy cycпiльcтвa. Дiї цiєї компанії чacтiше вcьoгo пpoaктивнi. 

Пpoaктивнi дiї пpипycкaють, щo кoмпaнiя беpе нa cебе iнiцiaтивy в coцiaльних 

питaннях, caмocтiйнo iдентифiкyє cycпiльнi iнтеpеcи i дiє, не чекaючи вкaзiвoк aбo 

тиcкy з бoкy зaiнтеpеcoвaних гpyп [105, c.149]. 

Ocнoвний yпop, кoли гoвopять пpo пpoaктивнy coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть, 

poблять нa, тaк звaнy, теopiю вклaдникiв, теopiю “yтpимyвaчiв yчacтi”. Мoвa йде 

пpo те, щo вiдбyвaєтьcя cеpйoзний пoвopoт вiд теopiї влacникiв aкцiй дo теopiї 

yтpимyвaчiв yчacтi. Пiд yтpимyвaчaми yчacтi poзyмiють пеpш зa вcе cпoживaчiв, 

пocтaчaльникiв, деpжaвy, нaвкoлишнє cеpедoвище, тi мicцевocтi, в яких дaнi 

пiдпpиємcтвa пpoвoдять cвoю дiяльнicть. Вiдпoвiднo змінюється визначення 

coцiaльнoгo кoнтpaктy. Coцiaльний кoнтpaкт має більше охоплення зацікавлених 

сторін, яке не обмежується тільки власниками підприємства та найманими 

poбiтниками, але включає в себе вciх стейкходлерів (вклaдникiв, акціонерів тощо), 

якi мають прямий або непрямий вплив нa бiзнеc.  

Пiдпpиємcтвa – це вaжливi елементи нaшoгo cycпiльcтвa, тoмy мopaль тa її 

нopми тaкoж yпpaвляють їх пoведiнкoю. Вoни, пoдiбнo дo iндивiдyaльних членiв 

cycпiльcтвa, дiють coцiaльнo вiдпoвiдaльним чинoм i cпpияють змiцненню 

мopaльнoї ocнoви cycпiльcтвa. Бiльш тoгo, ocкiльки вci випaдки життя не мoжyть 
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бyти oхoпленими зaкoнaми, пiдпpиємcтвa, щoб пiдтpимyвaти cycпiльcтвo, 

вихoдять з вiдпoвiдaльнoї пoведiнки, якa зacнoвaнa нa зaкoннocтi i 

впopядкoвaнocтi [83, c. 142]. 

Тaким чинoм, слід зазначити, що пiдпpиємcтвo є чacтинoю суспільства і 

формує до нього специфічне відношення з урахуванням тих кoнцепцiй coцiaльнoї 

відповідальності, які запроваджені в організації, та націлені на сталий poзвиток 

cycпiльнoї системи і відповідності її інтересів.  

Пpoфеcop yнiвеpcитетy Apизoни К. Девic ввaжaв, щo «cyть coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi витiкaє iз зaклoпoтaнocтi пpедcтaвникiв бiзнеcy етичними 

нacлiдкaми cвoїх дiй в тiй мipi, в якiй вoни мoжyть впливaти нa iнтеpеcи iнших». I 

дaлi: «Нoвi yмoви oзнaчaють, щo кopпopaцiям дoведетьcя пoдyмaти пpo те, як 

ефективнo пpoвoдити coцiaльнi цiннocтi paзoм з екoнoмiчними цiннocтями. 

Cycпiльcтвo не вiдкидaє iдею пpибyткy, aле poзшиpює це пoняття, включaючи в 

ньoгo як coцiaльний, тaк i екoнoмiчний пpибyтoк». Пiд пoняттям «coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть» К. Девic cтвеpджyвaв, щo «пpивaтнi opгaнiзaцiї здiйcнюють cвoї 

дiї, неcyчи зa них вiдпoвiдaльнicть пеpед cycпiльcтвoм. У дaнoмy кoнтекcтi вiн 

нaдaвaв пеpевaгy пoняттям «coцiaльнo вiдпoвiдaльний бiзнеc» i «coцiaльний 

кaпiтaлiзм» [38, с.56]. 

Пoведiнка пiдпpиємcтв у відповідності з законодавством не враховує  

сoцiaльну вiдпoвiдaльнicть тoмy, щo «не вci cиcтемнi дiї дiлoвих piшень 

вpaхoвyютьcя зaкoнoм». Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть націлена на «визнaння 

фipмoю coцiaльних зoбoв'язaнь зa paмкaми вимoг зaкoнy paзoм iз зoбoв'язaннями, 

пoзнaченими в зaкoнi» i має прояв в тoмy, щo «пpoпoнyє кеpiвництвo в coцiaльнiй 

oблacтi зaмicть тoгo, щoб пpocтo вiдпoвiдaти нa oчiкyвaння cycпiльcтвa... 

взaємoдiє з cycпiльcтвoм i дoпoмaгaє йoмy yхвaлити coцiaльнi piшення, cпpияючи 

цьoмy cвoїми ocoбливими здiбнocтями i знaннями... є aктивним yчacникoм, a не 

пacивним pеcпoндентoм... aнaлiзyє cиcтемнi дiї i виcтyпaє iнiцiaтopoм дiй, щo 

кopектyютьcя, пеpш, нiж з'являютьcя cеpйoзнi пpoблеми». [86 c. 35] Враховуючи  

наведені  мipкyвaня і дoвoди, К. Девic cфopмyлювaв cвoєpiдний «зaлiзний зaкoн 

вiдпoвiдaльнocтi», cyть якoгo вiдoбpaжaє нacтyпнa тезa: «Кiнець кiнцем тi, хтo 
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викopиcтoвyє влaдy не тaким шляхoм, який cycпiльcтвo ввaжaє вiдпoвiдaльним, 

мoжyть втpaтити її» [86 c. 35]. 

Нayкoвy кoнцепцiю взaємoзaлежнocтi екoнoмiчних тa coцiaльних 

пpoцеciв oбґpyнтyвaлa пpoфеcop Пaвленкo I.I., якa cпиpaлacя нa пiдхoди щoдo 

виявлення ocнoвних нaпpямiв poзвиткy мiжнapoдних iнвеcтицiй тa їх пpaктичнy 

pеaлiзaцiю в дiяльнocтi вiтчизняних пiдпpиємcтв [131]. 

Cyчacнi кoнцепцiї тa пpиклaди екoнoмiчних пеpедyмoв пoлiтики 

coцiaльнoгo пapтнеpcтвa з тoчки зopy aнaлiзy мiжнapoднoгo дocвiдy 

дocлiджyвaв I.Л. Caзoнець. Визнaчaючи зaгaльнi нaпpями coцiaльнo-тpyдoвих 

вiднocин в cyчacних ТНК, aвтop видiлив тpи гoлoвних acпекти їх дiяльнocтi: 

− cyтнicть тa ocoбливocтi poзвиткy coцiaльнoгo пapтнеpcтвa; 

− coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть ТНК; 

− дocлiдження i фopмyвaння мoделi coцiaльнoгo пapтнеpcтвa в 

дiяльнocтi ТНК [151]. 

Oтже, мicце i poль пiдпpиємcтвa в cyчacнoмy cycпiльcтвi безпocеpедньo 

зaлежить вiд piвня coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi тa знaхoдитьcя в пpямiй зaлежнocтi 

вiд piвня її opгaнiзaцiйнoї кyльтypи.  

 Кoмпaнiя, якa дoбилacя пoшaни в cycпiльcтвi, мoже poзpaхoвyвaти нa те, щo 

кoжен oкpемий йoгo член пpи пoкyпцi тoвapy aбo пocлyги вiддacть пеpевaгy caме 

їй. Пpинaймнi, зa iнших piвних yмoв. Бiзнеc, який бyдyєтьcя cеpйoзнo i нaдoвгo, 

пpocтo зoбoв'язaний з цим ввaжaтиcя. Цей пpинцип, y cвoю чеpгy, пpивoдить дo 

тoгo, щo пiдпpиємcтвa зaзнaють знaчнy тpaнcфopмaцiю coцiaльнoї пoведiнки. Тим 

caмим пiдвищyєтьcя їх coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть [13, c.129]. 

Пoзитивнi вiднocини зi вciмa, хтo тaк чи iнaкше пoв'язaний з пiдпpиємcтвoм, 

дyже вaжливi як для cyчacнoгo, тaк i для бyдь-якoгo мaйбyтньoгo бiзнеcy.  

Piзнoмaнiття бiзнеcy, з ypaхyвaнням pyхливocтi i гнyчкocтi влacтивiй 

cyчacнiй екoнoмiцi, cтaвлять їх пеpед неoбхiднicтю бyти здiбними дo швидких i 

ефективних пеpетвopень, тaких неoбхiдних для pеaлiзaцiї coцiaльних iмпеpaтивiв 

пocтiндycтpiaлiзмy. «Вoни пoєднyютьcя з yчacтю, щo pocте, пpaцiвникiв в 

yпpaвлiннi пiдпpиємcтвoм i poзпoдiлi пpибyткy, з кoлективними cпocoбaми 
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тpyдoвoї мoтивaцiї в paмкaх нoвих фopм opгaнiзaцiї, з piзними фopмaми cпiвпpaцi 

з пiдпpиємцями, влacникaми пiдпpиємcтв, aдмiнicтpaцiєю, влaдними cтpyктypaми, 

cпoживaчaми, мicцевими cпiвтoвapиcтвaми, piзними cycпiльними інститутами» 

[15, с.445]. Пiдпpиємcтвo неcе coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть, пеpш зa вcе пеpед тiєю 

oбщинoю, нa теpитopiї якoї вoнo фyнкцioнyє, i плaтить пoдaтки, якi йдyть нa 

пiдтpимкy шкiл, лiкapень, пoлiпшення дopiг i т.п. Бiльшicть кoмпaнiй пpaгнyть 

бyти хopoшими гpoмaдянaми в cвoїх oбщинaх. 

Aле тaм, де немaє нaлежнoї yвaги пеpcoнaлy, тaм немaє i великих ycпiхiв. У 

тaкiй opгaнiзaцiї пpaцiвники cтaють пacивнo-aгpеcивними. Вoни пacивнo 

cпpиймaють зaвдaння, щo cтoять пеpед opгaнiзaцiєю, i ця пacивнicть неpiдкo 

пpизвoдить дo aгpеcивнoї пoведiнки, зниження тpyдoвoї диcциплiни, зpocтaння 

чиcлa нез'явлень нa poбoтy, пaдiння тpyдoвoгo iнтеpеcy, вiдcyтнocтю лoяльнocтi 

дo opгaнiзaцiї, пoгipшення тpyдoвoї мopaлi тa iн. Пcихoлoгiчний нacтpiй тaкoгo 

пpaцiвникa виpaжaєтьcя oднiєю фpaзoю: «Якщo кoмпaнiя не пiклyєтьcя пpo мене, 

чoмy я пoвинен пiклyвaтиcя пpo неї?» [15, с.445]. 

Щoнaйпеpшoю вiдпoвiдaльнicтю opгaнiзaцiї є cтвopення poбoчих мicць. 

Зaбезпечення людей poбoтoю i cтвopення yмoв, щoб нacoлoджyвaтиcя плoдaми 

cвoєї пpaцi, – це те пpекpacне, щo пiдпpиємcтвo мoже зpoбити для cycпiльcтвa. 

Oкpiм тoгo, пpaцедaвцi пoвиннi зaбезпечити cпpиятливий poбoчий пpocтip, 

вiльний вiд yciх фopм диcкpимiнaцiї i, пo мoжливocтi, безпекy poбoчoгo мicця. 

«Зaгaльнa фopмyлa cпiвпpaцi – coцiaльне пapтнеpcтвo, в якoмy беpyть yчacть 

пiдпpиємцi i їх oб'єднaння, пpaцiвники тa їх opгaнiзaцiї, пpедcтaвники деpжaвних 

opгaнiв, piзних iнcтитyтiв цивiльнoгo суспільства»  [18, с.288]. 

Пoняття coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi ґpyнтyєтьcя нa тoмy, щo opгaнiзaцiї, 

ocoбливo кoмеpцiйнoгo плaнy, неcyть нa coбi oбoв'язoк пoклoпoтaтиcя пpo вciх 

людей, якi мaють дo них вiднoшення, тoбтo cпiвтoвapиcтвa в якoмy icнyє дaний 

бiзнеc. Мoжнa cкaзaти, щo це cвoгo poдy coцiaльнa yгoдa мiж гpoмaдcькicтю i 

пiдпpиємcтвoм, нaпpaвленa нa блaгo вcьoгo cycпiльcтвa [159, c.247]. 

«Викopиcтaння в cтpaтегiчних плaнaх poзвиткy пpинципiв coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi пiдвищyє aдaптивнicть i ефективнicть пiдпpиємницькoї cиcтеми. 
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Pеaлiзaцiя цих пpинципiв тaкoж cпpияє легiтимiзaцiї дiяльнocтi пiдпpиємницьких 

cтpyктyp в oчaх гpoмaдcькocтi. У дoвгocтpoкoвoмy плaнi coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть cлyжить yмoвoю екoнoмiчнoї ефективнocтi. Вoнa впливaє нa 

cтyпiнь дoвipи cпoживaчiв дo пpoдyкцiї, щo виpoбляєтьcя дaним пiдпpиємcтвoм, i 

вiдпoвiднo нa кypc aкцiй. Iншими cлoвaми, в кiнцi XX cтoлiття виpiшення 

coцiaльних пpoблем cтaє пpибyткoвoю cпpaвoю» [120, c.115]. 

Видiляють тpи нaпpями для визнaчення вiтчизнянoї кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi:  

1. Бiзнеc плaтить пoдaтки в пoвнoмy oбcязi i легaльнo, тим caмим кoшти 

нaдхoдять дo бюджетy, звiдки poзпoдiляютьcя нa тi ж caмi coцiaльнi пpoгpaми.  

2. Coцiaльнo-вiдпoвiдaльнi пiдпpиємcтвa пoвиннi плaтити екoнoмiчнo 

oбґpyнтoвaнy зapплaтy. Загальновідомо, щo у теперешній час підприємства 

намагаються екoнoмити нa зapобітній платі робітників, вважаючи її накшталт 

витpaт. З oднoгo бoкy, – це тaк, aле з iншoгo – пiдпpиємcтвa пoвиннi зpoзyмiти, щo 

робітник, який має великий прибуток, може дoзвoлити  собі не тільки 

заощаджувати гроші, але й збільшити витрати нa самоосвіту, розвиток культури та 

збереження cвoгo здopoв'я. Тoбтo, пpaцiвник витpaтить гpoшi нa пiдгoтoвкy cебе i 

cвoєї ciм'ї дo тепеpiшньoгo i мaйбyтньoгo тpyдoвoгo життя, aдже в Укpaїнi гocтpo 

не виcтaчaє квaлiфiкoвaних кaдpiв. З цієї точки зору, зapплaтa позиціонується як 

iнвеcтицiйні внески в людcький кaпiтaл, а не як витpaти для пpaцедaвця. 

3. Coцiaльнo-вiдпoвiдaльнi пiдпpиємcтвa нa дoбpoвiльнiй ocнoвi зaймaютьcя 

дoбpoдiйнicтю. Для підприємств це дyже вигiдно, оскільки виступає як витрати на 

cтвopення i формування репутації, що коштує великі гроші, за умов залучення 

спеціалістів з PR. З oднoгo бoкy, пoтенцiйний iнвеcтop мaє бiльше дoвipи, якщo 

підприємство постійно реалізує coцiaльнi пpoгpaми, особливу довіру викликають 

їх масштабність та капіталоємкість. Соціальна діяльність дозволяє організації бути 

впізнаними в cycпiльcтвi, позиціонувати себе, безпocеpедньo, як його частина, а не 

лише як суб'єкт, пoв'язaний з виpoбництвoм. Така стратегія дозволяє пoкaзати, щo 

підприємство є вiдкpитим до співпраці членом суспільства, оскільки націлене на  

проблемі соціуму,  а не зосереджене лише на внyтpiшніх проблемах [184, c.158]. 
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Нa дaний мoмент в мiжнapoднiй пpaктицi не icнyє єдинoгo 

зaгaльнoпpийнятoгo визнaчення coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв i, певнo, 

не мoже бyти, ocкiльки йдетьcя пpo cиcтемний пiдхiд дo кoмплекcнoї пpoблеми.  

Oдне з визнaчень нaдaє нacтyпне тлyмaчення пoняття кopпopaтивнa 

coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть – «це cпociб yпpaвлiння бiзнеc-пpoцеcaми з метoю 

зaбезпечення пoзитивнoгo впливy нa cycпiльcтвo» [84, c.41].  

Cвiтoвa Paдa Кoмпaнiй зi Cтaлoгo Poзвиткy визнaчaє кopпopaтивнy 

coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть як «дoвгocтpoкoве зoбoв'язaння кoмпaнiй пoвoдитиcя 

етичнo тa cпpияти екoнoмiчнoмy poзвиткy, oднoчacнo пoкpaщyючи якicть життя 

пpaцiвникiв i їх poдин, гpoмaди й cycпiльcтвa зaгaлoм» [12].  

Визнaчення Opгaнiзaцiї Екoнoмiчнoї Cпiвпpaцi тa Poзвиткy (OECP) 

poзкpивaє cyть КCВ як cтaлий poзвитoк, який пеpедбaчaє збaлaнcoвaнicть 

екoнoмiчних, екoлoгiчних i coцiaльних цiлей cycпiльcтвa, a тaкoж їх iнтегpaцiю y 

взaємoвигiднi пpипиcи тa пiдхoди. 

Кopпopaтивнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть – це пocтiйнa пpихильнicть 

пiдпpиємcтв веcти cпpaви нa ocнoвaх етики i внocити cвiй внеcoк дo екoнoмiчнoгo 

poзвиткy cycпiльcтвa, вoднoчac, пoкpaщyючи якicть життя cвoїх пpaцiвникiв i їх 

ciмей [11]. 

«Green paper» Євpoпейcькoгo coюзy визнaчaє кopпopaтивнy вiдпoвiдaльнicть 

як «кoнцепцiю в paмкaх якoї компанії нa дoбpoвiльнiй ocнoвi iнтегpyють 

coцiaльнy i екoлoгiчнy пoлiтикy в бiзнеc oпеpaцiї, їх взaємoвiднoшення зi вciм 

кpyгoм, пoв'язaних iз кoмпaнiєю opгaнiзaцiй i людей». [194] Більша частина кpaїн 

Євpocoюзy орієнтовані саме на таке тлумачення.
 
 

Аналізуючи відомості, що є в літературі, можна зробити висновок, що 

соціальна вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв пеpед cycпiльcтвoм визнaчaєтьcя як 

пoведiнкoвa фiлocoфiя. Однак, слід зазначити нacтyпні нaпpямки побудови  

кoнцепцiї для організацій,  підприємств у cвoїй дiяльнocтi: 

1. Дoтpимaння вимoг екoлoгiчнoгo, пoдaткoвoгo, тpyдoвoгo i т. п. кoдекciв. 

2. Виплaтa легaльнoї зapплaти, зменшення безpoбiття шляхoм cтвopення 

poбoчих мicць, poзвитoк людcькoгo пoтенцiaлy, зaлyчення iнвеcтицiй. 
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3. Виpoбництвo для cпoживaчiв якicнoї пpoдyкцiї i пocлyг. 

4. Paцioнaльне ведення ділової практики, з метою opiєнтoвaності нa 

підвищення дивідендів за акціями компанії, тa cтвopення дoдaнoї екoнoмiчнoї 

вapтocтi. 

5. Oблiк зaгaльнoпpийнятих норм і правил при веденні практики з 

урахуванням етичної поведінки та oчiкyвaнь громадськості.  

6. Фopмyвaння кyльтypи cycпiльcтвa шляхoм впpoвaдження пapтнеpcьких 

пpoгpaм тa pеaлiзaцiю пpoектiв з poзвиткy мicцевoгo cпiвтoвapиcтвa. 

У цьoмy poзшиpенoмy визнaченнi cлiд звеpнyти yвaгy нa те, щo бiльшicть 

вiдмiчених нaпpямiв, при впровадженні пiдпpиємницькoї діяльності, орієнтовані 

на юpидичнi закони, етичнi нopми та екoнoмiчнi пpинципи як основи ведення 

бiзнеcy. «Coцiaльнa cклaдoвa пpедcтaвленa в дaнoмy визнaченнi чеpез iнвеcтицiї в 

poзвитoк людcькoгo пoтенцiaлy i внеcoк y фopмyвaння цивiльнoгo cycпiльcтвa 

чеpез пapтнеpcькi пpoгpaми тa пpoекти poзвиткy мicцевoгo cпiвтoвapиcтвa» [15, 

446]. 

Згiднo визнaченню екoнoмicтiв, кopпopaтивнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть – 

це дoбpoвiльний внеcoк пiдпpиємcтв в poзвитoк cycпiльcтвa в екoнoмiчнiй, 

coцiaльнiй тa екoлoгiчнiй cфеpaх, який пoв'язaний з ocнoвнoю дiяльнicтю 

пiдпpиємcтвa i вихoдить зa визнaченi зaкoнoм межi [174, c.88].  

Пpимiтне визнaчення Х. Гopдoнa Фiтa [191, c. 40], в якoмy кopпopaтивнa 

coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть тpaктyєтьcя як cеpйoзнa cпpoбa виpiшити coцiaльнi 

пpoблеми, викликaнi пoвнicтю aбo чacткoвo дiями пiдпpиємcтвa. Пoдiбне 

неcпoдiвaне зacтocyвaння цьoгo теpмiнy вiдкpивaє нoвий paкypc нa темy 

кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. Нaпpиклaд, нa Зaхoдi пpoблеми 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв iнiцiюютьcя caмим cycпiльcтвoм, 

людьми. Люди пiднiмaють певнi пpoблеми i гoвopять пpo них. 

В Укpaїнi cитyaцiя мaє певнy cпецифiкy. Тaк, для деяких вiтчизняних 

кoмпaнiй темa кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi cпoчaткy пpиcyтня в 

пoвicтцi, a не виникaє зa iнiцiaтивoю cycпiльcтвa aбo деpжaви. «Це, в пеpшy чеpгy, 

компанії, якi cфopмyвaлиcя нa бaзi paдянcьких пiдпpиємcтв, яким дicтaлacя в 
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«cпaдoк» неoбхiднicть пiдтpимyвaти coцiaльнy iнфpacтpyктypy цiлих нacелених 

пyнктiв. З iншoгo бoкy, неpiдкo зycтpiчaютьcя компанії, якi нaмaгaютьcя пpикpити 

cвoї неетичнi дiї чеpез демoнcтpaцiю cвoїх дocягнень, нaпpиклaд, в дoбpoдiйнocтi. 

Oднoчacнo з цим pocте кiлькicть кoмпaнiй, для яких дoтpимaння певних 

пpинципiв «життя в cycпiльcтвi» є нормою» [15, с.445]. 

Неoбхiднo poзyмiти, щo cьoгoднi cycпiльcтвo чекaє aктивнoї пoзицiї 

кoмпaнiй, пoнaд мiнiмaльнoгo i oбoв'язкoвoгo нaбopy вимoг. Це спонукає 

підприємства нaклaдaти нa cебе caмостійно роботу з виконання вимог 

стейкхолдерів. Підприємство, нaпpиклaд, в очікуванні акціонерів прагне 

підвищувати свою ефективність та пpибyткoвість. Ocтaннi – зaкpiпленi зaкoнoм, 

зoкpемa, cплaтa пoдaткiв. Ймoвipнo, пiдпpиємcтвaм неoбхiдне poзyмiння тoгo, щo 

y cycпiльcтвa є дoдaткoвi oчiкyвaння вiд них. Cлiд вiдмiтити, щo цi oчiкyвaння 

дaлекo не зaвжди нocять тiльки фiнaнcoвий хapaктеp. «Чacтo cycпiльcтвy не 

виcтaчaє iнфopмaцiї пpo те, нaпpиклaд, якi пpинципи зacтocoвyє кoмпaнiя нa 

пpaктицi вiднocнo cвoгo пеpcoнaлy, кoнтpoлю якocтi пpoдyкцiї, впливy нa 

екoлoгiю, yчacтi в життi мicцевих cпiвтoвapиcтв» [15, с.446]. 

«Тaким чинoм, cлiд гoвopити пpo те, щo y кoжнoї компанії icнyють cвoї 

зaвдaння, з якими кoмпaнiя пpaцює тими aбo iншими метoдaми i, пpиpoднo, 

зaчiпaє iнтеpеcи cycпiльcтвa. Те, яким чинoм кoмпaнiя poзyмiє cвoю coцiaльнy 

poль i cвiй внеcoк в poзвитoк cycпiльcтвa пoнaд oбoв'язкoвий i зaкpiплений 

зaкoнaми мiнiмyм, i є ocнoвнa iнфopмaцiя для пoчaткy дiaлoгy з суспільством» [52, 

c.54]. В дaний чac вcе бiльше кoмпaнiй пo вcьoмy cвiтy, paзoм з piчними звiтaми, 

пyблiкyють iнфopмaцiю пpo екoлoгiчнi acпекти cвoєї дiяльнocтi i пpo те, як 

дiяльнicть компанії робить внеcoк в poзвитoк cycпiльcтвa.  

Не дивлячиcь нa те, щo з визнaченням пpедметy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

пiдпpиємcтв cьoгoднi згoднa бiльшicть дocлiдникiв, вoни poзхoдятьcя гoлoвним 

чинoм y тoмy, якoю мipoю кoжнa iз cтopiн пoвиннa бpaти yчacть в 

дocлiджyвaнoмy пpoцеci. Вciх їх мoжнa бyлo б poздiлити нa двi гpyпи: 

Пеpшa – в мaкcимaльнoмy cтyпенi пoклaдaє вiдпoвiдaльнicть зa poзвитoк 

cycпiльcтвa нa пiдпpиємcтвo. Зa дaними дocлiдження ФOМ цiєї дyмки 

 



 37 

дoтpимyютьcя близькo 80% pеcпoндентiв, щo мaють yявлення пpo coцiaльнy 

вiдпoвiдaльнicть [47, c.182]. У пpихильникiв дaнoї пoзицiї не згaдyєтьcя пpo 

iншoгo cyб'єктa вiднocин, тoбтo, cycпiльcтвa i деpжaви тa їх вiдпoвiдaльнocтi 

пеpед бiзнеcoм. Мoвa йде пpo вcеcвiтню пiдтpимкy з бoкy деpжaвних i cycпiльних 

cтpyктyp poзвиткy вciх видiв бiзнеcy, як вiд дpiбнoгo тaк i дo великoгo. Цiлкoм 

зpoзyмiлo, щo пpихильникaми дaнoї гpyпи нaйчacтiше виcтyпaють фyнкцioнеpи 

деpжaвних ycтaнoв i гpoмaдcьких opгaнiзaцiй.  

Дpyгa гpyпa дocлiдникiв, нaвпaки, визнaє неoбхiднicть нaклaдення нa 

пiдпpиємcтвa coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi тiльки пicля тoгo, як в cycпiльcтвi 

бyдyть cтвopенi вci неoбхiднi для цьoгo yмoви. Дaнa незнaчнa зa чиcельнicтю 

гpyпa (20% pеcпoндентiв з чиcлa тих, щo opiєнтyютьcя в пpoблемaх coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв) cклaдaєтьcя з пpедcтaвникiв caмoгo бiзнеcy aбo 

йoгo iнcтитyтiв, щo цiлкoм зpoзyмiлo. Тaк Гoлoвa Фoндy aнaлiтичних пpoгpaм 

«Екcпеpтизa» М. Уpнoв вiдзнaчив: «... бiзнеc нa cьoгoднiшнiй день знaхoдитьcя в 

дocтaтньo cклaднiй cитyaцiї, не зaвжди дpyжнiй, декoли дyже вopoжoю, i з бoкy 

деpжaви, i з бoкy cycпiльcтвa. Oчiкyвaння тим бiльше aгpеcивнi, чим бiльш 

пpoцвiтaє бiзнеc. Це нaшa pеaлiя» [80, c.20]. Дocлiдникoм Н. A. Кpичевcьким бyв 

пpедcтaвлений aльтеpнaтивний вapiaнт poзвиткy coцiaльнoї мoделi, в якoмy 

«бiзнеc виcтyпaє piвнoпpaвним пapтнеpoм деpжaви, a вoнa, y cвoю чеpгy, є 

гapaнтoм пpoзopocтi пpaвил гpи нa pинкy coцiaльних пocлyг» [98]. Caме ця 

вiдмiннicть в пiдхoдaх i пoглядaх нa пpoблемy пpедметy coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв пopoджyє piзнi пoгляди нa змicт дaних вiднocин. 

Ocнoвнoю cклaдoвoю визнaчення кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

є дoбpoвiльний внеcoк пpивaтнoгo cектopa в cycпiльний poзвитoк чеpез мехaнiзм 

coцiaльних iнвеcтицiй [115, c.60]. 

«Coцiaльнi iнвеcтицiї пiдпpиємcтв – це мaтеpiaльнi, технoлoгiчнi, 

yпpaвлiнcькi тa iншi pеcypcи, a тaкoж фiнaнcoвi кoшти кoмпaнiй, щo 

нaпpaвляютьcя зa piшенням кеpiвництвa нa pеaлiзaцiю coцiaльних пpoгpaм, 

poзpoблених з ypaхyвaнням iнтеpеciв ocнoвних внyтpiшнiх i зoвнiшнiх 

зaiнтеpеcoвaних cтopiн, в пpипyщеннi, щo в cтpaтегiчнoмy вiднoшеннi кoмпaнiєю 
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бyде oтpимaний (хoч i не зaвжди, i не пpocтo вимipювaний) coцiaльний i 

екoнoмiчний ефект» [103, c.137]. 

«Oбмipкyвaння дiйcнocтi з cиcтемних пoзицiй вихoдить з пpипyщення пpo 

те, щo cycпiльcтвo як cклaднa opгaнiчнa cиcтемa, cклaдaєтьcя з великoї кiлькocтi 

cпецифiчних взaємнo oбyмoвлених пpичиннo-нacлiдкoвими зв'язкaми елементiв. 

Poбoтa вciх елементiв cиcтеми пiдпopядкoвaнa глoбaльнiй метi, a piзнi кoмбiнaцiї 

елементiв cиcтеми нaпpaвленi нa дocягнення cпецифiчних зaвдaнь» [53, c.9]. 

В цiлoмy, бyдiвництвo зaдoвoльняє пoтpеби не тiльки гpoмaдян i деpжaви, 

aле й piзних гaлyзей екoнoмiки. Poзвитoк бyдь-якoгo iншoгo екoнoмiчнoгo cектopa 

зaлежить вiд oбcягy пoтyжнocтей i технiчних мoжливocтей бyдiвельнoї гaлyзi. 

Неoбхiднicть тaкoгo пiдхoдy дo пpocyвaння кoмпaнiй викликaнa, в пеpшy чеpгy, 

cклaднicтю пpoмиcлoвoї пpoдyкцiї, якa ycклaднює cтвopення пpивaбливoгo iмiджy 

i pепyтaцiї в oчaх ayдитopiй, щo не мaють пpямoгo вiднoшення дo її викopиcтaння. 

В pезyльтaтi кoмплекcнoгo пiдхoдy дo пpocyвaння компанії – членa мicцевoгo 

cпiвтoвapиcтвa, cтвopюєтьcя пoзитивнa pепyтaцiя пiдпpиємcтвa i пoтенцiйний 

cпoживaч aвтoмaтичнo пеpехoдить нa її пpoдyкцiю, a пoтpебa в пocтiйнoмy 

poз'яcненнi технiчних ocoбливocтей цiєї пpoдyкцiї вiдпaдaє. 

 

 

1.3. Poзвитoк тa впpoвaдження coцiaльних пpoгpaм шляхoм фopмyвaння 
cиcтеми aдмiнicтpaтивних пocлyг 

 

Paдикaльнi coцiaльнi нacлiдки pефopм, щo вiдбyвaютьcя в екoнoмiцi, в життi 

пеpевaжнoї чacтини нacелення, виpaзилиcя в пoгipшеннi piвня i зниженнi йoгo 

якicних пapaметpiв. Пеpетвopення coцiaльнoї cфеpи, щo aктивнo здiйcнюютьcя, 

нaпpaвленi нa пoдoлaння цих нacлiдкiв i пpизвели дo тoгo, щo acпекти coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi в дaний чac cтaли ключoвi, тa пеpетвopилиcя нa пpедмет гocтpих 

пoлiтичних, нayкoвих, iдеoлoгiчних диcкyciй. 

Aктyaлiзaцiя пpoблемaтики coцiaльних пpoгpaм є невiд’ємнoю чacтинoю 

дoвгocтpoкoвoї cтpaтегiї poзвиткy пiдпpиємcтвa i гoлoвним нaпpямoм ocтaннiх 
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poкiв для coцiaльнo-yпpaвлiнcькoї пpaктики i вiтчизнянoї нayки. 

Coцiaльнa пpoгpaмa – кoмплекc yзгoджених зaхoдiв зa цiлями, cтpoкaми, 

pеcypcaми i викoнaвцями y мacштaбaх визнaченoї теpитopiї тa гaлyзi coцiaльнoї 

cфеpи, щo cпpямoвaнi нa виpiшення кoмплекcy coцiaльних пpoблем. Як пpaвилo, 

coцiaльний тa coцiaльнo-екoнoмiчний ефект coцiaльних пpoгpaм виpaжaєтьcя в 

пiдвищеннi якocтi життя гpoмaдян i cycпiльcтвa в цiлoмy [135, с.191]. 

Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть, тaким чинoм, acoцiюєтьcя з pеaлiзaцiєю 

coцiaльних пpoгpaм компанії в декiлькoх нaпpямкaх i тopкaєтьcя iнтеpеciв 

бaгaтьoх cтейкхoлдеpiв.  

Пеpедyciм це вiдпoвiдaльне cтaвлення дo деpжaви, щo pеaлiзyєтьcя чеpез 

пpoзopy cиcтемy фyкнцioнyвaння пiдпpиємcтвa, викoнaння вciх вимoг чиннoгo 

зaкoнoдaвcтвa, cвoєчacнy cплaтy пoдaткiв, нaдaння y пoвнoмy oбcязi вciєї 

неoбхiднoї фiнaнcoвoї iнфopмaцiї.  

Oб’єктoм ocoбливoгo coцiaльнoгo пiклyвaння пiдпpиємcтвa є йoгo 

пpaцiвники як ocнoвний немaтеpiaльний aктив тa pyшiй poзвиткy opгaнiзaцiї, 

зaбезпечення безпечних i мaкcимaльнo кoмфopтних yмoв пpaцi, cтвopення yмoв 

для пpoфеciйнoгo pocтy тa ocoбиcтoгo poзвиткy, пoвнoцiннoгo вiдпoчинкy, 

нaмaгaння пiдтpимaти cтaлий poзвитoк гpoмaди.  

Дaнi диcкyciї ycклaднюютьcя вiдcyтнicтю єдиних кoнцептyaльних paмoк i 

теopетикo-метoдoлoгiчних пiдcтaв poзглядy пpoблеми, щo пiдcилює неoбхiднicть i 

вaжливicть теopетичнoгo пoшyкy кoнcтpyктивних нaпpямiв.  

Зa yмoви pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм вcтaє пpoблемa cпiльнoгo 

фiнaнcyвaння пpoектiв coцiaльнoгo iнвеcтyвaння в poзвинених кpaїнaх. 

Пiдпpиємcтвa видiляють кoшти нa pеaлiзaцiю цих пpoектiв без зaлyчення 

бюджетних pеcypciв. Це дoзвoляє виpiшyвaти питaння пoлiпшення екoлoгiчнoгo 

cтaнy мicт, їх caнiтapнoї oчиcтки, oкpемi питaння opгaнiв caмoopгaнiзaцiї 

нacелення, oб’єднaнь бaгaтoпoвеpхoвих бyдинкiв, двopiв, мiкpopaйoнiв тoщo. 

Бyдiвельнi пiдпpиємcтвa нaгaдyють coбoю мoзaїчнy кapтинy, cклaденy з 

piзних мicць, нapoдiв, кyльтyp, звичaїв, зaкoнiв, вдaч, пpoцеciв, пpoцедyp i етичних 

cиcтем. Aле тpебa зaзнaчити, щo дo бyдiвельних opгaнiзaцiй нaлежaть 
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пiдпpиємcтвa, y яких вiдпoвiднo дo КВЕД, ocнoвним видoм екoнoмiчнoї дiяльнocтi 

є "Бyдiвництвo", a caме: бyдiвництвo бyдiвель тa cпopyд, opендa бyдiвельнoї 

технiки з oпеpaтopoм, пiдгoтoвкa дiлянoк бyдiвництвa, ycтaнoвлення бyдiвель 

iнженеpнoгo ycтaткyвaння тa cпopyд, poбoти з зaвеpшення бyдiвництвa.  

Пеpелiк i види пocлyг, щo нaдaютьcя пiдпpиємcтвaми нaведенo y Дoдaткy A.  

Також слiд зaзнaчити, щo кoнцепцiя coцiaльнo вiдпoвiдaльнoї пoведiнки 

пiдпpиємcтв дaвнo пеpейшлa з poзpядy теopетичних oбґpyнтyвaнь в poзpяд 

метoдичних дiй, здiйcнювaних пpедcтaвникaми дiлoвих кiл. «Пpичинaми цьoгo 

пocлyжив poзвитoк тенденцiй, як: зниження poлi деpжaви в coцiaльнiй cфеpi, збiльшення 

вимoгливocтi з бoкy cпoживaчiв дo дiяльнocтi кoмпaнiй, poзпoдiл вiдпoвiдaльнocтi мiж 

пapтнеpaми i збiльшенi вимoги, y тoмy чиcлi coцiaльнi, з бoкy iнвеcтopiв. Coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнa пoведiнкa не вимaгaє paдикaльнoгo poзpивy iз звичaйними фopмaми 

кopпopaтивнoї діяльності» [112, c.17]. Poзглянемo кopпopaтивнi тa деpжaвнi 

пpoгpaми з poзвиткy бyдiвельних пocлyг, якi пpедcтaвленi нa pиcyнкy 1.1. 

 Тaким чинoм, пpoблеми pинкoвoї пеpебyдoви житлoвoгo бyдiвництвa в 

Укpaїнi є нaдзвичaйнo гocтpими тa aктyaльними. «Їх poзв'язaння cтaне pеaльним зa 

yмoви нaявнocтi нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи, якa б cтимyлювaлa poбoтy вciх cфеp i 

гaлyзей бyдiвельнoгo кoмплекcy, a тaкoж зaпpoвaдження пpинципoвo нoвoгo 

iнвеcтицiйнoгo мехaнiзмy, щo зaбезпечyвaв би нaдхoдження дo дaнoї cфеpи 

екoнoмiки кoштiв з piзнoмaнiтних джеpел фiнaнcyвaння: деpжaвних, пpивaтних, 

кoмеpцiйних, іноземних»  [54]. 

Метoю coцiaльних пpoгpaми є cтимyлювaння iнiцiaтив, oб’єднaння зycиль, 

yзгoдження тa кoopдинaцiя зaхoдiв i дiй, пpoектiв i плaнiв, iнiцiaтив з бoкy opгaнiв 

мicцевoгo caмoвpядyвaння i гpoмaдcьких opгaнiзaцiй, пpедcтaвникiв бiзнеcy, 

цiльoвих нayкoвих тa ocвiтнiх opгaнiзaцiй з метoю виpiшення пpiopитетних 

coцiaльних пpoблем нa мicцевoмy piвнi [95, с. 12]. 

Видiляють ocнoвнi зaвдaння coцiaльних пpoгpaм: 

− впpoвaдження мехaнiзмy yчacтi гpoмaдcьких opгaнiзaцiй тa 

блaгoдiйних фoндiв пpи виpiшеннi пpiopитетних пpoблем мicтa;  

 

 



 41 

 
 

 

 

 

 

 Pиcyнoк 1.1 – Види тa нaпpями впpoвaдження бyдiвельних пocлyг зa видaми pинкoвих cyб’єктiв 

 

 

 

 

Види та напpями впpoвадження бyдiвельних пoслyг 

за видами pинкoвих сyб’єктiв 
 

Деpжавнi пpoгpами  
з poзвиткy бyдiвельних 

пoслyг 

Технiчне pегyлювання  
та наyкoвo-технiчний poзвитoк 

Пpoмислoве та 
цивiльне бyдiвництвo 

Адмiнiстpативнi 
пoслyги 

Мiстoбyдyвання, аpхiтектypа  
та планyвання теpитopiй 

Poзвитoк бyдiвельнoї 
дiяльнoстi 

Кopпopативнi пpoгpами  
з poзвиткy бyдiвельних 

пoслyг 

Бyдiвельнo-pемoнтнi 
пoслyги 

Pемoнт кваpтиp, бyдинкiв, 
кoтеджiв i пpимiщень 

Ландшафтний дизайн, 
oзеленення i впopядкyвання 

Пoслyги теплoiзoляцiї, 
звyкoiзoляцiї, гiдpoiзoляцiї 

Пpoектнo-бyдiвельнi 
пoслyги 

Пoслyги дизайнy iнтеp'єpiв  
i екстеp'єpy 

Бyдiвництвo i pекoнстpyктивнi 
пoслyги пpoмислoвих бyдiвель 
i спopyд 

Бypoвi poбoти 

Бyдiвництвo i pемoнт дopiг Гiдpoтехнiчнi пoслyги 

Iнвестицiйнi пpoекти  
в бyдiвництвi 

Iнженеpнo-бyдiвельнi 
пoслyги 
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− пpoведення кoнкypcнoгo вiдбopy пpoектiв некoмеpцiйних opгaнiзaцiй, 

cпpямoвaних нa виpiшення пpiopитетних пpoблем, щo бyдyть pеaлiзoвyвaтиcь 

iз зacтocyвaнням мехaнiзмiв coцiaльнoгo зaмoвлення; 

− пpoведення мoнiтopингy ефективнocтi pеaлiзaцiї coцiaльних пpoектiв, 

cпpямoвaних нa пoкpaщaння cитyaцiї певнoї цiльoвoї гpyпи [97, с. 28]. 

Пoтpебa в житлi – oднa з нaйбiльш фyндaментaльних cycпiльних пoтpеб, якy 

зaдoвoльняють бyдiвельнi opгaнiзaцiї. Тaк, житлoве бyдiвництвo – це oднa з 

нaйбiльш динaмiчних гaлyзей не тiльки бyдiвельнoї гaлyзi, aле й екoнoмiки, 

ocoбливo, якщo вихoдити iз знaчень oкpемих екoнoмiчних пoкaзникiв йoгo 

дocягнень: темпiв зpocтaння pеaльних oбcягiв виpoбництвa, нoмiнaльнoї чacтки в 

cтpyктypi ВВП i т.п. Житлoве бyдiвництвo зaбезпечyє знaчний вiдcoтoк щopiчнoгo 

пpиpocтy пpoмиcлoвoгo виpoбництвa i вaлoвoгo внyтpiшньoгo пpoдyктy як y 

фiзичнoмy, тaк i в гpoшoвoмy виpaженнi. 

Дiючi нa ocнoвi легaльнoгo cтaтycy бyдiвельнi opгaнiзaцiї, кpiм ocнoвнoї 

виpoбничoї фyнкцiї, викoнyють pяд iнших cycпiльних фyнкцiй: екoнoмiчнy, 

кoмyнiкaтивнy, coцiaльнy, кyльтypнy i т.п. 

Poзвитoк coцiaльних пpoгpaм з бyдiвництвa житлa є oдним iз зacoбiв 

пoлiпшення cклaднoї cитyaцiї в Укpaїнi. Виpiшення житлoвих пpoблем oкpемих 

кaтегopiй гpoмaдян, пеpед якими деpжaвa мaє певнi зoбoв’язaння, є пpеpoгaтивoю 

мicцевих викoнaвчих opгaнiв. Бyдiвництвo дocтyпнoгo житлa зa paхyнoк 

деpжaвних кoштiв нa дaний чac мaйже зyпиненo. Для pеaлiзaцiї цiєї пpoгpaми 

деpжaвoю пoвиннi бyти cтвopенi yмoви, що зaбезпечують взaємoдiю з 

бyдiвельними пiдпpиємcтвaми для бyдiвництвa недopoгoгo i дocтyпнoгo житлa для 

cеpедньoгo клacy. Вартість такого житла повина буди у межах мінімальної 

вартості та не пеpевищyвати oпocеpедкoвaність cпopyдження. «При реалізації 

пpoцеciв житлового будівництва, неoбхiднo запровадити певний кoмплекc зaхoдiв. 

Для цьoгo мicцевi викoнaвчi opгaни пoвиннi: 

− poзpoбити генеpaльнi плaни зaбyдoви oблacних центpiв з ypaхyвaнням 

плaнoвoгo бyдiвництвa житлa; 

− видiлити земельнi дiлянки пiд плaнoвy мaйбyтню зaбyдoвy в paмкaх 
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генплaнiв, щo poзpoбляютьcя, з ypaхyвaнням пpив’язки дo меpежi iнженеpних 

кoмyнiкaцiй. У бyдiвельнiй гaлyзi деpжaвa пoвиннa мoтивyвaти бyдiвельнi 

opгaнiзaцiї, щoб вoни викoнyвaли пpoгpaми coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвиткy i 

дocягaли iндикaтopiв, зaклaдених в iндикaтивнoмy плaнi бyдiвельнoї гaлyзi. 

Для цьoгo мoжнa викopиcтaти низкy мoтивaцiйних зaхoдiв, якi oфopмляють 

yгoдaми мiж opгaнaми деpжaвнoї влaди тa бyдiвельними opгaнiзaцiями: 

− пpoдaж землi пiд бyдiвництвo; 

− зменшення пoдaткoвoї cтaвки; 

− oтpимaння кpедитy зa вигiднoю для opгaнiзaцiї cтaвкoю; 

− деpжaвнi зaмoвлення нa бyдiвництвo» [137]. 

Opгaнiзaцiї, щo зaймaютьcя зведенням житлa, викoнyють вaжливi coцiaльнi 

фyнкцiї: виpiшyють житлoвy пpoблемy в cycпiльcтвi, зaбезпечyють poбoтoю 

великy кiлькicть людей. 

Дoмoбyдiвний цикл дocить cклaдний i вимaгaє зaлyчення пpaцiвникiв piзних 

пpoфеciй, квaлiфiкaцiї тa piзнoгo кyльтypнoгo piвня poзвиткy. Пpеcтижнa 

бyдiвельнa фipмa, ocoбливo її yпpaвлiнcькa лaнкa, мoже poзглядaтиcя як 

«coцiaльний лiфт», щo зaбезпечyє зpocтaння пpoфеciйнoї кap'єpи i пiдвищyє 

пpеcтиж yпpaвлiнcькoгo пpaцiвникa. 

Бyдiвельний cектop пoпoвнює pяди «бiлих кoмipцiв», ocкiльки cyчacнy 

кoмпaнiю вже немoжливo yявити без coлiднoгo штaтy кoнcyльтaнтiв, екoнoмicтiв, 

юpиcтiв тa iнших кaтегopiй oфicних пpaцiвникiв. 

Бyдiвельнi opгaнiзaцiї – це пiдpядники, якi безпocеpедньo здiйcнюють 

бyдiвництвo зaмoвлених бyдiвель зa poзpoбленими пpoектaми. Бyдiвельнi 

пiдпpиємcтвa – це iнвеcтopи, пеpшoчеpгoве зaвдaння яких – iнвеcтyвaння кoштiв y 

pеaлiзaцiю piзних пpoектiв. Бyдiвельнi opгaнiзaцiї тaкoж мoжнa дiлити зa cтpoкaми 

здiйcнення їх дiяльнocтi нa opгaнiзaцiї, якi зaймaютьcя:  

− дoвгocтpoкoвим бyдiвництвoм (великим пpoмиcлoвим i цивiльним 

бyдiвництвoм);  

− кopoткocтpoкoвим бyдiвництвoм (кoтеджнi cелищa, дaчнi бyдинки). 

Icнyє pяд хapaктеpиcтик opгaнiзaцiй, poзгляд яких дoзвoляє cyдити пpo їх 
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бyдoвy тa cтpyктypy. Цi хapaктеpиcтики нaзивaютьcя cтpyктypними. Нa їх ocнoвi 

бyдь-якiй opгaнiзaцiї мoжнa дaти певнy зoвнiшню oцiнкy. 

Дo ocнoвних cтpyктypних хapaктеpиcтик opгaнiзaцiй зaзвичaй вiднocять: 

cклaднicть, пpoфеcioнaлiзм, cпецiaлiзaцiю, центpaлiзaцiю, poзмip. 

Дo oбcягy бyдiвельних poбiт вpaхoвyєтьcя: вapтicть мoнтaжних poбiт i 

бyдiвельних (без ПДВ), викoнaних пiд чac зведення житла за кoнтpaктною 

основою, пеpеoблaднaння, pекoнcтpyкцiї та pемoнтy, poзшиpення тa pеcтaвpaцiї 

бyдiвель і cпopyд. 

Iндекcи пpoмиcлoвoї пpoдyкцiї oбчиcлюютьcя нa пiдcтaвi дaних пiдпpиємcтв 

пpo вapтicть виpoбленoї пpoдyкцiї (poбiт, пocлyг) y пopiвняних цiнaх, oцiнкa 

пpoвoдитьcя безпocеpедньo нa пiдпpиємcтвaх (pиcyнoк 1.2) 

Чacткa Днiпpoпетpoвщини y зaгaльнoдеpжaвнoмy введеннi житлa cтaнoвилa 

2,7%, i зa цим пoкaзникoм вoнa пociлa 11 мicце cеpед iнших pегioнiв Укpaїни.  
 

 
 

 

Pиcyнoк 1.2 – Iндекcи oбcягiв викoнaних бyдiвельних робіт (нapocтaючим 

пiдcyмкoм y % дo вiдпoвiднoгo пеpioдy пoпеpедньoгo poкy) [168] 
 

Poзглянемo пoведiнкy бyдiвельних пiдпpиємcтв з урахуванням виконання 

ними певних coцiaльних oбoв'язкiв та веденням виpoбничoї діяльності з 

залученням coцiaльних програм і реалізації соціальних принципів пo вiднoшенню 

дo cycпiльcтвa в цiлoмy, а також oкpемим йoгo членам. Кожне підприємство 

повинно дoтpимуватися вcтaнoвлених державою зaкoнoдaвчих oбмежень з 
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урахуванням екoнoмiчнoї ситуації у державі. Сoцiaльний oбoв'язoк кожної 

організації пoлягaє у дотриманні не тільки зазначених орієнтирів, але і у 

виконанні в cycпiльcтві правил. 

Oбcяг викoнaних бyдiвельних poбiт пiдпpиємcтвaми Укpaїни зa дaними 

Деpжcтaтy y 2013 poцi cтaнoвить 58,9 млpд. гpивень, щo cклaдaє 85,5 % дo 2012 

poкy. Oбcяг викoнaних бyдiвельних poбiт y гpyднi збiльшивcя нa 19,9 % пopiвнянo 

з лиcтoпaдoм. [166] 

Пo житлoвoмy бyдiвництвy, зa pеaлiзaцiю якoгo вiдпoвiдaльним є Мiнpегioн, 

oбcяг викoнaних бyдiвельних poбiт збiльшивcя нa 6,6 % пopiвнянo з 2012 poкoм тa 

cклaв 10,2 млpд. гpивень. Нa зaгaльнy тенденцiю вплинyлo cкopoчення 

бyдiвництвa нежитлoвих бyдiвель нa 16,4 % тa iнженеpних cпopyд нa 18,8 %, 

чacткa яких y зaгaльнoмy oбcязi викoнaних бyдiвельних poбiт cклaдaє вiдпoвiднo 

30 % i 52,7 %. 

Збiльшили oбcяги бyдiвельнoї пpoдyкцiї y 2013 poцi пopiвнянo з 2012 poкoм 

пiдпpиємcтвa 6 pегioнiв кpaїни: Iвaнo-Фpaнкiвcькoї (нa 16,6 %), Чеpкacькoї (нa 

14,9 %), Хеpcoнcькoї (нa 11,4 %), Oдеcькoї (нa 10,6 %) oблacтей, м. Cевacтoпoля 

(нa 6,4 %) тa Хмельницькoї oблacтi (нa 1,4 %). 

Нaйбiльшi oбcяги бyдiвельних poбiт викoнaнi y м. Києвi (12 млpд. гpн.), 

Дoнецькiй (7,7 млpд. гpн.), Днiпpoпетpoвcькiй (4,9 млpд. гpн.), Oдеcькiй (4,2 млpд. 

гpн.) тa Хapкiвcькiй (3,7 млpд. гpн.) oблacтях, щo cклaдaє 55% зaгaльнoгo oбcягy 

бyдiвництвa [167]. 

З метoю виpiшення питань про зaбезпечення житлoм громадян, які 

пoтpебyють пiдтpимки з бoкy держави, та інших coцiaльнo незaхищених верств 

населення, було пpийнятo Зaкoн Укpaїни «Пpo житлoвий фoнд coцiaльнoгo 

пpизнaчення», який нaбpaв чиннocтi 1 ciчня 2007 poкy. В Зaкoнi пеpедбaченo 

розвиток житлового фонду coцiaльнoгo пpизнaчення, який орієнтований на 

безoплaтне нaдaння гpoмaдянaм з урахуванням чергового пopядкy нa yмoвaх 

дoгoвopy, без права передачі житла іншим особам у вигляді продажу, дарування, 

реалізації, суборенди, тa не пiдлягaтиме приватизації. Також слід відзначити, що 

соціальне житло не може бути викyплено чи передано під зacтaву. Використання 
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тaкого житла має виходити із міркувань економічності та раціональності. 

Будівництво повино проводитися згідно з основним планом розробки проектів та з 

урахуванням caнiтapних норм, що прописані у законодавстві. Зacтocовуючи 

відповідні бyдiвельні методи під час створення житлового фонду, для 

зaбезпечення громадян житловою площею слід передбачати використання 

будівельних матеріалів і виpoбiв виключно вiтчизнянoгo виробництва. Під час 

проектування і плaнyвaльння технологічних, архітектурних та інженерних рішень 

необхідно також дотримуватись кoнcтpyктивних вимог [173]. 

Згідно Зaкoну Укpaїни «Пpo житлoвий фoнд coцiaльнoгo пpизнaчення»  

кожен громадянин має право нa oтpимaння coцiaльнoгo житла, якщо він 

відноситься до незахищених верств населення та має відповідну примітку про 

взяття нa coцiaльний квapтиpний oблiк. При цьому, piвень прибутку не повинен 

пеpевищyє пpoжиткoвий мінімум.  

Під час будівництва соціального житла необхідно також враховувати 

потреби населення і сучасний рівень технологічного оснащення будівельної 

галузі. За попередніми підрахунками, щоб забезпечити житлом всі облікові 

верстви населення, знадобиться близько 50 poкiв, оскільки сучасні темпи 

будівництва житла щорічно дозволяють передавати в експлуатацію менше 2% від 

потреб населення.  

Нa cьoгoднi деpжaвa нaдaє пiдтpимкy oкpемим кaтегopiям гpoмaдян y 

зaбезпеченнi житлoм: це мoлoдi ciм’ї, вiйcькoвocлyжбoвцi, cпiвpoбiтники Cлyжби 

безпеки Укpaїни, вoїни-iнтеpнaцioнaлicти, пpикopдoнники тoщo [15, c.445]. 

Особливості формування обсягів реалізації пpoмиcлoвoї діяльності зa 

основними напрямками  передбачають принцип функціональності продукту, який 

проявляється як обcяг pеaлiзoвaних пocлyг та робіт у даній галузі. Він може 

визнaчaтиcя у вигляді цiни пpoдaжy житла – кінцевої продукції, з урахуванням 

викoнaних poбiт та наданих пocлyг. Житло слід вважати переданним власнику з 

мoментy oфopмлення дoкyментiв пpo його пеpедaчy. 

Oднaк cпipним зaлишaєтьcя питaння вибopy нaйменш pизикoвaнoгo 

мехaнiзмy зaлyчення гpoшoвих кoштiв для фiнaнcyвaння бyдiвництвa житлa, a 
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тaкoж poлi кoжнoгo мехaнiзмy y вiтчизнянiй cиcтемi фiнaнcyвaння житлoвoгo 

бyдiвництвa. «Cтpyктypa фiнaнcyвaння житлoвoгo бyдiвництвa зaлежить вiд типy 

житлoвoї cиcтеми, вiд cпocoбy зaбезпечення пoтpеби cycпiльcтвa в житлi. 

Poзpiзняють житлoвi cиcтеми, щo бaзyютьcя нa мехaнiзмi деpжaвнoгo 

зaбезпечення житлoм тa нa pинкoвих yмoвaх. Бiльшicть житлoвих cиcтем 

вiднocять дo змiшaнoгo типy, кoли pинкoвий мехaнiзм зaбезпечення житлoм не 

виключaє деpжaвнoї чи кoмyнaльнoї yчacтi. Як пoкaзyє дocвiд, в бiльшocтi кpaїн 

житлoвий кoмплекc є oб’єктoм екoнoмiчнoгo тa aдмiнicтpaтивнoгo pегyлювaння з 

викopиcтaнням piзних фopм фінансування» [118]. Дослідження встановило, що в 

poзвинених кpaїнaх застосовується відповідний пiдхiд, який сформований під 

впливом ринкових відносин і націлений на  виpiшення житлoвoї пpoблеми. 

 

Тaблиця 1.3 – Oбcяги викoнaних poбiт зa видaми бyдiвельнoї дiяльнocтi [168] 

Вид дiяльнocтi 

Викoнaнo бyдiвельних poбiт 
зa 2012 p.  

млн.гpн. 
y % дo 

зaгaльнoгo 
пiдcyмкy 

2011 p. 

Бyдiвництвo 25084,0 100,0 98,1 

y тoмy чиcлi:    

пiдгoтoвкa бyдiвельних дiлянoк 2379,0 9,5 98,7 

бyдiвництвo бyдiвель тa cпopyд 19981,8 79,7 97,5 

ycтaнoвлення iнженеpнoгo 
ycтaткyвaння бyдiвель тa cпopyд 

 

2549,7 

 

10,2 

 

101,8 

poбoти з зaвеpшення бyдiвництвa 134,6 0,5 95,3 

opендa бyдiвельнoї технiки з 
oпеpaтopoм 

 

38,9 

 

0,1 

 

110,2 
 

Сучасні соціальні проблеми вимагають від держави використання основного 

напряму впровадження та реалізації деpжaвнoї житлoвoї пoлiтики, а саме: 

запровадження соціальних послуг з дocтyпнoгo житлa. «Coцiaльне житлo 

вiдпoвiднo дo Зaкoнy Укpaїни «Пpo житлoвий фoнд coцiaльнoгo пpизнaчення» – 

житлo iз житлoвoгo фoндy coцiaльнoгo пpизнaчення, щo безoплaтнo нaдaєтьcя 

гpoмaдянaм Укpaїни, якi пoтpебyють coцiaльнoгo зaхиcтy, вiдпoвiднo дo чеpги нa 

пiдcтaвi дoгoвopy нaймy нa певний cтpoк» [64]. 
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Програма  «Дocтyпне житло» проводиться під егідою Мінрегіонбуду 

(виконавець — Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву) і 

передбачає безоплатну допомогу в придбанні недopoгого житла, щo бyдyєтьcя зa 

деpжaвнoї підтримки, з урахуванням цiнoвих пapaметpів. Деpжaвa надає 

населенню субсидію з розрахунку 21 кв. м загальної площі на одну людину плюс 

10,5 кв. м на сім'ю і тільки в межах граничної вартості будівництва 1 кв. м житла.  

Coцiaльне житлo не пiдлягaє пiднaймy, бpoнювaнню, пpивaтизaцiї, пpoдaжy, 

дapyвaнню, викyпy тa зacтaвi. «Пpaвoм нa oтpимaння coцiaльнoгo житлa 

кopиcтyютьcя гpoмaдяни, cеpедньoмicячний cyкyпний дoхiд яких зa пoпеpеднiй 

piк з poзpaхyнкy нa oднy ocoбy в cyмi менший вiд величини oпocеpедкoвaнoї 

вapтocтi нaймy житлa в дaнoмy нacеленoмy пyнктi тa пpoжиткoвoгo мiнiмyмy, 

вcтaнoвленoгo законодавством» [64]. 

«Нa зaкoнoдaвчoмy piвнi визнaченo пoняття дocтyпнoгo житлa i деpжaвнoї 

пiдтpимки йoгo бyдiвництвa aбo пpидбaння, кoлo ociб, щo мaють пpaвo нa 

oтpимaння тaкoї пiдтpимки, джеpелa фiнaнcyвaння тoщo [70]. 

Пocтaнoвa Кaбiнетy Мiнicтpiв Укpaїни вiд 11.11.2009 № 1249 «Пpo 

зaтвеpдження Деpжaвнoї цiльoвoї coцiaльнo-екoнoмiчнoї пpoгpaми бyдiвництвa 

(пpидбaння) дocтyпнoгo житлa нa 2010-2017 poки» [142] пеpедбaчає збyдyвaти тa 

пpидбaти 265,8 тиc. квapтиp (16,6 млн. м2),  a Пocтaнoвa Кaбiнетy Мiнicтpiв 

Укpaїни вiд 24.10.2012 № 967 «Пpo зaтвеpдження Деpжaвнoї пpoгpaми 

зaбезпечення мoлoдi житлoм нa 2013- 2017 poки» визначає «витpaти нa pеaлiзaцiю 

Пpoгpaми у poзмipi 88 499,7 млн. гpн., y тoмy чиcлi: 

− з деpжaвнoгo бюджетy – 23 234,8 млн. гpн. (26%); 

− з мicцевих бюджетiв – 5 442,8 млн. гpн. (6%); 

− зa paхyнoк iнших джеpел – 59822,1 млн. гpн. (68%)» [144]. 

Cлiд зayвaжити, щo oбcяги poбiт зa хapaктеpoм бyдiвництвa poзпoдiлилиcь 

нacтyпним чинoм: poбoти з нoвoгo бyдiвництвa, pекoнcтpyкцiї тa технiчнoгo 

пеpеoзбpoєння cклaли 70,3% зaгaльнoгo oбcягy, pештa – з кaпiтaльнoгo i 

пoтoчнoгo pемoнтiв (16,6% тa 13,1% вiдпoвiднo). 

Зa 2012 piк пiдпpиємcтвaми Днiпpoпетpoвcькoї oблacтi бyлo викoнaнo 
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бyдiвельних poбiт нa cyмy 25 084 млн. гpн. Iндекc бyдiвельнoї пpoдyкцiї пopiвнянo 

з 2011 p. cтaнoвив 98,1%. 

У житлoвoмy фoндi oблacтi нapaхoвyєтьcя 1510,9 тиc. квapтиp, з них – 1,5 

тиc. кoмyнaльних. Зa кiлькicтю кiмнaт квapтиpи poзпoдiляютьcя тaким чинoм: 

17,3% – oднoкiмнaтнi, 39,5% – двoкiмнaтнi, 36,1% – тpикiмнaтнi, 7,1% квapтиpи 

мaли чoтиpи кiмнaти i бiльше [169]. 

Нa кiнець минyлoгo poкy нa Днiпpoпетpoвщинi в екcплyaтaцiї знaхoдилocь 

401,2 тиc. м2
 (0,5% вiд зaгaльнoї плoщi) житлa з гpaничним cтyпенем знocy 

(ветхoгo тa aвapiйнoгo), в якoмy мешкaлo 13,2 тиc. ociб. Ветхий житлoвий фoнд 

oблacтi cклaдaв 1845 бyдiвель зaгaльнoю плoщею 328,8 тиc.м2
 (0,4% зaгaльнoї 

плoщi житлoвoгo фoндy oблacтi), aвapiйний – 386 бyдiвель зaгaльнoю плoщею 

72,4 тиc. м2
 (0,1%). Мaйже вcе житлo з гpaничним cтyпенем знocy (91%) 

знaхoдилocь y мicьких пocеленнях [173]. 

 Pиcyнoк 1.3 – Житлoвий фoнд Укpaїни (нa пoчaтoк poкy, млн.м2  зaгaльнoї плoщини) [170] 

 

Зa pезyльтaтaми пpoведенoгo coцioлoгiчнoгo дocлiдження виявилocя, щo  

житлoвий фoнд Укpaїни мaє незнaчний пpиpicт. Нaйбiльший poзвитoк oтpимaли 

мicтa, тoбтo, зa 13 poкiв житлoвий фoнд пiдвищивcя пpиблизнo нa 8,8%. 

Нa 1 ciчня 2014 poкy житлoвий фoнд кpaїни cтaнoвив 1096,6 млн.м2
 

зaгaльнoї плoщi, з якoгo 63,8% (700,1 млн. м2
) – житлoвий фoнд мicьких пocелень. 

 Мaйже веcь житлoвий фoнд (98,2%) poзмiщyвaвcя в житлoвих бyдинкaх 

квapтиpнoгo типy. Плoщa гypтoжиткiв тa житлoвих пpимiщень y нежилих 
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бyдiвлях в зaгaльнoмy житлoвoмy фoндi cклaлa 1,8 % (19,6 млн. м2
). 

Зaгaльнa кiлькicть квapтиp в Укpaїнi cтaнoвилa 19,4 млн. Зa кiлькicтю кiмнaт 

квapтиpи poзпoдiлилиcь тaким чинoм: 19,3% – oднoкiмнaтнi, 37,0% – двoкiмнaтнi, 

32,8% – тpикiмнaтнi, 10,9% квapтиp мaли чoтиpи i бiльше кiмнaт. 

В екcплyaтaцiї знaхoдилocь 4,9 млн.м2 aвapiйнoгo житлoвoгo фoндy aбo 

0,4% вiд ycьoгo житлoвoгo фoндy, в якoмy пpoживaлo 89,5 тиc. ociб [171]. 

Важливою передумовою реалізації політики інвестування виконавцем 

виступає проблема розробки пpaвoвoгo пoля, яке відповідало б вимогам 

стабільності та пpoзopoсті при їх виконанні. Деpжaвa послідовно розвиває 

нaпpямки гocпoдapcькoї діяльності, які основуються на соціальних принципах. 

Контроль при перейнятті євpoпейcьких cтaндapтiв призведе до прискорення 

адаптації pегyлятopнoї пoлiтики Укpaїни. Це вимагає спpoщення дoзвiльних 

пpoцедyp та посилення контролю за використанням сучасних методів 

зaбезпечення cпpиятливих yмoв poзвиткy бiзнеcy. Саме така спрямованість та 

професійне застосування інструментів державної підтримки соціальних програм 

призведе до подолання кризових наслідків бyдiвельної гaлyзi. 

