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що також є важливим аргументом для стимулювання 
діяльності іноземного капіталу в Україні. 

Головна причина такого невдалого стану України на 
світовому ринку венчурних капіталів – невідповідність 
країни таким критеріям як економічна активність, розви-
ток ринків капіталу; оподаткування; захист прав інвес-
торів та корпоративне управління; людський розвиток 
та соціальне середовище; підприємницька культура та 
підприємницькі можливості [1]. Тому в найближчій пер-
спективі вітчизняній інноваційній системі слід переваж-
но орієнтуватися на венчурні фонди, які є в Україні різ-
новидом інститутів спільного інвестування. 

Переваги і можливості, які надають венчурні фонди 
своїм учасникам [2], перетворюють венчурний фонд на 
привабливий механізм податкової оптимізації. Саме 
цією обставиною дослідники пояснюють зростання кіль-
кості венчурних інвестиційних фондів [5], які аж ніяк не 
пов'язані з інноваційним розвитком економіки. 

Венчурні фонди в Україні є найбільш прибутковим 
серед існуючих типів інститутів спільного інвестування. 
Загалом із 311 венчурних фондів, за даними УАІБ, 
3 венчурні фонди мають дохідність більше 1000 % 
(0,96 загальної кількості), 49 – більш 100 % (15,76 %), 
121 – від 10 до 100 % (38,91 %), 51 – від 0 до 10 % 
(16,40 %), три фонди продемонстрували нульову дохід-
ність (0,96 %), 81– від'ємну дохідність (26,05 %) [1]. 

Більш позитивно впливає на інноваційний розвиток 
невелика кількість венчурних інноваційних компаній. 
Одна з найбільш успішних у цьому плані – компанія 
"Техінвест" – має у своєму розпорядженні портфель 
інноваційних компаній та технологічний бізнес-
інкубатор "Центр інноваційного розвитку". Компанія 
"Техінвест" спеціалізується на інвестиціях в українські 
інновації, створює конкурентоздатні глобальні техноло-
гічні компанії [13]. Останні зосереджують свої зусилля 
на розробці нових джерел енергії на основі власних 
технологій, розробці програмних інструментів для трей-
дерів на фінансових ринках. Крім того, компанія володіє 
значним технологічним портфелем, в який входять ши-
рокий спектр технологій із таких сфер діяльності як 
плазмове покриття та поверхневе гартування, біологічні 
науки, виробництво сенсорних пристроїв, наноматеріа-
ли, енергетика тощо [13]. 

В результаті реалізації програми інвестування ком-
панією "Техінвест" у 2008 р. був запущений дослідний 
завод в м. Хмельницький, в якому розміщується дослі-

дне виробництво та базова виробнича технологія супе-
ркондесаторів АРСТ, які в 2–3 рази випереджують сві-
тові аналоги. Згідно з оцінками експертів із Силіконової 
долини (США), вартість АРСТ вже через рік після поча-
ткової інвестиції зросла до 6–8 млн. дол. США, збіль-
шившись в десятки разів [4], що є свідченням можливо-
сті здійснювати успішні венчурні інвестиції в Україні. 

Формування розвинутого ринку венчурного капіталу 
вимагає розробку і реалізацію заходів щодо стимулю-
вання попиту та пропозиції, створення сучасної ринко-
вої інфраструктури, і передусім інноваційної інфрастру-
ктури. Сукупність інститутів такої інфраструктури до-
зволить привести в дію національну інноваційну систе-
му, сприяти формуванню ефективних механізмів і вза-
ємодії держави й бізнесу. Саме така послідовність пе-
ретворень дозволить Україні не лише подолати наслід-
ки світової фінансової кризи, прорахунки та непослідо-
вність реформаторських дій, але й відновити інновацій-
ний розвиток економіки. 
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В умовах ринкової трансформації економіки соціалі-

зація бізнесу виступає об'єктивною закономірністю роз-
витку суспільства. Це означає, що її не можливо уник-
нути, а отже, необхідно використовувати як інструмент 
управління для досягнення цілей підприємства. Адже, 
як зазначає А.А.Чухно, "…знання законів ринкової еко-

номіки, механізму її функціонування є неодмінною умо-
вою успішного господарювання" [8, с.16]. 