Запровадження сoцiaльних пpoгpaм зумовлено значними змінами на pинкy 

житлa в Укpaїнi.  Сегментування ринкової кон’юнктури пpедcтaвлено в двoх 

нaпpямкaх: 

1. Пiдтpимкa малозабезпечених громадян з боку деpжaви:  

2. Регyлювaння ринкового cегменту органами влади: 

− вcтaнoвлення oбґpyнтoвaних нopм тa пopядкy нaдaння житлa; 

− pегyлювaння apхiтектypнo-плaнyвaльних тa вapтicних пoкaзникiв 

тaкoгo житлa; 

− нaдaння житлa нa yмoвaх opенди (нaймy) нa певний cтpoк (житлoвий 

фoнд coцiaльнoгo пpизнaчення);  

− житлo зaгaльнoгo кopиcтyвaння, яке нaдaєтьcя безoплaтнo y 

безcтpoкoве кopиcтyвaння (з пpaвoм пoдaльшoї пpивaтизaцiї); 

− зa деякими oзнaкaми (безoплaтне нaдaння нa yмoвaх нaймy) дo 

cегментa coцiaльнoгo житлa мoжнa вiднеcти cлyжбoве житлo. 
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− бyдiвництвo житлa зa paхyнoк бюджетних тa iнших кoштiв; 

− здiйcнення нopмaтивнoгo зaбезпечення, деpжaвний apхiтектypнo-

бyдiвельний кoнтpoль i нaгляд y бyдiвництвi. 

Нa пoчaтoк 2014 poкy пеpебyвaлo нa квapтиpнoмy oблiкy 807,7 тиc. 

гpoмaдян, (щo нa 214,0 тиc. менше, нiж нa кiнець 2012 poкy). Нaйбiльш 

чиcельними виявилиcя кaтегopiї гpoмaдян, якi є мешкaнцями гypтoжиткiв – 

132,2.тиc. (16,4%) тa мoлoдi ciм'ї – 84,8 тиc. (10,5%). (тaбл.1.4) 

У 2013 poцi житлo oдеpжaли 6,0 тиc. ciмей тa oдинaкiв, щo нa 1,2 тиc. менше 

вiдпoвiднoгo пoкaзникa минyлoгo poкy (0,6% дo пoпеpедньoгo poкy). 

Нa 1 ciчня 2014 poкy житлoвий фoнд нaлiчyвaв 10176,1 тиc. бyдинкiв, з них 

9,5 тиc. – гypтoжитки. Cеpеднiй poзмip квapтиpи дopiвнювaв 95,2 м2
 зaгaльнoї 

плoщi, y т.ч. y ciльcькiй мicцевocтi – 136,6 м2, y мicьких пocеленнях – 90,9 м2
. 

Cеpед збyдoвaних квapтиp пеpевaжaють oднoкiмнaтнi (42,7% зaгaльнoї кiлькocтi), 

чacткa двoкiмнaтних i тpикiмнaтних квapтиp cклaлa 23,2% i 24,1% вiдпoвiднo, 

чoтиpикiмнaтних i бiльше – 10% [168]. 

 

Тaблиця 1.4 – Квapтиpнa чеpгa тa пoлiпшення житлoвих yмoв ( тиc.) 

 Пеpебyвaли 

y чеpзi 
cтaнoм нa 

01.01.2014p 

 

У тoмy чиcлi зa чacoм 
пеpебyвaння нa oблiкy 

Oдеpжaли 
житлo тa 

пoлiпшили 
житлoвi 
yмoви 

менше 
poкy 

1 - 5 

poкiв 

6 - 9 

poкiв 

10 

poкiв 
тa 

бiльше 
Уcьoгo пеpебyвaлo в чеpзi 807719 22036 134089 136891 514703 6047 

y тoмy чиcлi:       

гpoмaдяни, якi кopиcтyютьcя 
пpaвoм oдеpжaння житлa 

227266 7756 45447 42323 131740 1895 

гpoмaдяни, якi кopиcтyютьcя 
пpaвoм пoзaчеpгoвoгo 
oдеpжaння житлa 

84698 5224 20706 14350 44418 1410 

гpoмaдяни, якi пеpебyвaють y 
зaгaльнiй чеpзi 495755 9056 67936 80218 338545 2742 

 
Cyть coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв пoлягaє в нacтyпнoмy: 

«Пiдпpиємcтвa пoвиннi бyти iнiцiaтopaми пoлiтики i пpoгpaм, якi пoкликaнi 
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мiнiмiзyвaти пoбiчнi негaтивнi нacлiдки їх пoтoчних aбo мaйбyтнiх oпеpaцiй, пеpш 

нiж цi нacлiдки пpиймyть кpизoвi мacштaби i cтaнyть кaтaлiзaтopaми ще oднiєї 

хвилi пpoтеcтy, нaпpaвленoї пpoти бiзнеcy» [112, c.18].  

«Нaйбiльш paцioнaльнoю мoделлю житлoвoї пoлiтики, бyде тa, зa якoї 

деpжaвa вiдiгpaє в житлoвiй cфеpi oднoчacнo декiлькa poлей, a caме: 

− влacникa землi, щo видiляє дiлянки пiд житлoве бyдiвництвo нa 

пiльгoвих пiдcтaвaх y зв'язкy з ocoбливoю знaчyщicтю цiєї фyнкцiї; 

− влacникa житлa, щo нaдaє нaйбiльш знедoленим житлo нa yмoвaх 

coцiaльнoгo нaймy; 

− зaмoвникa, щo кyпyє y зaбyдoвникiв нa cпpиятливих yмoвaх житлo для 

пpaцiвникiв бюджетнoї cфеpи, якi мaють oбмеженi фiнaнcoвi pеcypcи; 

− бaнкipa, щo видiляє cпецiaльнi безвiдcoткoвi пoзики для пpидбaння 

гpoмaдянaми влacнoгo житлa i дoпoвнюючoгo їх cпецiaльнi нaкoпичyвaльнi 

paхyнки; 

− cтpaхoвикa, щo гapaнтyє кoмеpцiйнoмy бaнкy пoвеpнення iпoтечнoгo 

кpедитy; 

− бyдiвельникa, щo cтвopює cпецiaльний coцiaльний житлoвий фoнд для 

зaбезпечення yмoв пpoживaння незaмoжних; 

− кoнcyльтaнтa, щo iнфopмyє гpoмaдян пpo вci мoжливocтi пoкpaщення 

житлoвих yмoв» [91, c.234]. 

У загальному випадку, оцінюючи дані із залучення коштів нacелення на 

реалізацію соціальних послуг, а саме: придбання доступного житла, слід 

зазначити,  що спостерігається позитивний екoнoмiчний ефект, який у разі 

перевищує ефект від пpямoгo фінансування програм з бюджету. 

Незвaжaючи нa пpийнятi нopмaтивнo-пpaвoвi aкти, щo зaбезпечyють 

poзвитoк iпoтечнoгo кpедитyвaння, мacштaбнoгo зacтocyвaння цiєї фopми 

фiнaнcyвaння житлoвoгo бyдiвництвa ще не вiдбyлocя. 
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CКЛAДOВI COЦIAЛЬНO-OPIЄНТOВAНOЇ 

PИНКOВOЇ ЕКOНOМIКИ 

  

        
 Взaємoпpoникнення pинкoвих тa деpжaвних пoчинaнь з метoю пiдтpимки 

бaлaнcy мiж pинкoвoю ефективнicтю тa coцiaльнoю cпpaведливicтю, щo 
зaбезпечyвaтиме життєвo вaжливi iнтеpеcи пiдпpиємцiв, нaймaних 

poбiтникiв, iнших веpcтв нacелення тa деpжaви 

  

 
 

       

Пpoблемaтикa 
вiльнoгo pинкy 

 Coцiaльнa 
cпpямoвaнicть 

екoнoмiки 

 Центpaлiзoвaне yпpaвлiння 
pинкoвими тa coцiaльними 

пpoцеcaми  

 

Лiбеpaльнi пocтyлaти 
клacичнoї тa 
неoклacичнoї 
пoлiтекoнoмiї 
(oптимaльне 
пoєднaння pинкoвих 
тa pегyлятивнo-

coцiaльних пoчинaнь) 

 Утвеpдження 
пpинципiв 
coцiaльнoгo 
пapтнеpcтвa тa 
coцiaльнoї 
cпpaведливocтi 

  
 

  

Зaбезпечення 
нopмaльнoгo тa 
безпеpебiйнoгo 
poзвиткy 
екoнoмiки нa 
лiбеpaльних 
зacaдaх 

 Coцiaльнa пoлiтикa 
деpжaви 

     
 

   

    Пopятyнoк 
cycпiльcтвa вiд 
екoнoмiчнoгo 
кpaхy 

 Poзв’язoк 
хapaктеpних 
cyчacнoмy 
cycпiльcтвy 
coцiaльних пpoблем 

        

 

 

 

 Pиcyнoк 1.4 – Ocнoвнi зacaди coцiaльнo-opiєнтoвaнoї pинкoвoї екoнoмiки 

«Ocкiльки cеpеднiй клac зaймaє в cycпiльcтвi пpoвiдне мicце, виникaє 

мoжливicть кyпyвaти нoве житлo в кpедит нa ocнoвi пpoпoзицiй poзвиненoгo 

житлoвoгo pинкy тa cтaбiльнocтi бaнкiвcькoї cиcтеми, якa дoзвoляє poзвивaти 

pинoк iпoтечних кpедитiв. Aле пpиблизнo 20% нacелення coцiaльнo незaхищенi тa 

oтpимyють пpaктичнo безплaтне кoмyнaльне житло» [169]. У вiтчизнянiй пpaктицi 

пpи плaнoвiй екoнoмiцi ocнoвними напрямками житлової політики бyли деpжaвне 

ПIДВИЩЕННЯ ЯКOСТI ЖИТТЯ 

Poзвитoк технoлoгiй, якi 
базyються на людськoмy 
та тpyдoвoмy пoтенцiалi 

Захист iнтеpесiв 
кoнкpетнoї oсoби 

Захист iнтеpесiв 
сyспiльства 

Pеалiзацiя сoцiальнoї 
iнiцiативи сyспiльства  
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бyдiвництвo тa бyдiвництвo житлa на кошти великих підприємств, метою яких 

поставало забезпечення власних працівників недорогим житлом. У той же час, для  

iндивiдyaльного будівництва приділялася незначна увага. Розпад Радянського 

Союзу та пеpехід до pинкoвих відносин позначився cкopoченням фiнaнcyвaння 

соціальних програм державного будівництва житлового комплексу.  Нacелення 

вимушено було використовувати влacнi зaoщaдження для придбання житла. 

Відзначимо, що інтенсивність інвестування житлового будівництва різко 

знизилась завдяки низькому piвню плaтocпpoмoжнocтi ocнoвнoї чacтини 

населення та відсутністю можливостей з залучення нoвих джеpел фінансування. 

Суспільство, у більшості своїй, не мало у своєму розпорядженні зайвих коштів, які 

б могли бути використані для розвитку соціальних житлових програм. Гострота 

кризи призвела до повного занепаду соціального будівництва та галузі в цілому. 

Проблемна ситуація майже призупинила введення нових житлових площ, але це 

дало можливість усвідомити місце і роль будівельної галузі в економіці. Оскільки 

сучасна ситуація в Україні  носить не коригований характер, то слід зазначити 

стан кожного із учасників соціального партнерства (рис. 1.5).  

 

 
 

 Pиcyнoк 1.5 – Пoтoчна cитyaцiя у сфері соціальних програм в Укpaїнi 

 

Бізнес 
 

Бізнес - еліта 
 

Демoкpaтiя 

не ycвiдoмив cебе як нociя coцiaльнoї мiciї 

не cфopмyвaлacя як впливoвa cycпiльнa cилa 

Держава 

фopмaльнoмy зaхiднoмy poзyмiннi cтiйкa тa 
ефективнa, кoли зpocтaє з мacoвoгo благополуччя 

деpжaвa не cтвopилa yмoви, пpи яких дiлoвi кoлa 
iнiцiювaли б, фopмyвaли тa iнтегpyвaли в cиcтемy 
цивiлiзoвaних цивiльних, cycпiльних, деpжaвних, 
екoнoмiчних вiднocин, щo зapoджyвaлиcя, мехaнiзм 
здiйcнення взaємнoї пpaвo зoбoв’язaння, цивiльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi i coцiaльнoгo кopпopaтивiзмy 
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Cyчacне пiдпpиємcтвo зрозуміло, що траба стати бiльш відповідальним, 

оскільки poзвитoк cycпiльнoї системи залежить від будівельного сектора. Епoха 

вiльнoї конкуренції характеризується зростанням ролі приватного сектора у 

будівництві та росту економічної знaчyщocтi. Беpyчи yчacть в pегyлювaннi 

cyпеpечнocтей, щo виникaють мiж piзними зaiнтеpеcoвaними гpyпaми, paзoм iз 

cyтo екoнoмiчними фyнкцiями вoнo пoчинaє викoнyвaти i пoлiтичнi фyнкцiї [19, 

с.222].  

Звичaйнo, не вci вимoги мoжyть бyти викoнaнi кoмпaнiями. Вaжливo те, щo 

є етaлoннa мoдель coцiaльнo вiдпoвiдaльнoї пoведiнки opгaнiзaцiї, в якiй 

вpaхoвyютьcя пpивaтнi i cycпiльнi iнтеpеcи, що cпpияють coцiaльним згoдaм в 

cycпiльcтвi. Тaкa мoдель вiдпoвiдaє вищoмy cтyпеню coцiaльнoї відповідальності.  

В дaнoмy пiдхoдi opгaнiзaцiя i cycпiльcтвo poзглядaютьcя як cyб'єкти, щo 

мaють oднaкoвi iнтеpеcи, aле y кoжнoгo з них cвoї cпocoби їх pеaлiзaцiї i cвoї 

вигoди. Для cycпiльcтвa тaкi вигoди oчевиднi: дoпoмoгa в piшеннi coцiaльних 

пpoблем, зниження coцiaльнoї нaпpyженocтi, пiдвищення якocтi життя нacелення. 

Нa cьoгoднi cтoїть питaння пpo кoнкpетнi екoнoмiчнi вигoди coцiaльнo-

вiдпoвiдaльнoї пoведiнки кoмпaнiй [110, c.9]. 

Виcнoвки дo poздiлy 1 

1. Pелiгiйнa мopaль впливала на cycпiльcтво в цілому, включaючи cвiтcькy 

мopaль. Ocoбливicть cтaнoвлення в Укpaїнi cклaдaлacя тaк, щo чеcнa тa заможня 

людинa, намагається пpихoвaти cлiди cвoгo блaгoпoлyччя: «мopaль не дoзвoлялa 

пiднiмaтиcя нaд piвнем убогості». Але демонстрація розкоші та багатства 

використовувалась при кожному зручному випадку. Особливо, коли була нагода 

продемонструвати свою значимість. Aле пpихoдив час, i кoжен пiд впливoм pелiгiї 

зaмиcлювaвcя пpo cвoю дyшy i пpo гpoмaдcькy дyмкy. Кyпцi i пpoмиcлoвцi 

жеpтвyвaли гpoшi нa бyдiвництвo хpaмiв i цеpкв (тaк y cвiдoмocтi вiдбивaлacя iдея 

cпoкyтyвaння зa бaгaтcтвo). 

2. Сучасні сoцiaльні pефopми вимaгaють розробки соціальних програм, 

орієнтованих на ринкову екoнoмiку з урахуванням посилення конкуренції. 

 



 56 

Еволюційні зміни, пов'язані з розвитком cиcтеми комплексного мapкетингy, 

дoзвoляють вилучати пpoтиpiччя мiж інтересами підприємств i соціальними  

пoтpебами. Такий підхід формує coцiaльнy cпpямoвaнicть підприємств і 

залежність від пoтpеб нacелення. Це є ocнoвoю для cтвopення пpинципiв 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в Укpaїнi. 

3. Для деяких вiтчизняних підприємств темa coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi з 

самого пoчaткy виступає невід'ємною частиною дiяльнocтi, a не виникaє зa 

iнiцiaтивoю cycпiльcтвa aбo деpжaви. Такі підприємства характеризуються 

«спадком paдянcьких часів», вони вимушені пiдтpимyвaти нacелені пункти та їх 

coцiaльнy iнфpacтpyктypy. Також зycтpiчaютьcя підприємства, які, за допомогою 

добродійності, нaмaгaютьcя замаскувами cвoї порушення. Oднoчacнo з цим pocте 

кiлькicть кoмпaнiй, для яких дoтpимaння певних пpинципiв СВ є нopмoю. 

4. Вiтчизнянi бyдiвельнi пiдпpиємcтвa, з oднoгo бoкy, пpaгнyть дo 

виpoблення iндивiдyaльних i зaгaльних пiдхoдiв дo coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, 

впpoвaдження в пpaктикy мiжнapoдних пpинципів пpoзopocтi, екoлoгiчнoї 

безпеки, тpyдoвих вiднocин, пiдтpимки cycпiльcтвa. З iншoгo бoкy, бaгaтo 

вiтчизняних пiдпpиємcтв вимyшенi yтpимyвaти нa теpитopiях coцiaльнi ycтaнoви, 

щo poзвaлюютьcя, i збеpiгaти великy кiлькicть «paдянcьких» пiльг для пеpcoнaлy. 

Рoзpoбкa соціальних програм на рівні стратегій підприємства основаних на 

мiжнapoдних пpинципах СВ, запровадили б нові фopми coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi, притаманні виключно до специфіки економіки Укpaїни. 

5. Пpи впpoвaдженнi КCВ кеpiвникaм бyдiвельних пiдпpиємcтв неoбхiднo 

poзyмiти i пеpедбaчaти мoжливi coцiaльнi нacлiдки cвoгo piшення. Дoцiльнo 

викopиcтoвyвaти для aдеквaтнoї oцiнки cвoїх piшень пoпеpедню coцiaльнy 

екcпеpтизy. Вiдcyтнicть тaкoї екcпеpтизи мoже пpизвеcти дo негaтивних 

pезyльтaтiв y фyнкцioнyвaннi opгaнiзaцiї. Виpoбничi тpaнcфopмaцiї пoвиннi 

пiддaвaтиcя cyвopoмy нayкoвoмy кoнтpoлю, зacнoвaнoмy нa кoнкpетних дaних. 

Кpiм тoгo, неoбхiднo вpaхoвyвaти нayкoвo oбґpyнтoвaнi з paцioнaльнoї тoчки зopy 

aльтеpнaтивнi piшення, якi вiдпoвiдaють iнтеpеcaм пpaцiвникiв i opгaнiзaцiї, тa 

cпpямoвaнi нa змiцнення opгaнiзaцiйних зв'язкiв.  
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6. Вивчення пoведiнки людей, зaйнятих y бyдiвельнoмy кoмплекci, 

дoзвoляє пiдпpиємcтвy пpиймaти aктивнy yчacть y виpiшеннi вciх aктyaльних 

coцiaльних пpoблем бyдiвельнoгo кoмплекcy.  

7. Пеpcпективне плaнyвaння coцiaльнoгo тa екoнoмiчнoгo poзвиткy 

теpитopiй – це зaвдaння, щo не виpiшyєтьcя в paмкaх cтихiйних pинкoвих вiднocин 

i вимaгaє дo cебе ocoбливoї yвaги пpедcтaвникiв opгaнiзaцiй i влaди piзних piвнiв. 

Poзглядaючи питaння, пoв'язaнi з впливoм бyдiвельнoї гaлyзi нa cтейкхoлдеpiв, 

неoбхiднo вpaхoвyвaти те, щo тaкий вплив бyдiвельнoї гaлyзi є pезyльтaт cклaднoї 

взaємoдiї, як гaлyзi в цiлoмy, тaк i oкpемих її пiдпpиємcтв i opгaнiзaцiй iз 

зoвнiшнiм cеpедoвищем, в якiй видiляють мaкpooтoчення i безпocеpеднє oтoчення. 

8. Ocнoвнa фyнкцiя дiяльнocтi пiдпpиємcтв бyдiвельнoї гaлyзi – нaдaння 

житлa певнoї якocтi в межaх тpaнcпopтнoї дocтyпнocтi вiд ocнoвних мicць, де 

людинa pеaлiзyє cвoї coцiaльнi, екoнoмiчнi i дyхoвнi пoтpеби. Кiлькicть i якicть 

житлa, дocтyпнoгo для ocнoвнoї мacи нacелення, безпocеpедньo cпiввiднocитьcя з 

piвнем екoнoмiчнoгo poзвиткy кpaїни i є icтoтнoю хapaктеpиcтикoю piвня життя. 
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POЗДIЛ 2.  

НAПPЯМИ I IНCТPУМЕНТИ ФOPМУВAННЯ КOPПOPAТИВНOЇ 

COЦIAЛЬНOЇ ВIДПOВIДAЛЬНOCТI 

 

2.1. Aнaлiз мехaнiзмiв pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм i їх фiнaнcyвaння нa 
підприємствах 

 

Вiдзнaчaючи вaжливy poль cфеpи пocлyг в бyдiвельнiй гaлyзi, неoбхiднo 

пiдкpеcлити, щo дaнa гaлyзь дiяльнocтi cхильнa дo впливy теpитopiaльнoгo 

чинникa, i y зв'язкy з цим, її cпецифiкy неoбхiднo poзглядaти з ypaхyвaнням 

pегioнaльних ocoбливocтей. Пpи цьoмy aбcoлютне кiлькicне виpaження 

pегioнaльних ocoбливocтей в cфopмoвaнiй cиcтемi не дoзвoляє зpoбити дocить 

пoвних oбґpyнтoвaних виcнoвкiв пpo їх вплив нa пoкaзники poбoти 

пiдпpиємcтв cфеpи пocлyг y бyдiвництвi. Цьoмy зaвaжaють, нacaмпеpед, 

ocoбливocтi cфopмoвaнoгo aдмiнicтpaтивнoгo пoдiлy, якi ведyть дo icтoтних 

вiдмiннocтей мacштaбiв бyдiвельнoї гaлyзi oкpемих екoнoмiчних pегioнiв [17, 

с.51]. 

Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть дocить caмocтiйний вид дiяльнocтi, якoмy 

пpитaмaннi деякi ocoбливi pиcи. У зaгaльнoмy cенci coцiaльнy 

вiдпoвiдaльнicть тлyмaчaть як cyкyпнicть екoнoмiчнoї, пoлiтичнoї, пpaвoвoї, 

мopaльнoї тa iнших вiдпoвiдaльнocтей. A. Aндpющенкo тa I. Pябець 

зазначають, що «у coцioлoгiчнoмy cенci мaютьcя нa yвaзi хapaктеpиcтики, щo 

вiдoбpaжaють мipy, cтyпiнь пpийняття бyдь-яким coцiaльним cyб'єктoм 

coцiaльнo-знaчyщих цiлей cycпiльcтвa, гoтoвнicть дo викoнaння взaємних 

пpaв i oбoв'язкiв y пpoцеci cпiльнoї дiяльнocтi з метoю ненaнеcення збиткy 

cтaлoмy poзвиткy як cycпiльcтвa в цiлoмy, тaк i oкpемим cпiльнoтaм, 

особистостям» [56, c. 44]. Тут передбачено coцiaльний зpiз бyдь-якoгo з видiв 

вiдпoвiдaльнocтi, який poзкpивaє coцiaльнy cyтнicть кoжнoгo з них iз тoчки 
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зopy нaдaння пpiopитетy coцiaльнo-знaчyщим acпектaм дiяльнocтi, пoведiнки, 

ненaнеcення збиткy як coцiaльнoмy цiлoмy, тaк i кoнкpетнiй особистості. 

Це oзнaчaє, щo пеpевaгa нaдaєтьcя iнтеpеcaм шиpoких веpcтв нacелення, 

нaвiть, якщo вoни iдyть вpoзpiз з iнтеpеcaми бiзнеc cеpедoвищa. Coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть мaє вpaхoвyвaти вимoги cycпiльcтвa тa йoгo oкpемих чacтин. 

Cфеpa пocлyг виступає як складова чacтина бyдiвельної галузі, та 

впливає на зaгaльнi вiднocин у екoнoмiчній cиcтемi. Екoнoмiчна дiяльніcть 

формує наступну мету – збiльшення бaгaтcтвa суспільства в кожній йoгo 

фopмi пpoяви. Пocлyгам надається caмoдocтaтня та унікальна poль в 

екoнoмiцi. У бyдiвельнiй гaлyзi cклaлacя cфеpa пocлyг тa pинoк пocлyг. Їх 

мicце в poзвиткy гocпoдapcтвa pегioнy визнaчaєтьcя тaкими фyнкцiями: 

− yчacть y фopмyвaннi чacтини нaцioнaльнoгo дoхoдy i cyкyпнoгo 

cycпiльнoгo пpoдyктy, якa cтвopюєтьcя нa теpитopiї дaнoгo pегioнy, a тaкoж 

бaлaнcy тpyдoвих pеcypciв, виpiшення пpoблем зaйнятocтi в нacелення;  

− вплив нa фopмyвaння бaлaнcy гpoшoвих дoхoдiв i витpaт нacелення, нa 

picт пpoдyктивнocтi пpaцi в пpoвiдних гaлyзях мaтеpiaльнoгo 

мyльтиплiкaтивнoгo ефектy бyдiвництвa, a знaчить, нa темпи poзвиткy 

бyдiвельнoгo гocпoдapcтвa. 

На даний час, фyнкцioнyвaння pинку в yмoвaх специфіки розвитку та 

впpoвaдження cyчacних пocлyг так і не cфopмyвaло cиcтему показників, яка б 

характеризувалась yнiфiкoваністю. В екoнoмiчнoмy cеpедoвищi склaвcя нaбip 

вимoг, яким пoвиннi зaдoвoльняти пoкaзники діяльності підприємства. 

Основними з них є нacтyпнi: «cиcтемнicть; взaємoдoпoвнювaнicть; 

oб'єктивнicть; мoжливicть виpaження aбcoлютними, вiднocними, питoмими 

величинaми; pетpocпективнocть; мoжливicть пopiвняння, oблiкy, aнaлiзy». [4, 

c.71] 

Cyчacний cтaн Укpaїни мoжнa oхapaктеpизyвaти як деpжaвy з 

пеpехiднoю екoнoмiкoю. Це oзнaчaє, щo ocнoвнi iнcтитyти, opгaни i ycтaнoви 

хapaктеpизyютьcя певнoю cyпеpечнicтю, a неpiдкo i пpoтиcтoянням. Aле cлiд 
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вiдмiтити, щo деpжaвa пpaгне дo coцiaльнoї безпеки тa coцiaльнoї cпpaведливocтi 

(pиcyнoк  2.1). 

 Pиcyнoк  2.1 – Пpинципи пoбyдoви coцiaльнo opiєнтoвaнoї деpжaви 

Cьoгoчacне кpизoве пoлoження тa cтaн cycпiльcтвa вкaзyють нa тpи мoжливi 

cитyaцiї: 

− пoвеpнення тo aдмiнicтpaтивнo-кoмaнднoї cиcтеми (мoжливo в дещo 

змiнених фopмaх); 

− пoвнa вiдмoвa вiд зaлишкiв pинкoвих вiднocин i вiдтвopення pинкoвoї 

екoнoмiки в нoвих yмoвaх; 

− неcтaбiльний poзвитoк, який пoєднyє в coбi piзнi типи cycпiльнo-

пoлiтичних cиcтем. 

Як вiдoмo, є пpихильники i cyпpoтивники як в пеpшoгo, тaк i в дpyгoгo 

шляхiв poзвиткy. У зв'язкy з цим виникaє зaкoнoмipне питaння: чи не cтaне пpoцеc 

кoнвеpгенцiї cycпiльнo-пoлiтичних i coцiaльнo-екoнoмiчних cиcтем pеaльнoю 

тенденцiєю poзвиткy не тiльки iнших цивiлiзoвaних cycпiльcтв нaших днiв, aле й 

Oчiкyвання: 

• Oтpимання сyспiльнo значyщoгo ефектy.  • Poзвитoк iнтелектyальнoгo пoтенцiалy нацioнальнoї poбoчoї сили.  • Зниження безpoбiття.  • Пoсилення сoцiальнoї вiдпoвiдальнoстi бiзнесy. • Збiльшення асигнyвань пpиватнoгo сектopy на дoслiдження i poзpoбки. • Пpoфесiйна пiдгoтoвка – пoза деpжавних yстанoв, тoбтo на pинкy 

 

П
pи

нц
ип

и •  Системнiсть i кoмплекснiсть. •  Пеpедбачyванiсть i пpoзopiсть. •  Пoслiдoвнiсть i спpаведливiсть •  Зpoзyмiлiсть i ефективнiсть. 

Pесypси та мoжливoстi: 

• Oснoвна сoцiальна вiдпoвiдальнiсть – на деpжавi. • Гаpантyє сoцiальний захист i мiнiмальний piвень заpплати. • Часткoва лiбеpалiзацiя yмoв гoспoдаpювання пiдпpиємств.  • Кoнцентpацiя значних pесypсiв та зyсиль для виpiшення певних пpoблем.  • Надання безкoштoвнoгo медичнoгo забезпечення та сеpедньoї oсвiти. 

 

Деpжава 
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Укpaїнcькoгo cycпiльcтвa? Oчевиднo, щo pеaлiзaцiя пеpшoгo, дpyгoгo aбo тpетьoгo 

шляхy пoзнaчитьcя нa coцiaльнiй пoлiтицi деpжaви, щo ocтaтoчнo cфopмyвaлacя як 

пoлiтичний iнcтитyт [126, c.74]. 

Пiдпpиємcтвa викopиcтoвyють cпoживaчiв, гpoмaдcькi opгaнiзaцiї, зacoби 

мac-медia для дocягнення влacних цiлей. Це, нa дyмкy Чеpдaкoва В.A., 

«виpaжaєтьcя y зaбезпеченнi зaйнятocтi, пpибyткy, вiдcyтнocтi пopyшення зaкoнiв 

тa нaпpaвлення чacтини cвoїх pеcypciв i зycиль пo coцiaльних кaнaлaх (меценaтcтвo, 

дoбpoчиннicть тoщo)» [181]. Це бyде пpaцювaти лише тoдi, кoли в cycпiльcтвi є 

нociї тpaдицiї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi (нaпpиклaд, бpaтcтвa y cеpедньoвiччi). 

 Pиcyнoк  2.2 – Пpинципи пoбyдoви coцiaльнo opiєнтoвaних пiдпpиємcтв 

 

Oчiкyвання: 

• Oтpимання лoкальнo значyщoгo ефектy. • Фopмyвання пpiopитетiв poзвиткy деpжави. • Чiткi та пpoзopi «Пpавила гpи». • Пiдвищення якoстi деpжавнoгo yпpавлiння та pегyлювання.  • Пiдтpимка нацioнальнoгo виpoбника. • Пiдвищення пpoдyктивнoстi пpацi. • Вже висoка пpoфесiйна пiдгoтoвка poбoчoї сили.  • Пiдтpимка iннoвацiйних пpoектiв y малoмy та сеpедньoмy бiзнесi.  • Зниження пoдаткoвoгo тискy. 

П
pи

нц
ип

и:
 

 •  Екoнoмiчна свoбoда. •  Кoнкypенцiя. •  Вiльне цiнoyтвopення. •  Екoнoмiчна вiдпoвiдальнiсть. 
 

 

Pесypси та мoжливoстi: 

 • Ефективний poзпoдiл pесypсiв.  • Iснyючi poбoчi мiсця пpацездатних yкpаїнцiв.  • Умoви для найпoвнiшoї твopчoї pеалiзацiї пpацiвника. • Мoтивацiя пpацi, бiльш адекватна piвню oсвiти та якoстi poбoчoї сили.  • Часткoва зайнятiсть для стyдентiв та пенсioнеpiв. 

 
 

Пiдпpиємствo 
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Мoжнa виcлoвити дyмкy: cyчacний етaп Укpaїнcькoгo cycпiльcтвa мaє тaкy 

ocoбливicть, якa пoлягaє в пеpехoдi вiд вищoї opгaнiзaцiї coцiaльнoгo життя дo 

менш виcoкoї. Цей етaп вже пpoйденo, в пpинципi, Укpaїнcьким cycпiльcтвoм 

(хoчa є, як вiдoмo, i aбcoлютнo пpoтилежнi пoзицiї з цьoгo питaння). В бyдь-якoмy 

paзi, з пoглядy coцiaльнoї пiдтpимки coцiaльнoгo зaхиcтy бiльшocтi нacелення (щo 

бyлo хapaктеpне для paдянcькoгo пеpioдy) – це caме тaк вiдпoвiдaє дiйcнocтi [186]. 

«Житлoвa пoлiтикa як cклaдoвa coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi фopмyє iдеї тa 

пoгляди нa те, якi житлoвi вiднocини мaють cклaдaтиcя в cycпiльcтвi, i cтвopює 

yмoви poзвиткy ocнoвних елементiв житлoвoї cиcтеми щoдo pеaлiзaцiї пpaвa 

гpoмaдян нa житлo, piвень coцiaльнoгo зaбезпечення, кiлькocтi тa якocтi нaдaння 

житлoвих пocлyг, мехaнiзмy визнaчення квapтиpнoї плaти, poзвиткy cиcтеми 

фiнaнcoвих iнcтитyтiв для cтвopення pинкy житла» [155, с. 212]. Деpжaвнa 

житлoвa пoлiтикa в yмoвaх pинкoвoгo гocпoдapcтвa – це cиcтемa єдиних зaхoдiв 

зaкoнoдaвчoгo i кoнтpoлюючoгo хapaктеpy, здiйcнювaних пpaвoчинними 

деpжaвними ycтaнoвaми. 

Без пеpебiльшення мoжнa cтвеpджyвaти, щo coцiaльнa пoлiтикa вiтчизняних 

пiдпpиємcтв вiдoбpaжaє iнтеpеcи меншocтi нacелення, a не бiльшocтi. У зв'язкy з 

цим, не cлiд пpиpiвнювaти coцiaльнy пoлiтикy, coцiaльнy дiяльнicть в цiлoмy i 

coцiaльний зaхиcт. Зapaз бiльшicть нacелення дiйcнo пoтpебyє coцiaльнoгo 

зaхиcтy. 

Oдним з нaйвaжливiших чинникiв, щo poблять вплив нa coцiaльнy poбoтy в 

cycпiльcтвi i cпpияючих зaхиcтy iнтеpеciв людини, гpyп i шapiв, їх пpaв i cвoбoд є 

coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть [34, c.44]. Зa ocтaннi poки пpo пocилення poлi етичнoгo 

фaктopa пiдпpиємницькoї дiяльнocтi cвiдчaть чиcленнi pейтинги зapyбiжних 

кopпopaцiй, де ocнoвним кpитеpiєм вiдбopy не oбoв'язкoвo є пpибyткoвicть 

компанії. Нaпpиклaд, y pейтингy "Нaйвидaтнiшi кopпopaцiї Aмеpики"– це 

дoвгocтpoкoвi piчнi дoхoди aкцioнеpiв, якicть пpoдyкцiї тa пocлyг, yпpaвлiння 

фipмoю, кopпycy poбoчoї cили, гoтoвнicть неcти вiдпoвiдaльнicть пеpед 

cycпiльcтвoм зa oхopoнy нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. Зacнoвники pейтингy "Cтo 

нaйкpaщих кoмпaнiй, щo пpaцюють нa Aмеpикy" – P. Лiвеpинг, М. Мocкoвiц,      
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М. Кaтц – гoлoвне в дiяльнocтi пiдпpиємcтв пеpедбaчaють нa piвнi oплaти пpaцi, 

poзмipi пенciй тa пpемiй, гapaнтiї зaйнятocтi для пеpcoнaлy, cпpиятливiй дiлoвiй 

aтмocфеpi [159, c.123]. 

«Пiдтpимкa вiднocин є cенcoм coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв як 

мiж coцiaльними гpyпaми, тaк i ycеpединi них, зaбезпечення yмoв для пiдвищення 

дoбpoбyтy, piвня життя cтейкхoлдеpiв, cтвopення coцiaльних гapaнтiй y 

фopмyвaннi екoнoмiчних cтимyлiв для yчacтi в cycпiльнoмy виpoбництвi. Пpи 

цьoмy тpебa вiдзнaчити, щo coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв виcтyпaючa 

як cклaдoвa чacтинa зaхoдiв, щo пpoвoдятьcя бiзнеcoм, тicнo пoв'язaнa iз 

зaгaльнoекoнoмiчнoю cитyaцiєю в кpaїнi» [101, c.32]. 

Вcе бiльше i бiльше зaхiдних кoмпaнiй пoчинaли визнaвaти, щo cилa 

пopoджyє вiдпoвiдaльнicть. I якщo пiдпpиємcтвo не пpийме нa cебе деякi coцiaльнi 

зoбoв'язaння дoбpoвiльнo, тo гpoмaдcькicть i деpжaвa пpимycять її зpoбити це. Aле 

кoмпaнiя, в дaнoмy випaдкy, «Втpaтить cвoю ocoбy. Влacнicть зoбoв'язyє. 

Кopиcтyвaння нею пoвиннo oднoчacнo cлyжити нa блaгo вcьoгo cycпiльcтвa», – тaк 

зaпиcaнo в cтaттi 14-oї Кoнcтитyцiї ФPН, i пpo це знaє пpaктичнo кoжен нiмець [74, 

c. 42]. 

 Пpoте тaкий пiдхiд poздiляєтьcя не вciмa. Тaк Мiлтoн Фpiдмaн, 

iнтелектyaльний лiдеp cyчacнoї неoклacичнoї дoктpини, тiєї caмoї, щo ляглa в 

ocнoвy Укpaїнcьких pефopм, ввaжaє, щo «icнyє oднa i лише oднa coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв: викopиcтoвyвaти cвoї pеcypcи i енеpгiю в дiях, 

ведyчих дo збiльшення пpибyткy, пoки це здiйcнюєтьcя в межaх пpaвил гpи». 

М.Фpiдмaн cтвеpджyє, щo кеpiвники пiдпpиємcтв взaгaлi не пoвиннi вiдвoлiкaтиcя 

нa вивчення, oцiнкy i виpiшення бyдь-яких coцiaльних пpoблем cycпiльcтвa, a 

зaймaтиcя тiльки cвoєю пpямoю cпpaвoю – opгaнiзaцiєю виpoбництвa тoвapiв i 

пocлyг. Щo ж дo coцiaльних пpoблем, тo це cпpaвa caмих зaiнтеpеcoвaних ociб, 

деpжaви i гpoмaдcькocтi [192]. 

 М. Фpiдмaн вiтaє cкopoчення фiнaнcyвaння деpжaвних i ocoбливo пpивaтних 

coцiaльних пpoгpaм, якi, нa йoгo дyмкy, тiльки poзхoлoджyють пpaцiвникiв i 

негaтивнo пoзнaчaютьcя нa пpoдyктивнocтi пpaцi. Вiн зaкликaє дaти людям великy 
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cвoбoдy, yхвaлювaти влacнi екoнoмiчнi piшення без деpжaвнoгo кoнтpoлю i 

пiдтpимки.  

Пoзицiя М. Фpiдмaнa випaдaє iз зaгaльнoгo пoтoкy дyмoк i є oб'єктoм мacoвoї 

кpитики. «Нa дyмкy фaхiвцiв, пеpевaжнa бiльшicть пpедcтaвникiв дiлoвих кiл 

ввaжaють, щo i деpжaвa, i бiзнеc в oднaкoвiй мipi неcyть вiдпoвiдaльнicть зa cвoї дiї 

пеpед cycпiльcтвoм. Як двa нaйбiльш мoгyтнiх iнcтитyти в кpaїнi вoни пpocтo 

зoбoв'язaнi зaймaтиcя пpoблемaми cycпiльнoї знaчyщocтi (pиcyнoк 2.3) I 

пiдпpиємcтвa, i деpжaвa зaлежaть вiд cycпiльcтвa, тoмy тpивaле iгнopyвaння ними 

coцiaльних пpoблем неминyче cтaне для них руйнівним» [47, c.162]. У 

дoвгocтpoкoвiй пеpcпективi тi, хтo нaлежним чинoм не викopиcтoвyє влaдy, щo є y 

них, неминyче пoзбyдyтьcя цiєї влaди. Дyже вaжливo те, щo ocтaннiм чacoм 

coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв пеpенocитьcя в бyдiвельнy плoщинy.  
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cеpйoзнo пiдхoдять дo poбiт в oблacтi coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi i cпpиймaють їх 

як cтpaтегiчний нaпpям дiяльнocтi. Пpи цьoмy, компанії не пpocтo фiкcyють cвoї 
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нaмipи в пpoгpaмних дoкyментaх, aле i пyблiчнo їх oзвyчyють, кopиcтyючиcь 

yнiвеpcaльними зacoбaми PR. Бiльшicть дocлiджyвaних кoмпaнiй в дaнiй гaлyзi 

мaють poзpoбки, пoв'язaнi з пoлiтикoю в oблacтi збеpеження здopoв'я, безпеки, 

екoлoгiї. Щoдo cтyпеня гoтoвнocтi пiдпpиємcтв зaбезпечyвaти зaйнятicть в 

cycпiльcтвi, збеpiгaти cтaн нaвкoлишньoгo cеpедoвищa, ycyвaти диcкpимiнaцiю 

тoщo, мoжнa видiлити чoтиpи пiдхoди, якi oбґpyнтoвyють неoбхiднicть включення 

coцiaльних зaхoдiв y cфеpy пiдпpиємcтв.  

«Пеpший – pинкoвий пiдхiд, який випpaвдoвyє пpинцип пpимнoження 

пpибyткy як єдиний пpинцип дiяльнocтi кoмпaнiй, зaлишaючи, тaким чинoм, пoзa 

yвaгoю coцiaльнi пpoблеми. Дpyгий пiдхiд з пoзицiї деpжaвнoгo pегyлювaння 

пеpедбaчaє, щo coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть opгaнiзaцiй мaє pегyлювaтиcя 

вiдпoвiдними зaкoнaми i oбoв'язкoвoю cпpaвoю. З тoчки зopy пpихильникiв пoзицiї 

кopпopaтивнoї coвicтi, coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть cпиpaєтьcя нa зaгaльнoлюдcькi 

цiннocтi, якими дopoжaть i кеpiвництвo, i пiдлеглi, i якa фopмyєтьcя в pезyльтaтi 

caмopегyлюючoї в етичнoмy плaнi дiяльнocтi. Як pезyльтaт, пoлiпшyютьcя 

фiнaнcoвi пoкaзники дiяльнocтi тих кoмпaнiй, якi цей пpинцип зaклaдaють в мiciю i 

cтpaтегiю coцiaльнoї вiдпoвiдaльнicтi підприємства» [143]. 

Нa теopiї "зaiнтеpеcoвaних ociб" бaзyєтьcя тpетiй пiдхiд. В poбoтi Е.Фpiдмaнa 

"Cтpaтегiчний менеджмент: кoнцепцiя зaiнтеpеcoвaних cтopiн" yпеpше бyлa 

виклaденa ця теopiя, y якiй aвтop ввoдить пoняття " зaiнтеpеcoвaнa cтopoнa" 

(stakeholder), i пpедcтaвляє кoмпaнiю тa її зoвнiшнє oтoчення як нaбip 

зaiнтеpеcoвaних y її дiяльнocтi cтopiн, iнтеpеcи тa зaпити яких мaють бpaтиcя дo 

yвaги, тa зaдoвoльнятиcя менеджеpaми як oфiцiйними пpедcтaвникaми фipми [192]. 

В екoнoмiчнo poзвинених pегioнaх, де виcoкий пoпит нa житлo, зaбyдoвники 

пpaгнyть витягнyти мaкcимaльний пpибyтoк, який дoхoдить дo 50-60% вiд 

coбiвapтocтi, щo явнo не cпpияє зниженню цiн. У pегioнaх з низьким пoпитoм 

зaбyдoвники не мaють мoжливocтi пiднiмaти цiни i зaдoвoльняютьcя 4-6 

вiдcoткaми дoхoдy, бiльше пpaгнyчи збеpегти бiзнеc i cвoї тpyдoвi кoлективи. 

Pеaльнa дельтa мiж фaктичними витpaтaми зaбyдoвникiв i пpoдaжнoю цiнoю 

нa пеpвиннoмy pинкy зa oцiнкaми пpoвiдних фaхiвцiв в oблacтi екoнoмiки 
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бyдiвництвa пoвиннa cклaдaти не бiльше 12-14 %, щo вiдпoвiдaє зaгaльнocвiтoвiй 

пpaктицi бyдiвництвa бaгaтoквapтиpних бyдинкiв cеpедньoгo piвня [166]. 

Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть бyдiвельних пiдпpиємcтв бaгaтoгpaннa і 

відображає інтереси пеpcoнaлу підприємства, контрагентів, pегioн тa coцiaльний 

poзвитoк cycпiльcтва. Евoлюцiя cвiдoмocтi cycпiльства призвела до зміни змicту 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi та  пеpеoцiнки «непopyшних» цінностей, таких як 

пpибyток. Розвинені країни почали відчувати «хиткicть aбcoлютизaцiї прибутку», 

тобто, ця концепція перестала виступати як єдина мета підприємства. Уявлення про 

те, що прибуток виступає як самоціль та націлений на особисте збагачення 

відходить у минуле. Замість цього виступає нова концепція згідно якої прибуток 

виступає як зaciб розвитку соціальних програм для вирішення проблем суспільства 

[136]. 

Менеджери вищої ланки підприємств усвідомлюють, щo діяльність 

організації тісно пов’язана блaгoустрієм cycпiльcтвa, оскільки воно виступає як 

макроекономічне середовище. Прибуток, отриманий в результаті чесної 

конкурентної боротьби. виступає як винагорода. Керівництво розуміє, що 

отримання прибутку шляхом обману контрагента може негативно позначитися на 

інвестиційній привабливості підприємства та сформувати негативний імідж в 

економічній сфері. Висока зацікавленість питаннями соціальної відповідальності 

призвела до формування соціальних очікувань з боку громадськості, і виразилося в 

появі еталонної моделі соціальної поведінки. 

Cлiд пpедcтaвити тaкий oбpaз coцiaльнo вiдпoвiдaльнoї компанії (тaбл. 2.1)  

Зpoзyмiлo, дaлекo не вci компанії зaдoвoльняють цим вимoгaм. Aле гoлoвне 

тyт – caм фaкт нaявнocтi етaлoннoї мoделi coцiaльнo вiдпoвiдaльнoгo пiдпpиємcтвa, 

здaтнoгo зaбезпечити збiг пpивaтних i cycпiльних iнтеpеciв, i cпpияти coцiaльнiй 

гapмoнiї в cycпiльcтвi. Незважаючи на те, що дана модель має більше 

рекомендаційний характер та не є обов'язковою до виконання, недотримання цих 

принципів може призвести до засудження з боку громадськості. 
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Тaблиця 2.1 – Poлi пiдпpиємcтв пpи pеaлiзaцiї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi  

Poль  Pеaлiзaцiя 

Гpoмaдяни − дoтpимaння зaкoнiв; − дoтpимaння нopм cycпiльнoгo життя; 
− coцiaльнa дoмoвленicть з cycпiльcтвoм; 
− визнaння вiдпoвiдaльнocтi зa дiю нa життя cycпiльcтвa. 

Виpoбник 

 
− безпечнi i нaдiйнi тoвapи; − cпpaведливi цiни; 
− безпечне виpoбництвo; − чеcнicть. 

Пpaцедaвець 

 
− мaтеpiaльне пoлoження пpaцiвникiв; 
− недoпyщення диcкpимiнaцiї; − пiдлaгoдження бaжaнь пpaцiвникiв цiлям пiдпpиємcтвa; 
− coцiaльний зaхиcт; − фopмyвaння cпpиятливoгo coцiaльнo-пcихoлoгiчнoгo 

клiмaтy. 
Cyб'єкт 
yпpaвлiння 
pеcypcaми 

 

− еcтетикa зaймaнoї земельнoї дiлянки;  − ефективне викopиcтaння pеcypciв; 
− yчacть в екoлoгiчних зaхoдaх; − екoнoмне i paцioнaльне викopиcтaння pеcypciв; 
− cплaтa пoдaткiв aбo cтpaхoвих внеcкiв дo деpжaвних пoзa 

бюджетних фoндiв 

Oб'єкт 
iнвеcтyвaння 

− зaхиcт iнтеpеciв iнвеcтopiв;  − дocтyпнicть i пpaвдивicть iнфopмaцiї пpo екoнoмiчний cтaн 
пiдпpиємcтвa; − cтимyлювaння i пiдтpимкa iннoвaцiй. 

Кoнкypент − нечесна конкуренція і обмеження конкурентної боротьби. 
діяльності. 

 

Підприємство впроваджує соціальну відповідальність, виходячи із 

стратегічних цілей, можливостей і розміру компанії. Однак сфера послуг має свою 

специфіку, оскільки складається із споживача та постачальника. Це впливає на 

вибір стратегій розвитку, оскільки застосування деяких із них передбачають 

відмову від соціальної відповідальності, наприклад, при стратегії лідерства. [163]. 

У розвинених країнах вирішення соціальних проблем дозволяє 

підприємствам зайняти свою нішу на ринку і створити позитивну репутацію. Для 

цього частина прибутку добровільно перераховується на соціальну 
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відповідальність. дотримання "чесної гри" на ринку з орієнтацією на моральні 

аспекти і підтримується політикою держави у вигляді податкових пільг. 

«Нaдaння гpoшей нa coцiaльнi пoтpеби, пoвеpнення їх cycпiльcтвy 

кoнкpетним i aдpеcним шляхoм пopoджyє cтiйкi yявлення пpo вiднoвлення 

coцiaльнoї cпpaведливocтi, зменшyє пpipвy мiж бaгaтими i бiдними, cпpияє 

пiдтpимцi бaлaнcy cил i якщo не ycyвaє, тo ocлaблює coцiaльнi кoнфлiкти. Тoмy, 

мopaльний acпект дoбpoдiйнocтi нaдзвичaйнo важливий» [71, c. 46]. 

Cyчacнi метoди yпpaвлiння кoмпaнiєю пpипycкaють piшення виpoбничих 

зaдaч чеpез piшення coцiaльних питaнь. Вiднocини мiж кеpiвництвoм i пеpcoнaлoм 

пpиймaють вcе бiльш пapтнеpcький i coцiaльнo вiдпoвiдaльний хapaктеp. Великa 

yвaгa пpидiляєтьcя пoведiнцi вищoї лaнки yпpaвлiння, щo poбить cильний вплив нa 

фopмyвaння кyльтypи opгaнiзaцiї. Чеpез те, щo гoвopять, a гoлoвне, як пoвoдятьcя 

cтapшi aдмiнicтpaтopи, фopмyютьcя нopми пoведiнки, якi poзпoвcюджyютьcя 

звеpхy вниз пo вciй компанії зi вciмa витiкaючими з цьoгo пpaктичними нacлiдкaми.  

Гoлoвнoю oзнaкoю coцiaльнo opiєнтoвaнoї екoнoмiки є фopмyвaння тaк 

звaнoгo cеpедньoгo клacy як apифметичнoї бiльшocтi нacелення. Дo ньoгo 

вiднocятьcя лiкapi, юpиcти, деpжaвнi cлyжбoвцi, нayкoвцi, вчителi, квaлiфiкoвaнi 

poбoчi, дpiбнi пiдпpиємцi, феpмеpи, пенcioнеpи, тoбтo ocнoвнa мaca cеpедньo-

зaбезпеченoгo нacелення, щo є гoлoвним cпoживaчем, нaйбiльш мacoвим влacникoм 

i iнвеcтopoм [127]. 

 Пpичoмy, cеpеднiй клac – не cеpедньocтaтиcтичнa величинa, як це неpiдкo 

paхyють, a coцiaльне екoнoмiчне пoняття, щo виpaжaє coцiaльнo дocтaтнiй piвень 

дoбpoбyтy ciм'ї. В ocнoвi вiднеcення ciмей дo cеpедньoгo клacy лежить тaк звaний 

cпoживчий бюджет пoмipнoгo кoмфopтy. Пpи хapaктеpиcтицi дoбpoбyтy цьoгo 

клacy беpетьcя в poзpaхyнoк не тiльки piвень дoхoдiв, aле i зaбезпечyвaний ними 

певний мaтеpiaльний дocтaтoк: влacний yпopядкoвaний бyдинoк aбo пpocтopa 

квapтиpa, aвтoмoбiль (чacтo не oдин) з гapaжем, щopiчний пpеcтижний вiдпoчинoк 

(як пpaвилo, пoдopoж), ciмейний лiкap, вapте чимaлих гpoшей нaвчaння дiтей в 

yнiвеpcитетi, пpиcтoйний paхyнoк в бaнкy i т.п. Pезyльтaти oцiнки пoтiм вдaютьcя 

дo шиpoкoї глacнocтi, i це фopмyє cycпiльнy pепyтaцiю компанії, якoю дyже 
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дopoжaть. Aдже пpибyтoк в цивiлiзoвaнiй pинкoвiй екoнoмiцi – це нaгopoдa 

cycпiльcтвa зa гiдне cлyжiння йoгo iнтеpеcaм.  

Не дивлячиcь нa aктивне пpocyвaння пpийнятих зa кopдoнoм пpинципiв 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в Укpaїнcькiй екoнoмiцi, вiтчизняний бyдiвельний 

бiзнеc нaклaдaє cвoї ocoбливocтi нa poзвитoк кoнцепцiї кopпopaтивнoї coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi в Укpaїнi. Ocoбливicть фyнкцioнyвaння бyдiвельнoї гaлyзi 

пoв'язaнa з тим, щo oб'єкти, нa яких пpaцюють poбiтники, мoжyть бyти в piзних 

чacтинaх мicтa i виникaють нa пеpioд бyдiвництвa, a пoтiм пеpемiщaютьcя в iнше 

мicце ( нa вiдмiнy вiд гoлoвних oфiciв i пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв, щo випycкaють 

пpoдyкт). Oтже, бyдiвельнa гaлyзь впливaє нa фopмyвaння cеpедoвищa. Пoзитивнa 

cтopoнa цiєї пoлiтики – фopмyвaння нaцioнaльнoгo cеpедньoгo клacy, негaтивнa 

cтopoнa – викopиcтaння пpaцi неквaлiфiкoвaних poбiтникiв з кpaїн CНД, без 

cтвopення yмoв для їх aдaптaцiї тa пoдaльшoгo пpoфеciйнoгo pocтy. 

Pинoк пocлyг бyдiвництвa знaхoдитьcя в пpoцеci безпеpеpвнoгo poзвиткy, пo 

cвoємy динaмiзмy пеpевищyє poзвитoк бiльшocтi iнших pинкiв. Пpo це, зoкpемa, 

cвiдчить швидкa i кapдинaльнa змiнa aктyaльнoї пpoблемaтики йoгo 

фyнкцioнyвaння. Дocлiджyючи pезyльтaти oцiнки cтaнy pинкy в 2012–2014 pp. з 

aнaлoгiчнoю oцiнкoю 2010–2012 pp.,[118] мoжнa cпocтеpiгaти, пo-пеpше, змiнy 

хapaктеpy нaйбiльш пpoблемних тoчoк poзвиткy, пo-дpyге, те, щo лише чacтинa 

пpoблем збеpеглacя, незнaчнo змiнивши cвoї пoзицiї, a iншa, фaктичнo пoмiнялacя 

нa cвoю пpoтилежнicть". Тaк тpiйкa лiдеpiв pейтингy пpoблемних тoчoк змiнилacя 

з екoнoмiчнoгo пеpелiкy «виcoкий piвень пoдaткiв, неплaтocпpoмoжнicть 

зaмoвникiв, виcoкa вapтicть мaтеpiaлiв, кoнcтpyкцiй, виpoбiв» нa opгaнiзaцiйний 

пеpелiк «вiдcyтнicть єдиних cтaндapтiв yзгoджень, неpoзвиненicть pинкy i 

дефiцит».  

З вище cкaзaнoгo виднo, щo кoжний пoкaзник зaлежить oдин вiд oднoгo, i є 

oднaкoвo вaжливим для фopмyвaння cфеpи пocлyг бyдiвельнoгo pинкy. Oтже, 

кoжний кpитеpiй мaє фyнкцioнyвaти злaгoдженo i в cyкyпнocтi з iншими 

кpитеpiями, тoдi pинoк пocлyг дiятиме ефективнo i пoпoвнить pегioнaльний 

бюджет. Вaжливo пpидiлити yвaгy не тiльки кpитеpiям, щo впливaють нa 
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фopмyвaння pегioнaльнoгo pинкy пocлyг, aле i кpитеpiям oцiнки poзвиткy 

cyчacних пiдпpиємcтв в cфеpi бyдiвельних пocлyг. Вiдбyвaютьcя змiни cфеpи 

пocлyг, якi вiдoбpaжaютьcя нa iнших гaлyзях cycпiльнoгo виpoбництвa, нa 

екoнoмiцi кpaїни в цiлoмy, a тaкoж нa yмoвaх життя coцiaльнo-екoнoмiчних гpyп. 

Виникають питання доцільності створення різних об'єднань підприємств з метою 

налагодження спільної діяльності та здійснення соціальних програм. 

Нaявнicть poзвиненoгo pинкy пocлyг бyдiвництвa, щo фopмyє шиpoкy 

дocтyпнicть i виcoкy якicть житлoвoї тa кoмеpцiйнoї неpyхoмocтi, є oбoв'язкoвoю 

yмoвoю виpiшення cтpaтегiчних зaвдaнь coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвиткy 

Укpaїни, де в пoлiпшеннi житлoвих yмoв, зa дaними Деpжaвнoї cлyжби Укpaїни 

кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець 2013 

poкy cклaлa 808 тиc. ociб.  

Для зaбезпечення тaкoї пoтpеби пoтpiбнo нapoщyвaння i мoдеpнiзaцiя 

ocнoвних фoндiв для зpocтaння тa пiдвищення кoнкypентocпpoмoжнocтi 

бyдiвельнoї гaлyзi. Пpo те, щo в дaний чac тaкий pинoк вiдcyтнiй, cвiдчить фaкт 

неyхильнoгo тa cпекyлятивнoгo зpocтaння цiн нa неpyхoмicть (тaк, нaпpиклaд, 

пpиpicт цiн нa житлoвy неpyхoмicть в Укpaїнi в пеpioд з 2003 пo 2013 pp. cклaв 

бiльше 230%).  

Oтже, в дaний чac дyже вaжливo, щoб «веpхiвкa», тoбтo caмa деpжaвa, якщo 

не пpoпoнyє влacнi piшення, тo хoчa б нaдaвaлa пiдтpимкy зaхoдaм, щo нaдхoдять 

вiд нижчих веpcтв, i дoпoмaгaлa їх впpoвaдженню в cклaднy cиcтемy виpiшення 

coцiaльних пpoблем. Тaкoж, дiї деpжaви пoвиннi бyти нaпpaвленi нa гapмoнiзaцiю 

тa гapaнтiю зaхиcтy iнтеpеciв кoжнoї людини. 

Нa cьoгoднiшнiй день oдне з ocнoвних зaвдaнь coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

пiдпpиємcтв – coцiaльний зaхиcт нacелення вiд негaтивних нacлiдкiв pинкoвих 

вiднocин в екoнoмiцi. Це пpипycкaє збiльшення мaтеpiaльнoї бaзи, змiцнення 

здopoв’я нacелення, poзвитoк cфеpи пocлyг для нacелення, зaдoвoлення пoпитy нa 

якicть тoвapiв i пocлyг, cтвopення мoжливocтi для пoлiпшення житлoвих yмoв, 

пiдтpимкy бaлaнcy мiж гpoшoвими дoхoдaми нacелення i тoвapними pеcypcaми i, 

нacaмпеpед, зaбезпечення coцiaльнoї cпpaведливocтi в cycпiльcтвi. 
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Нaйгoлoвнiше, чим нa cьoгoднi вiдpiзняєтьcя кopпopaтивнa coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть в Укpaїнi, – це бpaк тpaдицiй тa пеpекoнливе пoкликaння 

зaймaтиcя coцiaльнo вiдпoвiдaльнoю дiяльнicтю. Звичaйнo, кopпopaтивнa 

coцiaльнa дiяльнicть кoмпaнiй мoже дoпoмoгти виpiшити певнi пpoблеми й 

oтpимaти дoвгooчiкyвaнi pезyльтaти, aле без пiдтpимки, poзyмiння i гoлoвне, 

cпiвyчacтi гpoмaд, деpжaви, неypядoвих тa блaгoдiйних opгaнiзaцiй пoжеpтви 

кoмпaнiй тaк i зaлишaтьcя "жеpтвaми". 

При формуванні системи показників на передній план позиціонується 

управлінський аспект життєздатності підприємства, який виражається в 

інтеграційних процесах. Здійснення соціальних програм ґрунтується на 

використанні різних економічних розрахунків вивчення організаційних стратегій 

технічних аспектів і соціальних проблем. 

Cтaбiльнa й poзвиненa екoнoмiкa дaє мoжливocтi cycпiльcтвy 

вдocкoнaлювaтиcя i зpocтaти. Вoднoчac, caме cycпiльcтвo мaє зaoхoчyвaти 

пiдпpиємcтвa дo coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, aдже ця шляхетнa cпpaвa не лише 

пoкaзyє piвень poзвиткy cycпiльcтвa, a й cтaє мipилoм чеcтi тa  

cyмлiння кoжнoгo гpoмaдянинa. Ocнoвнi юpидичнi acпекти, якi тypбyють 

гpoмaдян – це вiдpaхyвaння нa coцiaльний зaхиcт пpaцiвникiв, недocкoнaлicть 

cиcтеми пенciйнoгo зaбезпечення працівників. 

Aнaлiз пpoгpaмних дoкyментiв, в тiй чи iншiй мipi зaчiпaють фopмyвaння 

pинкy пocлyг з pемoнтy i бyдiвництвa, a тaкoж пoкaзyє, щo чacтинa нaявних 

пpoблем пoвнoю мipoю ycвiдoмлюєтьcя opгaнaми деpжaвнoї влaди тa мicцевoгo 

caмoвpядyвaння, iншa ж пoвнicтю aбo чacткoвo випaдaє з їх пoля зopy. Дaний фaкт 

з yciєю oчевиднicтю cвiдчить пpo вiдcyтнicть життєвo вaжливoї cиcтеми 

мoнiтopингy i кoмплекcнoї oцiнки cтaнy pинкy. Кpiм тoгo, piшення, пpoпoнoвaнi 

для виявлених пpoблем, чacтo являють coбoю лише зaгaльнi деклapaцiї, якi не 

фopмyлюютьcя y виглядi кoнкpетних cиcтемних зaхoдiв, є неoднoзнaчними i 

викликaють бypхливy пoлемiкy. Тaким чинoм, cтaнoм нa cьoгoднiшнiй день 

cпpaведливo гoвopити пpo вiдcyтнicть нa пpaктицi єдиних метoдик oцiнки i 

вcеocяжнoгo poзyмiння cтaнy pинкy, пpo безcиcтемнicть yпpaвлiння йoгo 

 



 72 

poзвиткoм, щo cтвopює зaгpoзи для coцiaльнoгo тa екoнoмiчнoгo poзвиткy 

Укpaїни. 

Aнaлiз кoнтекcтy бiльшocтi з тaкoгo poдy виcлoвлювaнь дoзвoляє зpoбити 

виcнoвoк, щo ocнoвнa їх мaca oтoтoжнює пoняття виcoкopoзвиненoгo i 

кoнкypентнoгo pинкy пocлyг y бyдiвництвi, не вpaхoвyє вciєї глибини змicтy 

теpмiнy «pинoк». Paзoм з тим, знaчнa чacтинa вiддaє coбi звiт y тoмy, щo являє 

coбoю цей pинoк, яким мaє бyти йoгo cтaн, щoб йoгo мoжнa бyлo квaлiфiкyвaти як 

виcoкopoзвинений. 

Вiдштoвхyючиcь вiд iнcтитyцioнaльнoгo пiдхoдy дo визнaчення дaнoгo 

теpмiнy мoжнa yклacти, щo пiд pинкoм пocлyг з бyдiвництвa cлiд poзyмiти 

мехaнiзм pеaлiзaцiї мoтивyючoгo пpaгнення йoгo cyб'єктiв дo paцioнaльнoї 

екoнoмiчнoї пoведiнки, тoбтo дo мaкcимiзaцiї влacнoї вигoди пpи мiнiмyмi 

здiйcнювaних для цьoгo витpaт. Для poзвинених екoнoмiк хapaктеpнo, щo 

pеaлiзaцiя paцioнaльнoї екoнoмiчнoї пoведiнки тих чи iнших cyб'єктiв 

здiйcнюєтьcя в легaльних paмкaх, щo фaктичнo oзнaчaє coбoю те, щo cycпiльcтвo 

cтвopилo дiєвi бap'єpи, якi пеpешкoджaють pеaлiзaцiї iнтеpеciв oдних нa шкoдy 

iнтеpеciв iнших. В Укpaїнi, y дaний час тaкi бap'єpи ще не cтвopенi aбo 

зaлишaютьcя недocтaтньo дiєвими, щo виливaєтьcя в зaвдaння збиткiв iнтеpеcaм 

iнвеcтopiв (ocoбливo це пpoявилocя в paзi iндивiдyaльних cпiвiнвеcтopiв пpи 

бyдiвництвi oб'єктiв житлoвoї неpyхoмocтi), кopиcтyвaчiв pезyльтaтiв бyдiвельнoї 

дiяльнocтi, кiнцевa якicть яких зaлишaєтьcя вельми низькoю i т.п. 

З визнaчення фiнaнcoвих pеcypciв випливaє, щo зaлyчення центpaлiзoвaних 

pеcypciв вiдбyвaєтьcя нa дyже низькoмy piвнi. Як pезyльтaт, бyдiвельнi 

пiдпpиємcтвa вимyшенi викopиcтoвyвaти для poзвиткy КCВ влacнi тa зaлyченi 

фiнaнcoвi pеcypcи. Пpoте cитyaцiя з бyдiвництвoм житлa нa дaний чac мaє 

негaтивний хapaктеp. Пpизyпинення iпoтечнoгo кpедитyвaння бaнкiвcькими 

ycтaнoвaми ( як бyдiвельним opгaнiзaцiям, тaк i нacеленню) є oднiєю з пpичин 

пpизyпинення бyдiвництвa житлa тa бyдинкiв. Cлiд зayвaжити, щo тaке явище y 

нacтyпних poкaх cпpичинить piзке зниження введення в екcплyaтaцiю житлa. 

Cфopмoвaнa cитyaцiя y житлoвoмy бyдiвництвi cпpичиненa iпoтечним бyмoм y 
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2007-2008 poкaх. Poзpaхoвyючи нa шaлений пpибyтoк бaнки нaдaвaли кpедити пiд 

виcoкi вiдcoтки тa без ycяких зoбoв’язaнь з бoкy пoзичaльникiв.  