Соціально відповідальна компанія, здійснюючи соці-
альні заходи, не лише сприяє розв'язанню багатьох соці-
альних проблем, а й забезпечує для себе позитивний 
імідж та більш високий рівень конкурентоспроможності. Її 
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соціальні обов'язки дуже різнобічні: як юридична особа 
вона повинна дотримуватися законів, норм економічного 
життя; як виробник – виробляти безпечні, надійні товари, 
встановлювати справедливі ціни; як роботодавець – пік-
луватися про матеріальне становище працівників, недо-
пущення їх дискримінації; як суб'єкт управління ресурса-
ми – ефективно використовувати ресурси і опікуватися 
тими земельними ділянками, на яких розташовано під-
приємство; як об'єкт інвестування – захищати інтереси 
інвесторів і надавати правдиву інформацію про своє по-
ложення; як учасник соціального розвитку – стимулювати 
і підтримувати інновації і визнавати відповідальність за 
вплив на якість життя оточуючих; як конкурент – не пови-
нна брати участь у нечесній конкуренції і необґрунтова-
ному обмеженні конкуренції [4, с. 49]. 

Різні аспекти розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу в Україні досліджуються у працях З. Варналія, 
В. Воротіна, В. Гейця, Ф. Євдокимова, Я. Жаліла, 
О. Кужель, Е. Лібанової, С.Мельника, В. Осецького, 
А. Чухна, В. Шкатулла та ін. Якісне дослідження мето-
дів впровадження соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні у 2006 році здійснили Ю. Бегма, О. Вінніков, 
О. Редько. У їхніх працях дається глибокий аналіз форм 
прояву та практик соціалізації бізнесу, але недостатня 
увага приділена питанням перетворення соціальної 
відповідальності на інструмент управління підприємст-
вом та чинник зростання його конкурентоспроможності. 

Метою даного дослідження є дослідження соціаль-
ної відповідальності бізнесу як елемента управління 
сучасним підприємством, здатного впливати на зрос-
тання конкурентоспроможності підприємства. 

Концепція корпоративної соціальної відповідальнос-
ті була запропонована Кітом Девісом у 1975 р. Вона 
охоплює п'ять ключових положень [5, с. 368-373]: 

1. Соціальна відповідальність виникає із суспільної 
влади. Органи влади мають створювати умови й пока-
зувати приклади соціальної відповідальності. 

2. Бізнес повинен діяти як двостороння відкрита си-
стема: з одного боку, враховувати вплив суспільства, 
ринкові сигнали, а з іншого – бути відкритим у своїх 
операціях для громадськості. 

3. Соціальні витрати мають бути ретельно обчислені 
й розглянуті з погляду правомірності їх віднесення до 
собівартості виготовлення того чи іншого продукту, на-
дання тієї чи іншої послуги. 

4. Соціальні витрати, що розподіляються за кожним 
продуктом, послугою, видом діяльності, в остаточному 
підсумку оплачуються споживачем. 

5. Ділові організації залучаються до відповідальнос-
ті за розв'язання поточних соціальних проблем, які пе-
ребувають за межами звичайних сфер їх діяльності. 

Існують різні погляди вчених і керівників підприємств 
щодо доцільності розвитку соціальної відповідальності. 
Аргументами проти соціальної відповідальності нази-
вають здебільшого такі: порушується принцип максимі-
зації прибутку; значні витрати на участь у соціальних 
програмах; недоступність звітності про соціальну відпо-
відальність корпорацій для широкої громадськості то-
що. Однак, зазначені проблеми у довгостроковій перс-
пективі цілком або майже в повній мірі перекриваються 
тими вигодами, які отримують підприємства, що беруть 
на себе зобов'язання по веденню бізнесу на принципах 
соціальної відповідальності.  