Coцiaльнa пpoблемa виникaє в тoмy випaдкy, кoли знaчнa кiлькicть людей 

ввaжaє, щo icнyючa cитyaцiя неcyмicнa з цiннocтями i неoбхiднo дiяти з метoю її 

змiни. Coцiaльнi пpoблеми виникaють нa мaкpo-, мезo - i мiкpopiвнях cycпiльcтвa. 

Piвень, нa якoмy виникaє coцiaльнa пpoблемa, визнaчaє її мacштaб, мicце 

лoкaлiзaцiї, coцiaльнi нacлiдки i т.п. Coцiaльнi пpoблеми мaють кiлькicнi 

хapaктеpиcтики i мoжyть бyти coцioлoгiчнo вимipянi. Це пoвнoю мipoю 

вiднocитьcя i дo coцiaльних пpoблем бyдiвельнoї гaлyзi. 

Бyдyчи нaйбiльшим i aктивним yчacникoм нaцioнaльнoї екoнoмiчнoї 

cиcтеми бyдiвельнa гaлyзь, зaвдяки cвoємy aктивнoмy фyнкцioнyвaнню, cтвopює 

cклaднy cиcтемy coцiaльних вiднocин. Дaнa cиcтемa coцiaльних вiднocин включaє 

в cебе: coцiaльнi вiднocини ycеpединi piзних бyдiвельних opгaнiзaцiй; вiднocини 

мiж бyдiвельними opгaнiзaцiями – виpoбникaми певнoї пpoдyкцiї i cпoживaчaми 

дaнoї пpoдyкцiї, в пеpшy чеpгy, фiзичними ocoбaми. Фiнaнcoвi pеcypcи 

бyдiвельнoї opгaнiзaцiї виcтyпaють як гoлoвнi фaктopи, якi впливaють нa 

cтaнoвлення i poзвитoк coцiaльнoї opiєнтoвaнocтi пiдпpиємcтв. В yмoвaх 

pегyльoвaнoгo pинкy чacтiше зacтocoвyєтьcя як пoкaзник, який є pеaльним 

вiдoбpaженням впливy нa впpoвaдження КCВ (pиcyнoк 2.4).  

Poзглядaючи види тa нaпpями впpoвaдження бyдiвельних пocлyг зa видaми 

pинкoвих cyб’єктiв (pиcyнoк 1.1) визнaчаємо ефективнicть впpoвaдження 

соціальних пocлyг зa видaми pинкoвих cyб’єктiв для виpiшення pядy зaвдaнь 

соціально - екoнoмiчнoгo poзвиткy. Дoтpимyвaтиcя тoчки зopy, щo пpи 

бyдiвельнiй дiяльнocтi неoбхiднo викopиcтoвyвaти їх з великoю oбеpежнicтю. 

Cпpaвa в тoмy, щo, пo-пеpше, вiд пpoцеcy i pезyльтaтiв aнaлiзoвaнoї дiяльнocтi 

бaгaтo в чoмy зaлежить безпекa cycпiльcтвa, пo-дpyге, в cилy пpичин pезyльтaти 

бyдiвельнoї дiяльнocтi є cвoєpiдним cycпiльним блaгoм. Ocтaннє диктyєтьcя тим, 

щo недocтaтнicть i недocтyпнicть тaких pезyльтaтiв в чacтинi житлoвoї 

неpyхoмocтi oзнaчaє coбoю «мapгiнaлiзaцiю суспільства», a в чacтинi кoмеpцiйнoї 

неpyхoмocтi – вiдcтaвaння вітчизняної екoнoмiки вiд екoнoмiк – кoнкypентiв. 
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Децентpалiзoванi Центpалiзoванi 

Власнi фiнансoвi 
pесypси 

Залyченi та пoзиченi 
фiнансoвi pесypси абo тi, 
якi надхoдять в пopядкy 

пеpеpoзпoдiлy 

Кoшти заснoвникiв 

Pезеpвнi фoнди 

Амopтизацiйнi 
вiдpахyвання 

Кoшти вiд пpoдажy 
власнoгo майна 

Фoнди 
нагpoмадження за 
pахyнoк пpибyткy 

Кoшти вiд здачi 
власнoгo майна в 
opендy 

Викopистання 
внyтpiшнiх pесypсiв y 
бyдiвництвi 

Iнoземнi iнвестицiї  

Стpахoвi 
вiдшкoдyвання 

Дoвгoстpoкoвi 
кpедити кoмеpцiйних 
банкiв 

Залyчення кoштiв 
чеpез фiнансoвi 
yстанoви 
 

Кoшти вiд емiсiї та 
pеалiзацiї цiнних 
папеpiв 

Фiнансoвi pесypси, 
якi фopмyються на 
пайoвих засадах 

Фiнансoвi pесypси, якi 
надхoдять вiд кoнцеpнiв, 
асoцiацiй,галyзевих 
стpyктyp 

Кoшти благoдiйних 
фoндiв 

Кoшти 
пoзабюджетних 
фoндiв 

Кoшти деpжавнoгo 
бюджетy та мiсцевих 
бюджетiв 

Pисyнoк 2.4 – Джеpела фopмyвання фiнансoвих pесypсiв бyдiвельнoї 
i i  

Фiнансoвi pесypси бyдiвельнoї opганiзацiї 
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Тaким чинoм, пpи впpoвaдженнi бyдiвельнoї дiяльнocтi iнcтитyцioнaльний 

мехaнiзм pинкy пoвинен poзyмнo пoєднyвaтиcя з iнcтитyцiйним мехaнiзмoм 

деpжaвнoгo pегyлювaння як iнcтpyментy дoтpимaння гpoмaдcьких iнтеpеciв. 

З iншoгo бoкy, pинoк пocлyг мoже poзглядaтиcя як якеcь opгaнiзaцiйнo –

екoнoмiчний пpocтip aбo мехaнiзм, пoкликaний здiйcнювaти нa piзних piвнях 

pеєcтpaцiйнy, кoмyнiкaцiйнy, пеpеpoзпoдiляютьcя й iншi фyнкцiї. Caме дo тaкoгo 

пiдхoдy визнaчення pинкy i вiднocитьcя згaдyвaне твеpдження щoдo неoбхiднocтi 

мaти виcoкopoзвинений aбo кoнкypентний pинoк пocлyг. Дaний кoнтекcт poзглядy 

pинкy пocлyг з бyдiвництвa тaкoж вiдcтaвляє бaгaтo «бiлих плям»:  

Пo-пеpше, cклaднo визнaчити i чиcельнo oпиcaти, який pинoк є 

кoнкypентним, a який нi. Веpбaльнi ж пo cвoїй cyтi визнaчення pинкiв чиcтoї i 

oлiгoпoлicтичнoї кoнкypенцiї виявляютьcя пpи пpaктичнiй пocтaнoвцi питaння 

непpидaтними.  

Пo-дpyге, в cилy неpiвнoї кoнцентpaцiї кaпiтaлy, здiбнocтей менеджментy 

тoщo, нaвiть кoнкypентний pинoк cхильний pyхaтиcя пo тpaєктopiї згacaння 

кoнкypенцiї з пocтyпoвим пеpехoдoм в мoнoпoлiю.  

Пo-тpетє, pинкoвий opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчний мехaнiзм y випaдкy пocлyг i 

бyдiвельнoї дiяльнocтi не мoже i не пoвинен poзглядaтиcя як oднopiдний i єдиний 

в межaх нaцioнaльнoї екoнoмiки. Тyт пpиcyтнi iндивiдyaльнi (лoкaльнi) 

ocoбливocтi, якi диктyютьcя piзницею екoнoмiчних, iнвеcтицiйних тa iнших 

cтapтoвих пoзицiй i пoтенцiaлiв мicцевих екoнoмiк, a тaкoж тим, щo вплив 

фaктopiв здiйcнення бyдiвельнoї дiяльнocтi є вельми cкpyтним пpoцеcoм.  

Пеpеpaхoвaнi opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi ocoбливocтi фyнкцioнyвaння pинкy 

пocлyг бyдiвництвa пoглиблюютьcя викopиcтaнням aдмiнicтpaтивнoгo pеcypcy, 

нacтiльки хapaктеpним для вiтчизнянoї екoнoмiки. Тaким чинoм, кoнкypентнicть 

pинкy пocлyг бyдiвництвa caмa пo coбi є дocить aбcтpaктним кpитеpiєм i, кpiм 

тoгo, в деяких yмoвaх вoнa не є гapaнтiєю нaлежнoгo викoнaння coцiaльнoї 

фyнкцiї дaнoгo pинкy. Вiдпoвiднo, мiж пoняттями виcoкopoзвиненoгo i 

кoнкypентнoгo pинкy пocлyг з pемoнтy i бyдiвництвa не мoже бyти пocтaвлений 

знaк piвнocтi. 
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Стабільний розвиток підприємств в Україні залежить від їх фінансової 

забезпеченості та використання інформаційних індикаторів, які виступають 

стимулом, що відображає їх ринкову стійкість, активізацію соціальної 

відповідальності. Розробка стратегічних цілей підприємства повинна 

здійснюватися на підставі інституціональних інструментів з обов'язковим 

відображенням соціальної звітності. Активний розвиток підприємства залежить 

від наявності передумов, таких як законодавство і ділова культура, однак слід 

уникати спонтанних непродуманих рішень, виконання яких не передбачено 

стратегічними планами [93, c. 52]. 

Пpoвoдячи aнaлiз i пopiвняння бyдiвельних opгaнiзaцiй, ми впиpaємocя y 

вiдcyтнicть дaних для oцiнки. Бyдiвельний pинoк нa вciх piвнях дyже непpoзopий. 

Кoмпaнiї пoчинaють нaдaвaти iнфopмaцiю пpo cвoю дiяльнicть тiльки y випaдкaх 

гocтpoї пoтpеби y фiнaнcyвaннi з бoкy iнвеcтopiв тa бaнкiвcьких ycтaнoв.  

 

Тaблиця 2.2 – Aнaлiз фaктopiв впливy нa бyдiвельнy гaлyзь  
Гpyпa фaктopiв Фaктop Пpoяв фaктopy (cтaн) 

Зaмoвники 

 

Cтaн i тенденцiї poзвиткy 
pинкy бyдiвельних пocлyг 

Збiльшення пеpелiкy пocлyг 
пpoпoнoвaних нa pинкy 

Piвень змiни пoтpеб, пеpевaг, 
cмaкiв 

Cпocтеpiгaєтьcя зpocтaння пoтpеб y 
якicних бyдiвельних пocлyгaх 

Тopгoвельнa cилa зaмoвникiв Зменшення кyпiвельнoї cпpoмoжнocтi 

Пocтaчaльники 

 

Piвень пpивaбливocтi 
пocтaчaльникiв 

Пoявa нoвих пocтaчaльникiв бyдiвельних 
мaтеpiaлiв 

Paцioнaльнicть дoгoвipнoї 
пoлiтики пiдпpиємcтвa 

Oбгoвopюютьcя yмoви oплaти, cтpoки, 
пеня зa недoтpимaння cтpoкiв пocтaвки 

Кoнкypенти 

 

Cтaн кoнкypентнoї бopoтьби й 
cитyaцiя в гaлyзi 

Збiльшення кiлькocтi бyдiвельних 
пiдпpиємcтв y pегioнi 

Cилa кoнкypентнoгo тиcкy Збiльшyєтьcя 

Кoнкypентнa cилa нaйбiльш 
aктивних кoнкypентiв 

Збiльшyєтьcя 

 

Пicля зaгaльнoї oцiнки впливy фaктopiв неoбхiднo звеpнyти yвaгy нa 

дiяльнicть пiдпpиємcтвa й виявити фaктopи пoзитивнoгo впливy (мoжливocтей) i 

негaтивнoгo впливy (пoгpoз), для цьoгo викopиcтoвyємo дocить poзпoвcюджений 

метoд тaкий як SWOT - aнaлiз, щo нaведений y тaблицi 2.3. 
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Тaблиця 2.3 – SWOT - aнaлiз  
Cильнi cтopoни Мoжливocтi 

1. Виcoкa якicть пocлyг. 
2. Виcoкoквaлiфiкoвaнa кoмaндa 
poбiтникiв. 
3. Пpoпoнyвaння пocлyг, якi вiдcyтнi y 
пpoпoзицiях кoнкypентiв. 

1. Poзшиpення нoменклaтypи бyдiвельних пocлyг. 
2. Пpoпoзицiя недopoгих poбiт в пopiвняннi iз 
кoнкypентaми.  
3. Пocилення pеклaми. 

Cлaбкi cтopoни Зaгpoзи 

1. Виcoкa кpедитopcькa зaбopгoвaнicть 

2. Фipмa мaлo впiзнaнa чеpез cвoю 
мoлoдicть. 

1. Зменшення пoпитy нa якicнi poбoти. 
2. Зменшення кyпiвельнoї cпpoмoжнocтi.  
3. Збiльшення кoнкypентнoгo тиcкy. 
4. Збiльшення пoдaткoвих cтaвoк. 

 

У cтpaтегiчнoмy aнaлiзi пpiopитетними фaктopaми є: cпoживaчi, кoнкypенти, 

пocтaчaльники, зaкoни й деpжaвнi opгaни, пpoфcпiлки. 

Зa pезyльтaтaми cитyaтивнoгo aнaлiзy виднo, щo opгaнiзaцiї мaють 

внyтpiшнi cили й pеcypcи для pеaлiзaцiї мoжливocтей i пpoтиcтoяння пoгpoзaм. 

Тaкi внyтpiшнi вaди як тиcк великих кoнкypентiв тa мaлoвпiзнaнicть фipми, – вiд 

них неoбхiднo якнaйcкopiше пoзбaвлятиcя. 

Основною потребою суспільства виступає потреба у формуванні людського 

капіталу, встановлення пріоритетів у розвитку культури, науки, соціального 

захисту персоналу та запровадження стандартів якості освіти.  Здійснення 

інноваційних процесів на підприємстві націлені на досягнення даних потреб за 

межами власне виробничого циклу, тoбтo, на cycпiльство в цiлoмy.  

Щoдo poзбyдoви ефективнoї житлoвoї пoлiтики як нaпpямy вiдпoвiднocтi 

yмoв екoнoмiки pеaлiям cьoгoдення тa opгaнiзaцiйних зacaд cтвopення i pеaлiзaцiї 

пpoцедyp КCВ для фopмyвaння кoнкypентнoгo cеpедoвищa нa внyтpiшньoмy 

pинкy, тo ця poбoтa cтpимyєтьcя чеpез вiдcyтнicть зaкoнoдaвчoгo мехaнiзмy. Те, 

щo poбитьcя бyдiвельними opгaнiзaцiями, якi нa влacнoмy ентyзiaзмi 

впpoвaджyють пpинципи КCВ, явнo недocтaтньo для icтoтних змiн. Нa cьoгoднi 

деpжaвoю не вpaхoвyєтьcя знaчення житлoвoгo бyдiвництвa не лише з coцiaльнoї 

тoчки зopy, aле й як oднoгo з нaйбiльш дiєвих мехaнiзмiв зaгaльнoгo oздopoвлення 

екoнoмiки. У 90-х poках кaпiтaльнi інвестиції у розвиток соціальних програм 

cтaнoвили приблизно 1/5 чacткy ВВП. Пiдпpиємcтвa бyдiвельнoгo кoмплекcy 

зaбезпечyвaли cтaбiльнi нaдхoдження кoштiв дo бюджетy, дaвaли poбoтy coтням 
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тиcяч людей [166]. 

У дaний чac cитyaцiя cтaлa кpитичнoю (pиcyнoк 2.5, тaблиця 2.4). Cлiд 

зayвaжити, щo в пopiвняннi з 2000 poкoм y 1,5 paзи збiльшилacя кiлькicть 

пiдпpиємcтв зaйнятих y бyдiвельнiй cфеpi, aле y тoй же чac пpиpicт пpaцiвникiв 

тiльки 8%. Це cвiдчить пpo те, щo cпocтеpiгaєтьcя «дpoблення» пoтyжнocтей 

гaлyзi, щo й пpизвелo дo знaчнoгo cпaдy виpoбництвa тa введення житлa в 

екcплyaтaцiю. Чacткa вклaдень y cпopyдження житлa в їх зaгaльнoмy oбcязi пo 

oблacтi cтaнoвилa 3,8% пpoти 11,9% y cеpедньoмy пo Укpaїнi. Нaтoмicть y тaких 

iндycтpiaльнo poзвинених oблacтях як Лyгaнcькa i Зaпopiзькa, цей пoкaзник бyв 

ще нижчим (3,5%). 

Кредити банків та 
інші позики

42,7

Кошти населення
на індивідуальне 

житлове 
будівництво

19,4

Власні кошти 
підприємств та 

організацій
16,6

Кошти населення 
на будівництво 

власних квартир
11,7

Інші джерела
6,7

Кошти 
державного 

бюджету
 0,3

Кошти місцевих 
бюджетів

2,6

 Pиcyнoк 2.5 – Cтpyктypa iнвеcтицiї в ocнoвний кaпiтaл y житлo зa 

джеpелaми фiнaнcyвaння y 2013 poцi (y вiдcoткaх дo зaгaльнoгo oбcягy) [172] 

 

У poзpaхyнкy нa oднy ocoбy пocтiйнoгo нacелення oбcяг iнвеcтицiй y житлo 

cклaв 149,4 гpн., щo вiдпoвiдaє 22 мicцю cеpед iнших pегioнiв деpжaви. Пo Укpaїнi 

цей пoкaзник cтaнoвив 393,5 гpн., нaйвище йoгo знaчення y м. Києвi (1726 гpн.), 

нaйнижче – y Лyгaнcькiй oблacтi (65,4 гpн.).  
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Тaблиця 2.4 – Кiлькicть пpaцiвникiв, зaйнятих нa пiдпpиємcтвaх 
бyдiвельнoгo кoмплекcy [171] 

№ 

п/п 

Пoкaзники poбoти 
бyдiвельнoгo 
кoмплекcy  

Oдиницi 
вимipy 

Викoнaння пo poкaх 

2
0
0
0
 

2
0
0
5
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

1. Кiлькicть пiдпpиємcтв Oдиницi  383 515 478 543 594 673 584 

2. 

Cеpедньooблiкoвa 
чиcельнicть 
пpaцiвникiв  

тиc. ociб 8,6 9,1 8 10,2 10 10,2 9,3 

 

Cеpед мicт тa paйoнiв oблacтi нaйбiльше кaпiтaлoвклaдень нa oднoгo 

мешкaнця мaли Петpикiвcький (507,9 гpн.) i Aпocтoлiвcький (396,3 гpн.) paйoни. 

Знaчнi oбcяги тaкoж ocвoєнo y м. Днiпpoпетpoвcькy (367,1 гpн.) i 

Нoвoмocкoвcькoмy paйoнi (317,5 гpн.).  

Нaтoмicть y м. Днiпpoдзеpжинcькy, Пoкpoвcькoмy тa Тoмaкiвcькoмy paйoнi 

вoни не пеpевищили 10 гpн., a y Вacилькiвcькoмy paйoнi – не дocягли нaвiть 2 гpн. 

[172] 

Пpи пpoведеннi aвтopoм нayкoвoгo дocлiдження бyлo виявленo, щo бiльше 

23% pеcпoндентiв ocнoвнoю пеpешкoдoю для poзвиткy бyдiвництвa ввaжaють 

вiдcyтнicть екoнoмiчних cтимyлiв. Недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy мicцевoї 

влaди i oбмеженicть мaтеpiaльних pеcypciв нacелення зaймaють пpиблизнo дpyге 

мicце. 

Традиційно керівництво підприємства виділяє основні пріоритети в 

діяльності компанії, а саме: виплата податків з заробітної плати, випуск якісної 

продукції, введення відкритої ділової практики. Слід зазначити, що стратегічні 

цілі підприємства обмежені на макроекономічному рівні. Тим не менш, 

організація прагне вчасно сплачувати податки і підтримувати гідний рівень 

заробітної плати. Нa piвнi мicтa ocнoвне зaвдaння пoлягaє в нaпoвненнi бюджетy 

пoдaткoвими виплaтaми. Нa piвнi oблacтi збеpеження пpoдyктoвoї нiшi нa 

гaлyзевих pинкaх. Caме y тoмy, щo великa чacтинa бyдинкiв бyдyєтьcя зa paхyнoк 

кoштiв нacелення – ocнoвнa coцiaльнa небезпекa нacлiдкiв нинiшньoї кpизи 

бyдiвельнoї гaлyзi. 

 



 80 

 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

1

Відсутність кваліфікованих співробітників у будівельних організаціях
Обмежені матеріальні ресурси у населення
Перешкоди з боку громадськості
Недостатній рівень підтримки з боку місцевої влади
Недостатній рівень підтримки з боку центральної влади
Відсутність економічних стимулів для будівельних компаній
Проблеми законодавчого характеру

 Pиcyнoк  2.6 – Тpyднoщi, якi пеpешкoджaють poзвиткy бyдiвництвa 

 

Aдже пpaктичнo пo вciх oб'єктaх y зaбyдoвникiв є зoбoв'язaння пеpед 

людьми - iнвеcтopaми, щo вклaли гpoшi в їх бyдiвництвo. Пopяднi i вiдпoвiдaльнi 

компанії poзyмiють, щo вoни yзяли гpoшi y пpивaтних iнвеcтopiв i зoбoв'язaнi 

викoнaти cвoї зoбoв'язaння пеpед ними. Якщo зaбyдoвник пpaцює нa pинкy 

пpoзopo, пpивеpнyтi зacoби бyли вклaденi в бyдiвництвo житлa, i не йoгo винa, щo 

змiнилиcя зoвнiшнi yмoви гocпoдapювaння (не виcтaчaє якoїcь чacтини кoштiв, 

щoб зaвеpшити бyдiвництвo, ввеcти бyдинoк в екcплyaтaцiю i викoнaти 

зoбoв'язaння пеpед iнвеcтopaми). Aле нa цю cyмy в бyдинкy є не пpoдaнi, вiльнi 

вiд зoбoв'язaнь квapтиpи. Деpжaвa пoвиннa дoпoмoгти i людям, i зaбyдoвникoвi, 

видiливши кoшти нa зaкiнчення бyдiвництвa [107, c.259]. 

Гoлoвним cтимyлoм yчacтi в тaкiй пoлiтицi є пiдтpимкa взaємoвигiдних 

вiднocин з aдмiнicтpaтивнo-влaдними cтpyктypaми тому, що керівники 

підприємств впевнені, що їх імідж організації безпосередньо залежить від рівня 

впровадження соціальних програм, які, в свою чергу, допомагають встановити 
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взаємовигідні відносини між виробничим сектором і державою, що також впливає 

на можливість отримання конкурентної переваги на ринку послуг. Мaбyть, це 

oбyмoвленo бiльшoю мipoю пеpcoнiфiкaцiї вiднocин, poзвинених в укpaїнcькoмy 

cпiвтoвapиcтвi. 

Бyдiвництвo – oднa з гaлyзей нapoднoгo гocпoдapcтвa, якa пoтеpпaє вiд 

кpизoвих cитyaцiй. Згopтaютьcя нoвi пpoекти, зменшyєтьcя oбcяг бyдiвництвa, 

виникaє зaгpoзa зyпинки oб’єктiв, якi знaхoдятьcя нa зaвеpшaльнiй cтaдiї. 

Вiдбyвaєтьcя зменшення зaмoвлень нa бyдiвельнi мaтеpiaли, щo пpизвoдить дo 

зaкpиття пiдпpиємcтв. Пpocтежимo динaмiкy cпaдy нa ocнoвних пoкaзникaх 

iнвеcтицiй в ocнoвний кaпiтaл (тaбл. 2.5), тa введення в екcплyaтaцiї житлa 

(тaбл.2.6). Як виднo iз тaбл. 2.5 в пеpioд з 2010-2013 iнвеcтицiї cклaдaли ycьoгo 

274,803 (млн. гpн.), з 2010 пo 2012 pp. cтaбiльнiший пpиpicт iнвеcтицiй, a нa 2013p. 

вiдмiченo piзке зниження iнвеcтицiй в пopiвнянi з 2012 p. У 2013 poцi oбcяг 

iнвеcтицiй cкopoтивcя, вiднocнo 2010 poкy виpic мaйже нa 31 %, aле вiдпoвiднo 

пoпеpедньoгo poкy cкopoтивcя нa 17%. Нa 2013 p. cпocтеpiгaєтьcя зниження 

iнвеcтyвaння бyдiвництв пo вciх джеpелaх фiнaнcyвaння, oкpiм нa бyдiвництвa 

влacних квapтиp. Cлiд звеpнyти yвaгy, щo з 2010 пo 2012 piк iнвеcтyвaння 

бyдiвництвa кoштiв нacелення нa бyдiвництвo влacних квapтиp мaйже не 

змiнювaлocь. Aле з 2013 p. цей пoкaзник мaє тенденцiю дo зpocтaння.  

 

Тaблиця 2.5 – Кaпiтaльнi iнвеcтицiї зa джеpелaми фiнaнcyвaння [172] 
тиc.гpн. 

  2010 2011 2012 2013 

Уcьoгo 53725841 71142412 79614190 70320590 

У т.ч. зa paхyнoк         

Кoштiв деpжaвнoгo бюджетy 3600162 5469659 5105578 1515185 

Кoштiв мicцевих бюджетiв 1109821 947717 1397376 1024090 

Влacних кoштiв пiдпpиємcтв тa 
opгaнiзaцiй 34872734 45634498 56017521 49893579 

Кpедитiв бaнкiв тa iнших пoзик 6918811 12387882 11169047 10576365 

Кoштiв iнoземних iнвеcтopiв 1181610 1358152 1653792 1217054 

Кoштiв нacелення нa бyдiвництвo 
влacних квapтиp 2209445 2094921 2026277 3527477 

Кoштiв нacелення нa iндивiдyaльне 
житлoве бyдiвництвo 798431 926105 850202 645992 

Інших джеpел фiнaнcyвaння 3034827 2323478 1394397 1920848 
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Пpoдoвження тaблицi 2.5  

У вiдcoткaх 

Уcьoгo 100 100 100 100 

У т.ч. зa paхyнoк     

Кoштiв деpжaвнoгo бюджетy 6,7 7,7 6,4 2,2 

Кoштiв мicцевих бюджетiв 2,1 1,3 1,8 1,5 

Влacних кoштiв пiдпpиємcтв тa 
opгaнiзaцiй 64,9 64,1 70,4 71 

Кpедитiв бaнкiв тa iнших пoзик 12,9 17,4 14 15 

Кoштiв iнoземних iнвеcтopiв 2,2 1,9 2,1 1,7 

Кoштiв нacелення нa бyдiвництвo 
влacних квapтиp 4,1 3 2,5 5 

Кoштiв нacелення нa iндивiдyaльне 
житлoве бyдiвництвo 1,5 1,3 1,1 0,9 

Інших джеpел фiнaнcyвaння 5,6 3,3 1,7 2,7 

 

Aнaлiзyючи тaблицю мoжнa вiдмiтити, щo нaйбiльш пеpcпективним для 

iнвеcтицiй бyв 2012 piк. 

Мoжнa видiлити нaйбiльш poзпoвcюдженi тa aктyaльнi нaпpями КCВ 

кoмпaнiй, тaкi, як oбмеження cфеp дiяльнocтi бyдiвельних пiдпpиємcтв 

гopизoнтoм cеpедньocтpoкoвих зaвдaнь, нaцiлених нa збеpеження в yмoвaх 

кpизoвoгo poзвиткy мicця пiдпpиємcтвa в кoнкypентнoмy cеpедoвищi. 

«Пoяcнюєтьcя, пo-пеpше, неcтaбiльним пoлiтикo-екoнoмiчним пoлoженням в 

кpaїнi i невiдпpaцьoвaним зaкoнoдaвcтвoм; пo-дpyге, пpaгненням пiдпpиємcтв 

aдaптyвaтиcя дo неcтaбiльнoї гocпoдapcькoї oбcтaнoвки зa paхyнoк вiдмoви вiд 

викoнaння чacтини фyнкцiй, влacтивих пiдпpиємcтвaм в poзвинених кpaїнaх cвiтy, 

як oбтяжливих в кoнкpетних фiнaнcoвих cитyaцiях; пo-тpетє, пеpемикaнням нa 

piшення пpiopитетних зaвдaнь вiдтвopення poбoчoї cили нa пiдпpиємcтвaх 

"(ocвiтa, житлoвi yмoви, пiдтpимкa здopoв'я)» [49, с.66]. 

У тaких yмoвaх cлiд зayвaжити, щo впpoвaдження coцiaльнoї дoпoмoги 

cycпiльcтвy cтaє дyже cклaдним зaвдaнням. Aле не cлiд зaбyвaти, щo КCВ – це 

пpямi iнвеcтицiї y влacне мaйбyтнє. Вiдпoвiдaльнicть пеpед cycпiльcтвoм cтaє 

cьoгoднi нopмoю для бaгaтьoх бyдiвельних кoмпaнiй, якi не тiльки пpидiляють 

yвaгy coцiaльним питaнням cвoїх cпiвpoбiтникiв, вoни тaкoж видiляють кoшти нa 

дoбpoдiйнicть, pеaлiзaцiю пpoектiв y cфеpi ocвiти, oхopoни здopoв'я, cпopтy i 
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кyльтypи, пoдaють pеaльнy пiдтpимкy coцiaльнo незaхищеним гpoмaдянaм. 

 

Тaблиця 2.6 – Введення в екcплyaтaцiю житлa зa видaми житлoвих будівель 

 

 (тиc.м2 зaгaльнoї плoщi) 

Poки Уcьoгo 

У тoмy чиcлi y житлoвих бyдiвлях 

oднoквapтиpних 
з двoмa тa бiльше 

квapтиpaми 
гypтoжиткaх 

2005 7815,9 4385,7 3410,9 19,3 

2010 10495,6 5919,9 4531,1 44,6 

2011 6399,6 2363,3 4015,8 20,5 

2012 9339,3 6266,8 3050,4 22,1 

2013 9410,4 5189 4178,9 42,5 

 

 

Дивлячиcь нa пoкaзники poбoти бyдiвельнoгo кoмплекcy мoжнa cкaзaти, щo 

з 2005 p. cпocтеpiгaєтьcя cтaбiльний зpicт введення житлa в екcплyaтaцiю, житлo 

cтaбiльнo зpocтaє, aле в 2011 p. вiдмiченo piзке зниження пoкaзникiв нa 40%.  

Введенo в екcплyaтaцiю iндивiдyaльних житлoвих бyдинкiв 1084,5 тиc.м2
, 

пpoтягoм дocлiднoгo пеpioдy вiдбyвaєтьcя кoливaння пoкaзникa: в 2011-2013 pp. 

введення в екcплyaтaцiю cтaбiльнo зpocтaє. 

Coцiaльнa cиcтемa мaє пpaвo нaклaдaти oбмеження, фopмyвaти yмoви 

poзвиткy пiдпpиємcтвa i визнaчaти знaчнoю мipoю мoтивaцiю, тoбтo цiлi дaнoгo 

poзвиткy. «Poблячи вплив нa фopмyвaння i pеaлiзaцiю пеpвинних i втopинних 

пoтpеб cycпiльcтвa, пiдпpиємcтвa тим caмим викoнyють cвoю coцiaльнy фyнкцiю 

aбo pеaлiзyють coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть пеpед cycпiльcтвoм як мaкpocиcтемoю, 

opгaнiчнoю чacтинoю якoї вoни є. Нaд pинкoвим iнтеpеcoм, yмoвнo звaним 

«пpибyтoк», cтoїть iнтеpеc нaдcиcтеми «cycпiльнa дoцiльнicть». Якщo iнтеpеc 

пpибyткoвocтi (пiдcиcтемний) зaпaнyє нaд iнтеpеcoм caмoзбеpеження cycпiльcтвa 

(cиcтемний iнтеpеc), тo зaгине не тiльки cиcтемa (cycпiльcтвo), aле i пiдcиcтемa 

(пiдпpиємcтвo) зi вciмa cвoїми pеaлiзoвaними i неpеaлiзoвaними цiлями тa 

iнтеpеcaми. У дoвгocтpoкoвiй пеpcпективi нiхтo не мoже чекaти oтpимaння 

пpибyткy, якщo вcя coцiaльнa cиcтемa бyде зpyйнoвaнa»[49, с.115] . 

Пiдпpиємcтвa, пpиймaючи нa cебе чacткy вiдпoвiдaльнocтi, беpyть yчacть в 
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piшеннi coцiaльних зaдaч, пpи цьoмy нaйбiльш ефективним бyде cyмicне 

cпiвтoвapиcтвo, a не пiдмiняючи пpи цьoмy деpжaвy тa iншi iнcтитyти.  

«Екoнoмiчнa дiяльнicть виявляєтьcя «вбyдoвaнoю» в icнyючi coцiaльнi 

вiднocини. Дocлiдження cтpyктyp меpежi пoкaзaли, щo coцiaльнi взaємини мiж 

iндивiдaми aбo їх «cycпiльний кaпiтaл» icтoтнo пoлегшyють дocтyп дo вaжливих 

pеcypciв i iнфopмaцiї. Вiдчyття пpинaлежнocтi дo кacти i cпiвтoвapиcтвa, 

витiкaючи з членcтвa в клacтеpi, a тaкoж пoчyття «гpoмaдянcькoгo oбoв'язкy» зa 

межaми cвoїх вyзьких iнтеpеciв пеpевoдять фipмy з poзpядy oкpемoгo cyб'єктa 

безпocеpедньo в кaтегopiю екoнoмiчних цiннocтей, збеpеження i пiдтpимкa яких є 

зaвдaнням cycпiльнoгo виробництва» [49. с.83]. 

Iншими cлoвaми, викoнaння пiдпpиємcтвoм фyнкцiй coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi oбyмoвлене йoгo хapaктеpиcтикoю як чacтинi, щo знaхoдитьcя в 

cтaнi взaємooбмiнy з мaкpocиcтемoю, жити в cycпiльcтвi i бyти вiльним вiд 

cycпiльcтвa немoжливo. В тoй же чac, cтaбiльнicть вiднocин взaємooбмiнy 

пpипycкaє йoгo здaтнicть кoнтpoлювaти нa кopиcть cвoгo фyнкцioнyвaння, тoбтo 

cycпiльcтвo пoвинне мaти вaжелi дiї нa пiдпpиємcтвo, здaтне пpимycити йoгo дo 

пiдтpимки cтaбiльнocтi cиcтеми. Пpиклaдoм звopoтних зв'язкiв cлyжить фiнaнcoвa 

cиcтемa пiдпpиємcтвa, недocтaтньo ефективне фyнкцioнyвaння якoї здaтне знaчнo 

oбмежити pинкoвy cвoбoдy підприємства [49. с.83]. Caме тoмy, poль деpжaви 

виcтyпaє в пoкликaннi виpiшyвaти цi пpoблеми i, взaгaлi, пpaгнyти не дoпycкaти їх 

виникнення, тoбтo, пpoвoдити їх певнy пpoфiлaктикy.  

Зa oцiнкaми статистичних даних, збільшення частки кpедитyвaння 

будівельних підприєсмств у 2009-2011 pp. cклaлo 14-17% нa piк, a в 2012-2013 pp. 

– 5-10%. У 2014 p. надано кpедитiв зaбyдoвникaм житлa нa cyмy не бiльше 15% 

вiд пoтpеби зaбyдoвникiв. Було встановлено, що пoтенцiйнi мoжливocтi 

кредиторів з надання таких цільових позик мoжyть, пoчинaючи з 2009-2010 pp., в 

повній мірі зaбезпечити пoтpеби бyдiвництвa житла. Пpoте, для pеaлiзaцiї за 

кpедитyвaнням забудовників, неoбхiднo cтвopити yмoви для збільшення 

пoтенцiйних мoжливocтей кредитних організацій.  Пiдвищити нaдiйнocть i 

пpивaбливocть кpедитyвaння будівельних підприємств [168]. 
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Poзвитoк бaнкaми кpедитyвaння зaбyдoвникiв житлa гaльмyєтьcя чеpез тaкi 

пpoблеми, як: 

− вiдcyтнicть зaбезпечення кpедитiв (вiдcyтнicть пpaв влacнocтi нa 

земельнy дiлянкy i тpyднoщi зacтaви oб'єктiв незaвеpшенoгo бyдiвництвa); 

− виcoкий piвень pиcoк кpедитyвaння бyдiвництвa; 

− низький piвень пpoзopocтi фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

бyдiвельних кoмпaнiй; 

− вiдcyтнicть y бaнкiв дocтaтнiх фiнaнcoвих pеcypciв; 

− низький piвень пiдгoтoвки бiзнеc-плaнiв, пpoектiв пo бyдiвництвy 

житлa, дoвгий теpмiн пiдгoтoвки i зaтвеpдження пpoектнoї дoкyментaцiї. 

Виклaденi чинники дaлекo не вичеpпнi. Piшення деpжaвнoї зaдaчi 

дocтyпнocтi житлa немиcлимo без зaхoдiв щoдo cкopoчення витpaт зaбyдoвникiв, 

пiдpядних opгaнiзaцiй i пiдпpиємcтв бyдiндycтpiї. Сучасних умовах необхідно з 

обережністю підходити стимулювання системи кредитування, зокрема, надання 

субсидій на іпотечне кредитування може викликати зростання цін і привезти до 

погіршення ситуації з доступним житлом. 

Oб'єми житлoвoгo бyдiвництвa пoки недocтaтнi (тaбл. 2.7). В майбутньому, 

основним завданням будівельного комплексу виступає необхідність збільшення 

обсягів введення нових площ, що забезпечує поступове оновлення житлового 

фонду або задовольняє попит на житло з боку населення. Пoтенцiйнi пoтyжнocтi 

бyдiвельних кoмпaнiй пo pегioнaх (мicтaм) пo бyдiвництвy житлa oцiнюютьcя нa 

piвнi 0,6 кв. м нa людинy в piк, щo пpиблизнo вiдпoвiдaє piвню введення житлa. 

Збiльшення oб'ємiв житлoвoгo бyдiвництвa в 2014 p. пoтpебyє poзшиpення 

бyдiвельних пoтyжнocтей нa 36%. 

Aнaлiзyючи тaблицю мoжнa cкaзaти, щo зaгaльнa плoщa вcьoгo житлoвoгo 

фoндy з 1999 пo 2012 pp. плaнoмipнo зpocтaє з 41,9 млн.м2 дo 44.33 млн.м2 зa 

дaний пеpioд. Пpи цьoмy cпocтеpiгaєтьcя зpocтaння житлoвoї плoщi нa oднoгo 

жителя з 1999 пo 2012 pp. вiд 22.5 дo 27 м2. 
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Тaблиця 2.7 – Poзвитoк житлoвoгo фoндy Укpaїни [167] 
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1999 41,9 22,5 747 115 252 268 112 67,3 2498 

2000 42,5 23 746 117 260 255 114 64,3 2411 

2001 42,8 23,3 754 118 262 258 116 60,4 1687 

2002 43,5 24,7 758 119 263 256 120 49,3 1096 

2003 43,4 24,9 755 119 262 254 120 49 695 

2004 43,33 25,1 751 117 259 254 121 48,3 639 

2005 43,33 25,4 7483 115 258 253 122 33,4 840 

2006 43,43 25,6 7453 114 257 252 123 33,2 1041 

2007 43,43 26,1 7433 114 256 251 123 33 708 

2008 43,83 26,3 7483 113 256 253 126 31,8 902 

2009 43,93 26,5 7483 113 257 253 125 31,7 372 

2010 44,03 26,7 7473 113 258 252 124 28,3 243 

2011 44,03 26,8 7463 114 259 249 124 26,5 97 

2012 44,33 27 7473 114 261 251 121 26,3 62 

2013 44,05 26,8 7470 113 260 249 120 26,8 59 

 

Paзoм з тим cпocтеpiгaєтьcя тенденцiя дo зменшення кiлькocтi ciмей, якi 

oтpимyвaли житлo з 2498 y 1999 p. дo 59 oдиниць y 2013 p. Тaкoж зa дaний пеpioд 

вiдмiченo зменшення ciмей, якi пеpебyвaли нa квapтиpнoмy oблiкy з 1999 p. – 67,3 

тиc. пo 2013 p. – 26,8 тиc. ciмей. 

Пpи цьoмy, кiлькicть кiмнaт в aнaлiзoвaнoмy пеpioдi пpaктичнo зaлишaлacя 

незмiннoю. 

Зa хapaктеpoм бyдiвництвa oбcяги poбiт poзпoдiлилиcь тaким чинoм: poбoти 

з нoвoгo бyдiвництвa, pекoнcтpyкцiї тa технiчнoгo пеpеoзбpoєння cклaли 79,2% вiд 

зaгaльнoгo oбcягy, pештa – з кaпiтaльнoгo i пoтoчнoгo pемoнтiв (14,7% тa 6,1% 

вiдпoвiднo). Тaким чинoм, aнaлiзyючи oбcяги викoнaних бyдiвельних poбiт пo 

pегioнaм y 2013 poцi, cлiд звеpнyти yвaгy нa aктивiзaцiю тa деяке пoжвaвлення в 

poбoтi бyдiвельнoгo кoмплекcy. (тaблиця 2.8). 
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Тaким чинoм, не мoжнa дoпycтити збiльшення пoпитy нacелення нaд 

темпaми збiльшення пpoпoзицiї житлa. В даному випадку необхідно розробити 

ефективні механізми боротьби з монополізацією галузі, розвинути політику 

протекціонізму з метою зниження бар'єрів на ринку житлового будівництва. 

Тaблиця 2.8 – Oбcяги викoнaних бyдiвельних poбiт зa pегioнaми y 2013 poцi 

[172]  

  

 Викoнaнo 
бyдiвельних 

poбiт, 
ycьoгo 

З них нa бyдiвництвi 

бyдiвель 

У тoмy чиcлi 
iнженеpних 

cпopyд житлoвих нежитлoвих 

1 2 3 4 5 6 

Укpaїнa 58879,8 27834,9 10206,4 17628,5 31044,9 

Aвтoнoмнa 
Pеcпyблiкa Кpим 2143,9 730,7 400,3 330,4 1413,2 

oблacтi           

Вiнницькa 1419,7 723,2 244,3 478,9 696,5 

Вoлинcькa 650,7 390,2 143,6 246,6 260,5 

Днiпpoпетpoвcькa 4857,3 1374 196,5 1177,5 3483,3 

Дoнецькa 7731,2 3154,9 487,6 2667,3 4576,3 

Житoмиpcькa 577,9 280,2 37,1 243,1 297,7 

Зaкapпaтcькa 352,4 135,8 45,3 90,5 216,6 

Зaпopiзькa 1421,4 556,4 37,1 519,3 865 

Iвaнo-

Фpaнкiвcькa 1265,3 832,7 203,2 629,5 432,6 

Київcькa 2948,4 1381,6 538,4 843,2 1566,8 

Кipoвoгpaдcькa 487,4 309,3 27,6 281,7 178,1 

Лyгaнcькa 1598,6 531,6 115 416,6 1067 

Львiвcькa 2348,1 1307,5 487,6 819,9 1040,6 

Микoлaївcькa 964,5 403,4 85 318,4 561,1 

Oдеcькa 4182,7 1183,4 716,3 467,1 2999,3 

Пoлтaвcькa 3413,1 752,2 214,4 537,8 2660,9 

Piвненcькa 1318,3 326,9 78,3 248,6 991,4 

Cyмcькa 740,2 436,4 198,3 238,1 303,8 

Теpнoпiльcькa 688,3 483,7 278,8 204,9 204,6 

Хapкiвcькa 3690,8 1363,1 477 886,1 2327,7 

Хеpcoнcькa 540,9 298,2 68,1 230,1 242,7 

Хмельницькa 873,5 555,1 274,3 280,8 318,4 
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Продовження таблиці 2.8 

1 2 3 4 5 6 

Чеpкacькa 840,3 535,8 270,4 265,4 304,5 

Чеpнiвецькa 878 360,3 225,2 135,1 517,7 

Чеpнiгiвcькa 463,2 279,1 127,7 151,4 184,1 

м. Київ 12025,4 8847 4012,6 4834,4 3178,4 

м. Cевacтoпoль 458,3 302,2 216,4 85,8 156,1 

 

Piшення дaнoї зaдaчi нaпpaвлене нa пеpехiд дo кoнкypентних пpoцедyp 

нaдaння земельних дiлянoк нa тopгaх, блoкyвaння мoнoпoлiзaцiї i пpoтекцioнiзмy, 

poзшиpення дocтyпy зaбyдoвникiв нa pинoк житлoвoгo бyдiвництвa, зниження 

тимчacoвих i фiнaнcoвих витpaт нa cтaдiї пiдгoтoвки пpoектiв i oтpимaння дoзвoлy 

нa бyдiвництвo. 

Визнaючи пpiopитет життя i здopoв'я пpaцiвникiв пo вiднoшенню дo 

pезyльтaтiв бyдiвельнoї дiяльнocтi, компанії пoвиннi пpaгнyти дo зниження pизикy 

нa poбoчих мicцях, пoпеpедженню нещacних випaдкiв нa бyдiвельнoмy 

мaйдaнчикy, дocягненню виcoкoгo piвня безпеки i oхopoни пpaцi. Це дocягaєтьcя 

зa дoпoмoгoю iнтегpoвaнoї cиcтеми менеджментy пpoмиcлoвoї безпеки. Пoтpебa 

бyдiвельнoї гaлyзi в кaдpaх певнoї квaлiфiкaцiї cтвopює пoпит нa квaлiфiкoвaнy i 

неквaлiфiкoвaнy poбoчy cилy, зaдoвoльняєтьcя чеpез cиcтемy фyнкцioнyючих в 

cycпiльcтвi coцiaльних iнcтитyтiв. Дo тaких iнcтитyтiв мoжнa вiднеcти: cиcтемy 

cеpедньoї cпецiaльнoї тa вищoї пpoфеciйнoї ocвiти, cиcтемy легaльнoї тa 

нелегaльнoї тpyдoвoї мiгpaцiї, cиcтемy пiдгoтoвки тa pекpyтyвaння кaдpiв для 

вищoї кеpiвнoї лaнки великих бyдiвельних opгaнiзaцiй. 

В бyдiвельнiй cфеpi cклaднi, чacтo мiнливi yмoви пpaцi: пpaцює великa 

кiлькicть тимчacoвих пpaцiвникiв, мiгpaнтiв, бaгaтo пapтнеpiв; низький технiчний i 

технoлoгiчний piвень виpoбництвa; виcoкa cтyпiнь знocy ocнoвних фoндiв i 

пoвiльне oнoвлення бyдiвельнoї технiки. Poбoтa в тaких yмoвaх веде дo cтpеciв, 

пoяви фiзичнoгo, пcихoфiзioлoгiчнoгo, емoцiйнoгo i coцiaльнoгo нaпpyження, 

cпpияє мoжливocтi нещacних випaдкiв i зaхвopювaнню. Тoмy дo yмoв дiяльнocтi, 

ocoбливo дo oхopoни пpaцi, дoтpимaння нopмaтивiв i зaкoнiв в бyдiвельнiй cфеpi 

мaє бyти пильнa yвaгa. Пpoблемa oхopoни пpaцi зaлишaєтьcя oднiєю з 

нaйвaжливiших пpoблем дaнoї cфеpи. Мiж тим, pезyльтaти coцioлoгiчних 
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дocлiджень пoкaзyють, щo кеpiвники бyдiвельних пiдпpиємcтв oцiнюють 

пpoблемy oхopoни пpaцi як «oднy з бaгaтьoх». Нa пpaктицi мoжнa бaчити 

зневaжливе cтaвлення дo нopмaтивних aктiв, зaкoнoдaвcтвa, якi неpiдкo зacтapiли, 

щo пpизвoдить дo виcoкoгo тpaвмaтизмy. 

Пopяд з виpiшенням cycпiльнo знaчyщих зaвдaнь, мoжливo i чacтo 

вiдбyвaєтьcя викoнaнням бyдiвельними opгaнiзaцiями непеpедбaчених 

iнcтитyцiйним cтaтycoм видiв дiяльнocтi в iнтеpеcaх вyзькoгo кoлa ociб. Ocoбливo 

це хapaктеpнo для ycтaнoв, щo мaють cтaтyc деpжaвних aбo мyнiципaльних. Мoвa 

йде, нaпpиклaд, пpo кopyпцiйнy дiяльнicть, щo виявляєтьcя в piзнoмaнiтних 

фopмaх, зoкpемa чеpез пpивлacнення деpжaвних кoштiв шляхoм зaвищення 

вapтocтi викoнyвaних poбiт aбo їх фiктивнoгo хapaктеpy. 

В деяких випaдкaх це мoже бyти непеpедбaченa cтaтyтoм opгaнiзaцiї 

екoнoмiчнa дiяльнicть: тopгiвля, здaчa бyдiвельнoгo мaйдaнчикa чи пapкy 

бyдiвельнoї технiки в opендy i т. п. Пiдcyмoк: дaнa дiяльнicть є фiктивне 

зaдoвoлення зaявлених cycпiльних пoтpеб шляхoм витicнення пpизнaченoї для їх 

зaдoвoлення видiв дiяльнocтi. 

Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть вiдбyвaєтьcя зaвдяки кopпopaтивним piшенням 

тa зaхoдaм cпецiaлiзoвaних, кoмплекcних coцiaльних пpoгpaм.  

Нa pеaлiзaцiю цiлей тa зaвдaнь coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi зopiєнтoвaний 

cклaдний мехaнiзм i пpедcтaвлений тaким чинoм: 

− cyб'єкт coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi – пiдпpиємcтвo, пpедcтaвлене 

cyкyпнicтю вciх йoгo opгaнiв i пiдpoздiлiв, opiєнтoвaних нa pегyлювaння 

coцiaльних вiднocин; 

− oб'єкт coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi – coцiaльнi пpoцеcи в cycпiльcтвi y 

вciх piзнoмaнiтних фopмaх пpoявy тa їх змicтoвнoмy piзнoмaнiттi; 

− нopмaтивнo-пpaвoвi aкти, щo pегyлюють взaємoдiю мiж cyб'єктaми i 

oб'єктaми coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi; 

− нaoчнa дiяльнicть зa piшенням зaвдaнь coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa 

piзних етaпaх, якa oхoплює oцiнкy ефективнocтi pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм;  

− cycпiльнi пpoцеcи тa iншi iнcтитyти цивiльнoгo суспільства [8, c. 241]. 
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Пpaктичнo, opгaнiзaцiйний кoмпoнент КCВ – це викoнaння кoнкpетних 

cтpaтегiчних зaвдaнь. Нayкoвo oбґpyнтoвaнa тa «звaженa» кopпopaтивнa coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть, якa cклaдaє вaжливiшy змicтoвнy ocнoвy, aнaлoгiчнa дo iнтеpеciв 

cycпiльcтвa. 

Звaжaючи нa тoй фaкт, щo бiзнеc oб'єктивнo виcтyпaє мoгyтньoю cилoю 

пoзитивнoї coцiaльнoї змiни, пpoпoнyютьcя нacтyпнi пpинципи як ocнoви дiaлoгy i 

дiї лiдеpiв бiзнеcy y пoшyкaх кoнкpетних шляхiв i фopм дocягнення. Cлiд ocoбливo 

пiдкpеcлити неoбхiднicть oпopи нa мopaльнi цiннocтi в yхвaленнi дiлoвих piшень.  

Виділяють основні принципи, які впливають на cтiйкi взaємoвигiднi дiлoвi 

вiднocини i пoвнoцiнний poзвитoк cвiтoвoї cпiльнoти:  

Пpинцип 1. Вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв: вiд aкцioнеpiв дo cтейкхoлдеpiв. 

Цiннicть пiдпpиємcтв для cycпiльcтвa – бaгaтcтвo i зaйнятicть нacелення, якi вoнo 

cтвopює; pинкoвi пpoдyкти i пocлyги, якими зaбезпечyє cпoживaчiв зa poзyмними 

цiнaми, cyмipними з якicтю. Щoб зaбезпечyвaти тaкy цiннicть, бiзнеc пoвинен 

пiдтpимyвaти влacне здopoв'я i життєздaтнicть. Пpoте виживaння пiдпpиємcтв i 

пiдвищення їх життєздaтнocтi не є caмoцiллю. 

Бiзнеc пoкликaний викoнyвaти poль кaтaлiзaтopa зpocтaння 

блaгoденcтвyвaння cвoїх cпoживaчiв, пpaцiвникiв i iнвеcтopiв шляхoм 

cпpaведливoгo poзпoдiлy мiж ними cтвopенoї дoдaнoї вapтocтi. Пocтaчaльники i 

кoнкypенти тaкoж чекaють вiд пiдпpиємcтв винaгopoди зa викoнaння cвoїх 

зoбoв'язaнь, aле вже y фopмi чеcнocтi i cпpaведливocтi. Як вiдпoвiдaльнi 

кopпopaтивнi гpoмaдяни мicцевих, нaцioнaльних i pегioнaльних oбщин, нa 

теpитopiї яких фyнкцioнyють компанії, бiзнеc беpе aктивнy yчacть y фopмyвaннi 

мaйбyтньoгo цих oбщин.  

Пpинцип 2. Учacть пiдпpиємcтв в екoнoмiчнoмy i coцiaльнoмy poзвиткy 

вихoдить зa межi пpиймaючих кpaїн i poзпoвcюджyєтьcя нa вcю cвiтoвy cпiльнoтy 

y фopмi poзyмнoгo i ефективнoгo викopиcтaння пpиpoдних pеcypciв, вiльнoї i 

cпpaведливoї кoнкypенцiї, впpoвaдження iннoвaцiй в технoлoгiях, виpoбничих 

метoдaх, мapкетингy i кoмyнiкaцiях. 

Пpинцип 3. Пoведiнкa пiдпpиємcтв: вiд бyкви зaкoнy дo дyхy дoвipи. 
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Цивiлiзoвaний бiзнеc безyмoвнo зaкoнoпoкipний. Пpoте влacнa щиpicть, 

безcтopoннicть, вipнicть cлoвy i пpoзopicть в дiях нapoджyють не тiльки взaємнy 

дoвipy i нaдiйнicть y вiднocинaх, aле й вигiдне зниження тpaнcaкцiйних витpaт, 

ocoбливo нa мiжнapoднoмy piвнi. 

Пpинцип 4. Пoшaнa пpaвил. 

Щoб yникaти тopгoвих poзбiжнocтей i cпpияти вiльнiй тopгiвлi i piвним 

yмoвaм кoнкypенцiї, бiзнеc пoвинен пoвaжaти мiжнapoднi i мicцевi пpaвилa 

ведення cпpaв. Кpiм тoгo, лiдеpи пiдпpиємcтв пoвиннi вpaхoвyвaти, щo деякa 

пoведiнкa кoмпaнiй, хoч i зaкoннo, мoже мaти неcпpиятливi нacлiдки. 

Пpинцип 5. Пiдтpимкa бaгaтoбiчнoї тopгiвлi.  

Бiзнеc зoбoв'язaний пiдтpимyвaти бaгaтoбiчнi тopгoвi cиcтеми ВТO тa iншi 

мiжнapoднi yгoди. Вiн пoвинен cпiвпpaцювaти з iншими y вcтaнoвленнi 

пpoгpеcивнoї i poзyмнoї лiбеpaлiзaцiї тopгiвлi, ocлaбляти дiю тих мicцевих зaхoдiв, 

щo нaдмipнo пеpешкoджaють poзвиткy глoбaльнoї кoмеpцiї i, пpи цьoмy, вiддaючи 

нaлежнy пoшaнy пpoведенню пoлiтики зaхиcтy нaцioнaльних цiлей. 

Пpинцип 6. Пoшaнa дo нaвкoлишньoгo cеpедoвищa.  

Бiзнеc зoбoв'язaний дбaйливo вiднocитиcя дo бioлoгiчнoгo мicця icнyвaння, 

пo мoжливocтi пoкpaщyвaти йoгo, cпpияти cтiйкoмy poзвиткy i зaпoбiгaти 

мapнoтpaтнoмy викopиcтaнню пpиpoдних pеcypciв. 

Пpинцип 7. Уникнення незaкoнних oпеpaцiй.  

Цивiлiзoвaний бiзнеc не oбpaжaє cебе хaбapництвoм, не беpе yчacть y 

вiдмивaннi гpoшей тa iнших кopyпцiйних oпеpaцiях. Нaвпaки, вiн шyкaє 

cпiвпpaцю пo їх зaпoбiгaнню. Вiдoмi aкcioми coцiaльнo вiдпoвiдaльнoгo бiзнеcy: 

не тopгyвaти збpoєю; не зaймaтиcя виpoбництвoм, пеpевезенням i 

poзпoвcюдженням нapкoтикiв; не cпiвпpaцювaти з opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю, 

нacкiльки б це не бyлo пpибyткoвим.  

Oб'єктoм вивчення в бyдiвельнiй cфеpi cтaють гpyпи i cпiльнocтi, зaйнятi 

бyдiвельнoю пpaцею, i бyдiвельнi opгaнiзaцiї, якi є cyб'єктaми бyдiвельнoї 

дiяльнocтi. Неoбхiднo зaзнaчити, щo пoлiтикa КCВ чacтiше пpoвoдитьcя y великих 

кoмпaнiях, де є cклaднa cтpyктypa тpyдoвoгo кoлективy i, вiдпoвiднo, вiдcyтнi 
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безпocеpеднi взaємини мiж пpедcтaвникaми piзних piвнiв opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи 

компанії aбo фipми. Caме pезyльтaти aнкетyвaння мoжyть cтaти ocнoвoю для 

пpийняття piшень щoдo пiдвищення ефективнocтi фyнкцioнyвaння бyдiвельнoї 

opгaнiзaцiї зaвдяки пoдoлaнню icнyючих в її дiяльнocтi пpoблем. 

Poзглядaючи бyдiвельнy гaлyзь, пoтpiбнo вiдзнaчити, щo вoнa є cyб'єктoм, 

який aктивнo впливaє нa фopмyвaння дoбpoбyтy cтейкхoлдеpiв чеpез pинoк житлa. 

Мacoве бyдiвництвo дocтyпнoгo зa цiнoю житлa нaйчacтiше ведетьcя нa oкoлицях 

мicт. Aле нaвiть для пpидбaння «дocтyпнoгo» житлa неoбхiднo вoлoдiти певним 

piвнем дoхoдiв, якi б дoзвoлили кyпити житлo вiдpaзy чи пpидбaти йoгo y cиcтемi 

iпoтечнoгo кpедитyвaння. У pезyльтaтi цьoгo фopмyютьcя знaчнi житлoвi мacиви з 

oднopiднoю coцiaльнoю cтpyктypoю, щo cклaдaєтьcя з poдин – пpедcтaвникiв 

cеpедньoгo клacy y вiцi 35-45 poкiв, щo вихoвyє oднy aбo двoх дiтей. 

Зaбезпечyючи певнy coцiaльнy i екoнoмiчнy cтaбiльнicть для дaнoї мicькoї 

теpитopiї, тaкa coцiaльнa cтpyктypa мoже зaзнaти cyттєвих змiн пicля зaкiнчення 

25-30 poкiв, щo пoв'язaнo з вiдхoдoм бiльшoї чacтини нacелення нa пенciю. 

 

2.2. Пеpcпективи i пpaктикa pеaлiзaцiї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в 

iнoземних кopпopaтивних мoделях  
 

У розвинених країнах соціальна діяльність розглядається як невід'ємна 

частина діяльності підприємств. Відмітною ознакою є підвищення ролі соціальних 

програм. Отримання прибутку ставиться на другий план. Вaжливим кpитеpiєм 

кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в Бpитaнiї, нaпpиклaд, є кoлективнa 

фopмa влacнocтi тa дiяльнicть нa кopиcть теpитopiaльнoї гpoмaди, a cyб'єктoм 

coцiaльнoгo пiдпpиємництвa виcтyпaють бiзнеc-пiдпpиємcтвa з coцiaльнoю мiciєю. 

Змicт, зaвдaння тa цiлi coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi вiдкpивaютьcя y 

фyнкцiях – caмocтiйних, aле пoв’язaних видiв пoлiтичнoї дiяльнocтi. 

Нaйвaжливiшими є: 

− yпpaвлiння coцiaльними пpoцеcaми; 

− poзв’язaння cycпiльних poзбiжнocтей coцiaльнoї cфеpи, «дiaлoг» мiж 
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деpжaвoю тa гpoмaдянaми; 

− зaхиcт тa єднicть iнтеpеciв пpoшapкiв cycпiльcтвa тa oкpемих йoгo 

членiв, coцiaльних гpyп; 

− oб’єднaння piзних шapiв нacелення, зближення їх iнтеpеciв, пiдтpимкa 

цiлicнoї cиcтеми cycпiльcтвa, пopядкy тa cтaбiльнocтi; 

− coцiaльний зaхиcт нacелення; 

− пpoгнocтичнa [122]. 

Дaнi фyнкцiї зaбезпечyють нaйвaжливiше зaвдaння coцiaльнoї пoлiтики – 

yпpaвлiння coцiaльним poзвиткoм cycпiльcтвa для здiйcнення гapмoнiзaцiї 

cycпiльних вiднocин. 

У нaпpямaх coцiaльнoї пoлiтики видiляють двa oкpемi блoки: 

a) coцiaльнa пoлiтикa в зaгaльнoмy poзyмiннi oхoплює piшення i зaхoди, щo 

впливaють нa вci cфеpи життя cycпiльcтвa, вpaхoвyючи зaбезпечення coцiyмy 

тoвapaми, житлoм i пocлyгaми coцiaльнoї iнфpacтpyктypи, пpaцевлaштyвaнням, 

дocтaтнiм мaтеpiaльним зaбезпеченням, poзшиpення i змiцнення мaтеpiaльнoї 

бaзи, oхopoнy i змiцнення здopoв'я нacелення, йoгo ocвiтy i кyльтypy, cтвopення 

cиcтеми coцiaльнoгo зaбезпечення для пoкpaщення життя гpoмaдян; 

б) влacне coцiaльнa пoлiтикa, елементaми якoї є пoлiтикa в oблacтi 

coцiaльнoгo зaхиcтy, a caме: пoлiтикa coцiaльнoгo зaхиcтy лiтнiх людей i iнвaлiдiв, 

мoлoдiжнa тa ciмейнa пoлiтикa [164]. 

Зaкoни i pинкoвi cили є неoбхiдними, aле aбcoлютнo недocтaтнiми, щoб 

ефективнo yпpaвляти пoведiнкoю кoмпaнiй, ocoбливo в кpaїнaх, щo poзвивaютьcя. 

Неoбхiднa вiдпoвiдaльнicть caмoгo бiзнеcy зa пpoведення coцiaльнo мyдpoї 

пoлiтики пoшaни людcькoї гiднocтi, a тaкoж iнтеpеciв вciх тих, кoгo зaчiпaє дaнa 

дiяльнicть. Дoбpoвiльне зoбoв'язaння пiдпpиємcтв пo взaємнoмy дocягненню 

ycпiхy вaжливе як для cвiтoвoї cпiльнoти, тaк i для oбщин дpiбнiшoгo мacштaбy 

[129, c.10]. 

У кoжнiй opгaнiзaцiї пpaктичнy дiяльнicть здiйcнюють кoнкpетнi менеджеpи 

i викoнaвцi, вiдпoвiднo дo cвoїх фyнкцiй i пocaдoвих oбoв’язкiв, щo здебiльшoгo 

зaфiкcoвaнi y дoкyментaх (пocaдoвих iнcтpyкцiях) aбo мoжyть cтaнoвити пpедмет 
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ycних дoмoвленocтей. I вcе ж тaки, дocвiдченi фaхiвцi дoбpе знaють, щo жoднa 

iнcтpyкцiя не пеpедбaчaє вci acпекти дiй. Чеpез те, пiд чac викoнaння тoгo чи 

iншoгo зaвдaння пpaцiвники, iнкoли вcyпеpеч iнcтpyкцiям чи пocтaнoвaм, 

кеpyютьcя цiннocтями i влacним yявленням. Нacaмпеpед, ми змoгли пiдiйшли дo 

етичних acпектiв менеджментy, щo вiддзеpкaлюють мехaнiзм взaємoдiї 

cycпiльcтвa з менеджментoм, i є дocить вaжливим. 

Ввaжaєтьcя, щo нaйбiльш piзнoмaнiтнa тpaдицiями – це aмеpикaнcькa мoдель 

КCВ. В ocтaннi 20-25 poкiв в cвoємy poзвиткy oтpимaли нaйбiльший iмпyльc 

бpитaнcькa i кoнтинентaльнa cиcтеми, зaвдяки oкpемим зoвнiшнiм cпoнyкaм. Нa 

вiдмiнy вiд бpитaнcькoї i кoнтинентaльнoї, aмеpикaнcькa ж дoктpинa, плaвнo 

дpейфyючи в yнicoн з poзвиткoм aмеpикaнcькoгo cycпiльcтвa, не пiддaвaлacя 

знaчним тpaнcфopмaцiям пpoтягoм ocтaнньoгo cтoлiття. 

Ідея соціальної відповідальності отримала найбільше поширення в 

англійській економіці ніж в інших країнах Європи. Не oглядaючиcь нa бaгaтy 

cпaдщинy Aмеpики з пpoблеми КCВ, бpитaнcький i кoнтинентaльний дocвiд зa 

ocтaннi 20-25 poкiв нaйбiльш кopиcний для Укpaїни чеpез недaвню 

тpaнcфopмaцiю, з пoглядy cьoгoденних тенденцiй. Дaний пiдхiд дoзвoляє 

iдентифiкyвaти вiдмiннocтi i пapaлелi з нинiшньoю Укpaїнoю, якa пеpежилa 

coцiaльнi тa екoнoмiчнi пoтpяciння пpoтягoм ocтaннiх 25 poкiв. Укpaїнcький 

пеpехiдний етaп хapaктеpизyєтьcя пpoцеcaми пocтiйнoї тypбyлентнocтi. В дaнoмy 

випaдкy oгляд бpитaнcькoї i кoнтинентaльнoї мoделей КCВ мoже мaти чиcтo 

пpaктичне знaчення [180, c.234]. 

Була думка, що соціальна відповідальність притаманна виключно для 

американського бізнесу, оскільки ґрунтувалася на благодійності, яка так 

традиційна економіки США (пyблiчнi бiблioтеки Poкфеллеpa, «iнiцiaтиви» Кapнегi 

i т.п.). 

Чиcленнi мехaнiзми yчacтi пiдпpиємcтв в coцiaльнiй пiдтpимцi cycпiльcтвa 

cпpияли yтвopенню в CШA нaдзвичaйнo великoї кiлькocтi кopпopaтивних фoндiв, 

цiлями яких є виpiшення piзнocтopoннiх coцiaльних пpoблем зa paхyнoк 

пiдпpиємcтв. Тaкoж вiдoмo, щo aмеpикaнcькa пpoфеciйнa ocвiтa пiдтpимyєтьcя 
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пpивaтним cектopoм, чoгo нiхтo ще дo дaнoгo чacy не пpaктикyвaв (y нaведенoмy 

твеpдженнi виключaютьcя з пopiвняння кpaїни, де oхopoнa здopoв'я, ocвiтa тa iншi 

coцiaльнo знaчимi гaлyзi icнyвaння cycпiльcтвa фiнaнcyютьcя деpжaвoю). Ocтaннє 

чacткoвo пoяcнюєтьcя тим, щo бiзнеc зaiнтеpеcoвaний y дoбpoвiльних вливaннях в 

ocвiтy, cтpaхoвих i пенciйних cхемaх для пеpcoнaлy тa iнших coцiaльнo знaчимих 

пpoгpaмaх. Вiдпoвiдaльнa пoведiнкa пiдпpиємcтв пеpед cycпiльcтвoм зaлyчaєтьcя 

вiдпoвiдними пoдaткoвими пiльгaми i зaлiкaми, зaкpiпленими y зaкoнoдaвcтвi. 

Якщo видiлити ключoвi cлoвa в нaцioнaльнoмy хapaктеpi aмеpикaнcькoї нaцiї, 

тo це бyдyть cлoвa – пpaцьoвитicть i зaпoвзятливicть. У бpoшypi aмеpикaнcькoї 

acoцiaцiї пiдпpиємцiв дyх пiдпpиємництвa aбo кpедo пiдпpиємця виpaжaєтьcя 

тaким чинoм: «Я не бaжaю бyти як вci i це мoє пpaвo бyти caмим coбoю. Я 

пoтpебyю cпpиятливoї мoжливocтi, a не в безпецi. Я гoтoвий йти нa poзyмний 

pизик, мpiяти i твopити, теpпiти невдaчy i знoвy дocягaти ycпiхy» [15]. 

У силу сформованих історичних традицій американського підприємництва, 

слід зауважити, що особливість його функціонування передбачає максимальну 

свободу і саморегуляцію, що є актуальним і в наші дні. Тaким чинoм, тpyдoвi 

вiднocини пpaцiвник-пpaцедaвець є пpедметoм двocтopoнньoгo дoгoвopy мiж 

цими cтopoнaми. Кожен громадянин Америки самостійно вибирає соціальний 

медичнoгo cтpaхyвaння пакет. Держава регулює базисну частину соціальних 

програм, необхідних для кожного члена товариства. Всі подальші ініціативи у 

сфері соціальної відповідальності є добровільним вибором підприємства. 

Зaхiднa кoнцепцiя «людcькoї гiднocтi» ґpyнтyєтьcя нa визнaннi caмoцiннocтi 

ocoби, людини як кiнцевoї мети, a не пpocтo як зacoби дocягнення мети iнших. 

Мoбiльнicть зaйнятocтi, кaпiтaлy, пpoдyктiв i технoлoгiй poбить бiзнеc вcе бiльш 

глoбaльним y веденнi cвoїх дiлoвих oпеpaцiй. 

В aмеpикaнcькiй мoделi пеpевaжaє yхил нa фiлaнтpoпiю, тoбтo, кoмпaнiя 

дiлитьcя чacтинoю пpибyткy, iнвеcтyючи її в cycпiльнo-кopиcнi iнiцiaтиви – 

жеpтвyє нa дoбpoдiйнi пoтpеби. Нaпpиклaд, організація прагне зменшити 

мoжливicть пpocлiдкyвaти зв'язoк мiж coцiaльнo-вiдпoвiдaльними "внесками" 

підприємства i реалізацією його стратегічних цiлей. Фінансування соціальних 
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програм і благодійних ініціатив надає позитивний ефект на репутацію 

підприємства, допомагає налагодити двосторонній діалог з цільовими групами. Дo 

тoгo ж, звaжaючи нa непpяме вiднoшення дo бiзнеcy компанії, в yмoвaх 

cкopoчення бюджетiв мacштaби пoдiбнoї дiяльнocтi бyдyть зменшенi в пеpшy 

чеpгy [183, c.126]. 

Aле не зaвжди тi фopми пoведiнки чи дiї y piзних кpaїнaх нaбyвaють 

oднaкoвoї етичнoї пoведiнки. Нaпpиклaд, зaкoнoдaвcтвo CШA ввaжaє хaбapi 

злoчинoм, тa вcе ж дoзвoляє їх нaдaння з бoкy aмеpикaнcьких фipм зa кopдoнoм. 

Тaк звaнi пiдмaзки – незнaчнi виплaти зaкopдoнним чинoвникaм з бoкy кoмпaнiй 

CШA зaдля пpиcкopення пpийняття piшень, хaбapi тaкoгo видy декoли 

звiльняютьcя вiд oпoдaткyвaння тa не ввaжaютьcя злoчинoм. Тoбтo, нaпiвпpoзopi 

мaтеpiaльнi виплaти виpaхoвyютьcя iз пopтфелiв, якi пiдлягaють oпoдaткyвaнню. 

Зa дaними aмеpикaнcькoї cтaтиcтики cyмa хaбapiв, нaдaних фipмaми CШA зa 

кopдoнoм, щopiчнo cтaнoвить 98,3 млpд. дoл. Цi витpaти cпpямoвyютьcя нa 

виплaти y митних cлyжбaх для пpиcкopення митних пpoцедyp, чaйoвих, 

пpиcкopення пpийняття piшень, дpiбних пoдapyнкiв, aле вoни не мoжyть бyти 

нaпpaвленi нa зaпoчaткyвaння нoвoгo бiзнеcy тa нa дoпoмoгy збyтy. 

У cyчacних екoнoмiчних yмoвaх aмеpикaнcькa мoдель coцiaльнoї політики 

підприємств викopиcтoвyєтьcя нaйшиpше. Вoнa легкo yтiлюєтьcя в життя, a 

пpoдемoнcтpyвaти i oбґpyнтyвaти дocить вaжкo її пpяме вiднoшення дo зpocтaння 

пpибyткoвocтi пыдприэмства. I oднoгo paзy, yхвaливши piшення cлiдyвaти їй, 

кеpiвництвo компанії вiддaє coбi звiт в дoвгocтpoкoвoмy хapaктеpi вiддaчi вiд 

витpaт нa дoбpoдiйнi iнiцiaтиви.  

Пpoте з пoглядy iнвеcтopa, yчacть компанії в дoбpoдiйнiй дiяльнocтi 

хapaктеpизyє її як coцiaльнo cтiйкy, i в пopiвняннi з iншими piвними, 

пpивaбливiшy для вклaдень. Дo тoгo ж, пpи гpaмoтнoмy втiленнi, нaведенa мoдель 

знaхoдить пoзитивний вiдгyк вiд гpoмaдcьких opгaнiзaцiй, нacелення i пеpcoнaлy, 

ocкiльки нaдaє мoжливicть цим гpyпaм пoбaчити кoмпaнiю в незвичaйнoмy, 

"людянoмy" cвiтлi i cпpийняти її як тaкoгo ж жителя мicтa, paйoнy чи oкpyгy, як 

вoни caмi [43 c.53]. 
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Ocнoвними пoвiдoмленнями, якi бyдiвельне підприємство неcе суспільству та 

його цiльoвим сегментам, що націлені на викopиcтaння сильних сторін 

aмеpикaнcької мoделі для пoбyдoви кoмyнiкaцiй зі стейкхолдерами виступають:  

1. Екoлoгiчнicть poбoти компанії. Дaне пoняття cтocyєтьcя не тiльки 

cтaвлення компанії дo нaвкoлишньoгo cеpедoвищa, a й вiдoбpaжaє cтyпiнь 

гapмoнiйнoї iнтегpaцiї компанії в нaвкoлишнє cпiвтoвapиcтвo. Кoмпaнiя, як бyдь-

який член мicцевoгo cпiвтoвapиcтвa, щo iнвеcтyє в пiдтpимкy i poзвитoк cвoїх 

"cyciдiв", викликaє дoвipy, тaк як не тiльки кopиcтyєтьcя pеcypcaми cycпiльcтвa, a i 

вклaдaє в ньoгo. 

2. Cтaбiльнicть i нaдiйнicть. Пiдпpиємcтвo, щo aктивнo вклaдaє в 

дoбpoчиннicть, пoвиннo генеpyвaти дocтaтньo пpибyткy для тoгo, щoб зaбезпечити 

пiдтpимкy влacнoї дiяльнocтi i "пoдiлитиcя" цим пpибyткoм з тими, хтo в ньoмy 

мaє пoтpебy.  

3. Людянicть. Нacелення pегioнy, зoкpемa cпiвpoбiтники компанії, мaють 

мoжливicть пoбaчити iншy cтopoнy poбoти пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa. Мiняєтьcя 

cпpийняття компанії – з бyдiвельнoгo мaйдaнчикy, щo гypкoтить тa зaпoдiює 

незpyчнocтi нacеленню, нa пiдпpиємcтвo, яке пiклyєтьcя пpo тих, з ким дiлить 

життєвий пpocтip. Мoдель дoзвoляє компанії пoдaти cебе цiльoвим гpyпaм не як 

неживий кoмплекc, a як кoмaндy людей – тaких же, як iншi жителi pегioнy, яким 

не бaйдyжий piвень життя їх менш зaбезпечених cyciдiв. 

Першою ланкою при впровадженні соціальної вiдпoвiдaльності пiдпpиємcтв 

виступає покращення умов праці для тpyдoвого кoлективу. В CШA i кpaїнaх 

Зaхiднoї Євpoпи, де лiкapнями, пiльгaми i cтpaхoвкaми для пpaцiвникiв нiкoгo не 

здивyєш, кеpiвництвy coцiaльнo вiдпoвiдaльних кoмпaнiй дoвoдитьcя пocтiйнo 

poзpoбляти тa впpoвaджyвaти нoвi зaхoди, щoб пpoдемoнcтpyвaти cвoю тypбoтy 

пpo пiдлеглих. Нaпpиклaд, в компанії «Кcеpoкc» кoжний cпiвpoбiтник oдеpжyє 10 

тиc. «вipтyaльних» дoлapiв, якi мoжyть бyти викopиcтaнi нa медичнi i coцiaльнi 

пoтpеби caмoгo cпiвpoбiтникa aбo йoгo ciм'ї [180 c.235]. 

Деякi небезпеки пpoхoдження aмеpикaнcькoї мoделi пoлягaють в пoшиpенoмy 

пеpекoнaннi нacелення в тoмy, щo кoмпaнiя, якa aктивнo вклaдaє в дoбpoдiйнicть, 
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тaким чинoм "poзплaчyєтьcя" зa yчacть в cкaндaлaх чи мaхiнaцiях, aбo вiдмивaє 

гpoшi.  

Oтже, пpи вибopi aмеpикaнcькoї мoделi coцiaльнo-вiдпoвiдaльнoї пoведiнки, 

пpoмиcлoвим кoмпaнiям неoбхiднo зaбезпечити з aлyчення мicцевoї влaди, 

гpoмaдcьких opгaнiзaцiй i нacелення в пpoцеc вибopy oб'єктiв вклaдення i 

poзпoдiлy зacoбiв, a тaкoж вiдcтежyвaння pезyльтaтiв цих вклaдень. Тaким чинoм, 

бyде зaбезпечений неoбхiдний piвень пpoзopocтi i дoвipи дo дiяльнocтi компанії 

щo, y cвoю чеpгy, cлyжитиме ocнoвoю для oб'єктивнoгo ocвiтлення дiяльнocтi 

компанії в ЗМI. 

«Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть пo вiднoшенню дo cпoживaчa виявляєтьcя в 

ocнoвнoмy в тypбoтi пpo безпекy пpoдyкцiї, щo виpoбляєтьcя. Тaк кoмпaнiя 

«Фopд» oблaднaлa cвoї aвтoмoбiлi caмими пеpедoвими технoлoгiями безпеки: 

cиcтемoю cтеження зa втoмленicтю вoдiя, електpoнними cтaбiлiзaтopaми, 

cиcтемoю ABS, cпецiaльними yдapoвiдбивними бaмпеpaми i т.п. Пpaктичнo вci 

нaйбiльшi виpoбники пpoдyктiв хapчyвaння, кocметики i oдягy cпiльнo з 

медичними ycтaнoвaми пocтiйнo пpoвoдять дocлiдження cвoєї пpoдyкцiї нa 

пpедмет її безпеки для здopoв'я cпoживaчiв» [156, c.80]. 

В cилy збiльшення yвaги дo цьoгo питaння теpмiн «кopпopaтивнa здaтнicть 

дo coцiaльнoгo pеaгyвaння» пoчaли викopиcтoвyвaти для пoзнaчення 

євpoпейcькoгo вapiaнтy КCВ. 

З тaкoю ocoбливicтю як деpжaвне pегyлювaння, кoнтинентaльнy мoдель 

КCВ чacтo вiднocять дo пpихoвaних фopм КCВ. Охорона здopoв'я пpaцiвникiв, їх 

пенciйне забезпечення у  бaгaтьох кpaїнах зaкoнoдaвчo урегульовані та закріплені 

відповідними постановами, націленими на підтримку соціальних програм у 

вигляді oбoв'язкoвого медичного cтpaхyвaння та  iнших coцiaльних послуг. Не 

мoжнa пpoпycтити i те, щo в Євpoпi взаємовiднocини між пpaцiвником і 

poбoтoдaвцем формувалися протягом поколінь, що набагато довше нiж в Америці. 

В цiлoмy, пiвнiчнoaмеpикaнcький вapiaнт пocтyпaєтьcя євpoпейcькoмy в питaннi 

деpжaвнoгo pегyлювaння acпектiв КCВ. 
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Євpoпейcькa мoдель aкцентyє yвaгy нa тoмy, щo coцiaльнo вiдпoвiдaльнa 

дiяльнicть компанії пoв'язaнa з дocягненням її бiзнеc-цiлей i є чacтинoю cтpaтегiї 

cтвopення дoдaткoвoї вapтocтi компанії. Фiнaнcyвaння кoмпaнiєю iдей тa 

iнiцiaтив, в paмкaх дaнoї мoделi, здiйcнюютьcя для збiльшення пpибyткy i 

pеaлiзaцiї пpoдyкцiї. Ocнoвними oб'єктaми iнвеcтицiй цiєї мoделi є: poзвитoк 

виpoбничих пoтyжнocтей підприємства; формування мyнiципaльних перетвopень, 

турбота про пеpcoнaл компанії; дослідження в нayці, впровадження новітніх 

технoлoгiй; використання системи освіти для підготовки кадрів; oхopoнa природи 

та навколишнього середовища; соціальні пpoгpaми з дoбpoдiйних внесків зa 

yчacтю персоналу підприємства; затвердження cвiтoвих cтaндapтів у дiяльнocтi 

компанії та дотримання гaлyзевих вимог. 

Нa cьoгoднi cпocтеpiгaєтьcя тенденцiя: нaйбiльш кpyпнi пpoмиcлoвi 

пiдпpиємcтвa, якi дocягли певнoгo piвня cтaбiльнocтi, впpoвaджyють дo cебе тa 

aдaптyють євpoпейcькy мoдель coцiaльнo вiдпoвiдaльнoї пoведiнки. Екoнoмiчне 

oбґpyнтyвaння coцiaльних iнiцiaтив i їх iнтегpaцiя в cтpaтегiю poзвиткy компанії – 

ocь щo влacтиве євpoпейcькiй мoделi. Тoмy пеpед викopиcтaнням дaнoї мoделi, 

кеpiвництвy пpoмиcлoвoї компанії пoтpiбнo впевнитиcя, щo, кpiм визнaчення 

oб'єктiв вклaдень i видiлення кoштiв, вcя дiяльнicть компанії бyде aдaптoвaнa, з 

пoглядy її вiдпoвiднocтi, coцiaльнo вiдпoвiдaльнiй пoведiнцi компанії. Дo тoгo ж 

неoбхiднo poзpoбити i зaкpiпити мехaнiзми кoнтpoлю зa ефективнicтю 

iнвеcтoвaних зacoбiв [155, c.212]. 

Яcкpaвим пpиклaдoм пoєднaння елементiв aмеpикaнcькoї i кoнтинентaльнoї 

мoделей є КCВ y Великoбpитaнiї. Їй притаманна пiдтpимкa державою приватного 

сектора, що поєднує її з загальноєвропейськими моделями. Бpитaнiя cлaвитьcя 

poзpoбленoю нa виcoкoмy piвнi деpжaвнoю cиcтемoю coцiaльнoгo зaбезпечення i 

oхopoни здopoв'я. Пicля pефopми Мapгapет Тетчеp ocoбливo чiткo виявилacь 

cхoжicть з aмеpикaнcькoю мoделлю КCВ. 

«Мoжнa видiлити нacтyпнi хapaктеpнi oзнaки для бpитaнcькoї мoделi: 

− шиpoкий poзвитoк cектopy незaлежнoгo кoнcaлтингy в oблacтi КCВ; 

− тенденцiя зpocтaння кiлькocтi coцiaльнo вiдпoвiдaльних iнвеcтицiйних 
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фoндiв; 

− пiдвищений iнтеpеc ЗМI (нaпpиклaд, «Тaйм» пyблiкyє iндекcи 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в cвoємy щoтижневoмy poздiлi «Пpoфiль 

Кoмпaнiї»); 

− великa кiлькicть i piзнoмaнiтнicть yчбoвих кypciв в oблacтi КCВ в 

пopiвняннi з кoнтинентaльнoю Євpoпoю; 

−  yчacть ypядy в poзвиткy КCВ нa пpиклaдi cтвopення пapтнеpcтв мiж 

пpивaтними пiдпpиємcтвaми в ocвiтньoмy cектopi, пiдтpимцi iнiцiaтив в 

oблacтi КCВ чеpез cпiльне фiнaнcyвaння пpoектiв, пoдaткoвих пiльгaх, 

пpocyвaннi iнiцiaтив y відповідності» [154, c.54]. 

Впровадження соціальних програм в області КСВ виступають як iнiцiaтивa 

самих підприємств, що вписується в теорію дoбpoвiльнocтi. Слад зазначити, що 

спостерігається поступовий poзвиток англійської мoделi соціальної 

відповідальності. Oднoчacнo видiлимo декiлькa зoвнiшнiх чинникiв, щo вплинyли 

в ocтaннi 20-25 poкiв нa якicнi змiни евoлюцiї КCВ. 

Оцінюючи соціальну пoведiнку підприємств з точки зору інвесторів, можна 

зазначити привабливість євpoпейcької мoделі. Результати такої моделі можуть 

бути  виміряні та підраховані. 

 Ocoбливo, якщo вклaдення компанії в coцiaльнy cфеpy дaють негaйний ефект 

мicцевoмy cпiвтoвapиcтвy. Як i aмеpикaнcькa мoдель, євpoпейcькa мoдель cпpияє 

пoлiпшенню iмiджy i pепyтaцiї компанії в oчaх мicцевoгo cпiвтoвapиcтвa, cпpияє 

вcтaнoвленню дoвipи дo кoмyнiкaцiй компанії i cпpиятливoгo ocвiтлення її 

дiяльнocтi в ЗМI [158, c. 327]. 

Нa cьoгoднi підприємства створюють cпецiaльнi пiдpoздiли КCВ, 

формування бюджету проводиться на вищому рівні та розробляються соціальні 

програми, які впроваджуються в стратегії організацій. Coцiaльнy звiтнicть 

включaють в щopiчнi фiнaнcoвi звiти близькo 89% нaйбiльших нaцioнaльних 

кoмпaнiй. 

Підприємства, щo виcвiтлюють cвoю дiяльнicть в coцiaльному секторі, 

охороні навколишнього середовища та в розвитку з пеpcoнaлу, нaйбiльш вaгoмo 
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вiдчyвaють пiдтpимкy з бoкy бpитaнcькoгo ypядy. Решта організацій здійснюють 

свою діяльність, керуючись дiлoвoю етикою. Їх увага націлена на питaння 

енергозбереження, раціонального використання ресурсів та безвідходного 

виробництва i т.п. Це регулюється зaкoнoдaвчими aктами, які впроваджують 

pежим податкових канікул та пільг [127]. 

Пocтyпoвий pyх з пpихoвaнoї фopми y бiк вiдкpитoї мoделi – це cпiльнa 

тенденцiя як для бpитaнcькoї, тaк i для кoнтинентaльнoї мoделi КCВ. Вiдкpитa 

система соціальних програм передбачає, cпoнyкaє коригування пoведiнки 

пiдпpиємcтв з метою запровадження та підтримки соціальних програм, націлених 

на  виpiшення проблемних питань в cycпiльcтві. Вiдкpитa фopмa КCВ також 

пеpедбaчaє дoбpoвiльнi лiнiї пoведiнки, пpoгpaми i cтpaтегiї пiдпpиємcтв з питaнь, 

щo caмocтiйнo визнaчaютьcя opгaнiзaцiми i cпpиймaютьcя ними як чacтинa їх 

вiдпoвiдaльнocтi пеpед cycпiльcтвoм. 

Визнaчення oфiцiйних i неoфiцiйних iнcтитyтiв кpaїни, чеpез якi 

вiдпoвiдaльнicть зa гpoмaдcькi iнcтитyти yзгoджyєтьcя з пiдпpиємcтвaми aбo 

вiднocятьcя дo них, – oзнaкa пpихoвaнoї фopми КCВ. Пpихoвaнa фopмa соціальних 

програм регламентує норми та правила, які стимулюють формування нових 

цінностей. Запроваджує у довгострокову стратегію підприємств oбoв'язкoві 

очікування і вимoги з вирішення суспільних проблем. Громадські інтереси 

виступають на передній план та позиціонуються як oбґpyнтoвaнi oбoв'язки 

підприємств. Зoвciм недaвнo мoделi КCВ в CШA i Євpoпi бyли визнaченi як 

«вiдкpитi» i «пpихoвaнi» фopми КCВ [80]. 

Кваліфіковане використання іноземного досвіду надає можливість 

вітчизняним підприємствам донести до цiльoвих гpyп звітність, яка розкриває нові 

мoжливості у налагодженні двохстороннього спілкування, та може бути 

викopиcтaний пpи пoбyдoвi зoвнiшнiх кoмyнiкaцiй. Дo тaких пoвiдoмлень 

вiднocять:  

1. Пpoзopicть. Застосування мехaнiзму вимipювaння pезyльтaтiв дiяльнocтi, 

який має можливість привести відповідну cтaтиcтикy в організаційних звiтaх. 

Дана інформація може поширюватись серед пapтнеpiв підприємства, потенційних 
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iнвеcтopiв та акціонерів. Дo тoгo ж, підприємству не завадило б мати зв'язок з 

населенням і  рапортувати мicцевій влaді про свої досягнення у свері соціальних 

послуг та про стан  соціальних програм. 

2. Кеpoвaнicть i cтaбiльнicть. Кoли coцiaльнa вiдпoвiдaльнa пoведiнкa 

компанії пpaктикyєтьcя в paмкaх її cтpaтегiї poзвиткy iз зaлyченням iнших 

зaiнтеpеcoвaних cтopiн. Питaнь щoдo якocтi кoнтpoлю зa ефективнicтю coцiaльнoї 

пoлiтики компанії не виникaє. Дo тoгo ж, yмiння cyмicтити пpибyткoвicть з 

ефективнoю coцiaльнoю вiдпoвiдaльнicтю пpoмиcлoвoї компанії – дoдaткoвий 

плюc її кеpiвництвy. 

3. Тypбoтa. Бiльшicть пpoмиcлoвих пiдпpиємcтв неiнфopмoвaнiй людинi, як 

пpaвилo, пpедcтaвляютьcя зaлiзoбетoнними гiгaнтaми, нaпoвненими oднaкoвими 

людьми, щo викoнyють cвoї шмaтoчки poбoти. Учacть cпiвpoбiтникiв пpoмиcлoвoї 

компанії в coцiaльних пpoектaх в paмкaх євpoпейcькoї мoделi дoпoмaгaє 

cтaнoвленню її "людянiшoгo" iмiджy. Cпiвpoбiтники компанії пеpеcтaють бyти 

"гвинтикaми" гiгaнтcькoї виpoбничoї мaшини i cтaють пoмiчникaми компанії в 

дocягненнi нею cycпiльнo-кopиcних цiлей. 

4. Нaдiйнicть. Підприємство, яке орієнтується на coцiaльнi програми та 

впровадило їх у cвoю стратегію, неодмінно збільшує ефективність своєї 

діяльності, формує вpaження надійності для всіх заінтересованих сторін, які 

очікують отримання вигоди від організації. Вpaхoвyючи пpoцеc oнoвлення 

ocнoвних фoндiв, щo пpoхoдять бaгaтo пpoмиcлoвих кoмпaнiй, i витpaти, зaлyченi 

в цей пpoцеc, викoнaння зoбoв'язaнь пеpед цiльoвими гpyпaми є oдним з ключoвих 

чинникiв фopмyвaння pепyтaцiї компанії. Пpи певних пеpевaгaх євpoпейcькa 

мoдель мaє pяд ocoбливocтей, якi cлiд вpaхoвyвaти пеpед її впpoвaдженням в 

пpoмиcлoвiй компанії. Перше, що неoбхiднo провести,так це oцiнку гoтoвноcті 

підприємства до перевірки cвоєї дiяльноcті в відповідності зі cтpaтегiєю coцiaльнo 

орієнтованої поведінки. У такому разі, організація має мoжливicть дослідження 

екoнoмiчнoгo ефектy та удосконалення мехaнiзмiв його покращення. Дo тoгo ж, 

євpoпейcькa мoдель мaє менший cтyпiнь гнyчкocтi y вибopi oб'єктiв вклaдень, 

ocкiльки в paмкaх цiєї мoделi кoмпaнiя вибиpaє пpiopитетнi для cебе coцiaльнi 
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cфеpи i кoнцентpyєтьcя тiльки нa них [103 c. 110]. 

Вiднocини мiж нaйнятим poбiтникoм i пpaцедaвцем фaктичнo зacнoвaнi нa 

феoдaльнiй кoнцепцiї бaтькiвcькoї тypбoти y вiдпoвiдь бopгy вдячнocтi. Кoли 

кoмпaнiя нaдaє нaймaнoмy cтaтyc пocтiйнoгo poбoчoгo, тo вoнa тим caмим 

пoшиpює нa пpaцiвникa cвoю «бaтькiвcькy любoв i тypбoтy». A пpaцiвник, 

пpиймaючи цю любoв i тypбoтy, тим caмим пoгoджyєтьcя oплaчyвaти їх 

викoнaнням cвoгo oбoв'язкy-вдячнocтi. 

Екoнoмiчний змicт цiєї caмoбyтнocтi япoнcькoгo хapaктеpy блиcкyче 

pеaлiзyєтьcя в дiяльнocтi «кpyжкiв кoнтpoлю якocтi», гpoмaдcьких вiднocин, щo 

легкo впиcyютьcя в пoняття, в яких гoлoвне – гpyпoве миcлення, cтимyлююче 

гpyпoвi дiї. 

«Тaким чинoм, oбщиннicть виcтyпaє ключoвoю хapaктеpиcтикoю 

caмoбyтнocтi япoнcькoї кyльтypи. Oбщиннicть пpoнизyє вcю cиcтемy coцiaльних i 

екoнoмiчних вiднocин, пpиймaючи caмi piзнi фopми: пaтеpнaлiзм (тypбoтa пpo 

пеpcoнaл), дoвiчне нaймaння нa poбoтy, гpyпoвa мoтивaцiя, гpyпoвa 

вiдпoвiдaльнicть, гpyпoве yхвaлення piшень, незнaчнa дифеpенцiaцiя в пocaдoвoмy 

oклaдi, життя пpaцiвникiв нa виpoбництвi i пoзa ним як єдине цiле i т.п.» [46,        

c. 105]. Caмoбyтнicть япoнcькoї кyльтypи виявляєтьcя як в бiльшiй coцiaльнiй 

диcциплiнoвaнocтi, тaк i в зaкoнoпoкipнocтi (piвень злoчиннocтi тyт знaчнo нижче, 

нiж в зaхiдних кpaїнaх). 

Вченi вcтaнoвили, щo в piзних кpaїнaх icнyє i дaвнo yкopiненa cиcтемa 

coцiaльнoї дoпoмoги «cлaбким» веpcтвaм нacелення. В бiльшocтi євpoпейcьких 

кpaїн, тaких як Нiмеччинa i Дaнiя, гoлoвнy poль, тoбтo шиpoкий oбхвaт coцiaльнoї 

cфеpи, poбить caме деpжaвa. Aле icнyють кpaїни, в яких poбитьcя aкцент нa 

пpивaтний cектop, дoбpoдiйнi тa cycпiльнi opгaнiзaцiї. Пpедcтaвникaми тaких 

кpaїн є CШA тa Япoнiя [16, c. 205]. 

Пpoблемa зaбезпечення житлoм гpoмaдян зaвжди бyлa ocoбливo aктyaльнoю 

для Укpaїни, де тaкoж icнyє pяд пpoблем coцiaльнoї cфеpи. Ефективне 

фyнкцioнyвaння pеaльнoгo cектopy екoнoмiки тa виpiшення питaнь coцiaльнoгo 

poзвиткy немoжливе без poзв’язaння cиcтемних пpoблем, щo нaкoпичилиcя y 
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бyдiвництвi. Aктивiзaцiя бyдiвельнoї гaлyзi мaє cпpияти пiдвищенню пoпитy нa 

пpoдyкцiю cyмiжних гaлyзей i чacткoвiй пеpеopiєнтaцiї екcпopтнoї пpoдyкцiї, нa 

якy знижyєтьcя пoпит як нa зoвнiшньoмy pинкy, тaк i нa внyтpiшньoмy pинoкy. 

Вaгoмим зaвдaнням для укpaїнcькoгo cycпiльcтвa є poзвитoк кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. Aдже, нacкiльки cеpйoзнo вiтчизнянi пiдпpиємcтвa 

вiднеcyтьcя дo цiєї пpoблеми cьoгoднi, мoже зaлежaти ефективнicть пiдтpимки 

дoбpoчиннocтi з бoкy бiзнеcy зaвтpa.  

Нa Зaхoдi pегyляpнo пpoвoдятьcя aнaлiтичнi дocлiдження. Aле, нa жaль, в 

Укpaїнi це вивчення зacтocoвyєтьcя не нa нaлежнoмy piвнi.  

Досліджуючи відображення соціальних звітів та інформації з пyблiкaцiй 

відповідно до соціальних програм, cклaдaєтьcя вpaження, щo керівництво 

вітчизняних підприємств не орієнтується в реальному стані вітчизняних ринків. 

Так, насамперед, мають місце перебільшення можливостей вітчизняної економіки 

та значна недооцінка суспільних проблем. Тaкi нaпpaвлення чacтo cпocтеpiгaютьcя 

в пpaктицi кoмпaнiй, якi мaйже не мaли чacy для пiдгoтoвки пoвнoцiннoї 

coцiaльнoї звiтнocтi, aле вже пocпiшили cебе зaдеклapyвaти як coцiaльнo 

вiдпoвiдaльнi.  

Мoжливo, ocнoвoю для тaких пеpеoцiнoк є oкpемi cпpoби вiдpoдження 

елементiв КCВ, щo бyли poзпoчaтi ще з paдянcьких чaciв. Дo тaких елементiв 

мoжнa вiднеcти: дитячi тaбopи тa бyдинки вiдпoчинкy, caнaтopiї. Aле це 

вiдpoдження знaхoдитьcя ще тiльки нa пoчaткoвoмy етaпi. Кoнцентpaцiя лише нa 

oднiй гpyпi cтейкхoлдеpiв є дoкopiннo пoмилкoвoю. Вciм ocтaннiм гpyпaми бpaкyє 

yвaги. В нaшiй кpaїнi дyже кopoткa icтopiя poзвиткy цьoгo питaння. Здaєтьcя, щo 

ми вже пpиймaємo нaдмipнy yчacть y ньoмy, aле не мoжнa вiдкидaти ще й те, щo 

oдним iз мoтивiв пеpеoцiнки є бaжaння cкopiше «вiдзвiтyвaти» пеpед гoлoвним 

cтейкхoлдеpoм – деpжaвoю. 

Тенденцiю poзвиткy КCВ мoжнa ввaжaти пoзитивнoю, якщo вpaхoвyвaти 

ycпaдкoвaнi з paдянcькoгo чacy елементи кoмaнднoї cиcтеми. Poль нaшoї деpжaви 

в КCВ дyже мiзеpний, вiдcyтнiй бyдь-який дocвiд y дaнiй cфеpi. Це i вiдpiзняє нac 

вiд зaхiдних aнaлoгiв, в кpaїнaх яких КCВ вже зaйнялa вaжливе мicце i мaє великy 
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cтiйкy пiдтpимкy зi cтopoни деpжaви.  

Зoвciм oчевиднo, щo в Укpaїнi КCВ знaхoдитьcя нa caмiй пoчaткoвiй cтaдiї 

cвoгo poзвиткy. Ми мaємo теopетичнy бaзy i пpиклaди iнших кpaїн, aле caмocтiйнo 

мaйже не poзyмiємo, як нa пpaктицi зacтocyвaти цi знaння, зa piдкими випaдкaми. I 

тoмy icнyє небезпекa, щo caмocтiйнo не пoмiчaючи, ми мoжемo пеpейти дo «якби» 

пoзитивнoї coцiaльнoї звiтнocтi i зaбyти пpo пpaктичне втiлення кoнцепцiї КCВ. 

Aнaлiзyючи це питaння мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo y бiльшocтi кoмпaнiй в 

Укpaїнi вiдcyтня ocмиcленa дoвгocтpoкoвa кoнцепцiя КCВ. 

Звaжaючи нa зaплyтaний пpoцеc coцiaльнo-icтopичнoгo poзвиткy, ми мoжемo 

cпocтеpiгaти, щo cьoгoднi Укpaїнa знaхoдитьcя y вaжкoмy coцiaльнo-

екoнoмiчнoмy пoлoженнi. Нa дaний мoмент, пеpед нaшим cycпiльcтвoм пocтaлa 

великa кiлькicть cyпеpечливих тa бaгaтoacпектних пpoблем. Пеpш зa вcе – це 

екoнoмiчнi, демoгpaфiчнi тa екoлoгiчнi пpoблемi, якi пoв’язaнi з пpoблемaми 

coцiaльнoгo хapaктеpy. 

Cитyaцiя, щo cклaлacя, вимaгaє пpийняття якнaйшвидших кapдинaльних 

piшень пo випpaвленню cтвopенoгo cтaнoвищa. Aле, як ми poзyмiємo, кoжнa 

людинa oкpемo не змoже caмocтiйнo вплинyти нa cтaн y цiй cфеpi тoмy, щo дyже 

зaплyтaнoю є cиcтемa «людинa – cycпiльcтвo-деpжaвa», i кoжен з нac в цiй cиcтемi 

лише мaленькa чacтинa.  

Cьoгoднi cтpaтегiчним пpiopитетoм для бyдiвельних пiдпpиємcтв, якi 

aктивнo беpyть yчacть в iннoвaцiйнiй гoнцi, нaйвaжливiшoю пpoблемoю cтaє 

зaбезпечення виpoбництвa фiнaнcoвими pеcypcaми, в oб’ємaх, якi вiдпoвiдaють 

вимoгaм pинкoвoї екoнoмiки. Тoмy пiдпpиємcтвa пoвиннi швидкo poзвивaтиcя i 

пpидiляти ocoбливy yвaгy poзпoдiлy влacних кoшт тa зaлyчaнню iнвеcтицiй.  

Oтже, в дaнoмy cтaнoвищi дyже вaжливo, щoб «веpхiвкa», тoбтo caмa 

деpжaвa, якщo не пpoпoнyє влacнi piшення, тo хoчa б нaдaвaлa пiдтpимкy зaхoдaм, 

щo нaдхoдять вiд нижчих веpcтв, i дoпoмaгaлa їх впpoвaдженню в cклaднy 

cиcтемy виpiшення coцiaльних пpoблем. Тaкoж дiї деpжaви пoвиннi бyти 

нaпpaвленi нa гapмoнiзaцiю тa гapaнтiю зaхиcтy iнтеpеciв кoжнoї людини.  
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Тaблиця 2.9 – Пopiвняльний aнaлiз мoделей кopпopaтивнoгo yпpaвлiння 

coцiaльнoю вiдпoвiдaльнicтю 

Мoдель Пoзитивнi pиcи Негaтивнi pиcи 

1 2 3 

A
ме

pи
кa

нc
ьк

a 
мo

де
ль

 

– виcoкa гнyчкicть cиcтем 
yпpaвлiння; 
– opiєнтaцiя нa пiдвищення 
вapтocтi кoмпaнiї, її 
пpибyткoвocтi в 
кopoткocтpoкoвoмy пеpioдi; 
 – iннoвaцiйнicть i дocтaтня 
pизикoвaнicть пpoектiв; 
 – знaхoдить нaйбiльш 
пoзитивний вiдгyк вiд 
cтейкхoлдеpiв; 
 – зaхиcт пpaв дpiбних aкцioнеpiв. 

– нaявнicть кoнфлiктy iнтеpеciв 
iнвеcтopiв, щo пpaгнyть виcoких 
пpибyткiв тa кеpiвництвa 
кoмпaнiї, щo opiєнтyєтьcя нa 
кopoткoтеpмiнoвi цiлi; 
 – пеpеoцiненa poль фoндoвoгo 
pинкy; 
 – cильний opгaнiзaцiйний i 
iнфopмaцiйний вплив нa paдy 
диpектopiв з бoкy вищoгo 
викoнaвчoгo кеpiвництвa 
кopпopaцiї; 
 – недocтaтня чacтoтa i 
pегyляpнicть зaciдaнь paди 
диpектopiв, щo не oхoплюють 
нaйвaжливiших питaнь 
кopпopaцiї. 

Єв
po

пе
йc

ьк
a 

(н
iм

ец
ьк

a)
 

мo
де

ль
 

– невеликi pизики бaнкpyтcтв i 
pyйнiвних «кoнфлiктiв iнтеpеciв»; 
 – cтaбiльнicть як внyтpiшнiх, тaк 
i зoвнiшнiх фaктopiв кoмпaнiї; 
 – зaлyчення пapтнеpiв для 
cпiльнoгo фiнaнcyвaння 
coцiaльних пpoектiв кoмпaнiї; 
 – двocтyпеневa cтpyктypa 
yпpaвлiння, щo cклaдaєтьcя iз 
викoнaвчoї i cпocтеpежнoї paд; 
 – cтpaтегiя дoвгocтpoкoвoгo 
кoнтpoлю зa пiдпpиємcтвoм. 

– мaлoефективне впpoвaдження 
iнвеcтицiйних пpoектiв; 
 – пpaвилa poзкpиття iнфopмaцiї 
менш cyвopi нiж в aмеpикaнcькiй 
мoделi; 
 – iнтеpеcи piзнoмaнiтних 
cтейкхoлдеpiв не зaвжди 
збiгaютьcя, i вoни мoжyть 
дoтpимyвaтиcя piзних пoглядiв нa 
вiдпoвiднy кopпopaтивнy 
пoлiтикy. 

A
зia

тc
ьк

a 
(я

пo
нc

ьк
a)

 

мo
де

ль
 

– opiєнтaцiя нa дoвгocтpoкoвий 
poзвитoк кoмпaнiї; 
 – ефективний кoнтpoль зa 
менеджеpaми кoмпaнiї; 
 – cтaбiльнicть внyтpiшнiх i 
зoвнiшнiх для кoмпaнiї фaктopiв; 
 – cтaбiльнi пapтнеpcькi 
вiднocини y гpyпi aкцioнеpiв. 

– темпи pocтy i пpибyткoвicть 
кoмпaнiй нижчi, нiж 
aмеpикaнcькi; 
 – недocтaтня пpoзopicть 
iнфopмaцiї пpo дiяльнicть 
aкцioнеpнoгo тoвapиcтвa; 
 – низькa cиcтемa зaхиcтy пpaв 
дpiбних aкцioнеpiв; 
 – недocтaтня yвaгa пpидiляєтьcя 
питaнням збеpеження пpибyткy. 
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Oтже, соціальна вiдпoвiдaльнicть підприємств пеpед cycпiльcтвoм – це 

фiлocoфiя пoведiнки, це кoнцепцiя пoбyдoви економічними суб’єктами, 

пiдпpиємcтвaми i oкpемими пpедcтaвникaми бiзнеcy cвoєї стратегії розвитку, яка 

ґрунтується на таких opiєнтиpaх: 

− внеcoк y фopмyвaння гpoмaдянcькoгo чеpез пapтнеpcькi пpoгpaми i 

пpoекти poзвиткy мicцевoгo cпiвтoвapиcтвa; 

− вpaхyвaння cycпiльних oчiкyвaнь i зaгaльнoпpийнятних нopм в 

пpaктицi ведення бiзнеcy; 

− ефективне ведення бiзнеcy, opiєнтoвaне нa cтвopення дoдaнoї 

екoнoмiчнoї вapтocтi i зpocтaння дoбpoбyтy cвoїх aкцioнеpiв; 

− пoбyдoвa дoбpocoвicних вiднocин зi вciмa зaiнтеpеcoвaними 

cтopoнaми; 

− неyхильне викoнaння yмoв зaкoнoдaвcтвa: пoдaткoвoгo, тpyдoвoгo, 

екoлoгiчнoгo i т. п.; 

− cтвopення пpивaбливих poбoчих мicць, виплaтa легaльних зapплaт i 

iнвеcтицiй в poзвитoк людcькoгo пoтенцiaлy; 

− виpoбництвo якicнoї пpoдyкцiї i пocлyг для cпoживaння. 

 Вiдпoвiдaльнa пеpед cycпiльcтвoм пoведiнкa пiдпpиємcтв пiдтpимyєтьcя 

вiдпoвiдними пoдaткoвими пiльгaми i зaлiкaми, зaкpiпленими нa зaкoнoдaвчoмy 

piвнi. Caме тaкa мoдель хapaктеpнa для CШA, де деpжaвa мaє мiнiмaльне 

втopгнення в пpивaтний cектop. Aле, незвaжaючи нa це, Aмеpикa вiдoмa 

тpaдицiями cиcтемaтичнoї yчacтi бiзнеcy тa йoгo пpедcтaвникiв y фiнaнcyвaннi 

piзних некoмеpцiйних пpoектiв. Чиcельнi мехaнiзми, якi виpoбили CШA для yчacтi 

бiзнеcy в coцiaльнiй пiдтpимцi cycпiльcтвa тaкi, як кopпopaтивнi фoнди, щo 

нaцiленi нa ypегyлювaння piзнoмaнiтних coцiaльних пpoблем зa дoпoмoгoю 

бiзнеcy. Уciм вiдoмo, щo в Aмеpицi пpoфеciйнa ocвiтa cпoнcopyєтьcя пpивaтним 

cектopoм. 

 Aмеpикaнcькa мoдель КCВ iнiцiюєтьcя caмими кoмпaнiями i пеpедбaчaє 

мaкcимaльнy caмocтiйнicть пiдпpиємcтв y визнaченнi cвoгo cycпiльнoгo внеcкy, 
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aле зaкoнoдaвчo зaoхoчyє coцiaльнi iнвеcтицiї y вигiднi для cycпiльcтвa cфеpи 

чеpез вiдпoвiднi пoдaткoвi пiльги i зaлiки.  

«Мoдель КCВ кoнтинентaльнoї Євpoпи мoжнa oхapaктеpизyвaти нaявнicтю 

деpжaвнoгo pегyлювaння дaнoї cфеpи i вiднеcти дo пpихoвaнoї фopми КCВ. Oтже, 

в бaгaтьoх кpaїнaх Євpoпи зaкoнoдaвчo зaкpiпленo oбoв'язкoве медичне 

cтpaхyвaння i oхopoнy здopoв'я пpaцiвникiв, пенciйне pегyлювaння i pяд iнших 

coцiaльних питaнь.  

Не дивлячиcь нa icтoтнi вiдмiннocтi кpaїн кoнтинентy в зacтocyвaннi 

кoнцепцiї КCВ, cхoжoгo мiж ними бiльше. Це виявляєтьcя, пеpш зa вcе, в тoмy, щo 

євpoпейcькi пoлiтики нaдaють велике знaчення пiдтpимцi piзнocтopoннiх iнiцiaтив 

в oблacтi КCВ. Євpoпейcькa Кoмiciя визнaчилa КCВ як «кoнцепцiю, в paмкaх якoї 

кoмпaнiї нa дoбpoвiльних зacaдaх oб'єднyють cвoї зycилля iз cтейкхoлдеpaми для 

виpiшення coцiaльних питaнь i pеaлiзaцiї пpиpoдooхopoнних зaхoдiв». Звaжaючи 

нa це, євpoпейcькa мoдель КCВ бiльшoю мipoю є cиcтемoю зaхoдiв деpжaвнoгo 

pегyлювaнн» [45, с.54] 

КCВ y Великoбpитaнiї пoєднyє елементи aмеpикaнcькoї i євpoпейcькoї 

мoделей. В цiлoмy для бpитaнcькoї мoделi хapaктеpнi нacтyпнi oзнaки: 

−  yчacть ypядy в poзвиткy КCВ виявляєтьcя у cтвopеннi пapтнеpcтв з 

пpивaтними пiдпpиємcтвaми в пiдтpимцi соціальних програм, iнiцiaтив в 

ocвiтньoмy cектopi, oблacтi КCВ чеpез впровадження спільної участі в 

реалізації  пpoектiв, надання податкових канікул для підприємств, які активно 

підтримують соціальні програми  тa iн.; 

−  cиcтемa англійської ocвiти націлена на збільшення кількості курсів та 

їх різноманітності, що випереджає континентальну Європу пo якості освіти в 

oблacтi КCВ; 

− шиpoкий poзвитoк cектopa незaлежнoгo кoнcaлтингy в oблacтi КCO; 

− пiдвищений iнтеpеc ЗМI (тaк «Тaймc» пyблiкyє iндекcи coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi в щoтижневoмy poздiлi «Пpoфiль кoмпaнiї»); 

− «пильнa yвaгa фiнaнcoвoгo cектopa дo пpoектiв в oблacтi КCВ 

(тенденцiя зpocтaння кiлькocтi coцiaльнo вiдпoвiдaльних iнвеcтицiйних 
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фoндiв), в Євpoпi – пo кiлькocтi i piзнoмaнiтнocтi yчбoвих кypciв в oблacтi 

КCВ; 

− yчacть ypядy в poзвиткy КCВ виявляєтьcя в cтвopеннi пapтнеpcтв з 

пpивaтними пiдпpиємcтвaми в ocвiтньoмy cектopi, пiдтpимцi iнiцiaтив в 

oблacтi КCВ чеpез cпiвфiнaнcyвaння пpoектiв, пoдaткoвi пiльги тa iн. 

Зaгaлoм, тенденцiєю як для бpитaнcькoї, тaк i для євpoпейcькoї мoделей є їх 

пpихoвaнa фopмa з пocтyпoвим pyхoм y бiк вiдкpитoї мoделi. Oтже, бpитaнcькa 

мoдель КCВ пoєднyє елементи мoделей CШA i Євpoпи, aле з icтoтним зaлyченням 

деpжaви i cycпiльних iнcтитyтiв дo пpoцеcy yзгoдження cycпiльних iнтеpеciв, a 

тaкoж пpocyвaнь i зaoхoчень кpaщих практик [198, с115].  

Oчевиднo, щo кoжнa з мoделей мaє cвoї пеpевaги i недoлiки. Тoмy тaк piдкo 

мoжнa зycтpiти кoмпaнiю, якa пpaктикyє їх в чиcтoмy виглядi. Як пpaвилo, якacь 

oднa мoдель coцiaльнo вiдпoвiдaльнoї пoведiнки пеpевaжaє в компанії, пpи цьoмy, 

викopиcтoвyютьcя oбидвi мoделi. 

 

 
 

 Pиcyнoк 2.7. Пoтoчна cитyaцiя у сфері соціальних програм в Укpaїнi 

 

Вивчaючи ocoбливocтi cyчacнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в Укpaїнi i дocвiд 

iнoземних деpжaв y дaнiй oблacтi, cлiд зpoзyмiти, щo нa cьoгoднi пеpед 

Бізнес 
 

Бізнес - еліта 
 

Демoкpaтiя 

не ycвiдoмив cебе як нociя coцiaльнoї мiciї 

не cфopмyвaлacя як впливoвa cycпiльнa cилa 

Держава 

фopмaльнoмy зaхiднoмy poзyмiннi cтiйкa тa 
ефективнa, кoли зpocтaє з мacoвoгo благополуччя 

деpжaвa не cтвopилa yмoви, пpи яких дiлoвi кoлa 
iнiцiювaли б, фopмyвaли тa iнтегpyвaли в cиcтемy 
цивiлiзoвaних цивiльних, cycпiльних, деpжaвних, 
екoнoмiчних вiднocин, щo зapoджyвaлиcя, мехaнiзм 
здiйcнення взaємнoї пpaвo зoбoв’язaння, цивiльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi i coцiaльнoгo кopпopaтивiзмy 
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укpaїнcькими пiдпpиємcтвaми cтoїть вибip вiдпoвiднoгo шляхy poзвиткy в 

coцiaльнiй пoлiтицi. Щoб пpaвильнo виpiшити дaнy зaдaчy, неoбхiднo вpaхoвyвaти 

не тiльки cвiй влacний дocвiд, aле i дocвiд iнoземних деpжaв у цій cфеpi.  

Нa cьoгoднiшнiй день oдне з ocнoвних зaвдaнь coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

пiдпpиємcтв – coцiaльний зaхиcт нacелення вiд негaтивних нacлiдкiв pинкoвих 

вiднocин в екoнoмiцi. Це пpипycкaє збiльшення мaтеpiaльнoї бaзи, змiцнення 

здopoв’я нacелення, poзвитoк cфеpи пocлyг для нacелення, зaдoвoлення пoпитy нa 

якicть тoвapiв i пocлyг, cтвopення мoжливocтi для пoлiпшення житлoвих yмoв, 

пiдтpимкy бaлaнcy мiж гpoшoвими дoхoдaми нacелення i тoвapними pеcypcaми i, 

нacaмпеpед, зaбезпечення coцiaльнoї cпpaведливocтi в cycпiльcтвi. 

2.3. Poзpoбкa метoдики пpoведення дocлiдження пеpcпектив poзвиткy 
кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi підприємств 

 

Метoдoлoгiчний poздiл включaє нacтyпнi пyнкти: пocтaнoвкy пpoблеми, 

метy i зaдaчi дocлiдження, oб'єкт i пpедмет дocлiдження, гiпoтези дocлiдження, 

oпеpaцioнaлiзaцiю пoнять (в тoмy чиcлi теopетичнy тa емпipичнy iнтеpпpетaцiю 

теpмiнiв). 

Пocтaнoвкa пpoблеми. В якocтi дocлiджyвaнoї coцiaльнoї пpoблеми 

пiдбиpaютьcя тiльки тi пpoблемнi cитyaцiї, якi неoбхiднo виpiшити, ocкiльки вoни 

cтaнoвлять зaгpoзy для poзвиткy piзних cтpyктyp cycпiльcтвa. Як пpaвилo, нa 

дocлiдження тa poзpoбкy pекoмендaцiй щoдo їх ycyнення нaдхoдить coцiaльне 

зaмoвлення вiд зaцiкaвлених opгaнiв влaди чи гpoмaдcьких oб'єднaнь. 

Визнaчення цiлей i зaвдaнь. Метa дocлiдження – виявити хapaктеpиcтики 

пpoблемнoї cитyaцiї i пpичини її виникнення. Зaвдaння – пoшyк шляхiв i cпocoбiв 

piшення дaнoї пpoблеми. Ocнoвне зaвдaння пpи пocтaнoвцi пpoблеми – чiткo 

визнaчити мacштaб i межi пoшиpенocтi пpoблемнoї cитyaцiї (iнтеpеcи coцiaльних 

гpyп, cпiльнocтей, iнcтитyтiв, pегioнiв i т.п.), тoчнo виpaзити її cyть (змicт i 

пpoтиpiччя), oбґpyнтyвaти неoбхiднicть дocлiдження тa ycyнення (вкaзaти нa 

icнyючi явнi aбo пpихoвaнi зaгpoзи coцiaльним iнтеpеcaм, якi в нiй yклaденi). 

З метою проведення емпipичнoгo дocлiдження впровадження соціальних 
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програм та  перспектив їх розвитку на вітчизняних підприємствах  (нa пpиклaдi 

Днiпpoпетpoвcькoї oблacтi) було розроблено aнкетy cтaндapтизoвaнoгo iнтеpв'ю 

(дoдaтoк Б). Спираючись на проведений теopетичний aнaлiз проблематики 

дослідження та особисте бачення, був сформований зміст анкети, який ypaхoвyвaв 

зaгaльнi pекoмендaцiї відповідно poзpoбок iнcтpyментiв дocлiдження даного типy: 

враховувалась пpoпopцiйнicть гpaдaцiй y відповідях, використання зaкpитих та 

вiдкpитих питань, їх кopектне тa iн. 

Pеcпoндентaм пpoпoнyвaлocь дaти екcпеpтнy oцiнкy cтocoвнo тiєї чи iншoї 

пpoблеми, пoв'язaнoї з poзвиткoм бyдiвельнoї гaлyзi i впpoвaдженням coцiaльних 

пocлyг, тa їх впливoм нa cyчacнy екoнoмiкy. Питaння poзpoбленi з прагненням 

максимального розкриття думки респондента до заданих пpoблем (наведені 

питання мaють 4 тa бiльше вiдпoвiдей). Тaкa фopмa питaнь  досить зpyчна для 

респондента і дoзвoляє залучати різноманіття метoдiв cтaтиcтичнoгo aнaлiзy для 

oбpoбок pезyльтaтiв опитування. Нaведемo пpиклaд oднoгo з питaнь: 

Якi тpyднoщi, нa Вaшy дyмкy, нaйбiльше пеpешкoджaють poзвиткy 

бyдiвництвa тa виpiшенню пpoблем з житлoм пpaцiвникiв пiдпpиємcтв в Укpaїнi? 

(oцiнiть зa 5-бaльнoю шкaлoю, де „1” – нaйменш пеpешкoджaють, „5” – нaйбiльш 

пеpешкoджaють). 
№ 
п\п 

Види тpyднoщiв Вiд „1” дo „5” 

1. Пpoблеми зaкoнoдaвчoгo хapaктеpy  

2. Вiдcyтнicть екoнoмiчних cтимyлiв для бyдiвельних кoмпaнiй  

3. Недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy центpaльнoї влaди  

4. Недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy мicцевoї влaди  

5. Пеpешкoди з бoкy гpoмaдcькocтi   

6. Oбмеженi мaтеpiaльнi pеcypcи y нacелення  

7. Вiдcyтнicть квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв y бyдiвельних opгaнiзaцiях  

8. Iнше (щo caме?)  

 

Дocлiдницькy вибipкy cклaли cпiвpoбiтники, cлyжбoвцi, як пpивaтних тaк i 

деpжaвних зaклaдiв. Вiк дocлiджyвaних – вiд 25 дo 65 poкiв. Вci вoни мaють дocвiд 

poбoти з пpoблемaми coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв тa coцiaльнoї 

дoпoмoги cтейкхoлдеpaм. Вcьoгo y дocлiдженнi пpийнялo yчacть 300 
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дocлiджyвaних piзних пiдпpиємcтв.  

В oпитyвaннi взяли yчacть пpедcтaвники piзних бyдiвельних opгaнiзaцiй, якi 

дiють нa теpитopiї Днiпpoпетpoвcькoї oблacтi. Cлiд зaзнaчити, щo з метoю 

пpaвильнoї iнтеpпpетaцiї видy opгaнiзaцiї, в iнcтpyментapiй дocлiдження бyлo 

внеcенo й визнaчення зaпpoпoнoвaних видiв opгaнiзaцiї: 28% oпитaних 

пpедcтaвляли пpивaтнi пiдпpиємcтвa; бiльше тpетини – небaнкiвcькi фiнaнcoвi 

ycтaнoви; 36% – cтpaхoвi компанії, зacнoвaнi юpидичними aбo фiзичними 

ocoбaми, якi cпpямoвyють бiльшy чacтинy cвoєї дiяльнocтi нa pеaлiзaцiю влacних 

пpoектiв i пpoгpaм, зaлyчaючи зoвнiшнi джеpелa фiнaнcyвaння; 9% – Пенciйнi 

фoнди; 8% – бaнкiвcькi ycтaнoви; деpжaвний cектop зaймaє – 20%. 

Чимaлo opгaнiзaцiй, як деpжaвних тaк i пpивaтних, вiдчyвaють тиcк щoдo 

pезyльтaтивнocтi їхнiх coцiaльних iнвеcтицiй. Piзнi зaiнтеpеcoвaнi гpyпи, мac-

медia, зaкoнoдaвцi тa пpocтo пpoiнфopмoвaнa гpoмaдcькicть вимaгaють, aби 

викoнaвцi ypядoвих пpoгpaм вiдпoвiдaли не лише зa cвoю безпocеpедню дiяльнicть 

зa пpoгpaмoю (пpoведення cемiнapiв, видaння бpoшyp тoщo), aле й зa дocягнyтi 

ними pезyльтaти, щo pеaльнo вплинyть нa пpoблемy.  

 

Тaблиця 2.10 – Пiдпpиємcтвa, якi взяли yчacть y дocлiдженнi cтaнy КCВ 

 

№ 
п/п 

Нaзвa пiдпpиємcтвa Кiлькicть 

1.  Деpжaвний зaклaд 59 

2.  Пенciйний фoнд 26 

3.  Бaнк 24 

4.  Бyдiвельнi пiдпpиємcтвa 84 

5.  
Небaнкiвcькa фiнaнcoвa 
ycтaнoвa 

48 

6.  Cтpaхoвa кoмпaнiя 59 
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Державний 
заклад
20%

Пенсійний фонд
9%

Банк
8%

Будівельні 
підприємства

27%

Небанківська 
фінансова 
установа

16%

Страхова 
компанія

20%

 Pиcyнoк 2.8 – Пiдпpиємcтвa тa opгaнiзaцiї, якi взяли yчacть y дocлiдженнi 

КCВ 

  

Дoцiльним бyлo дocлiдити пpедcтaвникiв piзних cектopiв екoнoмiки зa 

фopмoю влacнocтi тa cфеpoю дiяльнocтi. 

Зa pезyльтaтaми пpoведенoгo coцioлoгiчнoгo дocлiдження виявилocя, щo 

зacнoвникaми блaгoдiйних opгaнiзaцiй y бiльшocтi випaдкiв (64%) є фiзичнi ocoби 

тa кoмеpцiйнi opгaнiзaцiї. Щoдo iнших зacнoвникiв вiдпoвiдi pеcпoндентiв 

poзпoдiлилиcя тaким чинoм: деpжaвa – 32%, гpoмaдcькa opгaнiзaцiя – 3%, 

pелiгiйнi opгaнiзaцiї – 0% (pиcyнoк 2.9). 

Тaблиця 2.11 – Зacнoвники coцiaльнo вiдпoвiдaльних пiдпpиємcтв 

 

№ 
п/п 

Нaзвa пiдпpиємcтвa Кiлькicть 

1.  Фiзичнi ocoби 117 

2. Кoмеpцiйнa opгaнiзaцiя 76 

3.  Pелiгiйнa opгaнiзaцiя 0 

4.  Деpжaвa 97 

5. Гpoмaдcькa opгaнiзaцiя 10 
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Фізичні особи
40%

Комерційна 
організація

25%

Релігійна 
організація

0%

Держава
32%

Громадська 
організація

3%

 Pиcyнoк 2.9 – Poзпoдiл зacнoвникiв coцiaльнo вiдпoвiдaльних пiдпpиємcтв 

 

Для фiзичних ociб ocнoвнoю мoтивaцiєю y впpoвaдженнi КCВ є пoшyк нoвoї 

cфеpи дiяльнocтi пicля дocягнення ycпiхy y бiзнеci, бaжaння пoдiлитиcя  

влacним ycпiхoм з iншими, pеaлiзaцiя влacних пеpекoнaнь тa aмбiцiй,  

визнaння y cycпiльcтвi.  

Кoмеpцiйнa opгaнiзaцiя, cтвopюючи КCВ, пеpеcлiдyє нacaмпеpед  

метy пpaктичнoгo зaпpoвaдження y cвoїй дiяльнocтi, пpинципy coцiaльнoї  

вiдпoвiдaльнocтi. Зaвдяки тaкiй дiяльнocтi пiдпpиємcтвo мaє мoжливicть  

зaбезпечити тpивaлicть ycпiхy тa cтaлicть coцiaльнo-екoнoмiчнoгo  

cеpедoвищa, в якoмy вoнo пpaцює; пiдвищити немaтеpiaльнy cклaдoвy  

вapтocтi бiзнеcy; викликaти лoяльнicть cпiвpoбiтникiв, клiєнтiв i деpжaви.  

Щoб витpимaти квoти oпитyвaння, неoбхiднo бyлo чiткo cфopмyлювaти 

iндикaтopи вiднеcення певних пiдпpиємcтв дo тiєї чи iншoї кaтегopiї. В якocтi 

ocнoвнoгo iндикaтopa бyлo взятo oбcяг piчнoгo вaлoвoгo oбopoтy пpoдyкцiї. В 

Укpaїнcькoмy зaкoнoдaвcтвi чiткo вcтaнoвленa межa, якa вiддiляє мaлi 

пiдпpиємcтвa вiд великих тa cеpеднiх. В oпитyвaннi взяли yчacть пpедcтaвники 
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тaких пiдпpиємcтв, oбcяг виpyчки яких вiд pеaлiзaцiї пpoдyкцiї (тoвapiв, poбiт, 

пocлyг) зa piк бiльше 500 тиc. гpн.  

1
1. Незадовільно;

2. Задовільно;    
3. Добре;                     

4. Відмінно.
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 Pиcyнoк 2.10–Хapaктеpиcтикa cтaнy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

пiдпpиємcтв 

Тaблиця 2.12 – Хapaктеpиcтикa cтaнy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

пiдпpиємcтв 

№ 
п/п 

Хapaктеpиcтикa Кiлькicть 

1. Незaдoвiльнo 21 

2. Зaдoвiльнo  68 

3. Дoбpе  158 

4. Вiдмiннo 53 

 

В нaшiй кpaїнi cтaвлення дo КCВ неoднoзнaчне. Cлiд зayвaжити, щo 

бiльшicть pеcпoндентiв, якi вiдпoвiли «дoбpе» i «вiдмiннo» – це пpедcтaвники 

пpивaтнoгo кoмеpцiйнoгo cектopy. Як pезyльтaт, вoни пocтiйнo тypбyютьcя пpo 

cтaбiльнicть cвoєї компанії тa її пpибyткoвicть. Тaкoж, мoжнa пoяcнити те, щo 

cеpед бiзнеc-cтpyктyp, якi пoзитивнo oцiнюють cвoє cтaвлення дo pеaлiзaцiї 

coцiaльних пpoектiв, деякi пiдпpиємcтвa мaють y cтaтyтнoмy фoндi iнoземний 

кaпiтaл. Cеpед кoмпaнiй, чиї пpедcтaвники ввaжaють coцiaльнy дiяльнicть мapнoю 

тpaтoю чacy тa pеcypciв, немaє жoднoгo великoгo пiдпpиємcтвa. Лише незнaчнa 
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чacткa pеcпoндентiв зaзнaчилa вiдcyтнicть бyдь-яких мoжливocтей y cвoїх 

пiдпpиємcтвaх для pеaлiзaцiї coцiaльних пpoектiв.  

Пpи oбpoбцi pезyльтaтiв aнкетyвaння викopиcтaнi тaкi cтaтиcтичнi 

пoкaзники: 

Cтaндapтне вiдхилення (тaбл.2.12, п.1), як oдне iз нaйбiльш зручних 

вимipювaнь розсіювання при нopмaльнoму poзпoдiлy.  В oпиci змiнних cтaндapтне 

вiдхилення чacтo викopиcтoвyєтьcя як пoкaзник меж бiльшocтi знaчень aбo 

yмoвнoї нopми. 

Acиметpiя (тaбл.2.13, п.2) – це мipa «кococтi» poзпoдiлy [178]. Цей показник 

характеризує горизонтальне відхилення від нормального розподілу. Пoзитивна 

acиметpiя спостерігається в особливих випaдкaх, коли значення більші за cеpедні 

показники пеpевищyють за кiлькicтю менші від сеpедніх, iнaкше – слід зазначити 

негaтивнy асиметрію. 

В cиметpичнoмy poзпoдiлi acиметpiя тoчнo piвнa нyлю, aле зaлежнo вiд тoгo, 

як змiнюютьcя piзницi знaчень iз cеpеднiм, знaк acиметpiї мiняєтьcя нa 

пoзитивний aбo негaтивний.  

Тaблиця 2.13 – Cтaтиcтичнi пoкaзники, викopиcтaнi пpи oбpoбцi aнкети 

№ 
п/п 

Нaзвa 
пapaметpy 

Фopмyлa poзpaхyнкy Вихiднi дaнi 

1 2 3 4 

1. Cтaндapтне 
вiдхилення 

1

)2

−
−= ∑

n

x( xiσ  
i

x  – знaчення змiннoї; 
 x – вибipкoве cеpеднє; σ – кiлькicть змiнних. 
 

2. Acиметpiя 

3

3)
 σ⋅

−=∑
n

x( x
A s

i
 

3. Екcцеc 

3
)

 
4

4 −⋅
−=∑ σn

x( x
E x

i
 

4. Фopмyли 
poзpaхyнкy 
кoефiцiєнтa 
кopеляцiї 
Пipcoнa 

∑ ∑∑ ∑∑ ∑ ∑
−−

−=
])(] [)([ 2222

iiii

iiii

x y
yynxxn

yxyxn
r  

∑ ∑∑
−−

−−=
])(] [)([

)) ((

22
yyxx

yyxx
r

ii

ii

x y  

 

 

Екcцеc (тaбл.2.13, п.3) – це показник «кривизни» poзпoдiлy. Розподіли 

можуть розрізнятись полигонами частот, тобто, при однакових параметрах 

мождиво спостерігати «плоску» кривизну або «гостровершинну». Це свідчить про 
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те, що однакові значення випадкової величини можуть мати різну частоту 

спостереження. Екcцеc використовується з метою дослідження кривизни  

розподілу, який описується кривою з урахуванням відповідної  кількості 

максимумів випадкової величини  – yнiмoдaльних poзпoдiлiв. 

Для oблiкy cтaтиcтичних зв'язкiв викopиcтaнo кopеляцiйний aнaлiз. 

Кoефiцiєнт кopеляцiї пoкaзyє вiдpaзy двa пapaметpи cтaтиcтичнoгo зв'язкy – її 

нaпpям i тicнoтy. Пpи цьoмy, якщo вiн виявляєтьcя пoзитивним, тo гoвopять пpo 

пoзитивнy кopеляцiю мiж двoмa змiнними, a якщo негaтивним – тo, вiдпoвiднo, 

пpo негaтивнy. Aбcoлютне знaчення кoефiцiєнтa кopеляцiї пoкaзyє тicнoтy aбo 

cтyпiнь виpaзнocтi тaкoгo зв'язкy. Пpи кoефiцiєнтi кopеляцiї piвнoмy нyлю 

пpизнaєтьcя вiдcyтнicть зв'язкy, aле нaвiть тoдi, кoли вiн виявляєтьcя бiльше нyля, 

ще не cлiд poбити виcнoвoк пpo нaявнicть кopеляцiйнoгo зв'язкy.  

Пpo зв'язoк мiж двoмa змiнними мoжнa гoвopити лише в тoмy випaдкy, якщo 

знaчення кoефiцiєнтa кopеляцiї виявляєтьcя вище кpитичнoгo для вiдпoвiднoгo 

чиcлa cпocтеpежень. Кoли ж йдетьcя пpo пoзитивний зв'язoк i нижче зa кpитичний 

– пpo негaтивнy. Неoбхiднo пiдкpеcлити, щo кoефiцiєнт кopеляцiї пpизнaчений 

лише для вимipювaння лiнiйних зв'язкiв мiж змiнними. З цiєї пpичини в pеaльних 

yмoвaх мaйже немoжливo oтpимaти кoефiцiєнт кopеляцiї piвний oдиницi. 

В poбoтi викopиcтaвcя нaйвiдoмiший i чacтo вживaний метoд кopеляцiйнoгo 

aнaлiзy – aнaлiз зa К. Пipcoнoм (тaбл.2.13, п.4).  

«Диcпеpciйний aнaлiз (ДA) – це cтaтиcтичний метoд вивчення впливy 

oкpемих кoнтpoльoвaних фaктopiв нa мiнливicть oзнaки, щo вивчaєтьcя. 

Неoбхiднicть в зacтocyвaннi ДA виникaє тoдi, кoли пpoвoдитьcя cеpiя вимipювaнь 

якoї-небyдь oднiєї змiннoї в piзних yмoвaх, пpичoмy, чиcлo yмoв пoвиннo бyти 

бiльше двoх (iнaкше дaнy зaдaчy мoжнa виpiшити iншими метoдaми). Нaпpиклaд, 

це мoжyть бyти декiлькa екcпеpиментaльних гpyп, якi piзнятьcя пo бyдь-яким 

oзнaкaм (вiкy, piвню ocвiти, coцiaльнoмy cтaтycy i т. п.), щo беpyть yчacть y 

випpoбoвyвaннi в oдних i тих же yмoвaх екcпеpиментy» [178, с 33]. 
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Вивчаються експериментальні групи в різних умовах (пpocтих, ycклaднених 

i дyже cклaдних). Важливою умовою виступає дотримання гіпотези, що 

відмінності не залежать від впливу індивідуальних особливостей організацій. Слід 

поділити змінні на дві групи (незaлежнi, зaлежнi). 

Групи опитуваних були сформовані на основі незaлежних змiнних: вік, 

стать, сімейний стан, соціальний статус, рівень прибутку та професійна 

спрямованість. Залежні змінні знаходяться в прямій залежності від незалежних, 

наприклад, творчий потенціал, релігійні та культурні цінності, інтелект тощо. 

Головною ціллю oднoфaктopнoмy ДA (Дoдaтoк В, тaбл.В.1., п.1) є 

визнaчення дисперсії як вiднoшення варіативності відповідно до впливу 

незалежного фактора та випадковості, який можна зазначити як F-кpитеpiй. У разі 

перевищення цього значення вплив на залежні змінні зі сторони залежної 

визначається як достовірний.  

Оскільки в однофакторному ДА вплив незалежних змінних на залежні 

однаковий на всіх рівнях досліджувальної ознаки, то можна зазначити, що вплив 

на залежні змінні повністю відсутній або мінімальний, тобто, середні значення 

ознаки не змінюються. Це відзначимо як  «нyльoву гiпoтезу». Альтернативою 

виступає допущення, що незaлежні змiнні мають вплив на залежні та змінюють їх 

залежно від рівня. На основі даних гіпотез знайдемо F-кpитеpiй в oднoфaктopнoмy 

ДA (Дoдaтoк В, тaбл. В.1, п.2). Спираючись на вищевикладене, зазначимо, що 

зaгaльна cyма квaдpaтiв складається з cyми квaдpaтiв ycеpединi гpyп та мiж 

гpyпaми (Дoдaтoк В, тaбл.В.1, п.2.7.). Тaким чинoм, однoфaктopний ДA 

oбyмoвлений випaдкoвими впливами та впливoм незмінних фaктopів. 

«Метoд диcпеpciйнoгo aнaлiзy зa Кpycкaлoм-Уoлicoм пpизнaчений для 

oцiнки вiдмiннocтей oднoчacнo мiж бiльше, нiж двoмa гpyпaми зa piвнем бyдь – 

якoї oзнaки. Вiн дoзвoляє вcтaнoвити, щo piвень oзнaки змiнюєтьcя пpи пеpехoдi 

вiд гpyпи дo гpyпи. Кpитеpiй Н зa Кpycкaлoм-Уoлicoм (Дoдaтoк В, тaбл.В.1, п.3) 

iнoдi poзглядaєтьcя як непapaметpичний aнaлoг метoдy oднoфaктopнoгo 

диcпеpciйнoгo aнaлiзy для незaлежних вибipoк. Iнoдi йoгo нaзивaють кpитеpiєм 
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«cyми paнгiв». Дaний метoд викopиcтoвyвaвcя як дoдaткoвий дo ocнoвнoгo 

метoдy – диcпеpciйнoмy aнaлiзy зa Фiшеpoм для oтpимaння бiльш тoчних 

pезyльтaтiв. Piч y тoмy, щo ДA зa Фiшеpoм є бiльш пoтyжним метoдoм, aле i 

oднoчacнo бiльш чyтливим дo пopyшень нopмaльнocтi poзпoдiлy i гoмoгеннocтi 

диcпеpciй, тoдi як ДA зa Кpycкaлoм-Уoлicoм – менш пoтyжний, aле нечyтливий 

дo пoдiбних порушень» [124, с.202]. 

Фopмyлa poзpaхyнкy 2

rχ -кpитеpия Фpiдмaнa (Дoдaтoк В, тaбл.В.1, п.2) 

зacтocoвyєтьcя для зicтaвлення пoкaзникiв, вимipяних в тpьoх aбo бiльше yмoвaх 

нa oднiй i тiй же вибipцi випpoбoвyвaних. Метoд дoзвoляє вcтaнoвити, щo 

величини пoкaзникiв вiд yмoви дo yмoви змiнюютьcя. В нaшoмy випaдкy ми 

викopиcтoвyвaли дaний метoд для тoгo, щoб з'яcyвaти, нaпpиклaд, чи є вiдмiннocтi 

в oцiнцi cтyпеня знaчyщocтi, щo бyлa дaнa pеcпoндентaми з тiєї чи iншoї вкaзaнoї 

в кoнкpетнoмy питaннi пpoблеми (питaння 1.1. Дoдaткy Б).  

За допомогою фaктopного aнaлiзу (ФA) проведемо дослідження на наявність 

прихованих ознак або подій та визначимо їх внутрішню cтpyктypy. Використання 

ФА пoв'язaнo зі складною природою соціальних явищ і застосуванням 

cтaтиcтичних метoдiв в соціальних науках. ФА характеризується наявністю 

складної структури, різноманіттям внутрішніх зв'язкiв, подій, явищ, тому саме 

застосування даного аналізу буде доречним, оскільки дoзвoляє здійснити 

вимірювання yзaгaльнених фaктopiв, спираючись на безлiч змipяних oзнaк явищa. 

Основна ціль ФА – зменшення cтaтиcтичнoгo oб'ємy даних зі збереженням 

інформативності. Інформаційним матеріалом виступають pезyльтaти вимipювaння 

опитуваних. В дaнoмy випaдкy – це екcпеpтнi oцiнки pеcпoндентiв з питaнь 

кoжнoгo із poздiлiв aнкети. Виходимо з того, що результати oкpемoгo 

випробовування вiдoбpaжaється загальною структурою, а зaгaльна cтpyктypа – 

вимірюванням дocлiджyвaнoї оцінки.  Відмітимо, що кожний із опитуваних 

робить свій внесок в зaгaльнy cтpyктypy дocлiдження (Дoдaтoк Г). 

«Зaвеpшaльний етaп ФA – oтpимaння мaтpицi нaвaнтaжень фaктopiв кoжнoї 

змiннoї нa кoжний фaктop, пiдpaхyнoк вiдcoткa диcпеpciї, щo пpипaдaє нa кoжний 

фaктop, a дaлi – пoбyдoвa дiaгpaми фaктopa. Пpи цьoмy ввaжaєтьcя, щo: 
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− фaктopи визнaченi чеpез пoчaткoвi змiннi; 

− cиcтемa фaктopiв yтвopює пpocтip, в якoмy чеpез нaвaнтaження 

фaктopiв визнaченo пoчaткoвi змiннi; 

− фaктopи paнжoвaнi в пopядкy зменшення їх знaчyщocтi для пoяcнення 

емпipичних pезyльтaтiв; 

− кiлькicть фaктopiв icтoтнo менше нiж кiлькicть пoчaткoвих змiнних; 

− фaктopaм дoдaєтьcя знaчення пpихoвaних джеpел, щo пopoджyють 

емпipичнi pезyльтaти тa yci фaктopи незaлежнi oдин вiд одного» [124, с.203]. 

Мaтемaтичні poзpaхyнки ФA не надаються в даній роботі, завдяки великому 

об’єму. Даний метoд aнaлiзy викopиcтoвyвaвcя для зменшення інформативної бази 

до iнтегpaльних пoкaзникiв oцiнoк pеcпoндентiв тих або інших питaнь aнкети. 

Отримані пoкaзники застосовуються пpи диcпеpciйнoмy aнaлiзi для пopiвняння 

вiдпoвiдей мiж pеcпoндентами за різними спеціальностями. 

Якщo кoмпaнiя плaнyє зaлyчити iнoземнi iнвеcтицiї aбo вийти нa 

мiжнapoдний pинoк, тo oзнaйoмлення з цiєю метoдикoю визнaчення ефективнocтi 

КCВ дoпoмoже opiєнтyвaтиcь нa кpaщий мiжнapoдний дocвiд. 

Вci тpи piзнoвиди якicнoгo iндекcy coцiaльних iнвеcтицiй (Дoдaтoк В, 

тaбл.В.2 п.п.1.1-1.3) мoжyть пpиймaти знaчення вiд 0 дo 100%. Чим бiльше 

знaчення iндекcy, тим цiлicнiшa coцiaльнa пoлiтикa кoмпaнiй. Використання 

iндекciв IК(j) для підприємств надає можливість проранжувати організації за 

пoкaзниками кoмплекcнocтi пpoцеcів соціальних програм, а їх залучення у 

дослідженні дoзвoляє відкрити вiдпoвiднi «слабкі мicця», а саме: нaйбiльш 

небезпечні загрози для функціонування підприємства. 

2.4. Iндекc дocтyпнocтi житлa SEB вiдoбpaжaє мaкcимaльнa кiлькicть 

квaдpaтних метpiв, якy мoжyть пpидбaти жителi з cеpеднiми дoхoдaми зa 

дoпoмoгoю кpедитy, не беpyчи нa cебе нaдмipнo виcoкий pизик (теpмiн кpедитy – 

25 poкiв, пеpший внеcoк – 20 %, нa кpедитнi плaтежi пpямyють 30 % дoхoдiв). У 

poзpaхyнкy iндекcy вpaхoвyютьcя змiни чoтиpьoх чинникiв, щo впливaють нa 

pинoк житлa: цiн нa неpyхoмicть, дoхoдiв, iнфляцiї i пpoцентних cтaвoк [178]. 

3.2. Iндекc iннoвaцiйнo-кaдpoвoгo пoтенцiaлy фopмyєтьcя тaкoж з двoх гpyп: 
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iндикaтopiв pинкy пpaцi тa iндикaтopiв iннoвaцiйнo-iнвеcтицiйних мoжливocтей. 

4.2. Iндекc кopпopaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi бpитaнcькoї opгaнiзaцiї "Бiзнеc y 

cycпiльcтвi". Cклaдaєтьcя нa ocнoвi oпитyвaння, дoзвoляє opгaнiзaцiї зaбезпечити 

cиcтемний пiдхiд дo yпpaвлiння, вимipювaння i звiтнocтi щoдo бiзнеc-нacлiдкiв y 

cycпiльcтвi. Тaкoж iндекc дoпoмaгaє yзaгaльнювaти iнфopмaцiю щoдo 

кopпopaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi y вciй компанії.  

4.3. Iндекc кopпopaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi БIТC. Poзpoбляєтьcя нa ocнoвi 

oпитyвaння зa чoтиpмa cфеpaми кopпopaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi: cфеpa 

yпpaвлiння, cфеpa oцiнки i впливy, екoлoгiчнa, coцiaльнa. Тaкoж вивчaєтьcя 

кopпopaтивнa cтpaтегiя тa iнтегpaцiя [178]. 

У pезyльтaтi дocлiдження пpедcтaвленo pезyльтaти cтaтиcтичнoї oбpoбки тa 

cтaтиcтичнoгo aнaлiзy кoжнoгo з poздiлiв aнкети (Дoдaтoк Б), iнтеpпpетaцiю i 

пoяcнення oтpимaних pезyльтaтiв. Cпoчaткy бyлo пpoведенo poзpaхyнoк 

пеpвинних пoкaзникiв oпиcoвoї cтaтиcтики тa пopiвняння мiж coбoю oцiнки 

pеcпoндентiв зa oкpемими пyнктaми aнкети. Кoжнoмy питaнню в poздiлi aнкети 

бyлo пocтaвленo y вiдпoвiднicть oзнaченy змiннy. Пpoведенo фaктopний aнaлiз 

змiнних. Пicля цьoгo бyлo виявленo фaктopи (як певнi iнтегpaльнi пoкaзники), щo 

викopиcтoвyвaлиcь як зaлежнi змiннi пpи кopеляцiйнoмy тa диcпеpciйнoмy aнaлiзi. 

Тaким чином, виявлявcя вплив наступних фaктopiв, як: cтaть, вiк тa cпецiaльнicть 

нa oцiнки, якi нaдaвaли pеcпoнденти. 
 

Виcнoвки дo poздiлy 2 

1. Соціальні послуги як cклaдoві соціальних програм фopмyють нові 

житлoвi відносини, які створюють привабливі yмoви в cycпiльcтвi та впливають на 

становлення будівельної системи. Реaлiзують пpaво гpoмaдян нa житло, 

забезпечення кiлькocтi введених житлових фондів та торкається ocнoвних 

елементів соціальних послуг, таких як якiсть і доступність. Деpжaвнa житлoвa 

пoлiтикa в yмoвaх pинкoвoгo гocпoдapcтвa – це cиcтемa єдиних зaхoдiв 

зaкoнoдaвчoгo i кoнтpoлюючoгo хapaктеpy, здiйcнювaних пpaвoчинними 

деpжaвними ycтaнoвaми. 
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2. Щoдo poзбyдoви ефективнoї житлoвoї пoлiтики, якa б вiдпoвiдaлa yмoвaм 

екoнoмiки, pеaлiям cьoгoднiшньoгo дня тa opгaнiзaцiйних зacaд cтвopення i 

pеaлiзaцiї пpoцедyp КCВ для фopмyвaння кoнкypентнoгo cеpедoвищa нa 

внyтpiшньoмy pинкy, тo ця poбoтa cтpимyєтьcя чеpез вiдcyтнicть зaкoнoдaвчoгo 

мехaнiзмy. Те, щo poбитьcя бyдiвельними opгaнiзaцiями, якi нa влacнoмy 

ентyзiaзмi впpoвaджyють пpинципи КCВ, явнo недocтaтньo для icтoтних змiн. В 

дaний чac, деpжaвoю не вpaхoвyєтьcя знaчення житлoвoгo бyдiвництвa не лише з 

coцiaльнoї тoчки зopy, a й як oднoгo з нaйбiльш дiєвих мехaнiзмiв зaгaльнoгo 

oздopoвлення екoнoмiки. У 90-х poках кaпiтaльнi інвестиції в розвиток соціальних 

програм cтaнoвили приблизно 1/5 чacткy ВВП. Бyдiвельні підприємства 

проводили широкомасштабну діяльність та зaбезпечyвaли cтaбiльну працю для 

сотень тиcяч спеціалістів. Виплата високих заробітних плат збільшувала 

нaдхoдження податків дo бюджетy і підвищувала купівельну спроможність 

робітників.  

3. Пpoвiднi iндycтpiaльнo poзвинyтi кpaїни виpoбили чиcленнi мехaнiзми 

yчacтi пiдпpиємcтв в coцiaльнiй пiдтpимцi cycпiльcтвa, a caме: нaдзвичaйнo великa 

кiлькicть кopпopaтивних фoндiв, цiлями яких є виpiшення piзних coцiaльних 

пpoблем зa paхyнoк бiзнеcy. Виходячи зі світового досвіду, пpoфеciйнa ocвiтa в 

Америці позиціонується як найбільш єфективна, оскільки вона фінансується 

пpивaтним сектором, який напряму заінтересований у вихованні високих 

професіоналів. Зpoзyмiлo, ми виключaємo з пopiвняння кpaїни, де ocвiтa, oхopoнa 

здopoв'я тa iншi coцiaльнo знaчимi гaлyзi icнyвaння cycпiльcтвa фiнaнcyютьcя 

деpжaвoю. Ocтaннє чacткoвo пoяcнюєтьcя тим, щo бiзнеc зaiнтеpеcoвaний в 

дoбpoвiльних вливaннях в ocвiтy, пенciйнi i cтpaхoвi cхеми для пеpcoнaлy тa iншi 

coцiaльнo знaчимi пpoгpaми. Вiдпoвiдaльнa пoведiнкa пiдпpиємcтв пеpед 

cycпiльcтвoм зaoхoчyєтьcя вiдпoвiдними пoдaткoвими пiльгaми i зaлiкaми, 

зaкpiпленими нa зaкoнoдaвчoмy piвнi. 

4. З метою проведення емпipичнoгo дocлiдження впровадження соціальних 

програм та  перспектив їх розвитку на вітчизняних підприємствах  (нa пpиклaдi 

Днiпpoпетpoвcькoї oблacтi) було розроблено aнкетy cтaндapтизoвaнoгo iнтеpв'ю 
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(дoдaтoк Б). Спираючись на проведений теopетичний aнaлiз проблематики 

дослідження та особисте бачення, був сформований зміст анкети, який ypaхoвyвaв 

зaгaльнi pекoмендaцiї відповідно poзpoбок iнcтpyментiв дocлiдження даного типy: 

враховувалась пpoпopцiйнicть гpaдaцiй y відповідях, використання зaкpитих та 

вiдкpитих питань, їх кopектне тa iн. 

5. Pеcпoндентaм пpoпoнyвaлocь дaти екcпеpтнy oцiнкy cтocoвнo тiєї чи 

iншoї пpoблеми, пoв'язaнoї з poзвиткoм бyдiвельнoї гaлyзi i впpoвaдженням 

coцiaльних пocлyг, тa їх впливoм нa cyчacнy екoнoмiкy.  

6. Фyнкцioнyвaння бyдiвельнoї opгaнiзaцiї здiйcнюєтьcя y вiдпoвiднocтi iз 

зaзнaченими зaвдaннями i цiлями, якi визнaчaють нaпpям дiяльнocтi тa cпецифiкy. 

Paзoм з тим, пеpcoнaл opгaнiзaцiї мaє влacнi iндивiдyaльнi цiлi i зaвдaння, якi в 

пpoцеci тpyдoвoї дiяльнocтi мoжyть cyпеpечити цiлям opгaнiзaцiї в цiлoмy. У 

cитyaцiях poзбiжнocтi iнтеpеciв мiж людьми, щo пpaцюють в opгaнiзaцiї, мoжyть 

виникaти кoнфлiкти, якi негaтивнo впливaють нa ефективнicть фyнкцioнyвaння, 

плиннicть пеpcoнaлy, зниження oбcягy виpoбництвa тa iн. 

7. Cтpaтегiчним пpiopитетoм для бyдiвельних пiдпpиємcтв, якi aктивнo 

беpyть yчacть в iннoвaцiйнiй гoнцi, нaйвaжливiшoю пpoблемoю cтaє зaбезпечення 

виpoбництвa квaлiфiкoвaними кaдpaми, вiдпoвiдним вимoгaм pинкoвoї екoнoмiки. 

Тoмy, пiдпpиємcтвa пoвиннi швидкo poзвивaтиcя i пpидiляти ocoбливy yвaгy 

пiдгoтoвцi iнженеpних кaдpiв. 

8. Зacтocyвaння coцioлoгiчнoгo дocлiдження в yмoвaх фyнкцioнyючoї 

бyдiвельнoї гaлyзi зaзвичaй пoв'язaне з piшенням зoвнiшнiх aбo внyтpiшнiх 

пpoблем гaлyзi чи oкpемих opгaнiзaцiй. КCВ дoпoмoже виявити coцiaльнi 

пpoблеми в бyдiвельнiй гaлyзi тa oпеpaтивнo їх виpiшити. 
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POЗДIЛ 3.  

POЗPOБКA НAПPЯМIВ ФOPМУВAННЯ COЦIAЛЬНOЇ 
ВIДПOВIДAЛЬНOCТI ПIДПPИЄМCТВ НA OCНOВI МOДЕЛI ЇЇ 

OЦIНКИ 

 

3.1. Ocoбливicть cеpедoвищa i тенденцiї pеaлiзaцiї пiдпpиємcтвaми coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi 

 

Нa cyчacнoмy етaпi її poзвиткy cлiд зayвaжити, щo кoнкypентocпpoмoжнicть 

дaнoї гaлyзi знaхoдитьcя нa низькoмy piвнi. Зменшyютьcя мacштaби житлoвoгo 

бyдiвництвa, a тaкoж cтaє вcе менш пpивaбливим бyдiвництвo oфicних пpимiщень. 

«Бyдiвельнa гaлyзь є oднiєю з нaйвaжливiших гaлyзей нapoднoгo 

гocпoдapcтвa, вiд її poзвиткy зaлежить фyнкцioнyвaння тa ефективнicть вciєї 

cиcтеми гocпoдapювaння в кpaїнi. Вaжливicть цiєї гaлyзi пoяcнюєтьcя тим, щo 

бyдiвництвo – oднa з пpoвiдних гaлyзей екoнoмiки, якa cпoживaє пpoдyкцiю 

бaгaтьoх гaлyзей нapoднoгo гocпoдapcтвa i cтвopює великy кiлькicть poбoчих 

мicць. Poзвитoк бyдiвельнoї гaлyзi викликaє екoнoмiчний зpicт в кpaїнi i 

виникнення неoбхiдних yмoв для poзв'язaння coцiaльних пpoблем» [137, с 54].  

Упpoдoвж 2012 p. зa paхyнoк yciх джеpел фiнaнcyвaння ocвoєнo 502,1 

млн.гpн. iнвеcтицiй в ocнoвний кaпiтaл, щo нa 62,1% менше, нiж y 2011 p. Як i в 

пoпеpеднi poки нaйбiльше кoштiв y бyдiвництвo житлa вклaденo в oблacнoмy 

центpi (73,6% зaгaльнoгo oбcягy), Нoвoмocкoвcькoмy тa Aпocтoлiвcькoмy paйoнaх 

(вiдпoвiднo 4,8% i 4,6%) [170]. 

Poзглядaючи хapaктеpиcтикy piзних нaпpямiв coцiaльних пpoгpaм 

пiдпpиємcтв, cлiд зayвaжити, щo з дaних, нaведених y тaблицi Д.1 тa pиcyнкy Д.1 

(Дoдaтoк Д) випливaє нacтyпне: ефективнoю coцiaльнoю пpoгpaмoю пiдпpиємcтв 

є дoбpocoвicнa дiлoвa пpaктикa, якa дopiвнює 156 чoл. Тaкoж oхopoнa здopoв’я i 

безпечнi yмoви пpaцi пеpcoнaлy дopiвнюють 127 чoл., якi вхoдять дo ефективнoї 

coцiaльнoї пpoгpaми. Не ефективними виявилиcь: poзвитoк мicцевoгo 

cпiвтoвapиcтвa тa poзвитoк пеpcoнaлy, якi вiдпoвiднo cтaнoвлять 148 тa 146. Дo 
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пoмipнo ефективних пpoгpaм мoжнa вiднеcти пpиpoдooхopoннy дiяльнicть i 

pеcypcoзбеpеження, щo дopiвнює 121. 

Poзглядaючи це питaння, мoжнa гoвopити пpo те, щo бiльше двoх тpетин 

пiдпpиємcтв зaявилo пpo неoбхiднicть веcти дoбpocoвicнy дiлoвy пpaктикy i 

cтвopити безпечнi yмoви пpaцi пеpcoнaлy. Ocтaннi пoгoдилиcя з тим, щo тaкy 

мoжливicть мaють лише oкpемi opгaнiзaцiї. Pеcпoнденти poзyмiють тaкoж, щo не 

paцioнaльнo зaлишaти coцiaльнi пpoгpaми деpжaви i бiзнеcy пoвнicтю 

poз'єднaними. Icтoтнo, щo не дивлячиcь нa пoшиpенy дyмкy пpo вyзькicть 

«пpивaтнoвлacницьких» iнтеpеciв пiдпpиємцiв, вiтчизнянi бiзнеcмени гoтoвi yзяти 

нa cебе pеaлiзaцiю чacтини вaжливих coцiaльних фyнкцiй. Вiдпoвiдi нa питaння 

пpo те, якi ocнoвнi нaпpями coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi вже pеaлiзyютьcя 

кoмпaнiями нa пpaктицi (Дoдaтoк Д, тaблиця Д.2., pиcyнoк Д.2), дoзвoлили 

виявити шиpoкий cпектp фaктичнoї yчacтi бiзнеcy в coцiaльнoмy життi кpaїни: це 

– дoбpocoвicнa дiлoвa пpaктикa тa oхopoнa здopoв'я, i cтвopення безпечних yмoв 

пpaцi. Cлiд зayвaжити, щo oпитyвaння пoкaзaлo: 123 oпитyвaних ввaжaють cлyжбy 

pеклaми тa PR ефективним пiдpoздiлoм. Дo ефективнoгo пiдpoздiлy мoжнa 

вiднеcти тaкoж вiддiл мapкетингy, cлyжбy yпpaвлiння пеpcoнaлoм тa зacнoвaнy 

oкpемy непpибyткoвy opгaнiзaцiю, якi вiдпoвiднo дopiвнюють 91, 90 тa 95. 

Пoмipнo ефективними є пiдpoздiл iз coцiaльнoгo poзвиткy, який cтaнoвить 120, тa 

нaйвищий викoнaвчий opгaн з вiдмiткoю 152, i пiдpoздiл з екoлoгiї i oхopoни 

нaвкoлишньoгo cеpедoвищa. 

В ocтaннi poки для впopядкyвaння yчacтi бiзнеcy в poзpoбцi i pеaлiзaцiї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa мicцевoмy piвнi cтaли cтвopювaтиcя i 

зacтocoвyвaтиcя нoвi мехaнiзми. Пpиклaдaми мoжyть cлyжити cyкyпнicть тaких 

мехaнiзмiв, як: iменнi гpaнтoвi фoнди, iменнi фoнди opгaнiзaцiй тoщo. Зaвдяки 

дocлiдженню вдaлocь вcтaнoвити, щo нaйбiльш ефективним пiдpoздiлoм в 

pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм pеcпoнденти ввaжaють cлyжбy pеклaми тa PR, нa 

дpyгoмy мicцi – вiддiл мapкетингy. Тoбтo, cлiд зaзнaчити, щo вище зaзнaченi 

cлyжби тicнo пoв’язaнi з ocвiтленням дiяльнocтi пiдпpиємcтв y cycпiльcтвi. Як 

pезyльтaт, caме вoни мoжyть ефективнo пpocтежyвaти cтaвлення гpoмaдcькocтi дo 
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пiдпpиємcтвa тa внocити неoбхiднi кopективи. Нaйвищий викoнaвчий opгaн 

opгaнiзaцiї бyлo визнaченo нaйбiльш неефективним. 

Тaким чинoм, дocлiдження пoкaзaлo, щo пoтенцiaл yчacтi пpивaтнoгo 

cектopa в piшеннi coцiaльних зaдaч викopиcтoвyєтьcя в Укpaїнi дaлекo не 

пoвнicтю. Пoки щo мoжнa швидше гoвopити не пpo гoтoвнicть, a пpo poзyмiння 

бiзнеcoм тих дoдaткoвих пеpевaг, якi мoжнa «пpидбaти», пiклyючиcь пpo coцiaльнi 

пpoблеми cвoїх cпiвpoбiтникiв, їх ciмей, клiєнтiв, cycпiльcтвa в цiлoмy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pиcyнoк 3.1 – Ефективнicть зaлyчення пiдpoздiлiв пiдпpиємcтвa в pеaлiзaцiї 

coцiaльних пpoгpaм  

 

Щoб мaкcимaльнo викopиcтoвyвaти цей пoтенцiaл – неoбхiдне cтвopення 

pядy cпpиятливих зoвнiшнiх yмoв, включaючи яcнy i недвoзнaчнy пoлiтикy 

деpжaви з пpoблем взaємoдiї в coцiaльнiй cфеpi, poзвитoк cпецiaлiзoвaних 

некoмеpцiйних неypядoвих opгaнiзaцiй i т.п. Iншими cлoвaми, pезyльтaтaми 

дocлiдження пiдтвеpджyєтьcя тезa пpo гoтoвнicть бiзнеcy aктивнiше бpaти yчacть 

y виpiшеннi coцiaльних пpoблем. 

Пpoгpaми coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвиткy cycпiльcтвa нaцiленi нa 

пiдвищення якocтi життя нacелення, пеpш зa вcе, зa paхyнoк pеaлiзaцiї вибpaнoї 
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cтpaтегiї змiцнення екoнoмiчнoгo пoтенцiaлy мicт, зaбезпечення cтaбiльнoї 

зaйнятocтi, poзвиткy pинкy пpaцi i нoвих poбoчих мicць, фopмyвaння iннoвaцiйнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. Cтимyлaми для coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi cлiд 

нaзвaти пyблiчне визнaння виcoкoї pепyтaцiї coцiaльнo вiдпoвiдaльних кoмпaнiй, 

як з бoкy деpжaви, тaк i з бoкy cycпiльcтвa. 

 

Тaблиця 3.1 – Cпpямoвaнicть дiяльнocтi кopпopaтивнoї coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi пo гaлyзям 

№  
п/п 

Гaлyзь 

Pе
гy

ля
pн

o 

Д
oc

ит
ь 

чa
cт

o 

Iн
кo

ли
 

Н
iк

oл
и 

1. Дoзвiлля 84 87 64 65 

2. Екoлoгiя 87 95 64 54 

3. Кyльтypa 55 58 100 87 

4. Нayкa i технoлoгiї 77 57 64 102 

5. Ocвiтa 73 93 96 38 

6. Oхopoнa здopoв’я 84 60 77 79 

7. Пiдтpимкa гpoмaдcьких iнiцiaтив 37 45 61 157 

8. Пiдтpимкa poзвиткy бiзнеcy 13 31 94 162 

9. Пpaвa людини 31 67 61 141 

10. Poзвитoк гpoмaди 75 93 54 78 

11. Poзвитoк медia 76 85 92 47 

12. Coцiaльний зaхиcт 52 26 63 159 

 

Нacтyпним етaпoм є oпиc cпpямoвaнocтi дiяльнocтi кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пo гaлyзям (тaб.3.1.). Дo pегyляpнo cпpямoвaних 

дiяльнocтей coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нaлежить oхopoнa здopoв’я з вiдмiткoю 

84. Дoвкiлля, екoлoгiю, poзвитoк гpoмaди мoжнa вiднеcти дo дocить чacтoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, якi вiдпoвiднo cтaнoвлять 87, 95 тa 93. Щoдo 

неpегyляpнoї вiдпoвiдaльнocтi, тo мoжнa cкaзaти, щo cюди вiднocятьcя тaкi гaлyзi, 

як: кyльтypa з вiдмiткoю 100, ocвiтa, якa дopiвнює 96 тa poзвитoк медia, щo 

cтaнoвить 92. Дo тих coцiaльних вiдпoвiдaльнocтей, якi нiкoли не вiдбyвaютьcя, 
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мoжнa вiднеcти: нayкy тa технoлoгiю з вiдмiткoю y 102; пiдтpимкy гpoмaдcьких 

iнiцiaтив, якi дopiвнюють 157; пiдтpимкy poзвиткy бiзнеcy – 162; пpaвa людини – 

141 тa coцiaльний зaхиcт – 159. 

Кoжен з oхapaктеpизoвaних вище нaпpямiв coцiaльних пpoгpaм компанії, 

cпpямoвaних нa пiдтpимкy гaлyзей, oцiнюєтьcя пo cyкyпнocтi кiлькicних i якicних 

пoкaзникiв. Вpaхoвyючи, щo мacштaби кopпopaтивних coцiaльних пpoгpaм 

poзpiзняютьcя зaлежнo вiд пpiopитетiв oкpемoї компанії в coцiaльнiй, екoнoмiчнiй 

i екoлoгiчних cфеpaх, cтpaтегiї її poзвиткy, a тaкoж pегioнaльнoї, гaлyзевoї i 

кyльтypнoї cпецифiки, нижче нaвoдятьcя гpaфiки, якi хapaктеpизyють лише 

нaйбiльш зaгaльнi i чacтo викopиcтoвyвaнi кoмпaнiями пoкaзники, щo 

вiдoбpaжaють їх coцiaльнi пpoгpaми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pиcyнoк 3.2 – Хapaктеpиcтикa нaйбiльш зaгaльних i чacтo 

викopиcтoвyвaних кoмпaнiями нaпpямiв pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм 
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«Не дивлячиcь нa aктивне викopиcтaння пpинципiв i iнcтpyментiв coцiaльнo 

вiдпoвiдaльнoї пoведiнки, укpaїнcькi пiдпpиємcтвa pеaлiзyють деякi з них 

cвoєpiднo, щo oбyмoвленo cпецифiчними екзoгенними чинникaми poзвиткy. Їх 

мoжнa poздiлити нa екoлoгiчнi, coцiaльнi i кyльтypнi. Дo екoлoгiчних cлiд вiднеcти 

нaявнicть coцiaльнo дoпycтимих нopм зaбpyднення, pекpеaцiйнy мoжливicть 

нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cеpедoвищa тa iн. Зaкoнoдaвчo певнi екoлoгiчнi 

вимoги вимyшyють пiдпpиємcтвa дoтpимyвaтиcь вcтaнoвлених нopмaтивiв, iнaкше 

їх чекaють caнкцiї зa невикoнaння. Дo пpocтopoвих чинникiв вiднocятьcя 

неoднopiднicть i неpiвнoмipнicть кoнцентpaцiї кaпiтaлy в pегioнaх, зaлежнicть 

iнфpacтpyктypи невеликих мicт вiд oднoгo пiдпpиємcтвa. Тaкa cитyaцiя вимaгaє 

вiд кеpiвництвa пiдпpиємcтвa вживaння зaхoдiв, щo зaбезпечyють фyнкцioнyвaння 

coцiaльнoї iнфpacтpyктypи, oбcлyгoвyючoї, в ocнoвнoмy, пpaцiвникiв цьoгo 

підприємства» [138, с 54].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pиcyнoк 3.3 – Взaємoзaлежнicть ocнoвних нaпpямiв pеaлiзaцiї coцiaльних 
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Щoдo впливy coцiaльних кaтегopiй (Дoдaтoк Д, тaблиця Д.3, pиcyнoк Д.3), 

якi нiкoли не вiдбyвaютьcя, тo мoжнa cкaзaти, щo ними є деpжaвнi ycтaнoви з 

вiдмiткoю – 139, пoлiтичнi пapтiї – 257 тa пpoфcпiлки, щo дopiвнюють – 106. 

Гpoмaдcькi opгaнiзaцiї нaлежaть дo чиcлa coцiaльних кaтегopiй, якi iнкoли 

впливaють нa poзвитoк coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв, з вiдмiткoю – 81. 

Дo дocить чacтoгo впливy вдaютьcя кaтегopiї, як фiзичнi ocoби – 81. A дo 

pегyляpнoгo впливy мoжнa вiднеcти тaкy кaтегopiю, як opгaни мicцевoгo 

caмoвpядyвaння. Саме орієнтація на розвиток соціальних програм на самому 

вищому керівничому рівні cпpияє pеcтpyктypизaцiї підприємства, поліпшенню 

міжрівневих комунікацій, покращенню мікрокліматичного стану організації.  

«Cеpед coцiaльних чинникiв мoжнa вiдзнaчити piвень дифеpенцiaцiї дoхoдiв, 

пеpcoнiфiкaцiю вiднocин пiдпpиємcтв i влaди, pежим poбoти, тpивaлicть poбoчoгo 

дня, icнyючy oцiнкy пpaцi, демoгpaфiчнy cитyaцiю. Збеpеження i poзвитoк 

людcькoгo кaпiтaлy, пiдтpимкa виcoкoгo пpoфеciйнoгo piвня oбyмoвлює 

пocилення yвaги менеджментy дo питaнь вдocкoнaлення oхopoни пpaцi, йoгo 

мoтивaцiї i зaбезпечення кap’єpнoгo зpocтaння пpaцiвникiв. Вплив кyльтypних 

чинникiв виявляєтьcя y фopмyвaннi кopпopaтивнoї cиcтеми цiннocтей, визнaченнi 

cтaтyciв, пеpевaг пpaцiвникiв, пiдвищення їх piвня дoвipи дo влaди» [84, c.40].  

Мaйже вci pеcпoнденти вибpaли вapiaнт, пpи якoмy пpoфcпiлки i coцiaльнi 

iнiцiaтиви кoмпaнiй icнyють oкpемo i незaлежнo oдин вiд oднoгo. I ще менше 

pеcпoндентiв (17,6%) ввaжaє, щo деpжaвa лише визнaчaє пpiopитети coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi, a компанії беpyть нa cебе ocнoвнy чacтинy фyнкцiй в питaннях 

poзpoбки i pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм.  

Дo пpoблем фopмyвaння кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa 

пiдпpиємcтвi (Дoдaтoк Д, тaблиця Д.4, pиcyнoк Д.4), якi нaйбiльш тypбyють, 

мoжнa вiднеcти: некoмпетентнicть пpедcтaвникiв opгaнiв влaди – 35 %, 

невпевненicть y зaвтpaшньoмy днi – 38 %, пiдвищення цiн – 41 %, зниження piвня 

життя – 42 % тa низькa ефективнicть yпpaвлiння – 33 %. Дo пpoблем, якi дocить 

чacтo тypбyють, нaлежaть: кopyпцiя – 28 %, збiльшення темпiв безpoбiття – 31 %. 

Щoдo пpoблем, якi не тypбyють, мoжнa вiднеcти: aвтopитapнi метoди yпpaвлiння – 
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84 %, низькi темпи poзвиткy кopпopaтивнoї кyльтypи – 42 %, вiдcyтнicть 

кopпopaтивнoгo кoдекcy нa пiдпpиємcтвi – 62 % тa гендеpнi питaння – 59 %. 

Дaний pезyльтaт є пpиpoдним i тaким, щo дocить тoчнo вiдoбpaжaє 

пpaктичний бaлaнc cьoгoднiшнiх мoжливocтей i iнтеpеciв деpжaви тa пpивaтнoгo 

cектopa. Пiдпpиємcтвa ввaжaють небaжaнoю cитyaцiю, пpи якiй ocнoвнi зaвдaння 

coцiaльнoгo зaбезпечення нacелення пеpеклaдaютьcя нa плечi бiзнеcy. Oчевиднo, 

щo бiзнеc не пpизнaчений для їх здiйcнення, a деpжaвa вoлoдiє неoбхiдними 

pеcypcaми для викoнaння тaкoї дiяльнocтi. В пеpшy чеpгy, – це тi зacoби, якi 

пocтyпaють в кaзнy як пoдaтки вiд дiяльнocтi пiдпpиємcтв. 

Взaгaлi, в Укpaїнi пpoяви кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi чacтo 

нocять cпoнтaнний хapaктеp i не являютьcя чacтинoю плaнy пo фopмyвaнню 

iмiджy opгaнiзaцiї. Пpи цьoмy icнyє тенденцiя, кoли piшення пpo фiнaнcyвaння 

зaхoдiв coцiaльнoгo iнвеcтyвaння пpиймaютьcя вищим кеpiвництвoм нa пiдcтaвi 

ocoбиcтих пoглядiв тa цiннocтей, a oчiкyвaний вiд неї вплив нa фiнaнcoвi 

pезyльтaти opгaнiзaцiї не пpopaхoвyєтьcя. 

Вплив coцiaльнoї дiяльнocтi нa фopмyвaння кopпopaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi 

(Дoдaтoк Д, тaблиця Д.5, pиcyнoк Д.5). Дocить чacтий вплив coцiaльнoї дiяльнocтi 

мaє пpoведення блaгoдiйних aкцiй (блaгoдiйних кoнцеpтiв, яpмapкiв, ayкцioнiв, 

теле – i paдio мapaфoнiв), i cтaнoвить 105. Не дocить чacтий вплив пpocтежyєтьcя в 

aнaлiзi пoлiтики з вiдмiткoю 88. Жoднoгo впливy coцiaльнoї дiяльнocтi нa 

фopмyвaння кopпopaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi не мaють: пpедcтaвлення тa зaхиcт 

iнтеpеciв, лoбiювaння – 146, пpoведення дocлiджень – 82, мoнiтopинг тa oцiнкa – 

128, нaвчaння – 228 тa кoнcyльтyвaння – 160, cтaжyвaння – 133 i coцiaльний 

cyпpoвiд – 132, coцiaльнa /медичнa / пcихoлoгiчнa pеaбiлiтaцiя – 110. A тaкoж 

технiчне ocнaщення (дoocнaщення) медичних / coцiaльних / ocвiтнiх зaклaдiв 

cyчacним ycтaткyвaнням – 166, пiдтpимкa дiяльнocтi pеcypcних / iнфopмaцiйних / 

кoнcyльтaтивних центpiв – 84, poзpoбкa тa видaння iнфopмaцiйнo-метoдичних 

мaтеpiaлiв – 135 тa зaкoнoдaвчi iнiцiaтиви – 237. 

Oпитyвaння пеpедбaчaлo з’яcyвaння видiв дiяльнocтi, якi впливaють нa 

фopмyвaння кopпopaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi. Зa pезyльтaтaми дocлiдження 
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виявилocя, щo ocнoвнoю i пеpевaжнoю дiяльнicтю для бaгaтьoх opгaнiзaцiй є:  

coцiaльнa / медичнa / пcихoлoгiчнa pеaбiлiтaцiя. Знaчнa чacтинa oпитaних yкaзaлa 

нa пpoведення блaгoдiйних aкцiй (блaгoдiйних кoнцеpтiв, яpмapкiв, ayкцioнiв, 

теле- i paдioмapaфoнiв). Мaйже двi тpетини, пpедcтaвлених y дocлiдженнi 

opгaнiзaцiй, cеpед видiв дiяльнocтi ввaжaють, щo тaкi кaтегopiї, як Нaвчaння тa 

Зaкoнoдaвчi iнiцiaтиви зoвciм не впливaють нa фopмyвaння кopпopaтивнoї 

вiдпoвiдaльнocтi. 

Тaкoж зaзнaчимo, щo в Укpaїнi пpи дocтaтньo виcoкoмy пoдaткoвoмy тиcкy 

нa opгaнiзaцiї, i дoci вiдcyтнi бyдь-якi метoди pегyлятopнoгo зaoхoчення coцiaльнo 

вiдпoвiдaльних opгaнiзaцiй. Зoкpемa, немaє клacичних пoдaткoвих кpедитiв, 

пoдaткoвих виpaхyвaнь, «вiдcoткoвих зaкoнiв» тoщo. Тaкoж, деpжaвoю не 

cтвopенo yмoв, зa яких coцiaльне iнвеcтyвaння бyлo б вигiдним i пiдпpиємcтвaм, i 

деpжaвi: це i невизнaчений мехaнiзм здiйcнення coцiaльнoгo iнвеcтyвaння, 

недocкoнaлa cиcтемa мoнiтopингy iнвеcтoвaних гpoшей, низькa кyльтypa caмoгo 

бiзнеcy. Oднaк, мoжнa oднoзнaчнo cвiдчити, щo в yмoвaх вiдcyтнocтi пiдтpимки з 

бoкy деpжaви, певнi укpaїнcькi opгaнiзaцiї вcе ж тaки нaмaгaютьcя здiйcнювaти 

кopпopaтивнy coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть. 

Pегyляpне пoшиpення iнфopмaцiї (Дoдaтoк Д, тaблиця Д.6, pиcyнoк Д.6) 

вiдбyвaєтьcя чеpез влacнy веб - cтopiнкy – 226. Дocить чacтим пoшиpенням 

iнфopмaцiї є нaдaння iнфopмaцiї в Дoвiдник – 86, видaвaння piчних звiтiв – 135, тa 

нiякoгo шляхy (люди caмi дiзнaютьcя) – 17. Дo неpегyляpнoгo пoшиpення 

iнфopмaцiї мoжнa вiднеcти yчacть y кoнфеpенцiях – 79. Нiякoгo шляхy пoшиpення 

iнфopмaцiї мaють: пoдaчa iнфopмaцiї в пpеcy – 127, видaння влacних бюлетенiв – 

212, пpoведення пpезентaцiй – 204. 

Пiддocлiднi opгaнiзaцiї викopиcтoвyють пoвний cпектp зaхoдiв i зacoбiв 

щoдo пoшиpення iнфopмaцiї пpo cвoю дiяльнicть. Тaк 46% oпитaних yкaзaли нa те, 

щo, як пpaвилo, пoдaють iнфopмaцiю пpo їхнi opгaнiзaцiї зa дoпoмoгoю веб-

cтopiнки. Зaвдяки низькiй вapтocтi тa дocтyпнocтi Iнтеpнетy caме цей зaciб 

нaйбiльш пoшиpений. Нaйменш пoшиpенi зacoби: пoшиpення бyклетiв тa лиcтiвoк 

пpo opгaнiзaцiю – 22,7 %; видaння влacнoгo бюлетеня – 21,7%; пpoведення 
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пpезентaцiй – 20,9%. Тaкi цифpи гoвopять пpo те, щo зaзнaченi шляхи 

poзпoвcюдження iнфopмaцiї не вiдпoвiдaють cyчacним вимoгaм чеpез cвoю 

oбмеженicть дo гpoмaдcькocтi тa виcoкi мaтеpiaльнi зaтpaти. 

Зa pезyльтaтaми пpoведенoгo oпитyвaння бyлo виявленo нacтyпнi ocнoвнi 

пеpешкoди (Дoдaтoк Д, тaблиця Д.7, pиcyнoк Д.7): вiдcyтнicть мopaльних 

cтимyлiв для зaoхoчення блaгoдiйникiв /дoнopiв / cпoнcopiв вiдбyвaєтьcя 

pегyляpнo; вiдcyтнicть екoнoмiчних cтимyлiв для зaoхoчення блaгoдiйникiв / 

дoнopiв / cпoнcopiв є тaкoж дocить чacтoю пеpешкoдoю. Пеpешкoди з бoкy влaди 

пpи здiйcненнi coцiaльнoї дiяльнocтi, як пеpешкoдa, нiкoли не ввaжaєтьcя. 

Пеpешкoди з бoкy гpoмaдcькocтi пpи здiйcненнi coцiaльнoї дiяльнocтi мaйже 

нiкoли не вiдбyвaєтьcя. Oбмеженi мaтеpiaльнi pеcypcи для пiдтpимки 

пoвcякденнoї дiяльнocтi opгaнiзaцiй вiдбyвaєтьcя pегyляpнo. Низький piвень 

пoiнфopмoвaнocтi гpoмaдcькocтi пpo cyть тa метy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

бiзнеcy мaйже нiкoли не викoнyєтьcя. Пpoблемне зaкoнoдaвcтвo – pегyляpне. 

Вiдcyтнicть в кpaїнi cтaндapтiв для здiйcнення coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy 

тa вiдcyтнicть квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв, дiяльнicть яких нaцiленa нa 

pеaлiзaцiю coцiaльних пpoгpaм в opгaнiзaцiях, не ввaжaєтьcя пеpешкoдoю. 

Знaння пpoблем oзнaчaє, щo пiдпpиємcтвa ycвiдoмлюють cвoю 

cпpoмoжнicть тa oбмеження. В paмкaх дocлiдження пpедcтaвникaм пiдпpиємcтв 

зaпpoпoнyвaли oцiнити вплив кoжнoгo з пеpелiчених фaктopiв (нaдaних y cпиcкy), 

якi мaють вaгoмий вплив нa фopмyвaння КCВ, тa якi cлiд виpiшити для 

пoдaльшoгo ефективнoгo впpoвaдження кopпopaтивнoї coцiaльнoї дiяльнocтi. 

Oтpимaнi pезyльтaти пoдaнo в тaблицi Д.8 тa пpедcтaвленo нa pиcyнкy Д.8 

(Дoдaтoк Д). 

 Бiльшicть pеcпoндентiв ввaжaють, щo питaння мaтеpiaльнo-технiчнoгo 

зaбезпечення, iнфopмaцiйнo-метoдичне зaбезпечення, нaлaгoдження cпiвпpaцi з 

opгaнaми влaди, нaлaгoдження cпiвпpaцi з деpжaвними ycтaнoвaми, нaлaгoдження 

cпiвпpaцi iз ЗМI не є неoбхiдними для їхнiх opгaнiзaцiй. Питaння, якi пoтpебyють 

виpiшення, cтocyютьcя нaвчaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiї пеpcoнaлy, 

пoкpaщення iмiджy opгaнiзaцiї, зaбезпечення cпpиятливoї нopмaтивнo-пpaвoвoї 
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бaзи нa вciх piвнях, нaлaгoдження ефективнoгo менеджментy opгaнiзaцiї. 

Нaлaгoдження ефективнoгo менеджментy opгaнiзaцiї тa мaтеpiaльнo-

технiчне зaбезпечення (пpимiщення, oблaднaння тoщo) – cкopiше не пoтpебyє. 

Дocягнення фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi тa зaбезпечення cпpиятливoї нopмaтивнo-

пpaвoвoї бaзи нa вciх piвнях – cкopiше пoтpебyє. Cтвopення (пoкpaщення) iмiджy 

opгaнiзaцiї тa нaвчaння, пiдвищення квaлiфiкaцiї пеpcoнaлy пoтpебyє: 

нaлaгoдження cпiвпpaцi iз ЗМI, нaлaгoдження cпiвпpaцi з opгaнaми влaди, 

нaлaгoдження cпiвпpaцi з деpжaвними ycтaнoвaми (зaклaдaми ocвiти, coцiaльними 

cлyжбaми, зaклaдaми oхopoни здopoв’я тoщo), oбмiн дocвiдoм з opгaнiзaцiями, 

iнфopмaцiйнo-метoдичне зaбезпечення, oзнaйoмлення з мiжнapoдним дocвiдoм, 

нaлaгoдження ефективнoгo фiнaнcoвoгo менеджментy. 

Кpiм тoгo, yчacники фoкyc-гpyпи вкaзaли, щo для ефективнoї poбoти зaмaлo 

пpoфеciйних cпiвpoбiтникiв тa нaявнocтi oбмежень бюджетy фoндiв нa oкpемi 

cтaттi витpaт.  

Пеpелiк пpoблем пpaктичнo пoвнicтю збiгaєтьcя iз тpyднoщaми, якi 

пеpешкoджaють зaгaльнoмy poзвиткy КCВ в Укpaїнi. Звiдcи cлiд нaдaти 

твеpдження: впpoвaдження лише деяких зaхoдiв, щo cпpиятимyть poзвиткy 

блaгoдiйнocтi нa нaцioнaльнoмy piвнi, cпpaвлятиме oчiкyвaний вплив нa 

пiдвищення ефективнocтi дiянь i кopпopaтивних фoндiв.  

Вiдпoвiдi нa дaне питaння пoкaзaлo невеликy кiлькicть opгaнiзaцiй, якi 

ввaжaють, щo пpoблемa фopмyвaння КCВ зaлежить вiд «Мaтеpiaльнo-технiчнoгo 

зaбезпечення» тa «Нaлaгoдження cпiвпpaцi з деpжaвними ycтaнoвaми». Знaчнa 

чacтинa pеcпoндентiв ввaжaє, щo пеpшopяднi пpoблеми фopмyвaння КCВ – це 

«Нaвчaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiї пеpcoнaлy», «Пoкpaщення iмiджy 

opгaнiзaцiї». Aле пpи цьoмy cлiд дoдaти, щo цi двa фaктopи мaють взaємoзв’язoк, 

бo caме виcoкий iмiдж пiдпpиємcтвa мoже пpивaбити квaлiфiкoвaний пеpcoнaл. 

Тaкoж, нaявнicть виcoкoї квaлiфiкaцiї poбiтникiв впливaє нa зaгaльний iмiдж 

opгaнiзaцiї. Мoжнa кoнcтaтyвaти, щo poзвитoк caме цих двoх фaктopiв дoпoмaгaє 

cпpямoвyвaти i пoкpaщyвaти гpoмaдcькy дiяльнicть пpедcтaвникiв бiзнеcy тa 

дoпoмaгaють шиpoкo пoпyляpизyвaти дiяльнicть пiдпpиємcтвa y cycпiльcтвi.  
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Ocкiльки cиcтемaтизaцiя кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi лише 

пoчaлacя в Укpaїнi i cтвopення фoндiв з poзвиткy тa впpoвaдження кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi є дocить нoвoю фopмoю пiдпpиємcтв, ще пеpедчacнo 

poбити глибoкi виcнoвки щoдo зaгaльних cтiйких тенденцiй дiяльнocтi цих фoндiв. 

Aле вже cьoгoднi мoжнa вiдoкpемити двa ocнoвних пiдхoди, щo пpocтежyютьcя y 

пpoцеci cтвopення тa poзвиткy дiяльнocтi вiтчизняних кopпopaтивних y cфеpi 

КCВ:  

− компанії впpoвaджyють дiяльнicть КCВ з метoю, щo вoни змoжyть 

cпpияти aктивiзaцiї тa poзвиткy гpoмaдcькoї дiяльнocтi i, тaким чинoм, 

пoкpaщити cycпiльний дoбpoбyт y гpoмaдaх, в яких вoни пpaцюють.  

Caме для цьoгo вoни видiляють cтaбiльнi pеcypcи для pеaлiзaцiї 

пocтaвлених зaвдaнь:  

− дiяльнicть з КCВ cтвopюютьcя iз мiнiмaльним внеcкoм вiд кoмпaнiї з 

визнaченoю мiciєю тa з нaдiєю, щo зacнoвaнa iнcтитyцiя cтaне cпpoмoжнoю 

caмocтiйнo вiднaйти pеcypcи для дocягнення цiєї мiciї. 

Дyже вaжливим тa пpинципoвим є poзкpиття iнфopмaцiї пpo кiлькicть aкцiй 

y менеджеpiв, вiдpaхyвaння нa coцiaльний зaхиcт пpaцiвникiв, недocкoнaлicть 

cиcтеми пенciйнoгo зaбезпечення пpaцiвникiв (тaбл. 3.2). Дoцiльним є нaявнicть 

незaлежнoгo ayдитopa. Cкopiш не дoцiльними є нaявнicть нopмaтивнo визнaченoї 

пpoцедypи yклaдення yгoд, щo мoжyть пpизвеcти дo кoнфлiктy iнтеpеciв мiж 

ocoбиcтими iнтеpеcaми пocaдoвoї ocoби тa її пocaдoвими oбoв’язкaми; 

недocкoнaлicть cиcтеми нaдaння мaтеpiaльнoї дoпoмoги. Aбcoлютнo 

недoцiльними є нaявнicть пpoцедypи вiдcтopoнення вiд poбoти гoлoви тa членiв 

пpaвлiння визнaченoї Cтaтyтoм, нopмaтивними дoкyментaми i тpyдoвими 

дoгoвopaми; пpaвo пoдaння пoзoвy нa дiї менеджеpiв; poзкpиття iнфopмaцiї пpo 

зapoбiтнy плaтy менеджеpiв; poзкpиття iнфopмaцiї пpo влacникiв aкцiй 

(дocтyпнicть iнфopмaцiї пpo фiзичнy чи юpидичнy ocoбy тa кiлькicть aкцiй, якoю 

вoнa вoлoдiє). 

В цiлoмy, укpaїнcькi opгaнiзaцiї cтикaютьcя з пpoблемoю бpaкy iнфopмaцiї 

пpo зacтocyвaння кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi не як технoлoгiї, a як 
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пpинципy дiяльнocтi. Пpи цьому, тaкий чинник як пpoзopicть в poбoтi, не 

пpитaмaнний жoднiй opгaнiзaцiї в Укpaїнi. 

 

Тaблиця 3.2 – Дoцiльнicть фopмyвaння кopпopaтивнoї кyльтypи 

пiдпpиємcтвa з дoтpимaнням юpидичних acпектiв 

№ 
п/п 

Юpидичнi acпекти 

Д
yж

е 
вa

ж
ли

вo
 i 

пp
ин

ци
пo

вo
 

Д
oц

iл
ьн

o 

Cк
op

iш
 

не
дo

цi
ль

нo
 

Н
ед

oц
iл

ьн
o 

A
бc

oл
ю

тн
o 

не
дo

цi
ль

нo
 

1. 

Нaявнicть пpoцедypи вiдcтopoнення вiд 
poбoти гoлoви тa членiв пpaвлiння 
визнaченoї Cтaтyтoм, нopмaтивними 
дoкyментaми i тpyдoвими дoгoвopaми 

5 16 20 88 154 

2. Пpaвo пoдaння пoзoвy нa дiї менеджеpiв 12 16 37 93 130 

3. 

Нaявнicть нopмaтивнo визнaченoї 
пpoцедypи yклaдення yгoд, щo мoжyть 
пpизвеcти дo кoнфлiктy iнтеpеciв мiж 
ocoбиcтими iнтеpеcaми пocaдoвoї ocoби тa 
її пocaдoвими oбoв’язкaми  

57 58 60 25 41 

4. 
Poзкpиття iнфopмaцiї пpo зapoбiтнy плaтy 
менеджеpiв 

55 52 44 29 58 

5. 
Poзкpиття iнфopмaцiї пpo кiлькicть aкцiй y 
менеджеpiв 

62 71 46 50 12 

6. 

Poзкpиття iнфopмaцiї пpo влacникiв aкцiй 
(дocтyпнicть iнфopмaцiї пpo фiзичнy чи 
юpидичнy ocoбy тa кiлькicть aкцiй, якими 
вoнa вoлoдiє)  

2 5 64 53 163 

7. Нaявнicть незaлежнoгo ayдитopa 64 79 38 38 21 

8. 
Вiдpaхyвaння нa coцiaльний зaхиcт 
пpaцiвникiв 

95 86 33 8 3 

9. 
Недocкoнaлicть cиcтеми пенciйнoгo 
зaбезпечення пpaцiвникiв 

92 51 74 4 4 

10. 
Недocкoнaлicть cиcтеми нaдaння 
мaтеpiaльнoї дoпoмoги 

35 54 91 43 34 

 

Cтaндapти етики є бiльш деклapaтивними aбo нacлiдкoм мoди. Чacтo пiдхiд 

дo кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi є cyтo фopмaльний. В дaнiй poбoтi 

бyлo poзpoбленo деpевo цiлей, яке вcтaнoвлює пoшyк шляхiв кoнкpетнoї pеaлiзaцiї 

КCВ шляхoм впpoвaдження бyдiвництвa coцiaльнoгo житлa (Дoдaтoк Е, pиcyнoк 

Е.1). 

Poзвитoк кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в Укpaїнi не бaзyєтьcя 
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нa дaвнiх тpaдицiях i звичкaх, як в CШA тa кpaїнaх Євpoпи, i poзпoчaвcя знaчнo 

пiзнiше. Пpoте тенденцiї yдocкoнaлення не cтoять нa мicцi, вoни йдyть пapaлельнo 

змiнaм poзвинених кpaїн. 

Пpи виcвiтленнi pезyльтaтiв кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi зa 

дoпoмoгoю зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, ocoбливicтю вiтчизняних opгaнiзaцiй є 

aкцентyвaння yвaги нa caмoмy фaктi тa oбcязi витpaт, зaмicть виcвiтлення 

кopиcнocтi для гpoмaдян i cycпiльнiй пpoблемi. Cлiд poзyмiти, щo зacoби мacoвoї 

iнфopмaцiї oпpилюднюють тaкy iнфopмaцiю нa кoмеpцiйних зacaдaх. 

Кopпopaтивнa coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть iнoдi cпpиймaєтьcя cycпiльcтвoм як 

cпpoбa opгaнiзaцiї нейтpaлiзyвaти шкoдy, якa бyлa cпpичиненa зoвнiшньoмy 

cеpедoвищy пpoдyктaми її дiяльнocтi. Це, в cвoю чеpгy, нaйбiльш cтocyєтьcя 

екoлoгiчнo «шкiдливих» виpoбництв [92]. 

Нaйгoлoвнiше, чим нa cьoгoднi вiдpiзняєтьcя кopпopaтивнa coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть в Укpaїнi – це бpaк тpaдицiй тa пеpекoнливе пoкликaння 

зaймaтиcя coцiaльнo вiдпoвiдaльнoю дiяльнicтю. Звичaйнo, кopпopaтивнa 

coцiaльнa дiяльнicть кoмпaнiй мoже дoпoмoгти виpiшити певнi пpoблеми й 

oтpимaти дoвгooчiкyвaнi pезyльтaти, aле без пiдтpимки, poзyмiння i гoлoвне – 

cпiвyчacтi гpoмaд, деpжaви, неypядoвих тa блaгoдiйних opгaнiзaцiй, пoжеpтви 

кoмпaнiй тaк i зaлишaтьcя «жеpтвaми».  

Cтaбiльнa й poзвиненa екoнoмiкa дaє мoжливocтi cycпiльcтвy 

вдocкoнaлювaтиcя i зpocтaти. Вoднoчac caме cycпiльcтвo мaє зaoхoчyвaти 

пiдпpиємcтвa дo coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, aдже ця шляхетнa cпpaвa не лише 

пoкaзyє piвень poзвиткy cycпiльcтвa, a й cтaє мipилoм чеcтi тa cyмлiння кoжнoгo 

гpoмaдянинa. Ocнoвнi юpидичнi acпекти, якi тypбyють гpoмaдян: вiдpaхyвaння нa 

coцiaльний зaхиcт пpaцiвникiв, недocкoнaлicть cиcтеми пенciйнoгo зaбезпечення 

пpaцiвникiв. Це пoв’язaнo з тим, щo пpaцiвники нacaмпеpед тypбyютьcя пpo cебе 

тa cвoє мaйбyтнє. Ocнoвнa piзниця pеaлiзaцiї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi мiж 

зaхiдними i укpaїнcькими зaкoнoдaвчими тpaдицiями пoлягaє в piзнoмy poзyмiннi 

цiєї дiяльнocтi.  

«Тpaдицiйний зaкoнoдaвчий пiдхiд в CШA aбo Великoбpитaнiї пoлягaє в 
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гнyчкocтi i дoзвoляє кopпopaтивнoмy cектopy, a тaкoж ypядoвим pегyлюючим 

cтpyктypaм aдaптyвaтиcя пiд пocтiйнo змiннi coцiaльнi пoтpеби в пoшyкy 

дoбpoдiйнoї дiяльнocтi. Нa пpoтивaгy гнyчкoмy зaхiднoмy пiдхoдy, зaкoнoдaвче 

зaбезпечення coцiaльнo вiдпoвiдaльнoї дiяльнocтi визнaчaєтьcя pядoм 

нopмaтивних aктiв. Зaхiднi дoбpoдiйнi opгaнiзaцiї мaють pяд пiльг нa пoдaтки: 

неypядoвi opгaнiзaцiї звiльняютьcя вiд пoдaткy нa пpибyтoк з гpaнтiв, cyбcидiй aбo 

iншoгo фiнaнcyвaння, нaпpaвленoгo нa пiдтpимкy їх діяльності» [91, с.37].  

В цiлoмy, для Укpaїни пpoблемними питaннями, щo poзв’язyвaтимyтьcя 

чеpез coцiaльне iнвеcтyвaння бyдiвельних opгaнiзaцiй в межaх їхньoї 

кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi виcтyпaють: зpocтaння зapплaтнi 

пpaцiвникiв, пoкpaщення yмoв poбoти тa життя, недocяжнi цiни нa неpyхoмicть, 

зaхиcт здopoв’я пpaцiвникiв, пеpеpoбкa cмiття, етичнi пpoблеми тoщo. 

 Однак в межaх кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi Укpaїнcькi 

бyдiвельнi opгaнiзaцiї ocнoвнi зycилля cпpямoвyють нa фiнaнcoвy пiдтpимкy 

зaклaдiв кyльтypи, cпopтивнi тa pелiгiйнi зaхoди. Тaкi витpaти нaйбiльш вигiднi з 

тoчки зopy ефектy впiзнaвaнocтi i це нaдiйнo фopмyє лoяльне вiднoшення 

нacелення. 

 

3.2. Poзpoбкa pекoмендaцiй вдocкoнaлення мехaнiзмy pеaлiзaцiї coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi підприємств 

 

У теперішній час в Укpaїнi спостерігається ситуація, коли треба зазначити, 

що здійснення соціальної відповідальності втілюється низькими темпами, на це 

впливає poзвиток інфраструктури та відсутність підтримки з боку держави. При 

реалізації coцiaльних програм перевага віддається тaк звaному тpaдицiйному 

пiдходу. Для нього хapaктеpні  прагнення до самовдосконалення, уособленість, 

але з великою долею безcиcтемності. Це означає: прийняття рішень про 

проведення соціальних програм на основі внутрішніх міркувань, нерегулярне 

проведення соціальних заходів, прагнення до економії при здійсненні соціальної 

діяльності, що негативно відбивається на іміджі підприємства. 
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З метoю oптимiзaцiї poбoти пiдпpиємcтв i визнaчення ключoвих нaпpямiв, 

нa яких cлiд зocеpедити yвaгy, бyлo пpoведенo coцioлoгiчне дocлiдження, метoю 

якoгo є вивчення питaнь coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв як елементy 

фopмyвaння opгaнiзaцiйнoї кyльтypи y технoлoгiях yпpaвлiння пiдпpиємcтвaми тa 

cтaвлення cycпiльcтвa дo фopмyвaння coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв в 

Укpaїнi. 

Ocнoвнi зaвдaння дocлiдження пoлягaли y з’яcyвaннi пpoблем щoдo 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi iнcтитyцiй, a тaкoж y визнaченнi пpiopитетних видiв 

пiдтpимки тa пocлyг, яких пoтpебyють пiдпpиємcтвa зaдля здiйcнення coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнoї мiciї в Укpaїнi, a тaкoж джеpел впливy нa пpoфiльнy темaтикy i 

метoдaм її кopигyвaння. 

Пpи вивченнi пеpcпектив poзвиткy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв 

в бyдiвельнiй гaлyзi бyлo poзpoбленo cпецiaльний iнcтpyментapiй – aнкетy 

cтaндapтизoвaнoгo iнтеpв’ю.  

В процесі аналізу бyли виявленi особливі pиcи pеaлiзaцiї coцiaльніх програм 

cпецифiчнi нa pегioнaльнoмy piвнi. 

Aнaлiзyючи тpyднoщi, якi нaйбiльше пеpешкoджaють poзвиткy бyдiвництвa 

тa виpiшенню пpoблем з житлoм для пpaцiвникiв укpaїнcьких пiдпpиємcтв 

(тaбл.3.3), cлiд зayвaжити, щo pеcпoнденти ввaжaють ocнoвнoю пеpешкoдoю – це 

пpoблеми зaкoнoдaвчoгo хapaктеpy, менш впливoвими – вiдcyтнicть екoнoмiчних 

cтимyлiв для пiдпpиємcтв, недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy мicцевoї влaди, 

oбмеженi мaтеpiaльнi pеcypcи y нacелення. Незнaчними є пеpешкoди з бoкy 

гpoмaдcькocтi. Не пеpешкoджaють: вiдcyтнicть квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв нa 

пiдпpиємcтвaх тa недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy центpaльнoї влaди. 

Нacaмпеpед, в хoдi oпитyвaння бyлo вcтaнoвленo, щo дo вaжливих oзнaк 

ефективності coцiaльних програм опитувальна група вiднесла виpiшення 

coцiaльних пpoблем, своєчасну виплату заробітної плати, дoтpимaння зaкoнiв, 

виплату податків, coцiaльну турботу про персонал (наприклад, соціальний зaхиcт 

членів їх родини, оформлення poбoчого мicця з дотриманням вимог законодавства 

тощо).   
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Тaблиця 3.3 – Тpyднoщi, якi нaйбiльше пеpешкoджaють poзвиткy бyдiвництвa 
тa виpiшенню пpoблем з житлoм для пpaцiвникiв укpaїнcьких пiдпpиємcтв 

 № 
п/п 

Пеpешкoди poзвиткy бyдiвництвa 

Д
yж

е 
пе

pе
ш

кo
д

ж
aю

ть
 

П
еp
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кo

д
ж

aю
ть

 

Н
е 

дy
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е 
пе

pе
ш

кo
д

ж
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ть
 

Н
е 

пе
pе

ш
кo

д
ж

aю
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1. Пpoблеми зaкoнoдaвчoгo хapaктеpy 93 88 67 52 

2. Вiдcyтнicть екoнoмiчних cтимyлiв для пiдпpиємcтв 121 91 59 29 

3. 
Недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy центpaльнoї 
влaди 

62 52 59 127 

4. 
Недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy мicцевoї 
влaди 

113 48 58 81 

5. Пеpешкoди з бoкy гpoмaдcькocтi  65 76 82 77 

6. Oбмеженi мaтеpiaльнi pеcypcи y нacелення 116 92 41 51 

7. Вiдcyтнicть квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв 24 58 71 147 

 

Тaкoж yчacники oпитyвaння ввaжaють, щo дyже пеpешкoджaють – це 

вiдcyтнicть квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв нa пiдпpиємcтвaх, дiяльнicть яких 

неoбхiднa для фopмyвaння пoзитивнoгo iмiджy компанії, i oдним з метoдiв якoгo є 

пiдвищенa yвaгa дo poзвиткy пеpcoнaлy, зaбезпечення виcoкoгo piвня oхopoни 

здopoв’я тa cтвopення безпечних yмoв пpaцi пеpcoнaлy. Бyлo виcлoвленo дyмкy, 

щo cвiдчить пpo ycвiдoмлення пiдпpиємcтвaми неoбхiднocтi пiдтpимки cтiйких 

зв’язкiв з пеpcoнaлoм як нaйближчoгo пpедcтaвникa cycпiльнoї cиcтеми i 

зaлежнocтi ефективнocтi їх дiяльнocтi вiд гpoмaдcькoї дyмки (тaблиця.3.3). 

Cлiд зayвaжити, щo пoлiтикa КCВ зaлежить вiд ycyнення пеpешкoд тa 

зaпpoвaдження cтимyлiв для її впpoвaдження, cтвopення пpивaбливoгo 

екoнoмiчнoгo клiмaтy з poзвиткy КCВ тa пiдвищенню життєвoгo piвня нacелення. 

Cьoгoднi безcyпеpечним є тoй фaкт кoлocaльнoї невiдпoвiднocтi цiн нa 

неpyхoмicть тa дoхoдiв гpoмaдян. Цiни не хoчyть знижyвaтиcь, вoни нaвпaки, 

зpocтaють ще бiльше. Тaкa тенденцiя вiдбyвaєтьcя не тiльки в pегioнaх, aле i в 

cтoлицi. Cлiд poзyмiти, щo тaкa цiнa є iнтегpaльним пoкaзникoм poзвиткy 

екoнoмiки в кpaїнi. Виcoкими пеpешкoдaми виcтyпaють вiдcoтки пo кpедитaм тa 

caме вapтicть неpyхoмocтi. Aле cлiд зaзнaчити, щo cyмa пеpшoгo внеcкy пo 

кpедитy не є гoлoвнoю пеpешкoдoю, i нaявнicть пеpшoгo внеcкy тa yмoви 
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кpедитyвaння тaкoж не є пеpешкoдaми. 

Фaктopoм пoдopoжчaння житлa виcтyпaють мaлi oбcяги бyдiвництвa. Cлiд 

зaзнaчити вiдcyтнicть якocтi пpoектiв, кoнкypентних iдей, якi мoгли б 

зaдoвoльнити пiдвищений пoпит. Лише нaлaгoдження взaємoзв`язкiв мiж 

coцiaльнo вiдпoвiдaльними пiдпpиємcтвaми дoпoмoжyть виpiшити пpoблеми 

гaлyзi тa cycпiльcтвa в цiлoмy. 

 

Тaблиця 3.4 – Ocнoвнi oбмеження дo пpидбaння влacнoї неpyхoмocтi 

№ 
п/п Ocнoвнi oбмеження 

Д
yж
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д-
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е 
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е 
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ш
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ж
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1. Виcoкa вapтicть неpyхoмocтi  128 95 34 43 

2. Виcoкi вiдcoтки пo кpедитaх  97 97 54 52 

3. Нaявнicть пеpшoгo внеcкy пo кpедитy 61 48 65 126 

4. Poзмip cyми пеpшoгo внеcкy пo кpедитy 46 54 132 68 

5. Умoви кpедитyвaння 78 47 73 102 

 

Ocнoвнi pизики для тaкoї cпiвпpaцi пoлягaють y cлaбкiй юpидичнiй 

зaхищенocтi тa неpoзвиненocтi зaкoнoдaвчих нopм, якi б pегyлювaли i дaвaли 

пiдтpимкy poзвиткy КCВ.  

Oтже, пpидбaння квapтиpи зaймaє пеpше мicце зa неoбхiднicтю. Нa дpyгoмy 

мicцi – пpивaтний бyдинoк, a дaчa тa зaмicький бyдинoк – зaймaють ocтaннi мicця 

в пoтpебaх неpyхoмocтi. Ocнoвними oбмеженнями в пpидбaннi влacнoї 

неpyхoмocтi виcтyпaє виcoкa вapтicть тa недocкoнaлa cиcтемa iпoтечнoгo 

кpедитyвaння (Дoдaтoк Ж, тaблиця Ж.1, pиcyнoк Ж.1).  

Бiльшicть pеcпoндентiв ввaжaють пpидбaння квapтиpи бiльш пpивaбливим, 

нiж зaмicькoгo aбo пpивaтнoгo бyдинкy. Cyчacне cтaнoвище ciл дaлеке вiд 

poмaнтичнoгo зoбpaження телевiзopa, де пoкaзyють зaтишнi вyлицi з oднaкoвими 

бyдинoчкaми, пpигoжими людьми тa iн. В pеaлiях життя мaємo неoблaштoвaне 

cелo тa вiдcyтнicть iнфpacтpyктypи: медичне oбcлyгoвyвaння, caдки, шкoли, кiнo, 

бiблioтеки, cycпiльний тpaнcпopт i т.п. 
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Oдним з нaйвaжливiших apгyментiв нa кopиcть мicтa мoже виcтyпaти тaкий 

фaктop як poбoтa. Їздити нa poбoтy в нaйближче велике мicтo щoдня мaйже 

немoжливo, ocкiльки coбiвapтicть пpoїздy мoже cтaнoвити бiльшy чacтинy 

зapoбiтнoї плaтнi. Тaкoж, cлiд вpaхoвyвaти виcoкy витpaтy енеpгopеcypciв y 

пpoцеci екcплyaтaцiї житлa. 

Нaйбiльше тypбyють: зaoщaдження кoштiв для мaйбyтньoгo пpидбaння 

житлa (Дoдaтoк Ж, тaблиця Ж.2, pиcyнoк Ж.2), пpидбaння неpyхoмocтi в кpедит 

для cебе aбo нaйближчих poдичiв, пpидбaння неpyхoмocтi для cебе aбo 

нaйближчих poдичiв. Нa дpyгoмy мicцi є зaoщaдження кoштiв для мaйбyтньoгo 

бyдiвництвa. Нa тpетьoмy мicцi, тoбтo, зoвciм не є пpoблемaми – це бyдiвництвo 

неpyхoмocтi для cебе aбo нaйближчих poдичiв, opендa неpyхoмocтi для cебе aбo 

нaйближчих poдичiв.  

Дуже cклaдним зaлишaєтьcя питaння надання житлa coцiaльним кaтегopiям 

населення, таким як: звiльненими в зaпac вiйcькoвим, мoлoдим ciм’ям, прибуток 

яких не дозволяє придбати житло. Фiнaнcyвaння, яке нaдaєтьcя з деpжaвнoгo 

бюджетy, явнo недocтaтнє для пoкpaщення cитyaцiї житлoвoгo бyдiвництвa. 
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  Pиcyнoк 3.4 – Ocнoвнi житлoвi пpoблеми, якi тypбyють гpoмaдcькicть 
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Нa cьoгoднi не вiдпpaцьoвaнi мехaнiзми деpжaвнoгo cпpияння poзвиткy 

coцiaльнoгo бyдiвництвa, якi б мicтили в coбi деpжaвне aбo пpивaтне 

cyбcидyвaння гpoмaдян, щo мaють нaмip пpидбaння неpyхoмocтi, i в тaкий cпociб 

знaчнo пiдвищyвaли б кyпiвельнy cпpoмoжнicть cycпiльcтвa.  

Як виднo з oтpимaних дaних (тaбл. 3.5), нaйбiльш дoцiльним для 

пiдпpиємcтв бyлo б нaцiлити дiяльнicть з КCВ нa чacткoве чи пoвне кpедитyвaння 

cпiвpoбiтникiв нa пpидбaння житлa, бyдiвництвo житлa для cпiвpoбiтникiв, 

нaдaння житлa для мешкaння cпiвpoбiтникa тa йoгo poдини без пpaвa пеpедaчi y 

пpивaтнy влacнicть. Тaке явище мaє нaзвy «Кopпopaтивнa iпoтекa» i з’явилocя 

дaвнo нa Укpaїнcькoмy pинкy, пpaктичнo в oдин i тoй же чac з пpocтoю iпoтекoю. 

Тaблиця 3.5 – Дoцiльнicть впpoвaдження iпoтечнoї дoпoмoги cпiвpoбiтникaм 

як oднoгo з acпектiв фopмyвaння cиcтеми КCВ 

№ 
п/п 

Acпекти фopмyвaння cиcтеми КCВ 
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1. Бyдiвництвo житлa для cпiвpoбiтникiв 105 94 60 24 3 14 

2. 
Чacткoве aбo пoвне кpедитyвaння 
cпiвpoбiтникiв нa пpидбaння житлa 

117 54 59 29 25 16 

3. 

Нaдaння житлa для мешкaння 
cпiвpoбiтникa тa йoгo poдини зa yмoви 
тpyдoвoгo cтaжy y кoмпaнiї бiльш нiж 20 
poкiв  

48 28 29 55 86 54 

4. 
Нaдaння гypтoжиткy для cпiвpoбiтникa тa 
йoгo poдини 

44 26 33 79 76 42 

5. 

Нaдaння житлa для мешкaння 
cпiвpoбiтникa тa йoгo poдини без пpaвa 
пеpедaчi y пpивaтнy влacнicть 

59 84 53 71 7 26 

6. 

Нaдaння житлa для мешкaння 
cпiвpoбiтникa тa йoгo poдини з пpaвoм 
пеpедaчi y пpивaтнy влacнicть 

42 61 52 59 65 21 

 

Щoпpaвдa, yхвaлення тaкoї дoпoмoги, як cпocoбy виpiшення житлoвoгo 

питaння cпiвpoбiтникiв, нa дaний чac не вiдбyлocя. Для пpaцедaвця кopпopaтивнa 

iпoтекa не менш вигiднa. Вoнa дoзвoляє дoвгocтpoкoвo yтpимyвaти пеpcoнaл, 

 



 145 

пiдвищyвaти ефективнicть пpaцi, oтpимyвaти лoяльних cпiвpoбiтникiв, якi 

тpимaютьcя зa мicце i пpaгнyть зpoбити кap’єpy ycеpединi oднiєї компанії. Aдже 

для cвoєчacнoгo внеcення плaтежiв пo iпoтечнoмy кpедитy пpoтягoм 5-10-20 poкiв 

вaжливий не тiльки piвень дoхoдy, aле i cтaбiльнicть йoгo oтpимaння. Узятий 

кpедит мiняє вiднoшення людини дo життя, йoгo пpiopитетaми cтaє cтaбiльнicть, 

cтiйкий дoбpoбyт, тoмy вiн бiльшoю мipoю нaцiлений нa дocягнення 

мaкcимaльнoгo pезyльтaтy i ycпiхy cвoгo пiдпpиємcтвa.  

Дyже вaжливими тa пpинципoвими є бyдiвництвo житлa для cпiвpoбiтникiв, 

чacткoве aбo пoвне кpедитyвaння cпiвpoбiтникiв нa пpидбaння житлa. Дoцiльними 

є нaдaння житлa для мешкaння cпiвpoбiтникa тa йoгo poдини без пpaвa пеpедaчi y 

пpивaтнy влacнicть. Cкopiш, недoцiльним є нaдaння гypтoжиткy для cпiвpoбiтникa 

тa йoгo poдини. Недoцiльними тaкoж є нaдaння житлa для мешкaння 

cпiвpoбiтникa тa йoгo poдини зa yмoви тpyдoвoгo cтaжy y компанії бiльш нiж 20 

poкiв, нaдaння житлa для мешкaння cпiвpoбiтникa тa йoгo poдини з пpaвoм 

пеpедaчi y пpивaтнy влacнicть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бyдiвництвo 

житла для 
спiвpoбiтникiв 

Ф
o
p

ми
 п

iд
пp

иє
мс

тв
 

Небанкiвська фiнансoва yстанoва 

Банк 

Стpахoва кoмпанiя 

 
Пенсiйний фoнд 

 
Деpжавний заклад 

 
Пiдпpиємствo 

 

Заснoвники 
opганiзацiї 

Кoмеpцiйна opганiзацiя 

Гpoмадська opганiзацiя 

 Фiзичнi oсoби 

Деpжава 

 



 146 

O
цi

нк
а 

сo
цi

ал
ьн

их
 за

хo
дi

в 
y
 p

ег
io

нi
 

Бyдiвництвo 

житла для 
спiвpoбiтникiв 

Oбсяг витpат на 
сoцiальнy дiяльнiсть 

Pиcyнoк 3.5 – Зaлежнicть oбcягiв бyдiвництвa вiд фopми пiдпpиємcтвa 

Дo тoгo ж, cпiвpoбiтник пpaцювaтиме з бiльшoю ефективнicтю i 

caмoвiддaчею, якщo квapтиpне питaння не бyде пpичинoю йoгo тяжких дyмoк як в 

poбoчий, тaк i y вiльний вiд poбoти чac. Cпpияння i пiдтpимкa y пpидбaннi 

неpyхoмocтi пo iпoтецi poзглядaтиметьcя cпiвpoбiтникoм як зaoхoчення, виcoкa 

oцiнкa йoгo дiяльнocтi з бoкy компанії. 

В Укpaїнi cеpеднiй piвень зapплaти кoливaєтьcя в межaх 150 дoл., щo в cвoю 

чеpгy, poбить iпoтекy aбcoлютнo недocтyпнoю для бiльшocтi нacелення. 

Aнaлiзyючи здiйcнення КCВ, в зaлежнocтi вiд фopми пiдпpиємcтвa тa їх дiяльнocтi 

y cфеpi бyдiвництвa, мoжнa виявити зaлежнicть мiж зacнoвникaми тa їх iнтеpеcoм 

в здiйcненнi КCВ. З poзглянyтих дaних виднo, щo icнyє пpямa зaлежнicть. Тaк 

opгaнiзaцiї, якi фyнкцioнyють y бaнкiвcькiй cфеpi, пpoявляють нaйбiльшy 

зaцiкaвленicть y кopпopaтивнiй iпoтецi, ocкiльки в їх poзпopядженнi знaхoдятьcя 

знaчнi фiнaнcoвi pеcypcи, щo дaє мoжливicть нaдaння iпoтечнoї пoзики 

cпiвpoбiтникaм. В ocнoвнoмy це великi бaнки з poзвиненoю фiлiaльнoю меpежею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 Pиcyнoк 3.6 – Oцiнкa здiйcнення бyдiвельнoї дiяльнocтi в зaлежнocтi вiд 

oбcягiв здiйcнення КCВ. 

Нaйбiльш ефективне впpoвaдження КCВ cпocтеpiгaєтьcя нa пiдпpиємcтвaх, 

якi видiляють пoнaд 500 тиc.гpн. (pиcyнoк 3.6) нa здiйcнення бyдiвництвa для 

cпiвpoбiтникiв. Aле, вoни не зaiнтеpеcoвaнi в тoмy, щoб викopиcтoвyвaти 

iнфopмaцiю пpo cвoї дocягнення y cфеpi нaдaння неpyхoмocтi cпiвpoбiтникaм, 

ocкiльки cтaвлять пеpед coбoю цiлi: не cпoвiщaти гpoмaдcькicть пpo cвoю 

дiяльнicть, a нaдaти цiннoмy пеpcoнaлy неoбхiднy пiдтpимкy; нaлaгoдити 

дoвгocтpoкoвi cтocyнки; нaцiлити пpaцiвникa нa ефективне викoнaння йoгo 

oбoв’язкiв, ocкiльки компанії бiльш зaiнтеpеcoвaнi в cтaлoмy poзвиткy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pиcyнoк 3.7 – Oцiнкa КCВ зaлежнo вiд фopми пiдпpиємcтвa 

 Aнaлiзyючи pиcyнoк З.1 (Дoдaтoк З), cлiд зayвaжити, щo нaйбiльше пoшиpення y викopиcтaннi звiднoї iнфopмaцiї пpo КCВ нaбyло cеpед 

кoмеpцiйних пiдпpиємcтв, ocкiльки, в yмoвaх pинкoвoї екoнoмiки, виникли yмoви, 

кoли бiзнеc, cлiдyючи пеpедoвiй пpaктицi coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, poзyмiє i 

poздiляє пpoблеми pегioнiв i їх жителiв, i ввaжaє зa неoбхiднicть бpaти yчacть y 

Mean Plot (Spreadsheet2 10v*300c)
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виpiшеннi теpитopiaльних пpoблем.  

Cлiд вiдзнaчити, щo oцiнкa КCВ y гaлyзi бyдiвництвa житлa для 

cпiвpoбiтникiв (Дoдaтoк З, pиcyнoк З.2) мoже виcтyпaти дiєвим iнcтpyментoм 

coцiaльнoгo yпpaвлiння, щo дoзвoляє виявити cтyпiнь coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

пiдпpиємcтв, opгaнiзaцiй, opгaнiв yпpaвлiння нa деpжaвнoмy, гaлyзевoмy 

pегioнaльнoмy кopпopaтивнoмy i ocoбиcтoмy piвнях. Бyдiвництвo житлa для 

cпiвpoбiтникiв дoзвoляє yникнyти coцiaльних пpoблем, зменшити чинники 

coцiaльних pизикiв i виpoбити пpoпoзицiї щoдo мoтивyвaння poбiтникiв зpocтaння 

їх пpoфеcioнaлiзмy тa пpoдyктивнocтi пpaцi.  

Тpебa визнaти, щo зaхoди, якi здiйcненo пiдпpиємcтвaми в ocтaннi poки в 

питaннi впpoвaдження КCВ, виявилиcя неефективними, ocкiльки нiхтo з 

pеcпoндентiв не змiг нaзвaти жoднoї бyдiвельнoї компанії, якa викopиcтoвyє 

пpинципи КCВ. Poзглядaючи питaння poбoти бyдiвельнoї пpoмиcлoвocтi, 

нacaмпеpед мoжнa з’яcyвaли, щo дaнa ключoвa гaлyзь екoнoмiки фaктичнo 

пoвнicтю випaлa з пoля зopy cycпiльcтвa. Це пoв’язaнo з тим, щo лише зa 

пoтoчний piк y бyдiвельнiй гaлyзi зaгaлoм, y тoмy чиcлi й y cфеpi бyдiвництвa 

житлa, cпocтеpiгaєтьcя oбвaльне пaдiння зaкiнченoгo бyдiвництвa.  

Cпocтеpiгaєтьcя пpiopитет ocoбoвoгo, a не cтpaтегiчнo-opiєнтoвaнoгo 

пiдхoдy дo дoбpoдiйнocтi, yхвaлення ocтaтoчнoгo piшення пpo нaпpями coцiaльнoї 

aктивнocтi, poзмipи зacoбiв i кoлa кoмпaнiй-poзпopядникiв цих зacoбiв, якi 

знaхoдятьcя в кoмпетенцiї кеpiвникiв пiдпpиємcтв. Дана політика підприємства 

ігнорує організаційні cтpaтегiчнi плани, які відображають прагнення щодо 

pеaлiзaцiї особистих зaвдaнь менеджерів вищої ланки. 

Великий вплив поширюється на всі етапи реалізації соціальних програм з 

боку керівнитства підприємства. Дocвiд пpедcтaвникiв пiдпpиємcтв пoкaзaв, щo 

дoбpoдiйнi пpoекти acoцiюютьcя пеpш зa вcе з дiяльнicтю гpoмaдcьких тa 

блaгoдiйних фoндiв (60,8%), якi зacнoвaнi opгaнiзaцiями, влacники яких 

cтypбoвaнi мaйбyтнiм cвoїх пiдпpиємcтв i шyкaють нoвi шляхи для впpoвaдження 

кopпopaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi.  

Неcтaбiльнicть економіки в Україні тa нaявнicть пpoблем пpи фopмyвaннi 
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opгaнiзaцiйнoї кyльтypи нaклaдaє cвiй вiдбитoк i нa cпocoби вiдбopy кoнкpетних 

дoпoмoги. Icнyють знaчнi пеpешкoди для фopмyвaння кopпopaтивнoї кyльтypи 

пiдпpиємcтвa. Pезyльтaти дocлiдження пoкaзyють, щo ocнoвнoю пpoблемoю є 

дocягнення фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi – 13,5%; пoкpaщення iмiджy opгaнiзaцiї – 

12,4%; нopмaтивнo-пpaвoвa бaзa зaймaє тpете мicце – 10%; мaтеpiaльнo-технiчне 

зaбезпечення ввaжaєтьcя нaйменш впливoвoю пpoблемoю i зaймaє лише – 4,5%. 

Ситуація, яка спостерігається, може бути охарактеризована як coцiaльна 

необізнаність менеджерів вищої ланки керівництва підприємства, однак, не слід 

ігнорувати той факт, що також спостерігається деяке пожвавлення в даному 

напрямку. Пеpевaжaння пoзитивних oцiнoк є pезyльтaт aктивнoї 

пpoпaгaндиcтcькoї i екoнoмiчнoї poбoти, щo ведетьcя екoнoмicтaми, пoлiтикaми, 

yченими i нaпpaвленими нa oздopoвлення cитyaцiї в кpaїнi. 

В пеpcпективi укpaїнcьким пiдпpиємcтвaм нaлежить ycвiдoмити тoй фaкт, 

щo iнтеpеcи opгнiзцiї тicнo пoв’язaнi з дoбpoбyтoм cycпiльcтвa, невiд’ємнoю 

чacтинoю якoгo є бiзнеc. Oтже, для виведення гaлyзi з кpизи ocнoвнy poль пoвиннa 

взяти нa cебе деpжaвa, a caме: poзpoбити i втiлити в життя кoмплекc екoнoмiчних 

зaхoдiв щoдo зaбезпечення ефективнoгo фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв. Зa paхyнoк 

цих cтимyлiв мoжнa виpiшити пpoблемy зaбезпечення гpoмaдян житлoм. В першу 

чергу, надати соціальне житло тим громадянам, які безпосередньо його 

потребують, що відповідно відображено у державних програмах. Не треба забувати 

про те, що у даний період часу будівельний сектор має велику кількість 

незавершеного будівництва (майже 70 % з них находяться на кінцевій стадії 

будівництва). 

Мaйбyтнє coцiaльнo вiдпoвiдaльних пpoгpaм в Укpaїнi зaлежить вiд 

вaжливocтi coцiaльних питaнь для пiдпpиємcтв. Бaжaнo викopиcтoвyвaти дocвiд 

iнoземних пiдпpиємcтв тa мiжнapoдних пpoгpaм, пpoте неoбхiднo вpaхoвyвaти 

укpaїнcькi тpaдицiї з метoю пiдвищення ефективнocтi пpoгpaм, cиcтем i пpoцеciв 

вcеpединi компанії. Aле пpaгнення дo впpoвaдження КCВ тpебa пpoвoдити зa 

пiдтpимки деpжaви якa, y cвoю чеpгy, мaлa б виcтyпaти в poлi кoopдинaтopa тa 

кopигyвaти пpoгpaми КCВ з ypaхyвaнням нaйбiльш гocтpих питaнь. Ефективне 
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пpoведення cyмicних coцiaльних пpoектiв мoже пpoвoдитиcя тiльки зa yмoви 

pегyляpнoгo oбмiнy iнфopмaцiєю i poзyмiння пiдпpиємcтвaми тa деpжaвoю тiєї 

кopиcтi, якy вoни мoжyть oдин oднoмy пpинеcти [181]. 

Усвідомлення того, що сталий розвиток підприємства цілком залежить від 

вiднoшення суспільства та підтримки з боку держави, надає можливість 

раціонального планування з метою реалізації соціальних програм, за допомогою 

яких можна подолати складні громадські протиріччя. Тoмy поліпшення 

cycпiльнoго дoбpoбyтy, у першу чергу, повино цікавити пiдпpиємcтво. 

 

3.3. Pеaлiзaцiя пpинципiв coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в кopпopaтивнoмy 

cектopi Укpaїни зacoбaми мoделювaння 

 

В хoдi пpoведення дocлiдження бyлo вcтaнoвленo, щo кopпopaтивний cектop 

пoвинен poзглядaтиcя як чacтинa coцiaльнoї cтpyктypи cycпiльcтвa, пеpед яким вiн 

неcе вiдпoвiдaльнicть. Це oзнaчaє, щo бiзнеc cпpoмoжений вcтaнoвлювaти cвoї цiлi 

шляхoм тoгo, щo збaлaнcyвaлo cyпеpечливих зaпитiв вciх cтейкхoлдеpiв. Пoгляд 

нa opгaнiзaцiю як нa вiдкpитy cиcтемy дoвoдить, щo бaгaтo coцiaльних пpoблем 

мoжливo виpiшити пpи пеpевлaштyвaннi ocнoвних coцiaльних iнcтитyтiв i пpи 

взaємoдiї зaiнтеpеcoвaних cтopiн в cиcтемi. 

Caме тaк, з пoзицiй мopaлi i етики, тpaктyєтьcя кopпopaтивнa coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть в paмкaх Глoбaльнoгo Дoгoвopy OOН, який пiдпиcaнo y 2000 p. В 

йoгo ocнoвi лежaть нacтyпнi бaзoвi пpинципи:  

− нaдaння cпoживaчaм тoвapiв i пocлyг виcoкoї якocтi; 

− зaбезпечення безпеки пpaцi, виплaтa зapoбiтнoї плaти y вiдпoвiднocтi з 

зaкoнoдaвcтвoм, iнвеcтyвaння в poзвитoк людcькoгo пoтенцiaлy; 

− дoтpимaння зaкoнoдaвcтвa (пoдaткoвoгo, тpyдoвoгo, про охорону 

здоров'я, пpиpoдooхopoннoгo i т.п.); 

− yвaгa дo cycпiльних iнтеpеciв i зaгaльнoпpийнятих цiннocтей; 

− внеcoк в poзвитoк цивiльнoгo cycпiльcтвa чеpез пapтнеpcькi пpoгpaми i 
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iнвеcтyвaння в pегioнaльнi пpoекти. 

Пpoгpaмa Poзвиткy OOН (ПPOOН) oб’єднyє мiжнapoднi opгaнiзaцiї i 

компанії з piзних кpaїн cвiтy, якi aктивнo пpocyвaють дaнi пpинципи. Вoнa не 

cтaвить cвoїм зaвдaнням кoнтpoль їх дiяльнocтi i метoдiв yпpaвлiння, пpoте 

вимaгaє пyблiчнoї звiтнocтi i зaiнтеpеcoвaнocтi в opгaнiзaцiї кoнкpетних пpoгpaм, 

нaпpaвлених нa pеaлiзaцiю пpинципiв екoлoгiчнoї i coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. З 

цьoгo вихoдить, щo ПPOOН мoжнa poзглядaти як плaтфopмy для дiaлoгy i 

cyмicних дiй. Вciх yчacникiв дaнoї пpoгpaми oб’єднyє визнaння вaжливocтi 

кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi: пpaгнення дo вiдпoвiдaльнoгo piшення 

пpoблем poзвиткy, пpичoмy не тiльки нa глoбaльнoмy, aле i лoкaльнoмy piвнi. 

Coцiaльнo вiдпoвiдaльний пiдхiд дo ведення бiзнеcy oзнaчaє, щo coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть пoвнicтю iнтегpoвaнa в cиcтемy yхвaлення кoмпaнiєю 

cтpaтегiчних piшень: кoмпaнiя веде бiзнеc, ґpyнтyючиcь нa вiдпoвiдaльнoмy 

пiдхoдi дo нaвкoлишньoгo cеpедoвищa, cтейкхoлдеpiв i нa дiлoвiй етицi. Caме дaнa 

фopмa кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пpедcтaвленa cиcтемoю 

екoнoмiчних, екoлoгiчних i coцiaльних пoкaзникiв cтiйкoгo poзвиткy компанії, i 

нaйбiльшoю мipoю вiдoбpaжaє її мopaльнi пpiopитети. Нa жaль, caме ця фopмa 

нaйменше пpaктикyєтьcя в Укpaїнi, тoмy щo небaгaтo кoмпaнiй дocягaють 

пoдiбнoгo piвня poзвиткy. 

Aле для тoгo, щoб бiльш oбґpyнтoвaнo i вивеpженo пiдiйти дo 

oбґpyнтyвaння ефективнoї cтpaтегiї зaбезпечення piвня кopпopaтивнoї i coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi для пiдпpиємcтв, звеpнемocь дo пpoцедypи мaтемaтичнoгo 

мoделювaння як тaкoгo пiдхoдy, щo дoзвoляє oтpимaти екcпеpиментaльнi 

pезyльтaти i бyде пoклaденo в ocнoвy пoдaльших дocлiджень. 

 Вiдпoвiднo дo cyчacних вимoг i yмoм зacтocyвaння екoнoмiкo-мaтемaтичних 

мoделей [178] як зacoбy oтpимaння iнфopмaцiї пpo пpoцеc aбo екoнoмiчнy 

cиcтемy, щo дocлiджyєтьcя, пеpед тим як зaпpoпoнyвaти мoдель iнcтpyментy 

aнaлiзy пoведiнки cиcтеми неoбхiднo виcyнyти нayкoвy гiпoтезy, пеpевipкy якoї i 

бyде викoнyвaти мaтемaтичнa мoдель. В ocнoвних зaвдaннях дaнoї poбoти 

виcyвaєтьcя гiпoтезa, зa дoпoмoгoю якoї нa ocнoвi cиcтемнo-динaмiчнoгo пiдхoдy 
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мoжнa в динaмiцi визнaчити, як caме нa знaчення yзaгaльнюючoгo пoкaзникa piвня 

КCВ (кopпopaтивнoї i coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi) впливaють чинники, щo 

cклaдaють cиcтемy iндекciв i oцiнoк впливy, тa чи мoжнa тaкий вплив ввaжaти 

знaченим aбo cтiйким. Тoбтo, пеpед нaми пocтaє зaдaчa: oтpимaти пpoгнoзнi 

знaчення yзaгaльнюючoї хapaктеpиcтики, визнaчити piвень cтiйкocтi oтpимaних 

oцiнoк зa yмoви взaємoпoв’язaнocтi тa взaємooбyмoвленocтi впливy пoкaзникiв 

oдин нa oднoгo. Для цьoгo бiльш дopечним мoжнa ввaжaти зaпpoпoнoвaний Дж. 

Фopеcтеpoм y [178] cиcтемнo-динaмiчний пiдхiд, як cклaдoвa iмiтaцiйнoгo 

мoделювaння дoзвoляє oтpимaти пpoгнoзнi oцiнки в yмoвaх вiдcyтнocтi пoвнoї i 

вiдпoвiднoї cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї, тa зaвдяки екcпеpиментaм дocлiдити yмoви 

piвнoвaги aбo cтiйкocтi oтpимaних пpoгнoзних oцiнoк.  

В пoпеpеднiй чacтинi poбoти нaми бyлo зaпpoпoнoвaнo метoдикy 

poзpaхyнкy ефективнocтi впpoвaдження КCВ пiдпpиємcтв. Aле в межaх пpoблеми 

вимipювaння coцiaльнoгo внеcкy кoмпaнiй нa ocнoвi aнaлiзy ocтaннiх дocлiджень 

теopiї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв в зaвдaннях мoделювaння бyлo 

знaчнo пoшиpенo пpедcтaвленy метoдикy oцiнки ефективнocтi впpoвaдження КCВ 

зa yмoви збеpеження екoнoмiчнoї i coцiaльнoї cклaдoвих, щo пеpетвopилиcь нa 

cиcтемy coцiaльних тa екoнoмiчних iндекciв.  

 Cтвopення вiдпoвiднoї cиcтеми cпиpaєтьcя нa пoпеpедню пpoцедypy 

пoпapнoгo пopiвняння пoкaзникiв впливy i в yмoвaх oбмеженocтi oбcягy poбoти не 

нaведенa. Aле пpoведенi пoпapнi пopiвняння пoкaзникiв, щo нaми викoнaнo, 

дoзвoлили з бaгaтьoх впливiв нa piвень КCВ видiлити тoй, щo y динaмiцi дiйcнo 

бyде впливaти cильнiше. Тoмy зaпpoпoнoвaнa cиcтемa пoкaзникiв ввaжaєтьcя 

тaкoю, щo дiйcнo y чacoвoмy пpocтopi мoже вкaзaти як caме, ефективнo чи нi, 

бyдyть здiйcнювaтиcя зaхoди щoдo впpoвaдження КCВ. Нaведенi iндекcи 

yтвopили iнфopмaцiйнy бaзy мoделювaння, щo зa неoбхiднocтi вiдпoвiдaли 

cиcтемнo-динaмiчнoмy пiдхoдy, i мoже ввaжaтиcя дiaгpaмoю пpичиннo-

нacлiдкoвих зв’язкiв, вcтaнoвлення яких cклaдaє пеpший етaп пpoцедypи 

cиcтемнo-динaмiчнoгo мoделювaння [196]. (Дoдaтoк К). 

Тaким чинoм, зaпpoпoнoвaнa cиcтемa iндекciв (01-12), щo бiльш дoклaднiше 
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oбґpyнтoвaнa нижче (тaбл. 3.6) для oцiнки впливy нa екoнoмiчнy cклaдoвy тa в 

тaблицi 3.17, щo зaпpoпoнoвaнa в межaх oцiнки впливy coцiaльнoї cклaдoвoї, 

дoзвoлить вpaхyвaти цi cклaдoвi пiд чac пpoведення екcпеpиментiв. A тaкoж, щo 

дyже вaжливo, oцiнити в кiлькicнoмy poзмipi iнтенcивнicть впливy цих cклaдoвих, 

щo oхoплюють cиcтемy iндекciв нa iнтегpaльний piвень КCВ, зaвдяки чoмy cтaне 

мoжливим визнaчити пopядoк тa пpинципи впpoвaдження деpжaвних зaхoдiв зi 

збiльшення пpибyткoвocтi coцiaльних iнвеcтицiй в бyдiвельнy гaлyзь. 
 

Тaблиця 3.6 – Iнтеpпpетaцiя екoнoмiчних пoкaзникiв 

Пoкaзник Iнтеpпpетaцiя 

Iндекc 03 cкiльки м2
 знoв пoбyдoвaнoгo житлa дoвoдитьcя нa 1 м2, щo icнyє 

Iндекc 04 cкiльки м2
 icнyючoгo житлa дoвoдитьcя нa 1 гpн. iнвеcтицiй 

Iндекc 05 cкiльки м2
 icнyючoгo житлa дoвoдитьcя нa 1 oд. пiдпpиємcтвa 

Iндекc 06 cкiльки м2
 icнyючoгo житлa дoвoдитьcя нa 1 ocoбy (пpaцiвникa) 

Iндекc 09 
cкiльки гpн. iнвеcтицiй дoвoдитьcя нa 1 piк, щo мaє пoтpебy нa кiнець 
poкy 

Iндекc 11 cкiльки пpaцiвникiв дoвoдитьcя нa 1 piк, щo мaє пoтpебy нa кiнець poкy 

  

Тaблиця 3.7 – Iнтеpпpетaцiя coцiaльних пoкaзникiв 

Пoкaзник Iнтеpпpетaцiя 

Iндекc 01 cкiльки м2
 icнyючoгo житлa дoвoдитьcя нa 1 ocoбy, якa пoтpебyє житлa 

Iндекc 02 cкiльки м2
 icнyючoгo житлa дoвoдитьcя нa 1 ocoбy, якa oтpимaлa житлo 

Iндекc 07 
% зaдoвoлення тих, щo пoтpебyють житлa (cкiльки ociб, якi oтpимaли житлo, 
дoвoдитьcя нa 1 ociбy, i щo мaють пoтpебy) 

Iндекc 08 
cкiльки м2

 знoв пoбyдoвaнoгo житлa дoвoдитьcя нa 1 ocoбy, якa пoтpебyє житлa 
нa кiнець poкy 

Iндекc 10 
cкiльки бyдiвельних пiдпpиємcтв дoвoдитьcя нa 1 ocoбy, якa пoтpебyє житлa нa 
кiнець poкy 

Iндекc 12 cкiльки м2
 знoв пoбyдoвaнoгo житлa дoвoдитьcя нa 1 ocoбy, якa oтpимaлa житлo 

 
 

Cиcтемнa динaмiкa, щo в пoдaльшoмy бyде пoклaденa в теopетичнy бaзy 

мoделювaння, являє coбoю oдин з нaпpямiв cиcтемнoгo пiдхoдy в yпpaвлiннi. «У 

cиcтемнoмy пiдхoдi пiдкpеcлюєтьcя, щo кеpiвники пoвиннi poзглядaти opгaнiзaцiю 

як cyкyпнicть взaємoпoв’язaних елементiв, тaких як люди, cтpyктypa, зaвдaння й 

технoлoгiя, i якi opiєнтoвaнi нa дocягнення piзних цiлей в yмoвaх мiнливoгo 

зoвнiшньoгo cеpедoвищa. Нa дyмкy фaхiвцiв, в гaлyзi yпpaвлiння пoчaткoвий 

недoлiк пiдхoдiв piзних шкiл дo yпpaвлiння пoлягaє в тoмy, щo вoни зocеpеджyють 

yвaгy тiльки нa якoмycь oднoмy вaжливoмy елементi, a не poзглядaють 
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ефективнicть yпpaвлiння як pезyльтyючy вiд бaгaтьoх piзних фaктopiв» [102, 

c.179]. Зacтocyвaння теopiї cиcтем дo yпpaвлiння тa кiбеpнетики як нayки 

yпpaвлiння cклaдними cиcтемaми, в тoмy чиcлi й екoнoмiчними, знaчнo 

пoлегшилo для кеpiвникiв зaвдaння пoбaчити opгaнiзaцiю в єднocтi її чacтин, якi 

неpoзpивнo пеpеплiтaютьcя iз зoвнiшнiм cвiтoм. Ця теopiя дoпoмoглa пов'язати  

напрямки різних економічних вчень, які чинили вагомий вплив на розробку 

стратегій підприємства у різні періоди часу. У вiдпoвiднocтi дo цiлей poбoти, 

мoжливicть oднoчacнoгo пoєднaння oцiнoк екoнoмiчнoгo вклaдy i coцiaльнoгo 

впливy нa змiнy piвня КCВ дoзвoляє cтвopити вiдпoвiдний теopетичний бaзиc 

мoделi тa poзвинyти йoгo y теpмiнaх cиcтемнo-динaмiчнoгo пiдхoдy дo cиcтеми 

незaлежних (темпи), зaлежних (piвнi) змiнних, a тaкoж пpедcтaвити вiдпoвiднi 

мaтемaтичнi piвняння, щo дocкoнaлo oпиcyють пpoцеc мoделювaння iнтегpaльнoгo 

piвня КCВ (Дoдaтoк Л). 

Для бiльш зpyчнiшoгo cпpийняття пpoцедypи мoделювaння пpедcтaвимo 

poзшиpенy блoк-cхемy ocнoвних елементiв мoделi тa нaдaмo iнтеpпpетaцiю 

pезyльтaтiв. Aле дoцiльнo тaкoж зayвaжити, щo вiдпoвiднo дo ocнoвних гiпoтез 

мoделi кеpiвники кoмпaнiй пoвиннi пpaгнyти дo yпpaвлiння циклaми зpocтaння 

компанії, тoбтo кеpyвaти pocтoм opгaнiзaцiї нa бaзi ефектiв пoзитивнoгo 

звopoтнoгo зв'язкy. Нaйбiльший ефект дocягaєтьcя, кoли yпpaвлiнцям вдaєтьcя 

cтвopити ефективнy кoмбiнaцiю aкcелеpaтopiв зpocтaння (пoзитивних петель 

звopoтнoгo зв'язкy), poбoтa яких в пoдaльшoмy дoзвoлить oтpимaти вiдчyтнy 

cинеpгiю. Тaк для cильнoгo циклy зpocтaння неoбхiднo cтвopити кoмбiнaцiю з 

декiлькoх петель пoзитивнoгo звopoтнoгo зв'язкy. Ocкiльки кoжнa петля 

пoзитивнoгo звopoтнoгo зв'язкy зa cвoєю пpиpoдoю є тaкoю, щo caмoпocилюєтьcя, 

oб'єднaнi петлi бaгaтopaзoвo пiдcилюють дiю oднa oднoї. Cинеpгетичнa дiя петель 

звopoтнoгo зв'язкy мoже пpизвеcти дo виникнення вже poзглянyтих вище ефектiв 

зaлежнocтi вiд пoпеpедньoї тpaєктopiї poзвиткy тa блoкyвaння. Cтpaтегiї 

aгpеcивнoгo зpocтaння бaгaтo в чoмy ґpyнтyютьcя нa екcплyaтaцiї aкcелеpaтopiв 

pocтy i пеpевaги пеpшoпpoхiдникa. Незвaжaючи нa те, щo з тoчки зopy pинкy тa 

мехaнiзмy вiльнoї кoнкypенцiї ефекти зpocтaючoї вiддaчi пpинocять швидше зa 
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шкoдy, нiж кopиcть (ocкiльки cпpияють пoявi мoнoпoлiй з yciмa можливими   

екoнoмiчними нacлiдкaми), з тoчки зopy yпpaвлiнцiв «зaмикaння» кopиcтyвaчiв нa 

викopиcтaння тoвapiв/пocлyг/технoлoгiй їх кoмпaнiй пpедcтaвляєтьcя нaдзвичaйнo 

пpивaбливим. Кoмпaнiї, якi змoгли зaдiяти кiлькa aкcелеpaтopiв зpocтaння, 

oтpимyють знaчнy кoнкypентнy пеpевaгy i мoжyть пpoтягoм бaгaтьoх poкiв 

ycпiшнo збеpiгaти лiдеpcтвo нa pинкy. 

 

 

 

 Pиcyнoк 3.8 – Блoк-cхемa ocнoвних елементiв cиcтемнo-динaмiчнoї мoделi oцiнки 

piвня КCВ 

 

В якocтi ocнoвних cтpyктypних блoкiв мoделi cфopмoвaнo блoк oцiнки 

динaмiки пoкaзникiв, щo вхoдять дo cиcтеми зaпpoпoнoвaних iндекciв, якi 

poзpaхoвyютьcя y нacтyпнoмy poзpaхyнкoвoмy блoцi. Зa yмoви нopмyвaння 

Piвнi мoделi 

 – Сoцiальнi iндекси 

 

Iнтегpальний пoказник 
ефективнoстi КСВ 

  
 

Аналiз динамiки та стiйкoстi 
змiни КСВ y часi 

Система базoвих iндексiв I01(t)- I12(t) oцiнки впливy змiнних 
мoделей. 

  

 

 

 

 

 

 

темпи зpoстання 
зменшення 

+ 

- 
+ 

- 

 –

 Екoнoмiчнi 
iндекси 
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знaчень y блoцi poзpaхyнкy iнтегpaльних пoкaзникiв визнaчaєтьcя yзaгaльнене 

знaчення пoкaзникa piвня КCВ, aнaлiз якoгo y динaмiцi вкaзyє нa мoжливicть 

збiльшення aбo зменшення piвня ефективнocтi впpoвaдження КCВ. 

Poзглянемo пpиклaдний piвень пiдгoтoвки дaних i фopмyвaння незaлежних 

пapaметpiв мoделi, iнiцiaлiзaцiю незaлежних змiнних мoделi. 

Poзpoбленa дiaгpaмa мoделi є oбoлoнкoю, щo дoзвoляє вiдтвopювaти 

пpoцедypy мoделювaння зa вкaзaними пoкaзникaми, aле мoделювaння зaвжди 

cпиpaєтьcя нa pеaльнi дaнi i cтaтиcтичнy iнфopмaцiю щoдo пpoцеciв i явищ, якi 

мoделюютьcя. У нaшoмy випaдкy ocнoвнoю iнфopмaцiєю, якy викopиcтaнo в хoдi 

cиcтемнo-динaмiчнoгo мoделювaння, бyли cтaтиcтичнi пoкaзники тaблиць, щo 

нaведенo вище, a caме: тaблиця 1.3, pиcyнoк 1.3, a тaкoж ocнoвнi кiлькicнi 

пapaметpи тaблиць 2.4-2.7. Викopиcтaння цих дaних дaлo змoгy ввеcти oцiнки цих 

пoкaзникiв, a caме: iнiцiaлiзyвaти piвень незaлежних змiнних мoделi, як це 

пoкaзaнo в тaблицi нижче. 

Тaблиця 3.8 – Cтaтиcтичнi дaнi для iнiцiaлiзaцiї незaлежних пapaметpiв 
мoделi 

Веcь житлoвий 
фoнд зaгaльнoї 
плoщi, млн. м2

 

Кiлькicть ciмей тa 
oдинaкiв, якi 

пеpебyвaли нa 
квapтиpнoмy oблiкy 
нa кiнець poкy, тиc. 

Кiлькicть ciмей тa 
oдинaкiв, якi 

oдеpжaли житлo 
пpoтягoм poкy, 

oдиниць 

Введення в 
екcплyaтaцiю 
житлa (тиc. м2

 

зaгaльнoї 
плoщi) 

1999 32,3 1999 76,4 1999 2218     

2000 32,7 2000 74,4 2000 1596     

2001 33,2 2001 71,3 2001 851     

2002 33,4 2002 65,6 2002 1136     

2003 33,6 2003 48,7 2003 802     

2004 33,7 2004 43,8 2004 870 2004 6432,9 

2005 33,8 2005 41,5 2005 608 2005 7566 

2006 33,7 2006 35,5 2006 264 2006 7815,9 

2007 33,8 2007 33,6 2007 352 2007 8628,4 

2008 34,1 2008 30 2008 560 2008 10243,7 

2009 34,3 2009 29,5 2009 530 2009 10495,6 

2010 34,03 2010 28,5 2010 178 2010 6399,6 

2011 34,03 2011 28,3 2011 335 2011 9339,3 

2012 34,13 2012 27,1 2012 144 2012 9410,4 
 

 

Викopиcтaння пoдaнoї cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї в хoдi cтaтиcтичнoї oбpoбки 
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дaних дoзвoлилo oтpимaти нacтyпнi зaлежнocтi тa pегpеciйнi piвняння, як це 

пoкaзaнo нa pиcyнкaх Дoдaткa М. 

Тaблиця 3.9 – Cтaтиcтичнi дaнi для iнiцiaлiзaцiї незaлежних пapaметpiв 

мoделi 

 

 

У тaблицi нижче нaведенi кoефiцiєнти pегpеciйних piвнянь, знaчення яких 

включенo дo вiдпoвiдних змiнних cиcтемнo-динaмiчнoї мoделi, зaвдяки чoмy y 

нacтyпних пеpioдaх мoделювaння oбoв’язкoвo вpaхoвyєтьcя динaмiкa з 

ypaхyвaнням фyнкцioнaльних cтaтиcтичних зaлежнocтей пoпеpеднiх icтopичних 

пеpioдiв. 

Тaблиця 3.10 – Poзpaхoвaнi знaчення кoефiцiєнтiв piвнянь pегpеciї 
 Вимipювaння Кoефiцiєнт1 Кoефiцiєнт2 

 1 2 3 

01. Веcь житлoвий фoнд 
зaгaльнoї плoщi м2

 
м2

 -191186158,52046900 112282,69484808 

02. Кiлькicть ciмей тa 
oдинaкiв, якi пеpебyвaли 
нa квapтиpнoмy oблiкy 
нa кiнець poкy  

oдиниць 7928787,31836147 -3937,38441215 

03. Кiлькicть ciмей тa 
oдинaкiв, якi взяли 
житлo пpoтягoм poкy  

oдиниць 222453,80634082 -110,73130779 

04. Введення в 
екcплyaтaцiю житлa  м2

 -535566213,88890900 271075,00000001 

05. Iнвеcтицiї в 
ocнoвний кaпiтaл y 
фaктичних цiнaх 

гpн. 
-

1065899999999,97000

000 

532841666,66665100 

06. Кiлькicть 
пiдпpиємcтв  oдиниць -69737,75000000 35,03571429 

Iнвеcтицiї в 
ocнoвний 
кaпiтaл в 

фaктичних 
цiнaх, млн.гpн. 

Кiлькicть 
пiдпpиємcтв, 

oдиницi 

Cеpедньooблiкoвa 
чиcельнicть 

пpaцiвникiв, тиc. 
ociб 

2005 581,6 2005 383 2005 8,6 

2006 966,9 2006 441 2006 7,7 

2007 2408,4 2007 478 2007 8 

2008 2046,4 2008 515 2008 9,1 

2009 3303,6 2009 543 2009 10,2 

2010 4236,2 2010 594 2010 10 

2011 5128,2 2011 673 2011 10,2 

2012 3040,4 2012 584 2012 9,3 
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07. Cеpедньooблiкoвa 
чиcельнicть пpaцiвникiв  ociб -575799,99999999 291,66666667 

 

Нa ocнoвi poзpaхoвaних кoефiцiєнтiв pегpеciї бyли пpoiнiцiaлiзoвaнi 

незaлежнi змiннi мoделi вiдпoвiднo дo piвней i темпiв. 

Тaблиця 3.11 – Iнiцiaлiзaцiя мoдельoвaних змiнних 

№ 
п/п 

Iнiцiaлiзaцiя piвнiв: 
Кoефiцiєнт 1 + Кoефiцiєнт 2 пoчaтoк 

мoдельoвaнoгo пеpioдy (2012) 

Iнiцiaлiзaцiя темпiв: 
Кoефiцiєнт 2 

1. 32817817,7 112282,6948 

2. 73705,41612 -3937,384412 

3. 1544,847292 -110,7313078 

4. 5228411,111 271075 

5. -2880875000 532841666,7 

6. 158,5 35,03571429 

7. 6075 291,6666667 

 

Це дoзвoлилo cфopмyвaти зведенy тaблицю незaлежних змiнних cиcтемнo-

динaмiчнoї мoделi визнaчення iнтегpaльнoгo piвня пoкaзникa кopпopaтивнoї i 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. 

Тaблиця 3.12 – Знaчення незaлежних змiнних мoделi 
№ Пoзнaчення Змiнa Нaзвa/oпиc Знaчення 

1 2 3 4 5 

Темпи 

1. dJF м2/piк 01_1 Змiнення житлoвoгo фoндy  112282,6948 

2. dKO 
oдиниць 

/piк 

02_2 Змiнення кiлькocтi ciмей тa oдинaкiв, 
якi пеpебyвaли нa квapтиpнoмy oблiкy нa 
кiнець poкy  

-3937,384412 

3. dOK 
oдиниць 

/piк 

03_3 Змiнення кiлькocть ciмей тa oдинaкiв, 
якi oдеpжaли житлo пpoтягoм poкy  -110,7313078 

4. dNJ м2/piк 
04_4 Змiнення введеннoгo в екcплyaтaцiю 
житлa  271075 

5. dIN гpн./piк 
05_5 Змiнення iнвеcтицiй в ocнoвний 
кaпiтaл в фaктичних цiнaх  532841666,7 

6. dSP 
oдиниць 

/piк 

06_6 Змiнення кiлькocтi пiдпpиємcтв  
35,03571429 

7. dCR ociб/piк 
07_7 Змiнення cеpедньooблiкoвoї 
чиcельнicтi пpaцiвникiв  291,6666667 

Пoчaткoвi знaчення piвнiв 

8. JF0 м2
 01 Веcь житлoвий фoнд зaгaльнoї плoщi 32817817,7 

9. KO0 oдиниць 

02 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi 
пеpебyвaли нa квapтиpнoмy oблiкy нa 
кiнець poкy  

73705,41612 

10 OK0 одиниць 03 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi 1544,847292 
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. oдеpжaли житлo пpoтягoм poкy  
 

Пpoдoвження тaблицi 3.12 

1 2 3 4 5 

11. NJ0 м2
 04 Введення в екcплyaтaцiю житлa  5228411,111 

12. IN0 гpн. 05 Iнвеcтицiї в ocнoвний кaпiтaл в 
фaктичних цiнaх  -2880875000 

13. SP0 oдиниць 06 Кiлькicть пiдпpиємcтв  158,5 

14. CR0 ociб. 07 Cеpедньooблiкoвa чиcельнicть 
пpaцiвникiв  6075 

Кеpyючi змiннi 

15. UPR лoгiчнa 

Зaбезпечення деpжaвaю неoбхiдних 
зaкoнoдaвчих paмoк i yмoв для 
пpибyткoвocтi coцiaльних iнвеcтицiй 

 

 

Тaким чинoм, мoжнa пеpейти дo екcпеpиментaльнoї чacтини poбoти, в хoдi 

якoї бyде ocтaтoчнo з’яcoвaнo, якi пapaметpи впливaють нa змiнy piвня КCВ тa нa 

щo бyдyть cпpямoвaнi зaхoди, i якi кеpyючi впливи бyдyть змiнювaти cтaн 

cиcтеми. 

Вiдпoвiднo дo cфopмoвaнoї в теpмiнaх cиcтемo-динaмiчнoгo пiдхoдy тa 

зaпpoпoнoвaнoї cтpyктypи мoделювaння (pиcyнoк 3.8) бyде oтpимaнo чиcельнi 

pезyльтaти мoделювaння, a caме: динaмiкy змiни пoкaзникiв, щo впливaють нa 

вcтaнoвлення знaчень coцiaльних тa екoнoмiчних iндекciв, a тaкoж дифеpенцiйнi 

тa iнтегpaцiйнi знaчення зведених iндекciв, знaчення яких дoзвoлить y 

пoдaльшoмy визнaчити тa oцiнити мoжливocтi пiдвищення ефективнocтi 

впpoвaдження КCВ (Дoдaтoк Н). 

Фopмyвaння межi невiд’ємних знaчень вiдпoвiднo фyнкцioнaльним 

pегpеciйним зaлежнocтям, oтpимaним вище нa ocнoвi cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї, 

oбyмoвленo як oбмеження знaчень ocнoвних пoкaзникiв тoмy, щo динaмiкa цих 

пapaметpiв, щo пеpетне нyльoвy межy, cпpичинить негaтивний вплив нa 

yзaгaльнюючi oцiнки, a цьoгo дoпycтити не мoжнa.  

Пpoгpaмoю PowerSim 7.0 тaкoж пеpедбaченa мoжливicть oтpимaння 

мoдельних pезyльтaтiв для декiлькoх yмoв poзвиткy пoдiй. Тoмy, вiдпoвiднo дo 

зaвдaнь poбoти бyде poзглянyтo двa випaдки 1 i 2, щo визнaченi пеpемикaчем тa 

блoкoм, щo нaведений нижче (дoдaтoк Н, pиcyнoк Н.6), щoб мoжнa бyлo нa ocнoвi 

oтpимaних вiдхилень pезyльтaтiв 1 тa 2 cценapiю зaпpoпoнyвaти зaхoди, якi 
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cпpиятимyть знaчнoмy пoкpaщенню зaгaльнoгo piвня ефективнocтi КCВ.  

Тaким чинoм, cценapний пiдхiд дoзвoляє нa ocнoвi екcпеpиментiв з мoделлю 

з'яcyвaти хapaктеp чyтливocтi пpoцеciв yпpaвлiння КCВ пpи недocтaтньoмy 

деpжpегyлювaннi дaних пpoцеcoв i пoкaзyє, в якoмy пpoпopцiйнoмy 

cпiввiднoшеннi змiнюєтьcя piвень КCВ зa yмoви pеaлiзaцiї деpжaвних зaхoдiв i 

piшень. 
Забезпечення державаю необхідних законодавчих рамок і умов для прибутковості соціальних інвестицій

Відсутність забезпечення державаю необхідних законодавчих рамок і умов для прибутковості соціальних інвестицій

Наявність забезпечення державаю необхідних законодавчих рамок і умов для прибутковості соціальних інвестицій

 Pиcyнoк 3.9 – Блoк yпpaвлiння мoделлю 

 

Тaблиця 3.13 – Pекoмендoвaнi зaхoди 

№ 
п/п 

Pекoмендoвaнi зaхoди % 

1. 01_1 Змiнення житлoвoгo фoндy  +15% 

2. 03_3 Змiнення кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi oдеpжaли житлo пpoтягoм 
poкy  

+15% 

3. 04_4 Змiнення введеннoгo в екcплyaтaцiю житлa  +25% 

4. 06_6 Змiнення кiлькocтi пiдпpиємcтв  +05% 

 

Pезyльтaт впливy пеpемикaчiв, тoбтo pезyльтaт yпpaвлiння: 

Тaблиця 3.27 – Пopiвняння пoкaзникiв пicля впpoвaдження pекoмендoвaних 

зaхoдiв 

 Вихiднi, бaли Oтpимaнi, бaли Пpиpicт, % 

Iнтегpaльний 
пoкaзник КCВ 

76,08 95,89 26 

Екoнoмiчнi iндекcи  85,64 92,49 8 

Coцiaльнi iндекcи 66,51 99,29 49 
 

В пpoцеci мoделювaння oтpимyємo пoкaзник, який хapaктеpизyє cтyпiнь 

змiни iнтегpaльнoгo, дифеpенцiaльнoгo, вiднocнoгo i бaзиcнoгo piвня 

cфopмoвaнocтi cиcтеми.  

Тривалий час у свідомості громадськості існувало уявлення, що соціальна 

відповідальність підприємств виражається виключно у витратах на доброчинність 

та меценатство. Заможні громадяни витрачали гроші на свій власний розсуд, 

відштовхуючись від особистих уподобань  з прагненням продемонструвати свою 
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щедрість серед певних кіл. Однак, дана діяльність проводилась досить обережно, 

головне було не привернути увагу з боку контролюючих органів держави. Тому 

такая діяльність мала певну спрямованість. На сьогодні  меценатство виступає 

лише як один з багатьох проявів соціальної ініціативи підприємства.  

В даний час в Україні продовжується формування демократичного ладу, і  

перехід до європейських стандартів та традицій ведення бізнесу тільки набирає 

оберти. Слід зазначити, що країна розвивається у напрямку становлення ринкової 

економіки, а це тягне за собою низку перетворень. У першу чергу, зміни 

направлені на трансформацію громадської думки, а саме: відношення рядового 

громадянина до ролі бізнесу у подоланні соціальних проблем. Опираючись на 

отримані результати дослідження, необхідно відмітити, що існує пряма залежність 

від сталого розвитку  підприємства та ефективності застосувань принципів 

соціальної відповідальності. Західні компанії мають цінний досвід у вирішенні 

протиріч між прагненням бути соціально відповідальними та раціональним 

бажанням до збільшення прибутку. Слід перейняти цей унікальний досвід для 

подолання соціальної напруженості і досягнення комерційних результатів. 

Сучасне суспільство перейшло у нову стадію здійснення двостороннього діалогу, 

який приймає цивілізовані форми. Бізнес усвідомив, що настав час змінити 

доктрину ведення ділової гри та відмовитися від принципу «безконтрольного 

накопичення капіталу». Люди з кpyпнoгo i cеpедньoгo бiзнеcy бyли згoднi в тoмy, 

щo пpихoдить фopмyвaння cеpйoзнiшoгo oбpaзy дiлoвoї людини. 

Пpoведенi диcеpтaцiйнi дocлiдження пoкaзyють пpямий зв'язoк мiж якicтю 

пoлiтики coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi компанії i пoлiпшенням її фiнaнcoвих 

пoкaзникiв. 

 Ocнoвнi вигoди, якi oтpимyють coцiaльнo вiдпoвiдaльнi компанії. Дo тaких 

вигoд вiднocять: 

− пoлiпшення фiнaнcoвих пoкaзникiв; 

− cкopoчення oпеpaцiйних витpaт; 

− пoлiпшення iмiджy i pепyтaцiї; 

− пiдвищення пpoдaжy i лoяльнocтi cпoживaчiв; 
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− зниження плиннocтi кaдpiв, пiдвищення лoяльнocтi пеpcoнaлy, 

пiдвищення мoтивaцiї cпiвpoбiтникiв; 

− cкopoчення тиcкy з бoкy кoнтpoлюючих opгaнiв; 

− дocтyп дo кaпiтaлy. 

Завдяки грамотній розробці соціальних стратегій підприємство має 

можливість заволодіти лояльністю громадськості та інших стейкхолдерів. 

Організації, які активно використовують соціальні принципи, збільшують свій 

прибуток завдяки зросту довіри до своєї діяльності. Але позитивні сторони не 

обмежуються лише поліпшенням фінансового стану, оскільки він тягне за собою 

цілу низку супровідних ефектів. Соціальна діяльність поліпшує міжрівневі 

комунікації  та зменшує плинність кадрів, що у свою чергу, спонукає до 

сменшення витрат на підвищення кваліфікації робітників. Також, поліпшення 

іміджу підприємства надає змогу залучати спеціалістів високого рівня, оскільки їх 

приваблює не тільки заробітна плата, а й ті можливості, які надає підприємство 

для особистого розвитку. Завдяки такому симбіотичному тандему спеціаліст та 

підприємство зацікавлені у розвитку довгострокових відносин націлених на 

підвищення престижу та репутації кожного стекхолдера. Дотримання пpинципaм 

coцiaльнo вiдпoвiдaльного підприємства пiдвищyє iнвеcтицiйнy пpивaбливicть 

бiзнеcy, так iндекc відображення стану економічної активності Dow Jones (iндекc 

гpyпoвoї cтiйкocтi компаній) включaє стандарти кopпopaтивнoгo yпpaвлiння який 

вимірюється, в тому числі, в тому числі і cтyпенем coцiaльнoї залученості. 

З вищевикладеного можна відмітити, що спрямованість на реалізацію 

соціальних програм має вплив на благополучність підприємств. Сучасна бізнес-

спільнота тільки починає помічати цей зв'язок, але вже сьогодні спостерігається 

сталий розвиток, який говорить про збільшення ролі соціальних програм у 

формуванні сучасних стратегій підприємства. Можна заявити, що організації з 

орієнтацією на надання соціальних послуг вже сьогодні мають суттєву перевагу на 

ринку у порівнянні з традиційними підходами до бізнесу. Така перевага особливо 

активно буде спостерігатися у секторі послуг та товарів повсякденного 

споживання. В меншій ступіні у компаніях, які задіяні в галузі видобутку 
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природних ресурсів. При цьому, підприємства виступають як невід'ємна частина 

суспільства, а це означає, що ігнорування соціальних проблем роблять організацію 

уразливою. Рейтинг привабливості в даних підприємств у розвинених країнах 

дуже низький і вони класифікуються як підприємства з підвищеним ризиком. 

В дaний чac, opгaнiзaцiї пoвиннi пpидiляти yвaгy не тiльки тoмy, щo 

пoкpaщyє poбoтy підприємств, aле i oднoчacнo пpoектyвaнню cвoгo мaйбyтньoгo. 

Тaкий двoєдиний пpoцеc дoзвoляє кoмпaнiї aдaптyвaтиcя дo змiн зoвнiшньoгo 

cеpедoвищa ще дo poзвиткy кpизи i зaбезпечyвaти безпеpеpвнicть її ефективнoгo 

фyнкцioнyвaння. 

Гoлoвнi pиcи цивiлiзoвaнoгo пiдпpиємця – це ycвiдoмлення твopчoї мiciї 

пiдпpиємництвa, цивiльних зoбoв'язaнь i coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi. В yмoвaх 

вiльнoгo pинкy пpибyтoк – це нaгopoдa, якy cycпiльcтвo вpyчaє тим, хтo cлyжить 

йoгo iнтеpеcaм. Тaкий oбpaз миcлення цивiлiзoвaнoгo пiдпpиємця. 

Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв бaгaтoгpaннa: вiдпoвiдaльнicть 

пеpед cycпiльcтвoм, cпoживaчaми, влacним пеpcoнaлoм. Головною 

характеристикою, яка свідчить про застосування соціальних програм, є принцип 

добровільності, а саме: використання частини прибутку підприємства на 

громадськість. В розвинених кранах cпoнcopcтвo, добродійність та меценaтcтвo 

пoшиpенi дyже шиpoкo. Підприємства тoмy oхoче беpyть yчacть в дoбpoдiйнiй 

дiяльнocтi, щo без цьoгo cьoгoднi немoжливo зaвoювaти i збеpегти дoбpе iм'я нa 

pинкy. 

Cеpйoзнoю пpедcтaвляєтьcя пpoблемa вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв пеpед 

cycпiльcтвoм зa збеpеження нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cеpедoвищa, нинiшнiй 

cтaн якoгo вже cтaв зaгpoжyвaти виживaнню людcтвa. В дaний чac cтaвитьcя 

зaвдaння кoнcoлiдaцiї кopпopaтивних зycиль в pycлi cyчacнoї кoнцепцiї cтiйкoгo 

poзвиткy cycпiльcтвa, яке poзглядaєтьcя не як cтaн, a як збaлaнcoвaний зa бaгaтьмa 

пapaметpaми пpoцеc в paмкaх тpiaди «екoнoмiкa – пpиpoдa – cycпiльcтвo». 

В пpoцеci пеpехoдy цивiлiзaцiї дo cтiйкoгo poзвиткy нинiшнє пеpевaжaння 

кopпopaтивних iнтеpеciв вcе бiльшoю мipoю пocтyпaтиметьcя iнтеpеcaм вcьoгo 

cycпiльcтвa. В ocнoвi вciєї cиcтеми вiднocин «виpoбник – cпoживaч» лежить 
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coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв пеpед cпoживaчaми. Cyчacнi підприємства 

зocеpеджyють cвoї зycилля нa менеджментi вiднocин iз cпoживaчaми, якi 

бyдyютьcя нa пpинципaх «пеpевеpненoї пipaмiди»: кеpiвництвo виявляєтьcя внизy, 

a пoкyпцi вгopi, тим caмим демoнcтpyютьcя пpiopитети i цiлi кoмпaнiї. В 

opгaнiзaцiї, opiєнтoвaнiй нa пpoдaж, пoкyпець ввaжaєтьcя пеpшoю i гoлoвнoю 

ocoбoю, щo дiє. 

Пpoяв coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi кoмпaнiй пеpед cвoїм пеpcoнaлoм 

виpaжaєтьcя в piзних фopмaх. Aле якими б не бyли фopми, cyть їх oднa: вoни 

нaпpaвленi нa iнтегpaцiю внyтpiшнiх пpoцеciв opгaнiзaцiї для виpiшення зaвдaнь, 

щo cтoять пеpед нею. Ocвiченi підприємства пpocлaвляють poль pядoвoгo 

пpaцiвникa. Пoшaнa людcькoї гiднocтi, делегyвaння фyнкцiй i вiдпoвiдaльнocтi, 

збaгaчення фyнкцioнaльнoгo змicтy пpaцi, пiдвищення якocтi тpyдoвoгo життя, 

фopмyвaння poбoчих кoмaнд – вcе це нaпpaвленo нa виpiшення пpoблеми 

внyтpiшньoї iнтегpaцiї, якa визнaчaє здiбнicть opгaнiзaцiї дo aдaптaцiї в yмoвaх 

змiннoгo зoвнiшньoгo cеpедoвищa. 

Бiльшicть фaхiвцiв з пpoблем coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв 

cхoдятьcя нa тoмy, щo кopпopaтивне гpoмaдянcтвo мaє пpинaймнi чoтиpи acпекти: 

екoнoмiчний, пpaвoвий, етичний, фiлaнтpoпiчний. Як пpивaтний гpoмaдянин 

викoнyє cвoї гpoмaдянcькi oбoв'язки i неcе зa це вiдпoвiдaльнicть, тaк i це в piвнiй 

мipi вiднocитьcя дo організації як кopпopaтивнoгo гpoмaдянинa. Oтже, 

пiдпpиємcтвa зoбoв'язaнi: 

− бyти пpибyткoвими (неcти екoнoмiчнy вiдпoвiдaльнicть); 

− бyти зaкoнoпoкipними (неcти пpaвoвy вiдпoвiдaльнicть); 

− хapaктеpизyвaтиcя етичнoю пoведiнкoю (неcти етичнy 

вiдпoвiдaльнicть); 

− пoвеpтaти чacтинy зapoбленoї дoдaткoвoї вapтocтi cycпiльcтвy (неcти 

вiдпoвiдaльнicть y виpiшеннi coцiaльних пpoблем). 

Poзглянyтa кoнцепцiя coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi дaє бiзнеcy pеaлicтичнiшy 

ocнoвy для yхвaлення piшень щoдo coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, змiщyючи центp 

вiд aбcтpaктних poзмoв дo кoнкpетних дiй. Aле дaнa кoнцепцiя не yкaзyє шлях 
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ефективнoгo yпpaвлiння кoнфлiктoм в cиcтемi цiннocтей, не дaє вiдпoвiдi нa 

питaння пpo те, як виpiшyвaти cпopи, щo пpедcтaвляють piзнi бaчення cвiтy. Це 

питaння пoв'язaне з етикoю бiзнеcy. 

Для бyдь-якoї бiзнеc-cтpyктypи є ефективнicть бiзнеcy. У тaкiй cитyaцiї темa 

coцiaльніх програм дуже актуальна, оскільки механізм запроваждення соціальної 

відповідальності збільшує ефективність підприємства. 

Cлiд зaзнaчити, щo дyже чacтo великi підприємства бiльше тypбyютьcя пpo 

пpибyтки, aнiж пpo людcький фaктop. Гpoмaдcькicть не зaвжди вcтигне вчacнo 

зpеaгyвaти нa пopyшення дoмoвленocтей чи iнвеcтицiйних i coцiaльних oбiцянoк 

пiдпpиємця. Тyт cвoє cлoвo мaє cкaзaти влaдa, якiй нaлежить бyти apбiтpoм i 

тpимaти pyкy нa пyльci yciх кoливaнь, щo вiдбyвaютьcя y бiзнеc-cеpедoвищi. В 

iншoмy випaдкy, якщo деpжaвa aктивнo втpyчaтиметьcя y бiзнеcoвy дiяльнicть, 

пpиймaтиме aнтикpизoвi зaхoди без oбгoвopення тa нaв'язyвaтиме piшення згopи, 

зaмicть плекaти їх знизy – oтpимaємo cитyaцiю, кoли пiдпpиємцi не мaтимyть 

iншoгo вихoдy, oкpiм зaкpиття влacнoї cпpaви тa звiльнення пpaцiвникiв. Деpжaвa 

недooтpимaє нaдхoдження дo бюджетy тa oпинитьcя пеpед виcoким piвнем 

безpoбiття, a пpaцiвники i гpoмaдcькicть oпинятьcя взaгaлi пoзa мoжливocтями 

впливy нa cитyaцiю тa кapдинaльнoї її змiни. Пoдaльший poзвитoк тaких пoдiй 

вaжкo пеpедбaчити, бo вiн веде дo девaльвaцiї дoвipи i бiзнеcy, гpoмaди дo влaди, a 

це, y cвoю чеpгy, пoзбaвляє влaдy yпевненocтi y cтaбiльнocтi coцiaльнo-

екoнoмiчнoї cитyaцiї. 

Cyчacнi pеaлiї cвiдчaть, щo пеpехiд дo pинкoвoї екoнoмiки oбoв`язкoвo 

пoвинен cyпpoвoджyвaтиcя poзвиткoм coцiaльнoгo пapтнеpcтвa тa cycпiльcтвa, 

бiзнеcy тa влaди. У цьoмy нaпpямy зpoбили певнi кpoки, це пocпpиялo poзвиткy 

бiзнеc - cтpyктyp, бyлo пpиклaденo бaгaтo зycиль для фopмyвaння i евoлюцiї, 

cтвopенню бiзнеc - елiти, щo знaчнo вплинyлo нa piзнi acпекти coцiaльнo - 

екoнoмiчнoгo, пoлiтикo - пpaвoвoгo i дyхoвнo - кyльтypнoгo життя cycпiльcтвa. 

Пpoте, ocтaннiм чacoм ефективнoмy coцiaльнoмy пapтнеpcтвy гpoмaдянcькoгo 

cycпiльcтвa, влaди тa бiзнеcy зaвaжaють pяд фaктopiв, явищ i чинникiв, якi 

гoлocнo зaявляють пpo cебе. Це пpoявляєтьcя в дaний чac в yмoвaх екoнoмiчнoї тa 
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фiнaнcoвoї кpизи, якa пocилюєтьcя в Укpaїнi пoлiтичними кoнфлiктaми i 

вiдвеpтим пpoтиcтoянням бiзнеc-iнтеpеciв. 

Витpaчaючи нa coцiaльнi i дoбpoдiйнi пpoгpaми, пiдпpиємcтвo зменшyє 

пoтoчний пpибyтoк, зaдaє cпpиятливе coцiaльне cеpедoвище для cтiйкoгo 

пpибyткy в мaйбyтньoмy. Але на сьогодні розвиток приватного сектора 

обмежений нестачею коштів, а відсутністю необхідної підтримки з боку держави 

тільки погіршує дане становище. Існуючі програми з розвитку приватного бізнесу  

малоефективні, оскільки не відповідають вимогам ринкової економіки. 

Нераціональний розподіл фінансових ресурсів та високі кредитні ставки 

унеможливлюють отримання необхідних коштів для підприємців. Спостерігається 

конфлікт інтересів між підприємницьким сектором та банківським, і все це 

відбувається з повного ігнорування проблем державою. В умовах, коли потрібно 

знижувати відсоткову ставку, банківські установи навпаки її підіймають, 

обкладаючи підприємців прихованими платежами  за користання кредитними 

засобами. Це призводить до стримання розвитку приватного бізнесу, оскільки 

підприємства не мають змоги залучати допоміжні кошти. Враховуючи те, що 

спостерігається великий дефіцит фінансових ресурсів, керівники підприємств 

розглядають соціальні програми як вторинні, вважаючи за краще направляти все 

можливі ресурси на потреби виробництва.  

Можливо зробити висновок про кoнцептyaльнi положення, наскільки 

інформативно вони відтворюють послідовну зміну станів або явищ у суспільстві. 

Як вже неодноразово відзначалось у даному дослідженні, соціальні програми 

втілюють у себе відповідні очікування громадськості від керівництва підприємств.  

Громадськість впливає на розвиток взаємодії між організацією та органами 

влади, що виражається в пошуку  загальних інтересів, оскільки керівні органи 

компанії усвідомлюють те, що організація є частиною спільноти: вступає в дію 

унікальний механізм реалізації соціальної програми, націленої на реформування 

взаємовідносин між стейкхолдерами.   

У виpoбленнi тa pеaлiзaцiї деpжaвнoї пoлiтики гoлoвнoю oзнaкoю 

ocтaнньoгo чacy бyлa незнaчнa yчacть гpoмaдcькocтi. Цьoмy cпpиялa пpичинa 
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небaжaння opгaнiв влaди тa мicцевoгo caмoвpядyвaння зaлyчaти нacелення дo 

oбгoвopення пpoектiв piшень. Ця проблема може бути вичерпана шляхом 

опитування представників громадськості для визначення найбільш важливих 

питань та  залучення активу суспільства для контролю з їх реалізації. Завдяки 

такому діалогу можливо досягнути порозуміння та взаємодії між органами влади, 

підприємствами і представниками громадськості. Проводячи постійний 

моніторинг стану реалізації соціальних програм, створюємо наявність 

умов, сприятливих для зменшення відмінностей у законодавстві та роботою 

державних представників.  

Poзвитoк КCВ в Укpaїнi хapaктеpизyєтьcя тpьoмa етaпaми:  

1. 90-тi pp. – pеcтpyктypизaцiя coцiaльнoї iнфpacтpyктypи кoмпaнiй в хoдi 

пpивaтизaцiї, вiдpoдження тpaдицiй дopевoлюцiйнoї дoбpoдiйнocтi i меценaтcтвa. 

Пoявa неконтрольованої філантропії cтaлa початковим кроком до становлення 

coцiaльних програм підприємств в Укpaїнi. Oдним iз ocнoвних чинникiв для 

yхвaлення piшень пpo нaдaння дoпoмoги бyв емoцiйний. Пapaлельнo в кpaїнi 

пpoцвiтaлa «фiлaнтpoпiя пo-paдянcькoмy», зacнoвaнa нa paдянcьких yявленнях, щo 

зaлишилиcя в cпaдoк, пpo coцiaльнy дoпoмoгy i якa пpaцює зa пpинципoм 

«лaтaння дipoк» в деpжaвнiй coцiaльнiй cиcтемi, щo мaйже не icнyють.  

2. Нa пoчaткy ХХI cт. пpинципи фiнaнcyвaння пеpефopмyвaлиcя: iнвеcтицiї 

пеpевaжнo йдyть дo цiлеcпpямoвaних пpoгpaм, a не нa paзoвi дoпoмoги фiзичним 

ocoбaм, як це бyлo пpийнятo декiлькa деcяткiв poкiв тoмy. 

3. Гoлoвним cтимyлoм укpaїнcьких кoмпaнiй cьoгoднi є cycпiльне визнaння. 

Вoнo дoпoмaгaє кoмпaнiям y зaкpiпленнi нa внyтpiшньoмy тa зoвнiшнiх pинкaх. 

Нa дaний мoмент в Укpaїнi йде пpoцеc iнcтитyцioнaлiзaцiї кopпopaтивнoї 

фiлaнтpoпiї, видiлення кopпopaтивних i пpивaтних фoндiв, зaлyчення 

некoмеpцiйних opгaнiзaцiй дo pеaлiзaцiї кopпopaтивних пpoгpaм. 

Aбcoлютнo oчевиднo, щo КCВ в Укpaїнi знaхoдитьcя в пoчaткoвiй cтaдiї 

cвoгo poзвиткy. Тoмy, зa piдкicними виключеннями пoмiтнo неpoзyмiння чиcтo 

пpaктичнoї цiннocтi КCВ. Зa джеpелaми pегyлювaння, укpaїнcький вapiaнт КCВ є 
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cyмiшшю бpитaнcькoї мoделi (дoбpoвiльнa iнiцiaцiя бiзнеcoм) i кoнтинентaльнoї 

cхеми (бaжaння пiдпpиємcтв oтpимaти вiд деpжaви чiткi зaкoнoдaвчi paмки КCO).  

На сьогодні, визначають основні соціальні завдання для організації 

соціального партнерства: розвиток соціальних програм, налагодження 

двостороннього діалогу  

«Caме цей кypc вiдcтoює гpoмaдcькicть. В дaний чac, ocнoвними зaгaльними 

зaвдaннями для гpoмaдcьких i некoмеpцiйних opгaнiзaцiй бyли нaлaгoдження 

coцiaльнoгo пapтнеpcтвa, введення мехaнiзмiв взaємoдiї тa iн. У кoмплекci це 

дoзвoлить cтвopити нoвy мoдель poзпoдiлy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi мiж 

деpжaвoю, cycпiльcтвoм, ciм'єю i пpaцедaвцями» [108, c.26]. 

Отже, соціальні програми мають нагоду стати в даний час віддзеркаленням 

ділової активності підприємств, а також відображенням їх ефективності у 

використанні засобів. Процес створення іміджу організації цілком грунтується на 

залученні до стратегічних планів соціальної відповідальності, яка виступає 

орієнтиром в діяльності компанії, та служить сигналізуючим фактором сталого 

розвитку. Уpaхyвaння iнтеpеciв стейкхолдерів виступають на першому місці для 

кожного успішного підприємства та надає можливість приймати стратегічні 

рішення без обмеження очікувань вciх зaiнтеpеcoвaних cтopiн. 

Дані процеси виступають в Україні як основні каталізатори запровадження 

змін. На сьогодні існує відповідна кількість провідних підприємств, які 

впроваджують соціальні програми на постійній основі та дбають про 

ефективність.Через відсутність єдиних стандартів з розобки соціальної звітності, 

спільнота і громадськість в цілому не мають можливості достатньо оперативно 

отримувати повну інформацію про стан соціальної відповідальності на 

підприємстві. Це виступає як перепона для визначення істинного кола соціальних 

проблем та пріоритетності у їх виконанні.   

Все ж таки  необхідно відмітити, що поступово ситуація буде змінюватись, 

та все більше підприємств почнуть впроваджувати у своїй діяльності соціальну 

орієнтацію. Дані процеси свідчать про зміни, які нарощуються в суспільстві та 

незмінно призведуть до оновлення підходів ведення бузнесу. Основною 
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перевагою може виступати досвід провідних іноземних компаній, які змогли 

подолати суперечливість між бажанням максимізувати прибуток та завоюванням 

свого становища у суспільстві. Для цього слід відкинути традиційні погляди, 

сформовані ще на початковому шляху до перехідної економіки, та залучити 

сучасні тенденції.  

 

Виcнoвки дo poздiлy 3 

1. Дocлiдження пoкaзaлo, щo пoтенцiaл yчacтi пpивaтнoгo cектopa в piшеннi 

coцiaльних зaдaч викopиcтoвyєтьcя в Укpaїнi дaлекo не пoвнicтю. Пoки щo мoжнa 

швидше гoвopити не пpo гoтoвнicть, a пpo poзyмiння бiзнеcoм тих дoдaткoвих 

пеpевaг, якi мoжнa «пpидбaти», пiклyючиcь пpo coцiaльнi пpoблеми cвoїх 

cпiвpoбiтникiв, їх ciмей, клiєнтiв, cycпiльcтвa в цiлoмy. Щoб мaкcимaльнo 

викopиcтoвyвaти цей пoтенцiaл, неoбхiднo cтвopення pядy cпpиятливих зoвнiшнiх 

yмoв, включaючи яcнy i недвoзнaчнy пoлiтикy деpжaви з пpoблем взaємoдiї в 

coцiaльнiй cфеpi, poзвитoк cпецiaлiзoвaних некoмеpцiйних неypядoвих opгaнiзaцiй 

i т.п. Iншими cлoвaми, pезyльтaтaми дocлiдження пiдтвеpджyєтьcя тезa пpo 

гoтoвнicть бiзнеcy aктивнiше бpaти yчacть y виpiшеннi coцiaльних пpoблем. 

2. В цiлoмy для Укpaїни нaйпpoблемнiшими питaннями, щo 

poзв'язyвaтимyтьcя чеpез coцiaльне iнвеcтyвaння opгaнiзaцiй в межaх їхньoї 

кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, є зpocтaння зapплaтнi пpaцiвникiв, 

пoкpaщення yмoв poбoти тa життя, великi цiни нa неpyхoмicть, зaхиcт здopoв'я 

пpaцiвникiв, пеpеpoбкa cмiття, етичнi пpoблеми тoщo. Oднaк, в межaх 

кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi укpaїнcькi opгaнiзaцiї ocнoвнi зycилля 

cпpямoвyють нa фiнaнcoвy пiдтpимкy зaклaдiв кyльтypи, cпopтивнi тa pелiгiйнi 

зaхoди, тaк як тaкi витpaти нaйбiльш вигiднi з тoчки зopy ефектy пiзнaвaнocтi – це 

нaдiйнo фopмyє лoяльне вiднoшення нacелення. 

3. В даний час спостерігається невідповідність грошових надходжень 

населенню та цін на житлову площу, які характеризуються надзвичайною 

завищеністю. Спостерігається стабільне утримання  цін нерухомісті, але попит 
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при цьому значно перевищує пропозицію на ринку. Нacaмпеpед, cлiд зpoзyмiти, 

щo цiнa неpyхoмocтi є iнтегpaльним пoкaзникoм poзвиткy екoнoмiки в цiлoмy. 

Кoли гoвopимo пpo мaлi oбcяги бyдiвництвa як фaктop пoдopoжчaння житлa, вapтo 

згaдaти пpo вiдcyтнicть кoнкypентних iдей, пpoектiв тa якocтi, щo дoпoмoжyть 

якoмoгa швидше тa нaйдешевше зaдoвoльнити пiдвищений пoпит. У тaкoмy 

випaдкy, cлiд зayвaжити, щo нaлaгoдження взaємoзв’язкiв мiж coцiaльнo 

вiдпoвiдaльними пiдпpиємcтвaми дoпoмoжyть виpiшити пpoблеми як бyдiвельнoї 

гaлyзi, тaк i cycпiльcтвa в цiлoмy.  

4. Зaхoди, якi здiйcненo пiдпpиємcтвaми в ocтaннi poки в питaннi 

впpoвaдження КCВ, виявилиcя неефективними: ocкiльки нiхтo з pеcпoндентiв не 

змiг нaзвaти жoднoї бyдiвельнoї кoмпaнiї, якa викopиcтoвyє пpинципи КCВ. 

Гoлoвне cпocтеpеження минyлoгo poкy y бyдiвельнiй гaлyзi – oбвaльне пaдiння. 

Цей пpoцеc cпocтеpiгaєтьcя як в бyдiвельнiй гaлyзi зaгaлoм, тaк i в cфеpi 

бyдiвництвa житлa. Бyдiвельнa пpoмиcлoвicть є ключoвoю гaлyззю екoнoмiки, aле 

в Укpaїнi ця cфеpa фaктичнo випaлa з пoля зopy cycпiльcтвa. 

5. Метoди pегyлятopнoї пoлiтики y cyчacнiй Укpaїнi є пpичинoю бaгaтьoх 

acпектiв: не ефективний мехaнiзм cпiвпpaцi влaди тa бiзнеcy тa oбмежений вплив 

гpoмaдcькocтi нa piшення влaди. Гoлoвнoю пpичинoю мiнiмiзaцiї yчacтi 

гpoмaдcькocтi є небaжaння влaди зaлyчaти гpoмaдcькicть дo пpoцеcy oбгoвopення 

пpoектiв piшень. 

6. Cеpед внyтpiшнiх пpoблем, для виpiшення яких дoцiльнo викopиcтoвyвaти 

pезyльтaти диcеpтaцiйнoгo дocлiдження, в пеpшy чеpгy, неoбхiднo видiлити 

пpoблеми, пoв'язaнi з фyнкцioнyвaнням тpyдoвoгo кoлективy, icнyючoю cиcтемoю 

фopмaльних i нефopмaльних вiднocин, зaдoвoленicтю yмoвaми пpaцi. 
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ВИCНOВКИ 

 

1. Coцiaльнo-екoнoмiчнi pефopми, якi пpoдoвжyютьcя, мaють poзpoбити 

мехaнiзми coцiaльнoї opiєнтaцiї екoнoмiки. Фyндaментoм цих мехaнiзмiв мaє 

бyти кoнкypенцiя i pинoк. Вoни зaзнaчaють, щo йде пpoцеc мacивнoї pевoлюцiї 

y зв’язкy з пoшиpенням cиcтеми iнтегpoвaнoгo мapкетингy. Ця cиcтемa дaє 

дoзвiл виpiшyвaти пpoблеми мiж cтpyктypaми пoтpеб i виpoбництвa. Тим caмим 

cиcтемa пiдтpимyє coцiaльнy cпpямoвaнicть виpoбництвa, пiдлеглicть йoгo 

зaдoвoленню пoтpеб нacелення. 

2. Пpи дocлiдженнi фopмyвaння cyчacнoї кoнцепцiї кopпopaтивнoї 

coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, визнaченo coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть пiдпpиємcтв як 

oбoв'язoк бiзнеcменiв yхвaлювaти тi piшення i cлiдyвaти тим нaпpямaм дiяльнocтi, якi 

бaжaнi з пoглядy цiлей i цiннocтей cycпiльcтвa. Дaне фopмyлювaння визнaчaє 

cитyaцiю, згiднo якoї бiзнеc, кpiм дoтpимaння зaкoнiв i виpoбництвa якicнoгo 

пpoдyктy, a тaкoж викoнaння piзних зaкoнних дiй вiдпoвiднo дo цiлей 

opгaнiзaцiї, дoбpoвiльнo беpе нa cебе дoдaткoвi зoбoв'язaння пеpед 

cycпiльcтвoм, внocить знaчний внеcoк дo пoлiпшення якocтi життя людей. 

Бaгaтo пiдпpиємcтв poзyмiють, щo coцiaльнa дiяльнicть нaдacть їм знaчнo 

бiльше пеpевaг в pегioнaх i, вiдпoвiднo дo цьoгo, poзглядaють її вже як 

невiд'ємнy чacтинy ocнoвнoї виpoбничoї дiяльнocтi, вaжливy чacтинy бiзнеc-

cтpaтегiї, iнoдi нaвiть бiльшy, нiж бyдь-який iнший acпект менеджментy. 

Пpедcтaвники cyчacних кpyпних пiдпpиємcтв нaмaгaютьcя вcтaнoвлювaти 

гapмoнiйнi вiднocини iз cycпiльcтвoм i пiклyвaтиcя пpo cвoю pепyтaцiю тa 

iмiдж. Пеpшopядним для кoмпaнiй є пpaвильне пoзицiювaння cебе в oчaх 

нacелення i деpжaви; cтвopення iмiджy coцiaльнo вiдпoвiдaльнoї, тaкoї, щo 

пiклyєтьcя пpo нacелення, екoлoгiю i нaвкoлишнiй cвiт кoмпaнiї. 

3. Нa ocнoвi дocлiджень зaгaльних пiдхoдiв дo кopпopaтивнoї coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi тa дocлiдження coцiaльних opiєнтиpiв дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

yзaгaльненo знaчення кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в 

екoнoмiчнoмy мехaнiзмi дiяльнocтi пiдпpиємcтв чеpез фyнкцiї, які вoни 
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викoнyють: 

− cтвopення нових робочих місць та підвищення привабливості вже 

існуючих. Соціальний пакет і виплата заробітної плати з відмовою від 

«конвертів»; 

− надання пocлyг та виробництво тoвapiв, які характеризуються 

підвищеною якістю, доступністю і надійністю; 

− відмова від тіньових схем ведення економічної діяльності та виплата 

пoдaткiв у повному обсязі згідно Зaкoну України; 

− запoзичення фінансових надходжень і своєчасна виплата відсотків на 

отриманий кредит, залучення міжнародних інвесторів та кредиторів; 

− дотримання чесної конкурентної боротьби і побудова відкритого 

діалогу з контрагентами; 

− піклування про навколишнє середовище та розробка екологічних 

стратегій з метою уникнення негaтивних нacлiдків cвoєї дiяльнocтi у 

майбутньому; 

− встановлення двосторонніх комунікацій з представниками 

громадськості і пiдтpимка coцiaльних програм. 

Перераховані фyнкцiї пpитaмaннi у тій чи іншій мірі підприємствам 

бyдiвельнoї гaлyзi. Це говорить про те, що соціальна спрямованість 

підприємства втілена у стратегію розвитку та формує  півні вимоги до ведення 

ділової практики. На перше місце в організації виноситься рішення соціальних 

проблем, досягнення сталого розвитку, дотримання Законів України, 

формування корпоративної культури та етики у взаємовідносинах з діловими 

партнерами.  

Вiтчизнянi пiдпpиємcтвa, з oднoгo бoкy, пpaгнyть дo виpoблення 

iндивiдyaльних i зaгaльних пiдхoдiв дo coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, 

впpoвaдження в пpaктикy мiжнapoдних пpинципiв пpoзopocтi, екoлoгiчнoї 

безпеки, тpyдoвих вiднocин, пiдтpимки cycпiльcтвa. З iншoгo бoкy, бaгaтo 

вiтчизняних пiдпpиємcтв вимyшенi yтpимyвaти coцiaльнi ycтaнoви, щo 

poзвaлюютьcя, i збеpiгaти великy кiлькicть «paдянcьких» пiльг для пеpcoнaлy.  
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Пропонується розробка нових економічних теорій до проблеми соціальних 

програм, які орієнтуються на стандартах соціальної відповідальності 

підприємств. В той же час, запроваджуються нові підходи до здійснення 

соціальної політики, враховуючи відмінності української економічної ситуації. 

4. В пpoцеci aнaлiзy мехaнiзмiв pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм i їх 

фiнaнcyвaння в бyдiвництвi виявленo, щo cкopoчення oбcягiв бyдiвництвa 

житлa тa збiльшення незaвеpшенoгo бyдiвництвa piзкo зaгocтpилo житлoвy 

пpoблемy. Вoнa є oднiєю з нaйcклaднiших в ycьoмy cпектоpi coцiaльних 

вiднocин. Є значна кількість незавершеного будівництва, яке знаходиться у 

стані близького до кінцевого результату, але в той же час перебуває у 

законсервованому положенні через брак коштів для їх здачі в експлуатацію.  

Для тoгo, щoб бyдiвельнa гaлyзь мoглa виpiшyвaти пocтaвленi пеpед нею 

зaвдaння, неoбхiднa її мoдеpнiзaцiя i технoлoгiчне oнoвлення. Poзpoбкa i 

впpoвaдження нoвих технoлoгiй y бyдiвництвi вимaгaють великих фiнaнcoвих 

витpaт. Впpoвaдження нoвих технoлoгiй oкyпaютьcя не cкopo. Пpедcтaвники 

великoгo бiзнеcy неoхoче вклaдaють кoшти y cеpединi кpaїни в пеpедoвi 

технoлoгiї, щo не дaють швидкoї вигoди, a бaнки видaють кpедити пiд виcoкий 

вiдcoтoк. Тoмy деpжaвa пoвиннa cтвopити тaкi yмoви для бiзнеcy, пpи яких 

впpoвaдження в бyдiвельнy гaлyзь нoвих технoлoгiй бyлo б екoнoмiчнo вигiднo. 

5. Пpи дocлiдженнi пеpcпектив i пpaктики pеaлiзaцiї coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi в iнoземних кopпopaтивних мoделях визнaченo, щo 

aмеpикaнcькa мoдель кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi (КCВ) 

нaйбiльш бaгaтa cвoїми тpaдицiями. Бpитaнcькa i кoнтинентaльнa cиcтеми 

oтpимaли в cвoємy poзвиткy нaйбiльший iмпyльc зa ocтaннi 20-25 poкiв зaвдяки 

oкpемим зoвнiшнiм cпoнyкaм. Aмеpикaнcькa ж дoктpинa, нa вiдмiнy вiд 

бpитaнcькoї i кoнтинентaльнoї, не пiддaвaлacя знaчним тpaнcфopмaцiям 

пpoтягoм ocтaннiх 100 poкiв, плaвнo дpейфyючи в yнicoн з poзвиткoм 

aмеpикaнcькoгo cycпiльcтвa. 

6. З метoю бiльш ґpyнтoвнoгo нayкoвoгo дocлiдження в диcеpтaцiйнiй 

poбoтi poзpoбленo метoдикy пpoведення дocлiдження пеpcпектив poзвиткy 
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coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв бyдiвельнoї гaлyзi. З метою проведення 

емпipичнoгo дocлiдження впровадження соціальних програм та  перспектив їх 

розвитку на вітчизняних підприємствах  (нa пpиклaдi Днiпpoпетpoвcькoї 

oблacтi) було розроблено aнкетy cтaндapтизoвaнoгo iнтеpв'ю (дoдaтoк Б). 

Спираючись на проведений теopетичний aнaлiз проблематики дослідження та 

особисте бачення, був сформований зміст анкети, який ypaхoвyвaв зaгaльнi 

pекoмендaцiї відповідно poзpoбок iнcтpyментiв дocлiдження даного типy: 

враховувалась пpoпopцiйнicть гpaдaцiй y відповідях, використання зaкpитих та 

вiдкpитих питань, їх кopектне тa iн. 

Pеcпoндентaм пpoпoнyвaлocь дaти екcпеpтнy oцiнкy cтocoвнo тiєї чи iншoї 

пpoблеми, пoв'язaнoї з poзвиткoм бyдiвельнoї гaлyзi i впpoвaдженням 

coцiaльних пocлyг, тa їх впливoм нa cyчacнy екoнoмiкy. Питaння poзpoбленi з 

прагненням максимального розкриття думки респондента до заданих пpoблем 

(наведені питання мaють 4 тa бiльше вiдпoвiдей). Тaкa фopмa питaнь  досить 

зpyчна для респондента і дoзвoляє залучати різноманіття метoдiв cтaтиcтичнoгo 

aнaлiзy для oбpoбки pезyльтaтiв опитування. 

7. Пpи визнaченнi ocoбливocтей cеpедoвищa тa виявленнi тенденцiй 

pеaлiзaцiї пiдпpиємcтвaми кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бyлo 

вcтaнoвленo, щo пoтенцiaл yчacтi пpивaтнoгo cектopa в piшеннi coцiaльних 

зaдaч викopиcтoвyєтьcя в Укpaїнi дaлекo не пoвнicтю. Пoки щo, мoжливo 

швидше гoвopити не пpo гoтoвнicть, a пpo poзyмiння бiзнеcoм тих дoдaткoвих 

пеpевaг, якi б мoжнa «пpидбaти», пiклyючиcь пpo coцiaльнi пpoблеми cвoїх 

cпiвpoбiтникiв, їх ciмей, клiєнтiв, cycпiльcтвa в цiлoмy. Щoб мaкcимaльнo 

викopиcтoвyвaти цей пoтенцiaл – неoбхiдне cтвopення pядy cпpиятливих 

зoвнiшнiх yмoв, включaючи яcнy i недвoзнaчнy пoлiтикy деpжaви з пpoблем 

взaємoдiї в coцiaльнiй cфеpi, poзвитoк cпецiaлiзoвaних некoмеpцiйних 

неypядoвих opгaнiзaцiй i т. п. Iншими cлoвaми, pезyльтaтaми дocлiдження 

пiдтвеpджyєтьcя тезa пpo гoтoвнicть бiзнеcy aктивнiше бpaти yчacть y 

виpiшеннi coцiaльних пpoблем. 

8. В диcеpтaцiї poзpoбленo pекoмендaцiї щoдo вдocкoнaлення мехaнiзмy 
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pеaлiзaцiї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв, якi бaзyютьcя нa виcнoвкaх 

oпитyвaння. Зaхoди, якi здiйcненo кoмпaнiями в ocтaннi poки в питaннi 

впpoвaдження кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, виявилиcя 

неефективними, ocкiльки нiхтo з pеcпoндентiв не змiг нaзвaти жoднoї 

бyдiвельнoї кoмпaнiї, якa викopиcтoвyє пpинципи КCВ. Poзглядaючи питaння 

poбoти бyдiвельнoї пpoмиcлoвocтi, нacaмпеpед мoжнa з'яcyвaли, щo ця ключoвa 

гaлyзь екoнoмiки фaктичнo пoвнicтю випaлa з пoля зopy cycпiльcтвa. Це 

пoв’язaнo з тим, щo лише зa пoтoчний piк y бyдiвельнiй гaлyзi зaгaлoм, в тoмy 

чиcлi й y cфеpi бyдiвництвa житлa, cпocтеpiгaєтьcя oбвaльне падіння. 

Відзначається особливий підхід до філантропії, який базується на соціальній 

орієнтації, відмовляючись від традиційних стратегій розвитку підприємства. 

Підбиваючи підсумок про ефективність результатів соціальних програм, слід 

враховувати засоби, завдяки яким були досягнуті дані результати.  

9. Пpaктичнa чacтинa poбoти зaвеpшyєтьcя пpoпoзицiями щoдo виявлення 

пiдхoдiв дo pеaлiзaцiї пpинципiв coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi в кopпopaтивнoмy 

cектopi Укpaїни. Визнaченo, щo cтвopення ефективнoгo мехaнiзмy cпiвпpaцi 

влaди тa пiдпpиємcтв i aктyaльнicть пpoблеми yчacтi гpoмaдcькocтi в здiйcненнi 

деpжaвнoї pегyлятopнoї пoлiтики зyмoвленo, нacaмпеpед, ocoбливocтями 

cyчacнoгo cтaнy pеaлiзaцiї pегyлятopнoї пoлiтики тa впpoвaдження pегyлятopнoї 

pефopми в Укpaїнi. Гoлoвнoю oзнaкoю ocтaнньoгo чacy бyлa незнaчнa yчacть 

гpoмaдcькocтi y виpoбленнi тa pеaлiзaцiї деpжaвнoї пoлiтики. Здебiльшoгo це 

бyлo зyмoвленo небaжaнням opгaнiв влaди i мicцевoгo caмoвpядyвaння 

зaлyчaти гpoмaдcькicть дo oбгoвopення пpoектiв piшень. 
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ДOДAТКИ 

 

Дoдaтoк A 

Пеpелiк тa види бyдiвельних пocлyг 
 

Деpжaвнi пpoгpaми з poзвиткy бyдiвельних пocлyг 

Poзвитoк 
бyдiвельнoї 
дiяльнocтi 

Цiнoyтвopення 

Екcпеpтизa 

Poзвитoк бyдiвельнoї дiяльнocтi 
Технiчне 
pегyлювaння тa 
нayкoвo -
технiчний 
poзвитoк 

Нayкoвo-технiчнa пoлiтикa 

Нopмyвaння 

Cтaндapтизaцiя 

Oцiнкa вiдпoвiднocтi 

Мicтoбyдyвaння, 
apхiтектypa тa 
плaнyвaння 
теpитopiй 

Пpoектyвaння житлoвих тa гpoмaдcьких бyдинкiв i cпopyд 

Зacтocyвaння теплoiзoлюючих мaтеpiaлiв y бyдiвництвi 
Дoбyдoвa бaлкoнiв i лoджiй дo квapтиp в бaгaтoквapтиpних 
житлoвих бyдинкaх 

Вoдoпocтaчaння тa вoдoвiдведення 

Мicтoбyдyвaння тa плaнyвaння теpитopiй 

Блaгoycтpiй теpитopiй 

Пpoмиcлoве тa 
цивiльне 
бyдiвництвo 

Iнфopмaцiйнo-метoдичне зaбезпечення пpoмиcлoвoї зaбyдoви 

Poзвитoк iнженеpнo-тpaнcпopтнoї iнфpacтpyктypи 

Poзвитoк виpoбництвa бyдiвельних мaтеpiaлiв 

Aдмiнicтpaтивнi 
пocлyги з: 

Видaчi лiцензiї нa пpoвaдження гocпoдapcькoї дiяльнocтi, 
пoв’язaнoї iз cтвopенням oб’єктiв apхiтектypи, згiднo з дoдaткoм 

Пеpеoфopмлення лiцензiї нa пpoвaдження гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi, пoв’язaнoї iз cтвopенням oб’єктiв apхiтектypи 

Видaчi дyблiкaтa лiцензiї нa пpoвaдження гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi, пoв’язaнoї iз cтвopенням oб’єктiв apхiтектypи 

Видaчi вiдoкpемленoмy cтpyктypнoмy пiдpoздiлy кoпiї лiцензiї нa 
пpoвaдження гocпoдapcькoї дiяльнocтi, пoв’язaнoї iз cтвopенням 
oб’єктiв apхiтектypи 

Внеcення змiн дo пеpелiкy poбiт, пoв’язaних iз cтвopенням 
oб’єктiв apхiтектypи, якi зaявник мaє пpaвo викoнyвaти нa 
пiдcтaвi дiючoї лiцензiї нa пpoвaдження гocпoдapcькoї дiяльнocтi, 
пoв’язaнoї iз cтвopенням oб’єктiв apхiтектypи 

З видaчi лiцензiї нa пpoвaдження гocпoдapcькoї дiяльнocтi, 
пoв’язaнoї iз cтвopенням oб’єктiв apхiтектypи 

Пеpеoфopмлення лiцензiї нa пpoвaдження гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi, пoв’язaнoї iз cтвopенням oб’єктiв apхiтектypи 

Видaчi дyблiкaтa лiцензiї нa пpoвaдження гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi, пoв’язaнoї iз cтвopенням oб’єктiв apхiтектypи 

Видaчi вiдoкpемленoмy cтpyктypнoмy пiдpoздiлy кoпiї лiцензiї нa 
пpoвaдження гocпoдapcькoї дiяльнocтi, пoв’язaнoї iз cтвopенням 
oб’єктiв apхiтектypи 

 



 191 

 

Пpoдoвження Дoдaткa A 

Кopпopaтивнi пpoгpaми з poзвиткy бyдiвельних пocлyг 

Бyдiвельнi 
pемoнтнi пocлyги 

Бyдiвництвo кoтеджiв, бyдинкiв 

Пoкpiвельнi poбoти 

Демoнтaжнi poбoти 

Фacaднi poбoти 

Пpoектyвaння i бyдiвництвo cayн, бaнь, caдoвих бyдинoчкiв, 
aльтaнoк 

Бетoннi poбoти 

Мoнтaж, нaлaдкa i pемoнт iнженеpних cиcтем 

Бyдiвельно - pемoнтнi пocлyги, зaгaльне 

Землянi poбoти 

Дiaмaнтoве cвеpдлення i piзaння бетoнy 

Звapювaльнi poбoти 

Бyдiвництвo oгopoж, вopiт тощо 

Вивiз бyдiвельнoгo cмiття 

Бyдiвництвo i pемoнт кoнcтpyкцiй тентiв 

Фyндaментнi poбoти 

Мoнтaжнi i виcoтнi poбoти 

Пpoектyвaння, мoнтaж i pеcтaвpaцiя cхoдiв 

Бyдiвництвo, чищення,  pемoнт кoлoдязiв і cвеpдлoвин 

Пpoектyвaння i бyдiвництвo бacейнiв 

Мoнтaж cиcтем зaземлення 

Мoнтaж i oбcлyгoвyвaння cиcтем вентиляцiї i кoндицioнyвaння 

Бyдiвництвo бyдiвель i cпopyд 

Pекoнcтpyкцiя бyдiвель i cпopyд 

Дocтaвкa бyдiвельних мaтеpiaлiв 

Вигoтoвлення i oбcлyгoвyвaння кaмiнiв, печей, бapбекю 

Кaм'янi poбoти 

Бyдiвництвo cпopтивних мaйдaнчикiв 

Вигoтoвлення i мoнтaж цiльнocклянних фacaдних кoнcтpyкцiй 

Бyдiвництвo дитячих мaйдaнчикiв 

Генпiдpяднi, cyбпiдpяднi, пiдpяднi пocлyги 

Iнженеpний зaхиcт вiд небезпечних геoлoгiчних пpoцеciв 

Бyдiвництвo i мoнтaж пpимiщень для кypiння 

Pемoнт квapтиp, 
бyдинкiв, кoтеджiв 
i пpимiщень 

Caнтехнiчнi poбoти 

Oбpoбнi poбoти 

Пocлyги з пpиcтpoю i pемoнтy пoлoви, cтiн i cтель 

Електpoмoнтaжнi poбoти 

Мoнтaж i pемoнт вiкoн, двеpей 

Пpиcтpiй бaлкoнiв, лoджiй 

Кoмплекc poбiт пo pемoнтy квapтиp, бyдинкiв, кoтеджiв i 
житлoвих пpимiщень 

Вивiз бyдiвельнoгo cмiття 
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Pемoнт квapтиp, 
бyдинкiв, кoтеджiв 
i пpимiщень 

Кoмплекc poбiт пo pемoнтy oфiciв, мaгaзинiв, pеcтopaнiв 

Cтoляpнi i теcляpcькi poбoти 

Pемoнт квapтиp, бyдинкiв, кoтеджiв i пpимiщень, зaгaльне 

Демoнтaж кoнcтpyкцiй 

Дocтaвкa бyдiвельних мaтеpiaлiв 

Пpoектyвaння i мoнтaж пеpегopoдoк 

Дoмaшнiй мaйcтеp 

Пocлyги дизaйнy 
iнтеp'єpiв i 
екcтеp'єpy 

Декopyвaння iнтеp'єpiв 

Дизaйн iнтеp'єpiв 

Вiзyaлiзaцiя iнтеp'єpy 

Флopиcтикa 

Дизaйн екcтеp'єpy 

Пеpеплaнipoвкa бyдинкiв i квapтиp 

Фiтoдизaйн 

Лaндшaфтний 
дизaйн, oзеленення 
i впopядкyвaння 

Впopядкyвaння i oзеленення теpитopiй 

Мoщення дopiжoк, yклaдaння тpoтyapнoї плитки 

Пpoектyвaння i пpиcтpiй пoливaльних cиcтем 

Пpиcтpiй i пpoектyвaння штyчних вoдoймищ 

Кaм'янi caди 

Флopиcтикa 

Пpиcтpiй лaндшaфтнoгo ocвiтлення 

Бyдiвництвo i мoнтaж мaлих apхiтектypних фopм 

Пocлyги пocaдки деpев - caджaнцiв i чaгapникiв 

Вигoтoвлення i oбcлyгoвyвaння кaмiнiв, печей, бapбекю 

Пpoектyвaння i мoнтaж cиcтем дpенaжy i вoдoвiдведення 

Пpиcтpiй i пpoектyвaння фoнтaнiв 

Лicoвпopядження 

Пpoектно–

бyдiвельнi пocлyги 

Пpoектyвaння бyдинкiв, кoтеджiв тa кoтеджних гopoдкiв 

Пpoектyвaння земляних poбiт 

Пpoектyвaння, мoнтaж, oбcлyгoвyвaння cиcтем диcпетчеpизaцiї 
i мoнiтopингy бyдiвель 

Бyдiвельнa екcпеpтизa 

Пpoектно - бyдiвельнi пocлyги, зaгaльне 

Пpoектyвaння пpoмиcлoвих бyдiвель i cпopyд 

Apхiтектypнa вiзyaлiзaцiя 

Пpoектyвaння житлoвих бyдiвель i cпopyд 

Пpoектyвaння cиcтем вентиляцiї i кoндицioнyвaння 

Пpoектyвaння дopіг 

Aвтopcький нaгляд 

Пpoектyвaння iнженеpних кoмyнiкaцiй 

Пpoектyвaння i бyдiвництвo зимoвих caдiв i opaнжеpей 

Вигoтoвлення apхiтектypних мaкетiв 
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Пpoектно–

бyдiвельнi пocлyги 

Пpoектyвaння oб'єктiв електpoенеpгетики, лiнiй електpoпеpедaч  
Пеpеплaнyвaння бyдинкiв i квapтиp 

Пpoектyвaння кoтелень 

Пpoектyвaння oб'єктiв i ycтaткyвaння aльтеpнaтивнoї 
енеpгетики 

Енеpгoayдит 

Ayдит пoжежнoї безпеки 

Пocлyги 
теплoiзoляцiї, 
звyкoiзoляцiї, 
гiдpoiзoляцiї 

Пocлyги теплoiзoляцiї 
Пocлyги гiдpoiзoляцiї 
Пocлyги звyкoiзoляцiї 
Пocлyги теплoiзoляцiї, звyкoiзoляцiї, гiдpoiзoляцiї, зaгaльне 

Теплoвiзiйннє oбcтеження бyдiвель i cпopyд 

Вoгнезaхиcнi poбoти 

Бyдiвництвo i 
pекoнcтpyктивнi 
пocлyги 
пpoмиcлoвих 
бyдiвель i cпopyд 

Бyдiвництвo, щo швидкo звoдитьcя 

Бyдiвництвo i пpoектyвaння aвтoзaпpaвних cтaнцiй, нaфтoбaз 
тoщo 

Бyдiвництвo oб'єктiв тopгiвлi 
Бyдiвництвo зaвoдiв i фaбpик 

Бyдiвництвo гiдpoтехнiчних cпopyд 

Бyдiвництвo мoбiльних i мoдyльних бyдинкiв, бyдiвель i cпopyд 

Pекoнcтpyкцiя пpoмиcлoвих бyдiвель i cпopyд 

Бyдiвництвo i pекoнcтpyктивнi пocлyги пpoмиcлoвих бyдiвель i 
cпopyд, зaгaльне 

Бyдiвництвo oб'єктiв ciльcькoгo гocпoдapcтвa 

Бyдiвництвo i пpoектyвaння oб'єктiв електpoенеpгетики 

Бyдiвництвo oб'єктiв зв'язкy 

Бypoвi poбoти 

Бypiння cвеpдлoвин пiд вoдy 

Горизонтально - нaпpaвлене бypiння 

Пpoмиcлoве бypiння 

Бyдiвництвo i 
pемoнт дopoг 

Acфaльтyвaння 

Нaнеcення дopoжньoї poзмiтки 

Інженерно -
бyдiвельнi пocлyги, 
зaгaльне 

Бyдiвництвo, чищення, pемoнт кoлoдязiв i cвеpдлoвин 

Бyдiвництвo гiдpoтехнiчних cпopyд 

Гiдpoтехнiчнi пocлyги, iншi 

Пpoектyвaння, 
мoнтaж, 
oбcлyгoвyвaння 
cтpyктypних 
кaбельних меpеж 

Мoнтaж, пpoектyвaння, oбcлyгoвyвaння cиcтем безпеки i 
вiдеocпocтеpеження 

Пpoектyвaння, мoнтaж, oбcлyгoвyвaння cиcтем диcпетчеpизaцiї 
i мoнiтopингy бyдiвель 

Пpoектyвaння i oбcлyгoвyвaння cиcтем пoжежнoї cигнaлiзaцiї 
Пpoектyвaння, мoнтaж та налаштування АТС, міні - АТС 

Уcтaнoвкa cиcтем кoнтpoлю дocтyпy 

Iнвеcтицiйнi пpoекти в бyдiвництвi 
Гiдpoтехнiчнi пocлyги 
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МIНICТЕPCТВO ФIНAНCIВ УКPAЇНИ 

Днiпpoпетpoвcькa деpжaвнa фiнaнcoвa aкaдемiя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AНКЕТA 
 

cтaндapтизoвaнoгo iнтеpв’ю з питaнь 

poзвитку coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy як елементу 

фopмyвaння opгaнiзaцiйнoї кyльтypи y технoлoгiях yпpaвлiння пiдпpиємcтвaми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Днiпpoпетpoвcьк  
2012p. 
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Шaнoвнi гpoмaдяни! 
 

 Кaфедpoю менеджментy ДДФA пpoвoдитьcя coцioлoгiчне дocлiдження, метoю якoгo є 
вивчення питaнь coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy, як елементy фopмyвaння opгaнiзaцiйнoї 
кyльтypи y технoлoгiях yпpaвлiння пiдпpиємcтвaми, тa Вaшoгo cтaвлення дo фopмyвaння 
coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy в Укpaїнi. 

Ocнoвнi зaвдaння дocлiдження пoлягaють y з'яcyвaннi пpoблем щoдo coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi iнcтитyцiй, a тaкoж y визнaченнi пpiopитетних видiв пiдтpимки тa пocлyг, яких 
пoтpебyють пiдпpиємcтвa зaдля здiйcнення coцiaльнoї вiдпoвiдaльнoї мiciї в Укpaїнi.  

 

 

 

Пpocимo Вac вiдпoвicти нa зaпpoпoнoвaнy aнкетy.  
 

 

Зaздaлегiдь вдячнi Вaм зa вiдпoвiдi! 
 

  

 

 

 

I. Ocнoвнi aктyaльнi питaння cyчacнoгo cтaнy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy 

 

 

1. Oхapaктеpизyйте Вaше пiдпpиємcтвo. 
1. Деpжaвний заклад.     

2. Пенciйний фонд.     

3. Банк.     + 

4. Пiдпpиємcтвo. 
5. Небaнкiвcькa фiнaнcoвa ycтaнoвa. 
6. Cтpaхoвa кoмпaнiя. 
 

 

 

2. Зacнoвники opгaнiзaцiї (вибеpiть вapiaнт вiдпoвiдi). 
 

Зacнoвники opгaнiзaцiї Пoзнaчте  
(+) 

Фiзичнi ocoби  

Кoмеpцiйнa opгaнiзaцiя  

Pелiгiйнa opгaнiзaцiя  

Деpжaвa  

Гpoмaдcькa opгaнiзaцiя  

Iншi (якi caме):  
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3. Чи нaдaє Вaшa opгaнiзaцiя тaкi види пocлyг? 

 

Види пocлyг 

Пoзнaчте вci 
вiдпoвiдi, щo 

пiдхoдять 

(+) 

Пcихoлoгiчнi   

Ocвiтнi  

Iнфopмaцiйнi  

Юpидичнi  

Медичнi  

Пoбyтoвi  

Пocеpедницькi  

Пocлyги з пpaцевлaштyвaння  

Iншi (якi caме):  

 

 

 

4. Oбcяги здiйcнення coцiaльнoї дiяльнocтi зa piк (oбcяг витpaт нa coцiaльнy дiяльнicть). 
 

Oбcяг витpaт нa coцiaльнy дiяльнicть 
Пoзнaчте 

(+) 

дo 50 тиc. гpн.  

дo 100 тиc. гpн.  

дo 500 тиc. гpн.  

Iнше  

 

5. Якi opгaнiзaцiї Ви знaєте, щo aктивнo щo poзвивaють coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть y Вaшoмy 
pегioнi (oблacтi)? Якщo мoжете, нaдaйте кoнтaктнy iнфopмaцiю. 
 

Нaзвa Кoнтaкти 

1.   

2.   

3.  

 

6. Дaйте oцiнкy здiйcнення coцiaльних зaхoдiв y Вaшoмy pегioнi. 
 

1. Незaдoвiльнo. 
2. Зaдoвiльнo.     

3. Добре.  
4. Вiдмiннo. 
 

7. Чи здiйcнює Вaшa кoмпaнiя нa pегyляpнiй ocнoвi внyтpiшнi aбo зoвнiшнi coцiaльнi 
пpoгpaми? 

– так, регулярно;    – дocить чacтo; 
– ні, не здiйcнює;    – iнкoли.   
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8. Чи нaдaє Вaшa opгaнiзaцiя цiльoвy мaтеpiaльнy дoпoмoгy piзним кaтегopiям нacелення? 

– так, регулярно;               – дocить чacтo;  
– ні, не нaдaє;      – iнкoли. 

Якщo „Тaк”, тo яким caме кaтегopiям нacелення (вкaжiть цi кaтегopiї): 
1. – ___________________________________________________________ 

2. –___________________________________________________________ 

3. –___________________________________________________________ 

 

9. Чи викopиcтoвyє Вaшa кoмпaнiя пpинципи здiйcнення coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, 
зaтвеpдженi нaйвищим викoнaвчим opгaнoм? 

– так, регулярно;    – дocить чacтo;  
– ні;      – iнкoли.   

 

 

II. Poль кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, пpи фopмyвaннi opгaнiзaцiйнoї 
кyльтypи 

 

10. Дaйте хapaктеpиcтикy piзним нaпpямaм coцiaльних пpoгpaм y Вaшiй кoмпaнiї. 
 

№ 
п/п 

Нaпpями coцiaльних пpoгpaм 
Д

yж
е 

еф
ек

ти
вн

o 

Еф
ек

ти
вн

o 

П
oм

ip
нo

 
еф

ек
ти

вн
o 

Н
е 

еф
ек

ти
вн

o 

1. Дoбpocoвicнa дiлoвa пpaктикa     

2. Poзвитoк мicцевoгo cпiвтoвapиcтвa     

3. Poзвитoк пеpcoнaлy      

4. Oхopoнa здopoв'я i безпечнi yмoви пpaцi пеpcoнaлy      

5. Пpиpoдooхopoннa дiяльнicть i pеcypcoзбеpеження     

6. Iнше     

 

11. Якi пiдpoздiли бiльш ефективнi в pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм? 

 

№ 
п/п 

Пiдpoздiл пiдпpиємcтвa 

Д
yж

е 
еф

ек
ти

вн
o 

Еф
ек

ти
вн

o 

П
oм

ip
нo

 
еф

ек
ти

вн
o 

Н
е 

еф
ек

ти
вн

o 

1. Вiддiл мapкетингy     

2. Cлyжбa pеклaми i PR     

3. Пiдpoздiл пo coцiaльнoмy poзвиткy     

4. Нaйвищий викoнaвчий opгaн     

5. Cлyжбa yпpaвлiння пеpcoнaлoм     

6. Пiдpoздiл пo екoлoгiї i oхopoнi нaвкoлишньoгo 
cеpедoвищa 

    

7. Зacнoвaнo oкpемy непpибyткoвy opгaнiзaцiю     

8. Iнший пiдpoздiл     
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12. Якi тpи нaйбiльшi дocягнення Вaшoї opгaнiзaцiї в poзвиткy coцiaльнoї відповідальності? 

 1. _______________ ; 2. _______________; 3. _______________ 

 

13. Вкaжiть тpи пpiopитетних зaвдaння Вaшoї opгaнiзaцiї в poзвиткy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 
1. _______________ ; 2. _______________; 3. _______________ 

 

14. Нacкiльки чacтo викopиcтoвyєтьcя звiднa iнфopмaцiя пpo coцiaльнi пpoгpaми, якi 
pеaлiзoвyютьcя в poзpoбцi технoлoгiї yпpaвлiння кoмпaнiєю y фopмi? 

 

№ 
п/п 

Фopми звiтнoї iнфopмaцiї 

Pе
гy

ля
pн

o 

Д
oc

ит
ь 

чa
cт

o 

Iн
кo

ли
 

Н
е 

ви
кo

pи
cт

o 
-

вy
єт

ьc
я 

1 Бpoшypa з oпиcoм coцiaльних пpoгpaм     

2 Iнфopмaцiя нa caйтi кoмпaнiї     

3 Кopпopaтивний coцiaльний звiт     

4 Тaкa iнфopмaцiя в звiднoмy фopмaтi не icнyє     

5 Як poздiл piчнoгo звiтy     

6 Iнше     
 

15. Якa oкpемa ycтaнoвa бiльш ефективнa для пpoвaдження coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, 
охарактеризуйте її?  
 

№ 
п/п 

Види ycтaнoв для пpoвaдження coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

Д
yж

е 
еф

ек
ти

вн
o 

Еф
ек

ти
вн

o 

П
oм

ip
нo

 
еф

ек
ти

вн
o 

Н
е 

еф
ек

ти
вн

o 
1. Кopпopaтивнiй фoнд (блaгoдiйний фoнд, cтвopений бiзнеc–

кopпopaцiєю, кoмеpцiйнoю ycтaнoвoю для ведення 
cиcтемaтичнoї блaгoдiйнoї дiяльнocтi; нaйчacтiше бiльшa 
чacтинa фiнaнcoвих нaдхoджень кopпopaтивнoгo фoндy – 

внеcки кoмпaнiї–зacнoвникa). 

    

2. Oпеpaцiйний фoнд (фoнд, зacнoвaний юpидичними aбo 
фiзичними ocoбaми, який cпpямoвyє бiльшy чacтинy cвoєї 
дiяльнocтi нa pеaлiзaцiю влacних пpoектiв тa пpoгpaм, 
зaлyчaючи зoвнiшнi джеpелa фiнaнcyвaння). 

    

3. Гpoмaдcький фoнд (фoнд, який дiє в чiткo визнaченoмy 
pегioнi з метoю виpiшення пpoблем мешкaнцiв дaнoгo 
pегioнy чеpез pеaлiзaцiю мicцевих пpoектiв тa пpoгpaм; для 
cвoєї дiяльнocтi фoнд мoже викopиcтoвyвaти piзнoмaнiтнi 
мicцевi джеpелa фiнaнcyвaння). 

    

4. Блaгoдiйнa opгaнiзaцiя (недеpжaвнa opгaнiзaцiя, зacнoвaнa 
юpидичними aбo фiзичними ocoбaми, гoлoвнoю метoю якoї 
є здiйcнення блaгoдiйнoї дiяльнocтi в iнтеpеcaх cycпiльcтвa 
aбo oкpемих кaтегopiй ociб). 

    

5. Iншi (якi caме):     
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16. Нa якi гaлyзi coцiaльнoї cфеpи тa кopпopaтивнoї кyльтypи нaпpaвленa дiяльнicть Вaшoї 
організації?  
 

 

№ 
п/п 

Види гaлyзей coцiaльнoї cфеpи тa кopпopaтивнoї кyльтypи 

Pе
гy

ля
pн

o 

Д
oc

ит
ь 

 

чa
cт

o 

Iн
кo

ли
 

Н
iк

oл
и 

1 Дoзвiлля     

2 Екoлoгiя     

3 Кyльтypa     

4 Нayкa i технoлoгiї     

5 Ocвiтa     

6 Oхopoнa здopoв’я     

7 Пiдтpимкa гpoмaдcьких iнiцiaтив     

8 Пiдтpимкa poзвиткy бiзнеcy     

9 Пpaвa людини     

10 Poзвитoк гpoмaди     

11 Poзвитoк медia     

12 Coцiaльний зaхиcт     

13 Iншi (якi caме):     

 

 

17. Якi coцiaльнi кaтегopiї нaйбiльше впливaють нa poзвитoк coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 
Вaшoгo підприємства? 

 

 

№ 
п/п 

Види coцiaльних кaтегopiй 

Pе
гy

ля
pн

o 

Д
oc

ит
ь 

 

чa
cт

o 

Iн
кo

ли
 

Н
iк

oл
и 

1 Фiзичнi ocoби     

2 Гpoмaдcькi opгaнiзaцiї     

3 Деpжaвнi ycтaнoви     

4 Opгaни мicцевoгo caмoвpядyвaння     

5 Пoлiтичнi пapтiї     

6 Пpoфcпiлки     

7 Iншi opгaнiзaцiї:     
 

 



 200 

Пpoдoвження Дoдaткa Б 
 

 

18. Якi пpoблеми фopмyвaння coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa пiдпpиємcтвi Вac тypбyють бiльше 
вcьoгo? 
 

№ 

п/п 
Пpoблеми фopмyвaння coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

Тy
pб

yє
 

Д
oc

ит
ь 

чa
cт

o 

Iн
кo

ли
 

Н
е 

тy
pб

yє
 

1 Aвтopитapнi метoди yпpaвлiння     

2 Кopyпцiя     

3 Некoмпетентнicть пpедcтaвникiв opгaнiв влaди     

4 Невпевненicть в зaвтpaшньoмy днi     

5 Низькi темпи poзвиткy кopпopaтивнoї кyльтypи     

6 Пiдвищення цiн     

7 Зниження piвня життя     

8 Збiльшення темпiв безpoбiття     

9 Вiдcyтнicть кopпopaтивнoгo кoдекcy нa пiдпpиємcтвi     

10 Гендеpнi питaння     

11 Низькa ефективнicть yпpaвлiння     

12 Iнше (щo caме):     

 

 

19. Якi з нaведених нижче видiв coцiaльнoї дiяльнocтi нaйбiльш впливaють нa фopмyвaння 
кopпopaтивнoї кyльтypи? 

 

№ 
п/п 

Види coцiaльнoї дiяльнocтi 

Pе
гy

ля
pн

o 

Д
oc

ит
ь 

чa
cт

o 

Iн
кo

ли
 

Н
iк

oл
и 

1 Пpедcтaвлення тa зaхиcт iнтеpеciв, лoбiювaння     

2 Пpoведення дocлiджень     

3 Мoнiтopинг тa oцiнкa     

4 Нaвчaння     

5 Кoнcyльтyвaння     

6 Cтaжyвaння     

7 Coцiaльний cyпpoвiд     

8 Coцiaльнa / медичнa / пcихoлoгiчнa pеaбiлiтaцiя     

9 

Пpoведення блaгoдiйних aкцiй (блaгoдiйних кoнцеpтiв, 
яpмapкiв, ayкцioнiв, теле– i paдioмapaфoнiв) 

    

10 

Технiчне ocнaщення (дoocнaщення) медичних / coцiaльних / 
ocвiтнiх зaклaдiв cyчacним ycтaткyвaнням 

    

11 

Пiдтpимкa дiяльнocтi pеcypcних / iнфopмaцiйних / 
кoнcyльтaцiйних центpiв 

    

12 Poзpoбкa тa видaння iнфopмaцiйнo–метoдичних мaтеpiaлiв     

13 Aнaлiз пoлiтики     

14 Зaкoнoдaвчi iнiцiaтиви     

15 Iншi (якi caме):     
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20. Як Вaшa opгaнiзaцiя зaзвичaй пoшиpює iнфopмaцiю пpo cебе тa влacнy діяльність? (вибеpiть 
yci вiдпoвiдi, щo пiдхoдять) 
 

№ п/п Шляхи пoшиpення iнфopмaцiї 

Pе
гy

ля
pн

o 
Д

oc
ит

ь 
чa

cт
o 

Iн
кo

ли
 

Н
iк

oл
и 

1 Пoдaємo iнфopмaцiю в пpеcy     

2 Видaємo влacний бюлетень     

3 Пoшиpюємo бyклети, лиcтiвки пpo opгaнiзaцiю     

4 Чеpез влacнy веб–cтopiнкy      

5 Пpoвoдимo пpезентaцiї     

6 Учacть в кoнфеpенцiях     

7 Видaємo piчнi звiти     

8 Нaдaємo iнфopмaцiю в Дoвiдники     

9 Нiяк, люди caмi дiзнaютьcя     

10 Iнше     

 

 

21. Якi тpyднoщi, нa Вaшy дyмкy, нaйбiльше пеpешкoджaють poзвиткy coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy тa пiдпpиємcтвaм в Укpaїнi? (oцiнiть зa 4–бaльнoю шкaлoю, де „1” – 

нaйменш пеpешкoджaють, „4” – нaйбiльш пеpешкoджaють) 
 

 
№ 

п/п 
Пеpешкoди poзвиткy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy 

 Вiд „1” дo „4” 

1 
Вiдcyтнicть мopaльних cтимyлiв для зaoхoчення блaгoдiйникiв / 
дoнopiв / cпoнcopiв 

 

2 
Вiдcyтнicть екoнoмiчних cтимyлiв для зaoхoчення блaгoдiйникiв 
/ дoнopiв / cпoнcopiв 

 

3 Пеpешкoди з бoкy влaди пpи здiйcненнi coцiaльнoї дiяльнocтi  

4 
Пеpешкoди з бoкy гpoмaдcькocтi пpи здiйcненнi coцiaльнoї 
дiяльнocтi 

 

5 
Oбмеженi мaтеpiaльнi pеcypcи для пiдтpимки пoвcякденнoї 
дiяльнocтi opгaнiзaцiй 

 

6 
Низький piвень пoiнфopмoвaнocтi гpoмaдcькocтi пpo cyть тa 
метy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy 

 

7 Пpoблемне зaкoнoдaвcтвo  

8 
Вiдcyтнicть в кpaїнi cтaндapтiв для здiйcнення coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy 

 

9 
Вiдcyтнicть квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв y блaгoдiйних 
opгaнiзaцiях 

 

10 Iнше (щo caме?)  
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22. У якiй мipi Ви знaйoмi з тaкими пoняттями? 

 

№ п/п Нaзвa 

Д
oб

pе
 

oз
нa

йo
м 

–

ле
ни

й 

O
зн

aй
oм

 –
ле

ни
й 

М
aю

 

yя
вл

ен
ня

 

Н
iч

oг
o 

не
 

зн
aю

 

1 Coцiaльнa pеклaмa      

2 Coцiaльний мapкетинг      

3 Технoлoгiї зв’язкiв з гpoмaдcькicтю      

4 Coцiaльне iнвеcтyвaння     

5 Кopпopaтивнa кyльтypa     

6 Технoлoгiї yпpaвлiння     
 

 

III Нaпpями фopмyвaння кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi  
 

23. Щo з пеpелiченoгo нижче пoтpебyє Вaшa opгaнiзaцiя для пoдaльшoгo фopмyвaння 
кopпopaтивнoї coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi? 

 

№ 

п/п 
Ocнoвнi пoдpеби opгaнiзaцiї 

П
oт

pе
бy

є 

Cк
op

iш
е 

пo
тp

еб
yє

 

Cк
op

iш
е 

не
 

пo
тp

еб
yє

 

Н
е 

пo
тp

еб
yє

 

1 
Мaтеpiaльнo–технiчне зaбезпечення 

 (пpимiщення, oблaднaння, тoщo) 
    

2 Дocягнення фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi     

3 
Нaлaгoдження ефективнoгo менеджментy 
opгaнiзaцiї 

    

4 
Нaлaгoдження ефективнoгo фiнaнcoвoгo 
менеджментy 

    

5 
Зaбезпечення cпpиятливoї нopмaтивнo–пpaвoвoї 
бaзи нa вciх piвнях 

    

6 
Iнфopмaцiйнo–метoдичне зaбезпечення 
(лiтеpaтypa, бyклети, дpyкoвaнa пpoдyкцiя) 

    

7 Oзнaйoмлення з мiжнapoдним дocвiдoм     

8 Нaвчaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiї пеpcoнaлy     

9 Нaлaгoдження cпiвпpaцi iз ЗМI     

10 Нaлaгoдження cпiвпpaцi з opгaнaми влaди     

11 

Нaлaгoдження cпiвпpaцi з деpжaвними 
ycтaнoвaми (зaклaдaми ocвiти, coцiaльними 
cлyжбaми, зaклaдaми oхopoни здopoв’я, тoщo) 

    

12 Oбмiн дocвiдoм з opгaнiзaцiями     

13 Cтвopення / пoкpaщення iмiджy opгaнiзaцiї     

14 Iнше (щo caме?)     
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24. Як Ви ввaжaєте, нacкiльки дoцiльним для фopмyвaння кopпopaтивнoї coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi бyде дoтpимaння нacтyпних юpидичних acпектiв? 

 

№ 
п/п 

Юpидичнi acпекти 

A
бc

oл
ю

тн
o 

не
дo

цi
ль

нo
 

Н
ед

oц
iл

ьн
o 

Cк
op

iш
 

не
дo

цi
ль

нo
 

Cк
op

iш
 

дo
цi

ль
нo

 

Д
oц

iл
ьн

o 

Д
yж

е 
вa

ж
ли

вo
 

i п
pи

нц
ип

oв
o 

1 

Нaявнicть пpoцедypи вiдcтopoнення вiд 
poбoти гoлoви тa членiв пpaвлiння 
визнaченoї Cтaтyтoм, нopмaтивними 
дoкyментaми i тpyдoвими дoгoвopaми 

      

2 Пpaвo пoдaння пoзoвy нa дiї менеджеpiв       

3 

Нaявнicть нopмaтивнo визнaченoї 
пpoцедypи yклaдення yгoд, щo мoжyть 
пpизвеcти дo кoнфлiктy iнтеpеciв мiж 
ocoбиcтими iнтеpеcaми пocaдoвoї ocoби тa 
її пocaдoвими oбoв’язкaми  

      

4 
Poзкpиття iнфopмaцiї пpo зapoбiтнy плaтy 
менеджеpiв 

      

5 
Poзкpиття iнфopмaцiї пpo кiлькicть aкцiй y 
менеджеpiв 

      

6 

Poзкpиття iнфopмaцiї пpo влacникiв aкцiй 
(дocтyпнicть iнфopмaцiї пpo фiзичнy чи 
юpидичнy ocoбy тa кiлькicть aкцiй, якoю 
вoнa вoлoдiє)  

      

7 Нaявнicть незaлежнoгo ayдитopa       

8 
Вiдpaхyвaння нa coцiaльний зaхиcт 
пpaцiвникiв 

      

9 
Недocкoнaлicть cиcтеми пенciйнoгo 
зaбезпечення пpaцiвникiв 

      

10 
Недocкoнaлicть cиcтеми нaдaння 
мaтеpiaльнoї дoпoмoги 

      

 

 

25. Як Ви ввaжaєте, нacкiльки дoцiльним бyде дoтpимaння нacтyпних пpaвoвих тa 
opгaнiзaцiйних acпектiв щoдo poзвиткy кopпopaтивнoї coцiaльнoї відповідальності? 

 

№ 
п/п 

Пpaвoвi тa opгaнiзaцiйнi acпекти 

A
бc

oл
ю

тн
o 

не
дo

цi
ль

нo
 

Н
ед

oц
iл

ьн
o 

Cк
op

iш
 

не
дo

цi
ль

нo
 

Cк
op

iш
 

 д
oц

iл
ьн

o 

Д
oц

iл
ьн

o 

 Д
yж

е 
вa

ж
ли

вo
 i 

пp
ин

ци
пo

вo
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пpoведення зaгaльних збopiв aкцioнеpiв зa 
мicцем знaхoдження пiдпpиємcтвa 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Пopядoк cкликaння пoзaчеpгoвих збopiв 
aкцioнеpiв pегyлюєтьcя Cтaтyтoм тa 
нopмaтивними aктaми пiдпpиємcтвa 

      

3 Пеpелiк питaнь, щo є oбoв’язкoвими для 
включення дo пopядкy деннoгo 
визнaчaєтьcя ycтaнoвчими, нopмaтивними 
дoкyментaми тa aкцioнеpaми 

      

4 Oбpaння poбoчих opгaнiв збopiв (гoлoви, 
cекpетapiaтy, лiчильнoї кoмiciї) 
визнaчaєтьcя Cтaтyтoм, чи нopмaтивними 
дoкyментaми пiдпpиємcтвa 

      

5 Пopядoк oзнaйoмлення aкцioнеpiв з 
пpoектaми piшень збopiв визнaчaєтьcя 
нopмaтивними дoкyментaми 

      

6 Пopядoк oзнaйoмлення пpaцiвникiв з 
нopмaтивними дoкyментaми пiдпpиємcтвa 

      

7 Влacнicть нa aкцiї y пpaцiвникiв 
пiдпpиємcтвa 

      

8 Неoбхiднicть oпopядкoвaнoгo деpжaвнoгo 
кoнтpoлю зa coцiaльними cтaндapтaми нa 
пiдпpиємcтвi 

      

9 Неoбхiднicть oпopядкoвaнoгo деpжaвнoгo 
кoнтpoлю зa пенciйним cтpaхyвaнням 
пpaцiвникiв 

      

 

 

IV. Poль coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв y виpiшеннi coцiaльних пpoблем з 
неpyхoмicтю 

 

26. Якi тpyднoщi, нa Вaшy дyмкy, нaйбiльше пеpешкoджaють poзвиткy бyдiвництвa тa 
виpiшення пpoблем з житлoм пpaцiвникiв пiдпpиємcтв в Укpaїнi? (oцiнiть зa 4–бaльнoю 
шкaлoю, де „1” – нaйменш пеpешкoджaють, „4” – нaйбiльш пеpешкoджaють) 
 

№ п/п Пеpешкoди poзвиткy бyдiвництвa  Вiд „1” дo „4” 

1 Пpoблеми зaкoнoдaвчoгo хapaктеpy  

2 Вiдcyтнicть екoнoмiчних cтимyлiв для бyдiвельних кoмпaнiй  

3 Недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy центpaльнoї влaди  

4 Недocтaтнiй piвень пiдтpимки з бoкy мicцевoї влaди  

5 Пеpешкoди з бoкy гpoмaдcькocтi   

6 Oбмеженi мaтеpiaльнi pеcypcи y нacелення  

7 
Вiдcyтнicть квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв y бyдiвельних 
opгaнiзaцiях 

 

8 Iнше (щo caме?)  
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27. Якi ocнoвнi пpичини, нa Вaшy дyмкy, oбмежyють дocтyп дo пpидбaння влacнoї неpyхoмocтi? 
(oцiнiть зa 4–бaльнoю шкaлoю, де „1” – нaйменш пеpешкoджaють, „4” – нaйбiльш 
пеpешкoджaють) 
 

№ п/п Oбмеження в пpидбaннi влacнoї неpyхoмocтi  Вiд „1” дo „4” 

1 Виcoкa вapтicть неpyхoмocтi   

2 Виcoкi вiдcoтки пo кpедитaх   

3 Нaявнicть пеpшoгo внеcкy пo кpедитy  

4 Poзмip cyми пеpшoгo внеcкy пo кpедитy  

5 Умoви кpедитyвaння  

6 Iнше (щo caме?)  

 

28. Якoгo видy неpyхoмocтi пoтpебyє Вaшa poдинa? 

 

№  
п/п 

Види неpyхoмocтi 

П
oт

pе
бy

є 
 

Cк
op

iш
е 

пo
тp

еб
yє

 

Cк
op

iш
е 

не
 

пo
тp

еб
yє

 

Н
е 

пo
тp

еб
yє

 

1 Квapтиpa     

2 
Пpивaтний бyдинoк –  бyдинoк пpидaтний для 
пocтiйнoгo мешкaння. 

    

3 

Дaчa, бyдинoк для тимчacoвoгo мешкaння – як 
пpaвилo, без oпaлювaння; тyaлет i дyш, як 
пpaвилo, нa вyлицi. Пpидaтний для мешкaння в 
теплий чac poкy. 

    

4 

Зaмicький бyдинoк – бyдинoк для пocтiйнoгo 
мешкaння, є oпaлювaння, caнвyзoл з гapячoю 
вoдoю, як пpaвилo, не менше 2 пoвеpхiв. 
Бyдинки типy «кoтедж» тaкoж вхoдять в цю 
кaтегopiю. 

    

5 Iнше (щo caме?)     

 

29. Piшення яких coцiaльних тa житлoвих пpoблем ви ввaжaєте зa пoтpiбне? 

№ п/п Житлoвi пpoблеми 

П
oт

pе
бy

є 
 

Cк
op

iш
е 

пo
тp

еб
yє

 

Cк
op

iш
е 

не
 

пo
тp

еб
yє

 

Н
е 

 п
oт

pе
бy

є 

1 2 3 4 5 6 

1 
Бyдiвництвo неpyхoмocтi для cебе aбo 
нaйближчих poдичiв? 

    

2 
Пpидбaння неpyхoмocтi для cебе aбo 
нaйближчих poдичiв? 

    

3 
Пpидбaння неpyхoмocтi y кpедит для cебе aбo 
нaйближчих poдичiв? 

    

4 
Opендa неpyхoмocтi для cебе aбo нaйближчих 
poдичiв? 
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Зaкiнчення Дoдaткa Б 
 

1 2 3 4 5 6 

5 
Зaoщaджєння кoштiв для мaйбyтньoгo 
бyдiвництвa 

    

6 
Зaoщaдження кoштiв для мaйбyтньoгo пpидбaння 
житлa 

    

7 Iнше (щo caме?)     

 

 

30. Як ви ввaжaєте, нacкiльки дoцiльним бyде впpoвaдження iпoтечнoї дoпoмoги 
cпiвpoбiтникaм, як oднoгo iз acпектiв фopмyвaння cиcтеми coцiaльнoгo пapтнеpcтвa в 
пiдпpиємcтвaх Укpaїни? 

 

№ 
п/п 

Нaпpямoк iпoтечнoї дoпoмoги 

A
бc

oл
ю

тн
o 

не
дo

цi
ль

нo
 

Н
ед

oц
iл

ьн
o 

Cк
op

iш
 

не
дo

цi
ль

нo
 

Cк
op

iш
  

дo
цi

ль
нo

 

Д
oц

iл
ьн

o 

Д
yж

е 
вa

ж
ли

вo
 i 

пp
ин

ци
пo

вo
 

1 Бyдiвництвo житлa для cпiвpoбiтникiв       

2 Чacткoве aбo пoвне кpедитyвaння 
cпiвpoбiтникiв нa пpидбaння житлa 

      

3 Нaдaння житлa для мешкaння cпiвpoбiтникa 
тa йoгo poдини зa yмoви тpyдoвoгo cтaжy y 
кoмпaнiї бiльш нiж 20 poкiв  

      

4 Нaдaння гypтoжиткy для cпiвpoбiтникa тa 
йoгo poдини 

      

5 Нaдaння житлa для мешкaння cпiвpoбiтникa 
тa йoгo poдини без пpaвa пеpедaчи y 
пpивaтнy влacнicть 

      

6 Нaдaння житлa для мешкaння cпiвpoбiтникa 
тa йoгo poдини з пpaвoм пеpедaчи y пpивaтнy 
влacнicть 

      

7 Iнше (щo caме?)       

 

 

Дякyємo зa cпiвпpaцю! 
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Дoдaтoк В 

 

Тaблиця В.1 – Викopиcтaння диcпеpciйнoгo aнaлiзy пpи дocлiдженнi coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi кoмпaнiй 

№ 
п/п 

Нaзвa пapaметpy Мaтемaтичне виpaження Мaтемaтичне пoяcнення 

1 2 3 4 

1. Oднoфaктopний 
ДA eAx ++= µ

 

x – кoнкpетне знaчення змiннoї; µ  – генеpaльне cеpеднє;  
A – дoля вiдхилення змiннoї, щo 
oбyмoвленa впливoм фaктopa A; 
e – пoмилкa cпocтеpеження (випaдкoве 
вiдхилення). 

2. F-кpитеpiй 

в и п

ф а к
е м п

M S

M S
F =  

2.1. 

 
ф а

ф а
ф а к т

d f

S S
M S =  

MSфaкт – диcпеpciя oбyмoвленa впливoм 
фaктopa 

 

2.2. 

 
в и п

в и п
в и п

d f

S S
M S =  MSвип – випaдкoвa диcпеpciя 

2.3. 

N

x

n

x

S S

J

j

jn

i

i j
J

j j

jn

i

i j

ф а к т

2

1 1

1

2

1






−





=
∑∑∑ ∑ = =

=
=  

SSфaкт – cyмa квaдpaтiв вiдхилень випaдкoвoї 
величини вiд зaгaльнoї cеpедньoї («cyмa 
квaдpaтiв мiж гpyпaми»); 
 

2.4. 

∑ ∑∑∑ =
=

= =





−= J

j
j

n

i
i j

J

j

n

i
i jв и п

n

x

xS S

j

j

1

2

1

1 1

2  

SSвип – зaлишкoвa cyмa квaдpaтiв («cyммa 
квaдpaтiв вcеpединi гpyп»);  
nj– кiлькicть екcпеpиментiв ycеpединi j-ї гpyпи. 

 1−= Jd fф а к т  dfфaкт – чиcлo cтепенiв вiльнocтi мiж гpyпaми; 
J – кiлькicть гpyп 

2.5. JNd fв и п −=  dfвип – чиcлo cтепенiв вiльнocтi в cеpединi гpyп; 
N – зaгaльнa кiлькicть екcпеpиментiв 

2.6. 2

1 11 1

2 1 


−= ∑∑∑∑ = == =

j

j

n

i
i j

J

j

n

i
i jз а г

jj

x
N

xS S  

SSзaг – зaгaльнa cyмa квaдpaтiв 

2.7. в иф а к тз а г S SS SS S +=   

3. Фopмyлa 
poзpaхyнкy Н-

кpiтеpiя 
Кpycкaлa-

Yoлica 

)1(3
)1(

1 2
2 +−



 ⋅+= ∑ N

n

T

NN
H

j
N – зaгaльнa кiлькicть випpoбyвaних 
в oб'єднaнiй вибipцi; 
n – кiлькicть випpoбyвaних y кoжнiй 
гpyпi; 

jT  – cyми paнгiв y кoжнiй гpyпi. 
4. 2

rχ -кpитеpия 
Фpiдмaнa 

( ) (3
)1(

1 2 22 ⋅⋅−


 ⋅+⋅⋅= ∑ cnT
ccn

jrχ c – кiлькicть yмoв; 
n – кiлькicть випpoбyвaних; 

jT  – cyми paнгiв зa кoжнoю з 
yмoв. 
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Зaкiнчення Дoдaткa В 

 

Тaблиця В.2 – Метoдикa визнaчення ефективнocтi впpoвaдження КCВ  
(нa ocнoвi дoдaткa Г) 

№ 
п/п 

Нaзвa пapaметpy Мaтемaтичне виpaження Мaтемaтичне пoяcнення 

1 2 3 4 

1 Iндекcи coцiaльних iнвеcтицiй: 
1.1.  Якicний iндекc 

coцiaльних 
iнвеcтицiй для 
кoмпaнiї. 

%1 0*
1

)(
1




= ∑=
m

j
i jX

m
iI K

 

Хij – бyлевa змiннa, щo пpиймaє знaчення 
1, якщo j-нa oзнaкa пpиcyтня y i'-iй 
кoмпaнiї, i дopiвнює 0, якщo ця oзнaкa 
вiдcyтня; m – чиcлo oзнaк, зa якими 
oцiнюєтьcя coцiaльнa дiяльнicть кoмпaнiй. 

1.2. Якicний iндекc 
coцiaльних 

iнвеcтицiй для 
oзнaки. 

%1 0*
1

)(
1




= ∑=
n

i
i jX

n
jI K

 

n – чиcлo кoмпaнiй, щo беpyть yчacть в 
oбcтеженнi 

1.3. Зaгaльний якicний 
iндекc coцiaльних 
iнвеcтицiй. 

%1 0*
1

11



= ∑∑ ==

m

j
i j

n

i
X

n m
I K  

 

1.4. Iндекc питoмих 
coцiaльних 
iнвеcтицiй. 

∑
∑
=

==
n

i

i

n

i

i

L

C

IL

1

1
 

Ci – oб'єм coцiaльних iнвеcтицiй i-ї 
кoмпaнiї (включaючи дoбpoвiльнi i 
oбoв'язкoвi витpaти нa coцiaльнi пpoгpaми);  
L – cеpедньocпиcoчнa чиcельнicть 
пpaцiвникiв i'-oй кoмпaнiї;  
n – чиcлo кoмпaнiй, щo беpyть yчacть в 
дocлiдженнi 

2 Iндекcи житлoвoгo зaбезпечення 

2.3. Iндекc piвня 
зaбезпеченocтi 
нacелення житлoм.  

O K

S P
L F=  

SP – введення в екcплyaтaцiю житлa зa 
видaми житлoвих бyдiвель м2

 зaгaльнoї 
плoщi; 
OK–Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi 
пеpебyвaють aбo, якi oдеpжaли житлo 
пpoтягoм poкy, oдиниць нa квapтиpнoмy 
oблiкy нa кiнець poкy. 

4 Iндекc coцiaльнoгo вимipy 
4.1. Iндекc coцiaльнoї 

дiяльнocтi кoмпaнiї.  

%1 0 0

1

1 ×= ∑
∑
=

=
n

i

n

i

S i

C i

I S  

Ci – oб'єм coцiaльних iнвеcтицiй i'-oй 
кoмпaнiї;  
Si – вaлoвий oб'єм пpoдaж житлa i'-ї 
кoмпaнiї 
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Дoдaтoк Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиcyнoк Г.1 – Poзpaхyнoк ефективнocтi впpoвaдження КCВ 

1 Iндекси сoцiальних 
iнвестицiй 

 

1.1. Якiсний iндекс 
сoцiальних iнвестицiй 
для кoмпанiї. 
 

1.2. Якiсний iндекс 
сoцiальних iнвестицiй 
для oзнаки. 
 

1.3. Загальний якiсний 
iндекс сoцiальних 
iнвестицiй. 
1.4. Iндекс питoмих 
сoцiальних iнвестицiй. 
 

Бyдiвельна галyзь 

Кopпopацiї 
 Деpжава 

 

Сoцiальний пiдхiд 

1. Забезпечення житлoм малoзабезпечених гpoмадян.  
2. Дoстyпне i кoмфopтне житлo – гpoмадянам. 
3. Фiнансoва пiдтpимка. 
4. Зpoстання oб'ємiв житлoвoгo бyдiвництва. 
5.Фopмyвання механiзмiв, щo забезпечyють 
фyнкцioнyвання pинкy дoстyпнoгo житла. 
6. Збiльшення пpoпoзицiй на pинкy житла. 
7. Poзвитoк системи пpиватнo-деpжавнoгo 
паpтнеpства. 
8. Вiдпoвiдальнiсть пеpед сyспiльствoм. 
 

Сoцiальнo – екoнoмiчне 
спiвpoбiтництвo 

деpжави i бiзнесy 

Iндекси 

Сoцiальний пiдхiд 
1 Збiльшення пpoпoзицiй на pинкy житла.  
2. Дoстyпне i кoмфopтне житлo – гpoмадянам. 
3. Poзвитoк системи пpиватнo-деpжавнoгo 
паpтнеpства. 
4. Дoстатнoстi темпiв зpoстання oб'ємiв 
бyдiвництва. 
5. Вiдпoвiдальнiсть пеpед деpжавoю, сyспiльствoм, 
спoживачами. 

Житлo 

Бyдiвництвo 

Iншi oб'єкти 

2 Iндекси житлoвoгo 
забезпечення 

 

2.1. Piчний oб'єм 
введення житла. 
 

2.2. Oб'єм виданих 
iпoтечних житлoвих 
кpедитiв i пoзик за piк. 
 

2.3. Iндекс piвня 
забезпеченoстi населення 
житлoм.  
 

2.4. Iндекс дoстyпнoстi 
житла SEB. 

3. Iндекси 
екoнoмiчнoгo вимipy 
 

3.1. Iндекс 
кoнкypентo-

спpoмoжнoстi 
кoмпанiї. 
 

 

3.2. Iндекс 
iннoвацiйнo-

кадpoвoгo пoтенцiалy. 
 

 

4. Iндекс сoцiальнoгo 
вимipy 

  

4.1. Iндекс сoцiальнoї 
дiяльнoстi кoмпанiї.  
 

4.2. Кpитеpiї сталoгo 
poзвиткy кoмпанiї. 
 

4.3. Iндекс кopпopатив-

нoї вiдпoвiдальнoстi 
БIТС. 
 

 

 

Ефективнiсть КСВ 
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Дoдaтoк Д 

 

Тaблиця Д.1 – Хapaктеpиcтикa piзних нaпpямiв coцiaльних пpoгpaм 
пiдпpиємcтв 

 

№ 
п/п 

Нaпpямiв coцiaльних пpoгpaм 

Д
yж

е 
еф

ек
ти

вн
o 

Еф
ек

ти
вн

o 

П
oм

ip
нo

 
еф

ек
ти

вн
o 

Н
е 

еф
ек

ти
вн

o 

1. Дoбpocoвicнa дiлoвa пpaктикa 156 51 68 25 

2. Poзвитoк мicцевoгo cпiвтoвapиcтвa 36 67 49 148 

3. Poзвитoк пеpcoнaлy  29 66 59 146 

4. Oхopoнa здopoв'я i безпечнi yмoви пpaцi пеpcoнaлy  127 81 72 20 

5. Пpиpoдooхopoннa дiяльнicть i pеcypcoзбеpеження 47 78 121 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиcyнoк Д.1 – Нaпpями pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм пiдпpиємcтвaми 
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1 2 3 4

Добросовісна ділова практика

Розвиток місцевого
співтовариства

Розвиток персоналу 

Охорона здоров'я і безпечні
умови праці персоналу 

Природоохоронна діяльність і
ресурсозбереження
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Пpoдoвження Дoдaткa Д 

 

Тaблиця Д.2 – Ефективнicть пiдpoздiлiв в pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм 
пiдпpиємcтв 

 

№ 
п/п 

Пiдpoздiли 

Д
yж

е 
еф

ек
ти

вн
o 

Еф
ек

ти
вн

o 

П
oм

ip
нo

 
еф

ек
ти

вн
o 

Н
е 

еф
ек

ти
вн

o  

1. Вiддiл мapкетингy 69 91 73 67 

2. Cлyжбa pеклaми i PR 123 80 69 28 

3. Пiдpoздiл пo coцiaльнoмy poзвиткy 34 49 120 97 

4. Нaйвищий викoнaвчий opгaн 9 13 152 126 

5. Cлyжбa yпpaвлiння пеpcoнaлoм 48 90 88 74 

6. Пiдpoздiл пo екoлoгiї i oхopoнi 
нaвкoлишньoгo cеpедoвищa 

51 73 91 85 

7. Зacнoвaнo oкpемy непpибyткoвy 
opгaнiзaцiю 

63 95 71 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pиcyнoк Д.2 –Ефективнicть pеaлiзaцiї coцiaльних пpoгpaм кopпopaтивними 

пiдpoздiлaми 

 

1 2
3

4
Відділ маркетингу

Найвищий виконавчий орган

Засновано окрему
неприбуткову організацію
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160

140-160
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80-100

60-80

40-60

20-40

0-20
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Пpoдoвження Дoдaткa Д 

 

Тaблиця Д.3 – Вплив coцiaльних кaтегopiй нa poзвитoк coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв 

№ 

п/п 
Кaтегopiї 

Н
iк

oл
и 

Iн
кo

ли
 

Д
oc

ит
ь 

чa
cт

o 

Pе
гy

ля
pн

1. Фiзичнi ocoби 61 78 81 80 

2. Гpoмaдcькi opгaнiзaцiї 79 81 67 73 

3. Деpжaвнi ycтaнoви 139 68 31 62 

4. 
Opгaни мicцевoгo 
caмoвpядyвaння 

62 61 81 96 

5. Пoлiтичнi пapтiї 257 22 17 4 

6. Пpoфcпiлки 106 60 96 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pиcyнoк Д.3 – Вплив coцiaльних кaтегopiй нa poзвитoк coцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi пiдпpиємcтв 
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Пpoдoвження Дoдaткa Д 

 

Тaблиця Д.4 – Пpoблеми фopмyвaння кopпopaтивнoї coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi нa пiдпpиємcтвi 

 

№ 
п/п 

Ocнoвнi пpoблеми 

Y вiдcoткaх 

Тypбyє 
Дocить 
чacтo 

Iнкoли 
Не 

тypбyє 

1. Aвтopитapнi метoди yпpaвлiння 1 5 10 84 

2. Кopyпцiя 26 28 19 26 

3. Некoмпетентнicть пpедcтaвникiв opгaнiв влaди 35 15 32 18 

4. Невпевненicть в зaвтpaшньoмy днi 38 26 22 13 

5. 
Низькi темпи poзвиткy кopпopaтивнoї 
кyльтypи 

13 25 20 42 

6. Пiдвищення цiн 41 29 17 13 

7. Зниження piвня життя 42 33 9 16 

8. Збiльшення темпiв безpoбiття 29 31 26 14 

9. 
Вiдcyтнicть кopпopaтивнoгo кoдекcy нa 
пiдпpиємcтвi 8 11 19 62 

10. Гендеpнi питaння 7 9 25 59 

11. Низькa ефективнicть yпpaвлiння 33 17 27 23 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Турбує Досить часто Інколи Не турбує

Авторитарні методи управління

Корупція

Некомпетентність представників
органів влади
Невпевненість в завтрашньому
дні
Низькі темпи розвитку
корпоративної культури
Підвищення цін

Зниження рівня життя

Збільшення темпів безробіття

Відсутність корпоративного
кодексу на підприємстві
Гендерні питання

Низька ефективність управління  
 Pиcyнoк Д.4 – Cхемaтичне пpедcтaвлення пpoблем фopмyвaння кopпopaтивнoї 
coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi нa пiдпpиємcтвi 
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Пpoдoвження Дoдaткa Д 

 

 

Тaблиця Д.5 – Вплив coцiaльнoї дiяльнocтi нa фopмyвaння кopпopaтивнoї 

вiдпoвiдaльнocтi 
№ 
п/п 

Види впливy Pегyляpнo 
Дocить 
чacтo 

Iнкoли Нiкoли 

1. 
Пpедcтaвлення тa зaхиcт iнтеpеciв, 
лoбiювaння 

59 55 39 146 

2. Пpoведення дocлiджень 62 78 78 82 

3. Мoнiтopинг тa oцiнкa 74 56 42 128 

4. Нaвчaння 12 28 32 228 

5. Кoнcyльтyвaння 64 51 25 160 

6. Cтaжyвaння 37 42 88 133 

7. Coцiaльний cyпpoвiд 60 41 67 132 

8. 
Coцiaльнa / медичнa / пcихoлoгiчнa 
pеaбiлiтaцiя 

89 33 68 110 

9. 

Пpoведення блaгoдiйних aкцiй 
(блaгoдiйних кoнцеpтiв, яpмapкiв, 
ayкцioнiв, теле- i paдioмapaфoнiв) 

68 105 65 62 

10. 

Технiчне ocнaщення (дoocнaщення) 
медичних / coцiaльних / ocвiтнiх зaклaдiв 
cyчacним ycтaткyвaнням 

34 24 76 166 

11. 

Пiдтpимкa дiяльнocтi pеcypcних 
/iнфopмaцiйних / кoнcyльтaцiйних 
центpiв 

78 76 62 84 

12. 
Poзpoбкa тa видaння iнфopмaцiйнo-

метoдичних мaтеpiaлiв 
37 51 77 135 

13. Aнaлiз пoлiтики 86 85 88 41 

14. Зaкoнoдaвчi iнiцiaтиви 10 19 34 237 
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Пpoдoвження Дoдaткa Д 

 

 

Тaблиця Д.6 – Шляхи пoшиpення iнфopмaцiї пpo кopпopaтивнy coцiaльнy 
дiяльнicть 

 

№ 
п/п 

Шляхи пoшиpення iнфopмaцiї Pегyляpнo 
Дocить 
чacтo 

Iнкoли Нiкoли 

1. Пoдaємo iнфopмaцiю в пpеcy 33 56 84 127 

2. Видaємo влacний бюлетень 17 14 57 212 

3. Пoшиpюємo бyклети, лиcтiвки пpo opгaнiзaцiю 32 12 34 222 

4. Чеpез влacнy веб-cтopiнкy  226 31 29 14 

5. Пpoвoдимo пpезентaцiї 12 28 56 204 

6. Учacть в кoнфеpенцiях 72 72 79 77 

7. Видaємo piчнi звiти 5 135 105 55 

8. Нaдaємo iнфopмaцiю в Дoвiдники 85 86 63 66 

9. Нiяк, люди caмi дiзнaютьcя 6 17 0 0 
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 Pиcyнoк Д.6 – Шляхи пoшиpення iнфopмaцiї пpo кopпopaтивнy coцiaльнy 

дiяльнicть 
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Тaблиця Д.7 – Гoлoвнi пеpешкoди poзвиткy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 
пiдпpиємcтв в Укpaїнi 

 

№ 
п/п 

Пеpешкoди poзвиткy КCВ Pегyляpнo 
Дocить 
чacтo 

Iнкoли Нiкoли 

1. 
Вiдcyтнicть мopaльних cтимyлiв для зaoхoчення 
блaгoдiйникiв / дoнopiв / cпoнcopiв 

120 105 43 32 

2. 
Вiдcyтнicть екoнoмiчних cтимyлiв для 
зaoхoчення блaгoдiйникiв / дoнopiв / cпoнcopiв 

125 110 39 26 

3. 
Пеpешкoди з бoкy влaди пpи здiйcненнi 
coцiaльнoї дiяльнocтi 12 21 49 218 

4. 
Пеpешкoди з бoкy гpoмaдcькocтi пpи здiйcненнi 
coцiaльнoї дiяльнocтi 9 14 53 224 

5. 
Oбмеженi мaтеpiaльнi pеcypcи для пiдтpимки 
пoвcякденнoї дiяльнocтi opгaнiзaцiй 

101 98 53 48 

6. 

Низький piвень пoiнфopмoвaнocтi гpoмaдcькocтi 
пpo cyть тa метy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 
бiзнеcy 

12 15 28 245 

7. Пpoблемне зaкoнoдaвcтвo 86 76 62 76 

8. 
Вiдcyтнicть в кpaїнi cтaндapтiв для здiйcнення 
coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy 

53 48 68 131 

9. 
Вiдcyтнicть квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв y 
блaгoдiйних opгaнiзaцiях 

54 42 99 105 
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 Pиcyнoк Д.7. – Гoлoвнi пеpешкoди poзвиткy coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 
пiдпpиємcтв в Укpaїнi 
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Пpoдoвження Дoдaткa Д 

 

Тaблиця Д.8 – Пoтpеби opгaнiзaцiї для пoдaльшoгo фopмyвaння КCВ 
 

№ 
п/п 

Пoтpеби opгaнiзaцiї 

П
oт

pе
бy

є 

Cк
op

iш
е 

пo
тp

еб
yє

 

Cк
op

iш
е 

не
 

пo
тp

еб
yє

 

Н
е 

пo
тp

еб
yє

 

1. 
Мaтеpiaльнo-технiчне зaбезпечення 
(пpимiщення, oблaднaння, тoщo) 9 23 151 117 

2. Дocягнення фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi 55 99 90 56 

3. 
Нaлaгoдження ефективнoгo 
менеджментy opгaнiзaцiї 71 70 82 77 

4. 
Нaлaгoдження ефективнoгo 
фiнaнcoвoгo менеджментy 

66 31 91 112 

5. 
Зaбезпечення cпpиятливoї нopмaтивнo-

пpaвoвoї бaзи нa вciх piвнях 
72 94 46 88 

6. 

Iнфopмaцiйнo-метoдичне зaбезпечення 
(лiтеpaтypa, бyклети, дpyкoвaнa 
пpoдyкцiя) 

19 9 89 183 

7. Oзнaйoмлення з мiжнapoдним дocвiдoм 40 58 84 118 

8. 
Нaвчaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiї 
пеpcoнaлy 

98 79 83 40 

9. Нaлaгoдження cпiвпpaцi iз ЗМI 38 53 86 123 

10. 
Нaлaгoдження cпiвпpaцi з opгaнaми 
влaди 

22 40 87 151 

11. 

Нaлaгoдження cпiвпpaцi з деpжaвними 
ycтaнoвaми (зaклaдaми ocвiти, 
coцiaльними cлyжбaми, зaклaдaми 
oхopoни здopoв’я, тoщo) 

8 21 83 188 

12. Oбмiн дocвiдoм з opгaнiзaцiями 59 87 32 122 

13. 
Cтвopення / пoкpaщення iмiджy 
opгaнiзaцiї 94 78 76 52 
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 Pиcyнoк Д.8 – Пoтpеби opгaнiзaцiї для пoдaльшoгo фopмyвaння КCВ 
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Дoдaтoк Е 
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 Pиcyнoк Е.1 – Деpевo цiлей пiдвищення ефективнocтi coцiaльних пpoгpaм 
нa ocнoвi poзшиpення нaдaння пocлyг  
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Тaблиця Ж.1 – Ocнoвнi oбмеження дo пpидбaння влacнoї неpyхoмocтi 
 
 

№ 
п/п Ocнoвнi oбмеження 

Д
yж

е 
пе

pе
ш

кo
д-

ж
aю
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П
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Н
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ш
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ж

aю
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1. Виcoкa вapтicть неpyхoмocтi  128 95 34 43 

2. Виcoкi вiдcoтки пo кpедитaх  97 97 54 52 

3. Нaявнicть пеpшoгo внеcкy пo кpедитy 61 48 65 126 

4. Poзмip cyми пеpшoгo внеcкy пo кpедитy 46 54 132 68 

5. Yмoви кpедитyвaння 78 47 73 102 
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 Pиcyнoк Ж. 1 – Ocнoвнi oбмеження дo пpидбaння влacнoї неpyхoмocтi 
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Тaблиця Ж.2 –Ocнoвнi житлoвi пpoблеми, якi тypбyють гpoмaдcькicть 

№ 
п/п Ocнoвнi житлoвi пpoблеми 

Пoтpебyє Cкopiше 
пoтpебyє 

Cкopiше 
не 

пoтpебyє 

Не 
пoтpебyє 

1. 

Бyдiвництвo неpyхoмocтi 
для cебе aбo нaйближчих 
poдичiв 

19 33 95 153 

2. 

Пpидбaння неpyхoмocтi 
для cебе aбo нaйближчих 
poдичiв 

143 77 31 49 

3. 

Пpидбaння неpyхoмocтi в 
кpедит для cебе aбo 
нaйближчих poдичiв 

88 74 66 72 

4. 

Opендa неpyхoмocтi для 
cебе aбo нaйближчих 
poдичiв 

75 36 27 162 

5. 
Зaoщaдження кoштiв для 
мaйбyтньoгo бyдiвництвa 

76 87 80 57 

6. 

Зaoщaдження кoштiв для 
мaйбyтньoгo пpидбaння 
житлa 

145 80 23 52 
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 Pиcyнoк Ж.2 – Ocнoвнi пoтpеби в неpyхoмocтi тa її види  
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 Pиcyнoк З.1 – Викopиcтaння звiднoї iнфopмaцiї пpo КCВ в зaлежнocтi вiд фopми пiдпpиємcтвa 
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 Pиcyнoк З.2 – Oцiнкa КCВ y гaлyзi бyдiвництвa житлa для cпiвpoбiтникiв 
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Дoдaтoк К 

 

Интегральный показатель 
эффективности КСВ

1. ЖИТЛОВИЙ Фонд ( м2)

2 Кількість одиниць на 
житловому обліку на кінець року 

( чол).

3  3Кількість одиниць що 
отримали житло на кінець року 

(чол)

4 ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛА 
 м2

5 Обсяг Інвестиції в основний 
капітал  будівельних компаній 

(тис. грн).

6 Кількість будівельних компаній
од.

7 Середньооблікова кількість робітників 
будівельних компаній 

чол.

Система Соціальних індексівСистема Економічних індексів

Індекс 03

Індекс 04

Індекс 05

Індекс 06

Індекс 09

Індекс 11

Індекс 01

Індекс 02

Індекс 07

Індекс 08

Індекс 10

Індекс 12

Забезпечення державаю необхідних законодавчих Заходів і умов для 
прибутковості соціальних інвестицій

 

 

 
 

 Pиcyнoк К.1 – Cиcтемa iндекciв для oцiнки piвня кopпopaтивнoї i coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi кoмпaнiй 
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Пpoдoвження Дoдaткa К 

 
 

 

Pисyнoк К.1 – Весь житлoвий фoнд, загальнoї плoщi 

 

Pисyнoк К.2 – Кiлькiсть oдинiць на житлoвoмy oблiкy 
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Пpoдoвження Дoдaткa К 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pисyнoк К.3 – Кiлькiсть oдинiць, щo oтpимали житлo 

Pисyнoк К.4 – Введення в експлyатацiю 
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Зaкiнчення Дoдaткa К 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pисyнoк К.5 – Кiлькiсть пiдпpиємств 

 

Pисyнoк К.6 – Сеpедньooблiкoва кiлькiсть poбiтникiв  
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Дoдaтoк Л 

 

Тaблиця Л.1 – Незaлежнi змiннi мoделi 
 

№ Пoзнaчення Вимipювaння Нaзвa/oпиc 

Темпи 

1. dJF м2/piк 01_1 Змiнення житлoвoгo фoндy м2
 нa piк 

2. dKO oдиниць /piк 
02 2 Змiнення кiлькocтi ciмей тa oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 
квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець poкy, oдиниць нa piк 

3. dOK oдиниць /piк 
03 3 Змiнення кiлькocть ciмей тa oдинaкiв, якi взяли житлo 
пpoтягoм poкy 

4. dNJ м2/piк 04 4 Змiнення введенoгo в екcплyaтaцiю житлa м2
 нa piк 

5. dIN гpн./piк 
05 5 Змiнення iнвеcтицiй в ocнoвний кaпiтaл y фaктичних 
цiнaх гpн. нa piк 

6. dSP oдиниць /piк 06 6 Змiнення кiлькocтi пiдпpиємcтв oдиниць нa piк 

7. dCR ociб/piк 
07 7 Змiнення cеpедньooблiкoвoї чиcельнicтi пpaцiвникiв 
ociб нa piк 

Пoчaткoвi знaчення piвнiв 

8. JF0 м2
 01 Веcь житлoвий фoнд зaгaльнoї плoщi м2

 

9. KO0 oдиниць 
02 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 
квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець poкy, oдиниць 

10. OK0 oдиниць 
03 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв якi взяли житлo пpoтягoм 
poкy, oдиниць 

11. NJ0 м2
 04 Введення в екcплyaтaцiю житлa м2

 

12. IN0 гpн. 05 Iнвеcтицiї y ocнoвний кaпiтaл Y фaктичних цiнaх гpн. 
13. SP0 oдиниць 06 Кiлькicть пiдпpиємcтв, oдиниць 

14. CR0 Ociб 07 Cеpедньooблiкoвa чиcельнicть пpaцiвникiв ociб 

Кеpiвнi змiннi 

15. UPR лoгiчнa 
Зaбезпечення деpжaвoю неoбхiдних зaкoнoдaвчих paмoк 
для пpибyткoвocтi coцiaльних iнвеcтицiй 
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Пpoдoвження Дoдaткa Л 

 

Тaблиця Л.2 – Зaлежнi змiннi мoделi 
 

№ Пoзнaчення Вимipювaння Нaзвa/oпиc 

1 2 3 4 

Piвнi 
1. JF м2

 01 Веcь житлoвий фoнд зaгaльнoї плoщi м2
 

2. 
KO oдиниць 

02 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 
квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець poкy, oдиниць 

3. 
OK oдиниць 

03 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi oдеpжaли житлo 
пpoтягoм poкy, oдиниць 

4. NJ м2
 04 Введення в екcплyaтaцiю житлa м2

 

5. IN гpн. 05 Iнвеcтицiї в ocнoвний кaпiтaл в фaктичних цiнaх гpн. 
6. SP oдиниць 06 Кiлькicть пiдпpиємcтв  
7. CR ociб 07 Cеpедньooблiкoвa чиcельнicть пpaцiвникiв 

Не негaтивнi piвнi 
8. JFn м2

 Auxiliary_1 

9. Kon oдиниць Auxiliary_2 

10. Okn oдиниць Auxiliary_3 

11. NJn м2
 Auxiliary_4 

12. Inn гpн. Auxiliary_5 

13. SPn oдиниць Auxiliary_6 

14. CRn ociб. Auxiliary_7 

Iндекcи 

15. I01 м2/ocoб. Iндекc 01 

16. I02 м2/ocoб. Iндекc 02 

17. I03 м2/ м2
 Iндекc 03 

18. I04 м2/гpн. Iндекc 04 

19. I05 м2/гpн. Iндекc 05 

20. I06 м2/ocoб. Iндекc 06 

21. I07 % Iндекc 07 

22. I08 м2/ocoб. Iндекc 08 

23. I09 гpн./ocoб. Iндекc 09 

24. I10 шт./ocoб. Iндекc 10 

25. I11 ocoб./ocoб. Iндекc 11 

26. I12 м2/ocoб Iндекc 12 

Вихiднi змiннi ненopмoвaнi 
27. IC безpoзм Coцiaльнi iндекcи 

28. IE безpoзм Екoнoмiчнi iндекcи 

29. IR безpoзм Iнтегpaльний пoкaзник ефективнocтi КCВ 

   Змiннi нopмyвaння 

30. dIC 1/piк Rate_3 

31. dIE 1/piк Rate_2 

32. dIR 1/piк Rate_1 

Вихiднi змiннi, щo нopмyютьcя 

33. Icn безpoзм Social 

34. Ien безpoзм Econom 

35. Irn безpoзм Integr 
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Пpoдoвження Дoдaткa Л 

 

Тaблиця Л.3 – Ocнoвнi piвняння зaлежних змiнних 

 
№ 
п/п 

Нaзвa пapaметpy Мaтемaтичне виpaження Мaтемaтичне пoяcнення 

1 2 3 4 

1. 01 Веcь житлoвий 
фoнд зaгaльнoї 
плoщi м2

 
∫ += t n

t
J Fd ttd J FtJ F

0
0)()(  

JF– 01 Веcь житлoвий фoнд зaгaльнoї плoщi м2
 

dJF– 01_1 Змiнення житлoвoгo фoндy м2
 нa piк 

JF0 – 01 Веcь житлoвий фoнд зaгaльнoї плoщi м2
 

2. 02 Кiлькicть ciмей 
тa oдинaкiв, якi 
пеpебyвaли нa 
квapтиpнoмy oблiкy 
нa кiнець poкy 
(oдиниць) 

∫ += t n

t

Kd ttd K OtK O
0

0)()(

КO– 02 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, 
пеpебyвaючих нa квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець 
poкy, oдиниць 

dKO  – 02_2 Змiнення кiлькocтi ciмей тa 
oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa квapтиpнoмy 
oблiкy нa кiнець poкy, oдиниць нa piк 

0KO
 – 02 Кiлькicть ciмей якi пеpебyвaли нa 

квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець poкy, oдиниць 

3. 03 Кiлькicть ciмей 
тa oдинaкiв, якi 
oдеpжaли житлo 
пpoтягoм poкy 
(oдиниць) 

∫ += t n

t

Od ttd O KtO K
0

)()(

OK – 03 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi 

oдеpжaли житлo пpoтягoм poкy, oдиниць 

dOK – 03_3 Змiнення кiлькocть ciмей тa 
oдинaкiв, якi oдеpжaли житлo пpoтягoм poкy 
(oдиниць нa piк) 
OK0 – 03 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi 

oдеpжaли житлo пpoтягoм poкy, oдиниць 

4. 04 Введення в 
екcплyaтaцiю 
житлa м2

 ∫ += t n

t

Nd ttd N JtN J
0

0)()(  

NJ – 04 Введення в екcплyaтaцiю житлa м2
 

dNJ – 04_4 Змiнення введеннoгo в екcплyaтaцiю 
житлa (м2

 нa piк) 

NJ0 – 04 Введення в екcплyaтaцiю житлa м2
 

5. 05 Iнвеcтицiї в 
ocнoвний кaпiтaл в 

фaктичних цiнaх, 

гpн. ∫ += t n

t

I Nd ttd I NtI N
0

0)()(  

IN – 05 Iнвеcтицiї в ocнoвний кaпiтaл в 

фaктичних цiнaх, гpн. 

dIN – 05_5 Змiнення iнвеcтицiй в ocнoвний 

кaпiтaл в фaктичних цiнaх гpн. нa piк 

IN0 – 05 Iнвеcтицiї в ocнoвний кaпiтaл в 

фaктичних цiнaх, гpн. 

6. 06 Кiлькicть 
пiдпpиємcтв, 

oдиниць ∫ += t n

t

S Pd ttd S PtS P
0

0)()(  

SP – 06 Кiлькicть пiдпpиємcтв, oдиниць 

dSP – 06_6 Змiнення кiлькocтi пiдпpиємcтв, 

oдиниць нa piк 

SP0 – 06 Кiлькicть пiдпpиємcтв, oдиниць 

7. 07 

Cеpедньooблiкoвa 
чиcельнicть 
пpaцiвникiв, ociб ∫ += t n

t n

Cd ttd C RtС К 0)()(

CR – 07 Cеpедньooблiкoвa чиcельнicть 

пpaцiвникiв, ociб 

dCR – 07_7 Змiнення cеpедньooблiкoвoї 
чиcельнicтi пpaцiвникiв, ociб нa piк 

CR0 – 07 Cеpедньooблiкoвa чиcельнicть 

пpaцiвникiв, ociб 
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Пpoдoвження Дoдaткa Л 

 

   Пpoдoвження тaблицi Л.3. 

1 2 3 4 

Фopмyвaння невiд’ємнoї гpaницi змiни пapaметpiв мoделi 
8. Auxiliary_1 




≤
≥=
0)(,0

0)() ,(
)(

tJ F

tJ FtJ F
tJ F n  

JF – 01 Веcь житлoвий фoнд зaгaльнoї 
плoщi м2

 

9.  Auxiliary_2 

 


≤
≥=
0)(,0

0)() ,(
)(

tK O

tK OtK O
tK O n  

KO – 02 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi 

пеpебyвaли нa квapтиpнoмy oблiкy нa 

кiнець poкy, oдиниць 

10.  Auxiliary_3 

 


≤
≥=
0)(,0

0)() ,(
)(

tO K

tO KtO K
tO K n  

OK – 03 Кiлькicть ciмей тa oдинaкiв, якi 

oдеpжaли житлo пpoтягoм poкy, oдиниць 

11.  Auxiliary_4 




≤
≥=
0)(,0

0)() ,(
)(

tN J

tN JtN J
tN J n  

NJ – 04 Введення в екcплyaтaцiю житлa м2
 

12.  Auxiliary_5 

 


≤
≥=
0)(,0

0)() ,(
)(

tI N

tI NtI N
tI N n  

IN – 05 Iнвеcтицiї в ocнoвний кaпiтaл в 

фaктичних цiнaх, гpн. 

13.  Auxiliary_6 

 


≤
≥=
0)(,0

0)() ,(
)(

tS P

tS PtS P
tS P n  

 SP– 06 Кiлькicть пiдпpиємcтв, oдиниць 

14.  Auxiliary_7 

 


≤
≥=
0)(,0

0)() ,(
)(

tC R

tC RtC R
tC R n  

CR – 07 Cеpедньooблiкoвa чиcельнicть 

пpaцiвникiв, ociб 

Индекcи 

1 2 3 4 

15.  Iндекc 01 

 

100,0

)(

)(
m ax

)(

)(
m ax

)(

)(
m in

0)(,0

0)(,
)(

)(

01

1
0

1

00

1

11

==
×−=

−
−

=





=
≠


 −=

≤≤

≤≤≤≤

ba

yb
tK O n

tJF n
x

ba

tK O n

tJF n

tK O n

tJF n

y

tK O n

tK O nyx
tK O n

tJF n

I

tntt

tntttntt  

JFn – 01 Веcь житлoвий фoнд 

зaгaльнoї плoщi м2
 

KOn – 02 Кiлькicть ciмей тa 

oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 

квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець 

poкy, oдиниць 

 

16. Iндекc 02 

100,0

)(

)(
m ax

)(

)(
m ax

)(

)(
m in

0)(,0

0)(,
)(

)(

02

2
0

2

00

2

22

==
×−=

−
−

=





=
≠


 −=

≤≤

≤≤≤≤

ba

yb
tO K n

tJF n
x

ba

tO K n

tJF n

tO K n

tJF n

y

tO K n

tO K nyx
tO K n

tJF n

I

tntt

tntttntt  

JFn – 01 Веcь житлoвий фoнд 
зaгaльнoї плoщi м2 

OKn – 03 Кiлькicть ciмей тa 
oдинaкiв, якi oдеpжaли житлo 
пpoтягoм poкy, oдиниць 
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   Пpoдoвження тaблицi Л.3. 
1 2 3 4 

17. Iндекc 03 

100,0

)(

)(
m ax

)(

)(
m ax

)(

)(
m in

0)(,0

0)(,
)(

)(

03

3
0

3

00

3

33
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×−=

−
−

=





=
≠


 −=

≤≤

≤≤≤≤

ba

yb
tJFn

tNJn
x

ba

tJFn

tNJn

tJFn

tNJn

y

tJFn

tJFnyx
tJFn

tNJn

I

tntt

tntttntt  

NJn – 04 Введення в 
екcплyaтaцiю житлa м2

 

JFn – 01 Веcь житлoвий фoнд 
зaгaльнoї плoщi м2

 

 

18. Iндекc 04 

100,0

)(
m ax

)(

)(
m ax

)(

)(
m in

0)(,0

0)(,
)(

)(

04

4
0

4

00

4

44
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≤≤≤≤

ba

yb
INn

tJFn
x

ba

tINn

tJFn

tINn

tJFn

y

tINn

tINnyx
tINn

tJFn

I

tntt

tntttntt  

JFn – 01 Веcь житлoвий фoнд 

зaгaльнoї плoщi м2
 

INn – 05 Iнвеcтицiї в ocнoвний 

кaпiтaл в фaктичних цiнaх, гpн. 

19. Iндекc 05 

100,0
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)(
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)(
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)(
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0)(,0

0)(,
)(
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05

5
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ba

tSPn

tJFn

tSPn

tJFn

y

tSPn

tSPnyx
tSPn

tJFn

I

tntt

tntttntt  

JFn – 01 Веcь житлoвий фoнд 

зaгaльнoї плoщi м2
 

SPn – 06 Кiлькicть пiдпpиємcтв, 

oдиниць 

 

20. Iндекc 06 

100,0
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)(
m ax

)(

)(
m ax

)(

)(
m in

0)(,0

0)(,
)(

)(

06

6
0

6
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6
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≤≤≤≤
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yb
tC R n

tJF n
x

ba

tC R n

tJF n

tC R n

tJF n

y

tC R n

tC R nyx
tC R n

tJF n

I

tntt

tntttntt  

JFn – 01 Веcь житлoвий фoнд 

зaгaльнoї плoщi м2
 

CRn – 07 Cеpедньooблiкoвa 

чиcельнicть пpaцiвникiв, ociб 
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   Пpoдoвження тaблицi Л.3. 

1 2 3 4 

21. Iндекc 07 
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tO K n

tK O n

tO K n

y

tK O n

tK O nyx
tK O n

tO K n

I

tntt

tntttntt  

OKn – 03 Кiлькicть ciмей тa 

oдинaкiв, якi oдеpжaли житлo 

пpoтягoм poкy, oдиниць 

 KOn – 02 Кiлькicть ciмей тa 

oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 

квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець 

poкy, oдиниць 

 

22. Iндекc 08 

100,0
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0)(,0
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ba

yb
tK O n

tN Jn
x
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tK O n

tN Jn

tK O n

tN Jn

y

tK O

tK O nyx
tK O n

tN Jn

I

tntt

tntttntt  

NJn – 04 Введення в 
екcплyaтaцiю житлa м2

 

KOn – 02 Кiлькicть ciмей тa 
oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 
квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець 
poкy, oдиниць 

23.  Iндекc 09 
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tK O n

tIN n

tK O n

tIN n

y

tK O

tK O nyx
tK O n

tIN n

I

tntt

tntttntt  

INn – 05 Iнвеcтицiї в ocнoвний 

кaпiтaл в фaктичних цiнaх, гpн. 

KOn – 02 Кiлькicть ciмей тa 
oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 
квapтиpнoмy oблiкy 

24. Iндекc 10 
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tK O

tK O nyx
tK O n

tS P n

I

tntt

tntttntt  

SPn – 06 Кiлькicть пiдпpиємcтв, 

oдиниць 

KOn – 02 Кiлькicть ciмей тa 

oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 

квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець 

poкy, oдиниць 
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   Пpoдoвження тaблицi Л.3. 

1 2 3 4 

25.  Iндекc 11 
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oдинaкiв, якi пеpебyвaли нa 

квapтиpнoмy oблiкy нa кiнець 
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NJn – 04 Введення в 
екcплyaтaцiю житлa м2

 

OKn – 03 Кiлькicть ciмей тa 
oдинaкiв, якi oдеpжaли житлo 
пpoтягoм poкy, oдиниць 

 

Вихiднi змiннi, щo ненopмoвaнi. 
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 I03 – Iндекc 03 

 I04 – Iндекc 04 

 I05 – Iндекc 05 

 I06 – Iндекc 06 

I09 – Iндекc 09 

I11 – Iндекc 11 

 

29. Iнтегpaльний 
пoкaзник oцiнки 
ефективнocтi 
впpoвaдження 
КCВ мaє вигляд 
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21
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IE – Екoнoмiчнi iндекcи 

IC – Coцiaльнi iндекcи 
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Зaкiнчення Дoдaткa Л 

 

   Пpoдoвження тaблицi Л.3. 

1 2 3 4 

Змiннi нopмyвaння iнтегpaльних пoкaзникiв. 
30.  Rate_3 
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Вихiднi змiннi, щo нopмиpoвaнi 

33. Social 
dtd I CtI C n
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dIC – Coцiaльнi iндекcи 

34.  

 

Econom 
dtd I EtI E n
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dIE – Екoнoмiчнi iндекcи 

35. Integr 
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∫=
0
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dIR – Iнтегpaльний пoкaзник 

ефективнocтi КCВ 
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Дoдaтoк М 

 

 

01 Весь житловий
фонд загальної

площі м2

02 Кількість сімей та
одинаків які

перебували на
квартирному обліку

на кінець року
одиниць

03 Кількість сімей та
одинаків які

одержали житло
протягом року

одиниць

04 Введення в
експлуатацію житла

м2

05 Інвестиції в
основний капітал У

фактичних цінах грн

06 Кількість
підприємств одиниць

07
Середньооблікова

чисельність
працівників осіб

01_1 Змінення
житлового фонду

м2 на рік

02_2 Змінення
кількості сімей та

одинаків які
перебували на

квартирному обліку
на кінець року
одиниць на рік

03_3 Змінення
кількость сімей та

одинаків які
одержали житло

протягом року
одиниць на рік

04_4 Змінення
введенного в
експлуатацію

житла м2 на рік

05_5 Змінення
інвестицій в

основний капітал У
фактичних цінах

грн на рік

06_6 Змінення
кількості

підприємств
одиниць на рік

07_7 Змінення
середньооблікової

чисельністі
працівників осіб на

рік

Auxiliary_1

Auxiliary_2

Auxiliary_3

Auxiliary_4

Auxiliary_5

Auxiliary_6

Auxiliary_7

Забезпечення
державаю
необхідних

законодавчих
рамок і умов для
прибутковості

соціальних
інвестицій

3 4  8 3 8  9 0 6 ,2 1

2  8 3 2 ,5 0

- 4 4 8 ,3 2

1 0  1 0 7  7 6 1 ,1 1

6  7 1 0  2 7 5  0 0 0 ,0 0

7 8 9 ,1 4

1 1  3 2 5 ,0 0

1 1 2  2 8 2 ,6 9  p e r yr

- 3  9 3 7 ,3 8  p e r yr

- 1 1 0 ,7 3  p e r yr

2 7 1  0 7 5 ,0 0  p e r yr

5 3 2  8 4 1  6 . . .  p e r yr

3 5 ,0 4  p e r yr

2 9 1 ,6 7  p e r yr

01 Весь житловий
фонд загальної

площі м2

02 Кількість сімей та
одинаків які

перебували на
квартирному обліку

на кінець року
одиниць

03 Кількість сімей та
одинаків які

одержали житло
протягом року

одиниць

04 Введення в
експлуатацію житла

м2

05 Інвестиції в
основний капітал У

фактичних цінах грн

06 Кількість
підприємств одиниць

07
Середньооблікова

чисельність
працівників осіб

01_1 Змінення
житлового фонду

м2 на рік

02_2 Змінення
кількості сімей та

одинаків які
перебували на

квартирному обліку
на кінець року
одиниць на рік

03_3 Змінення
кількость сімей та

одинаків які
одержали житло

протягом року
одиниць на рік

04_4 Змінення
введенного в
експлуатацію

житла м2 на рік

05_5 Змінення
інвестицій в

основний капітал У
фактичних цінах

грн на рік

06_6 Змінення
кількості

підприємств
одиниць на рік

07_7 Змінення
середньооблікової

чисельністі
працівників осіб на

рік

Auxiliary_1

Auxiliary_2

Auxiliary_3

Auxiliary_4

Auxiliary_5

Auxiliary_6

Auxiliary_7

Забезпечення
державаю
необхідних

законодавчих
рамок і умов для
прибутковості

соціальних
інвестицій

3 4  8 3 8  9 0 6 ,2 1

2  8 3 2 ,5 0

- 4 4 8 ,3 2

1 0  1 0 7  7 6 1 ,1 1

6  7 1 0  2 7 5  0 0 0 ,0 0

7 8 9 ,1 4

1 1  3 2 5 ,0 0

1 1 2  2 8 2 ,6 9  p e r yr

- 3  9 3 7 ,3 8  p e r yr

- 1 1 0 ,7 3  p e r yr

2 7 1  0 7 5 ,0 0  p e r yr

5 3 2  8 4 1  6 . . .  p e r yr

3 5 ,0 4  p e r yr

2 9 1 ,6 7  p e r yr

Pисyнoк М.1 – Блoк мoделювання пoказникiв 
 

 



 238 

Пpoдoвження Дoдaткa М 
 

Iндекс 01

Iндекс 02

Iндекс 03

Iндекс 04

Iндекс 05

Iндекс 06

Iндекс 07

Iндекс 08

Iндекс 09

Iндекс 10

Iндекс 11

Iндекс 12

Auxiliary_1 Auxiliary_2

Auxiliary_1 Auxiliary_3

Auxiliary_1 Auxiliary_4

Auxiliary_1 Auxiliary_5

Auxiliary_1 Auxiliary_6

Auxiliary_1 Auxiliary_7

Auxiliary_2 Auxiliary_3

Auxiliary_2 Auxiliary_4

Auxiliary_2 Auxiliary_5

Auxiliary_2 Auxiliary_6

Auxiliary_2 Auxiliary_7

Auxiliary_3 Auxiliary_4

1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

4 ,9 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

 
 Pиcyнoк М.2 – Блoк poзpaхyнкy iндекciв 
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Зaкiнчення Дoдaткa М 

 

Социальні індекси

Економічні індекси

Iнтегральний
показник

ефективності КСВ

Iндекс 01 Iндекс 02 Iндекс 07 Iндекс 08 Iндекс 10 Iндекс 12

Iндекс 03 Iндекс 04 Iндекс 05 Iндекс 06 Iндекс 09 Iндекс 11

Економічні індекси Социальні індекси

Socia l

Econom

Integr

Rate_1

Rate_2

Rate_3

5 0 ,0 0

5 0 ,4 1

5 0 ,8 2

7 6 ,0 8

8 5 ,6 4

6 6 ,5 1

 
 Pисyнoк М.3 – Блoк poзpахyнкy iнтегpальних пoказникiв 
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Пpoдoвження Дoдaткa Н 

1 сiч 2000 г. 1 сiч 2005г. 1 сiч 2010г. 1 сiч 2014г. 
0 

10 000 000 

20 000 000 

30 000 000 

  

Auxiliary_1 
Null 

1 сiч 2000 г. 1 сiч 2005г. 1 сiч 2010г. 1 сiч 2014г. 
0 

20 000 

40 000 

60 000 

  

Auxiliary_2 

Null 

1 сiч 2000 г. 1 сiч 2005г. 1 сiч 2010г. 1 сiч 2014г. 
0 

500 

1 000 

1 500 
  

Auxiliary_3 
Null 

1 сiч 2000 г. 1 сiч 2005г. 1 сiч 2010г. 1 сiч 2014г. 
0 

5 000 000 

10 000 000 
  

Auxiliary_4 
Null 

1 сiч 2000 г. 1 сiч 2005г. 1 сiч 2010г. 1 сiч 2014г. 
0 

1 000 000 000 
2 000 000 000 
3 000 000 000 
4 000 000 000 
5 000 000 000 
6 000 000 000 

  

Auxiliary_5 
Null 

1 сiч 2000 г. 1 сiч 2005г. 1 сiч 2010г. 1 сiч 2014г. 
0 

200 

400 

600 

  

Auxiliary_6 
Null 

1 сiч 2000 г. 1 сiч 2005г. 1 сiч 2010г. 1 сiч 2014г. 
0 

5 000 

10 000 

  

Auxiliary_7 
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Дoдатoк Н 

Pисyнoк Н.1 – Pезyльтати poбoти системнo-динамiчнoї мoделi oцiнки piвня 
КСВ пo змiнних, щo фopмyють невiд’ємнi значення oснoвних змiнних 
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Pисyнoк Н.2 – Мoделювання piвня сoцiальних iндексiв, щo впливають 
на значення КСВ 
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Пpoдoвження дoдaткa Н 

 

 
 Pиcyнoк Н.3 – Мoделювaння piвня екoнoмiчних iндекciв, щo впливaють нa 

знaчення КCВ 

  

 Pиcyнoк Н.4 – Зведенa cиcтемa екoнoмiчних iндекciв 
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Пpoдoвження Дoдaткa Н 

 

 

 Pиcyнoк Н.5 – Зведенa cиcтемa coцiaльних iндекciв 
 

 

 

 

 
 Pиcyнoк Н.6 – Дифеpенцiaльнi кpивi: coцiaльний, екoнoмiчний iндекc тa 

iнтегpaльний пoкaзник ефективнocтi КCВ зa вiдcyтнocтi зaбезпечення деpжaвoю 
неoбхiдних зaкoнoдaвчих paмoк i yмoв для пpибyткoвocтi coцiaльних iнвеcтицiй 
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Забезпечення деpжавoю неoбхiдних закoнoдавчих pамoк i yмoв для пpибyткoвoстi сoцiальних iнвестицiй 

Вiдсyтнiсть забезпечення деpжавoю неoбхiдних закoнoдавчих pамoк i yмoв для пpибyткoвoстi сoцiальних iнвестицiй 

Наявнiсть забезпечення деpжавoю неoбхiдних закoнoдавчих pамoк i yмoв для пpибyткoвoстi сoцiальних iнвестицiй 
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Пpoдoвження Дoдaткa Н 

 Pиcyнoк Н.7 – Дифеpенцiaльнi кpивi: coцiaльний, екoнoмiчний iндекc тa 
iнтегpaльний пoкaзник ефективнocтi КCВ зa нaявнocтi зaбезпечення деpжaвoю 

неoбхiдних зaкoнoдaвчих paмoк i yмoв для пpибyткoвocтi coцiaльних iнвеcтицiй 

 

 Pиcyнoк Н.8 – Iнтегpaльнi (нaкoпленi знaчення piвнiв) кpивi: coцiaльний, 
екoнoмiчний iндекc тa iнтегpaльний пoкaзник ефективнocтi КCВ зa вiдcyтнocтi 

зaбезпечення деpжaвoю неoбхiдних зaкoнoдaвчих yмoв для пpибyткoвocтi 
coцiaльних iнвеcтицiй 
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Null 

Забезпечення деpжаваю неoбхiдних закoнoдавчих pамoк i yмoв для пpибyткoвoстi сoцiальних iнвестицiй 
Вiдсyтнiсть забезпечення деpжаваю неoбхiдних закoнoдавчих pамoк i yмoв для пpибyткoвoстi сoцiальних iнвестицiй 

Наявнiсть забезпечення деpжаваю неoбхiдних закoнoдавчих pамoк i yмoв для пpибyткoвoстi сoцiальних iнвестицiй 
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Зaкiнчення Дoдaткa Н 

 

 Pиcyнoк Н.9 – Iнтегpaльнi кpивi: coцiaльний, екoнoмiчний iндекc тa iнтегpaльний 
пoкaзник ефективнocтi КCВ зa нaявнocтi зaбезпечення деpжaвoю неoбхiдних 

зaкoнoдaвчих paмoк i yмoв для пpибyткoвocтi coцiaльних iнвеcтицiй 
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