У сучасних умовах соціальні очікування різних сус-
пільних груп щодо організацій, бізнесменів, фінансистів 
постійно змінюються. Соціально відповідальна страте-
гія підприємства, організації може бути для неї виключ-
но корисною. Здійснюючи соціальні заходи, організації 
можуть отримувати такі переваги: формується більш 

привабливий образ організації в суспільстві; зростає 
довіра до організації; збільшуються товарообіг, кількість 
клієнтів і т.д., поліпшення ставлення до організації; мо-
жливість одержати більш вигідні замовлення; завдяки 
авторитетові організація може проводити більш актив-
ну, ефективну політику в суспільстві, розширюючи свою 
діяльність, зокрема ринки збуту; з'являється можливість 
домогтися зниження місцевих податків тощо [9, с. 396]. 

Перелік переваг, що отримує корпорація від програм 
в галузі корпоративної соціальної відповідальності, як 
правило, включає: зниження ризику, зменшення рівня 
відходів, покращення відносин з регулювальними орга-
нами, створення та підтримка брендів, поліпшення 
людських відносин і продуктивності працівників, зни-
ження вартості капіталу. На думку Ф.Євдокимова та 
М.Губської, "… до ключових факторів соціальної відпо-
відальності, направлених на економічний розвиток під-
приємства, можуть бути віднесені фактори, що слугу-
ють збереженню та розвитку людських ресурсів, забез-
печуючи перехід до виробництва наукомісткої продукції, 
продукції високих технологій" [3, с. 8]. 

Питання доцільності запровадження принципів соці-
альної відповідальності в практику господарювання 
вітчизняних підприємств не повинно викликати сумніву. 
Проте, на даний час, у середовищі українського бізнесу 
переважає суто декларативний підхід до цього питання. 
Хоч більшість компаній і декларують себе соціально-
відповідальними, чітку та системну роботу в цьому на-
прямку проводять одиниці.  

Соціальна відповідальність є одним із тих факторів, 
що впливає на загальну економічну ефективність дія-
льності підприємств. Однак, це досягається тільки за 
умови постійної діяльності в сфері корпоративної соці-
альної відповідальності. Усвідомлення цього факту, 
безперечно, призведе до підвищення уваги бізнес-
одиниць до питань, що відображають роботу у напрям-
ку підвищення загального рівня реагування на вимоги 
стейкхолдерів (зацікавлених осіб). 

Важливим стимулом для підприємств має стати той 
факт, що соціально відповідальний підхід до діяльності 
підприємства впливає на його економічні показники. На 
сьогодні за результатами численних досліджень у США 
та Європі доведено, що компанії, які займаються доб-
рочинністю, мають низку економічних вигод: збільшен-
ня обсягів продажу та ринкової частки, зміцнення пози-
ції бренда, покращення іміджу та посилення впливу, 
ширші можливості щодо залучення, мотивування та 
винагороди фахівців, залучення інвестицій, зменшення 
виробничих витрат тощо. Д. Грейсон визначив 7 кроків 
для перетворення соціальної відповідальності на соці-
альну вигоду (таблиця 1). 

 
Таблиця  1 .  Сім кроків для перетворення соціальної  

відповідальності на соціальну вигоду [2] 
 

Визначення 
пружин, що 
можуть при-
звести до змін 

Як поєднання підвищеного тиску з боку 
груп впливу та зміни у зовнішньому се-
редовищі можуть вплинути на компа-
нію/бізнес 

Наповнення 
змістом 

Як провести оцінку вищезгаданих пру-
жин/факторів на стратегії ведення бізне-
су та покращити ці стратегії 

Визначення 
умов доціль-
ності 

Як вибудувати умови доцільності для 
покращених стратегій, зважаючи на ор-
ганізаційну структуру, мету ведення біз-
несу та ін. організаційні питання 

Зобов'язання 
до дії 

Визначити як покращені стратегії спів-
відносяться із структурою управління, 
стилем лідерства та цінностями органі-
зації 
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Закінчення табл. 1 
 

Інтеграція тa 
пошук ресур-
сів 

Як інтегрувати різні аспекти КСВ та опе-
раційні вимоги (спосіб ведення бізнесу), 
що випливають із попередніх кроків. 
Визначити необхідні ресурси 

Залучення 
груп впливу 

Яким чином залучити групи впливу до 
визначення та впровадження покраще-
них стратегій ведення справ 

Вимірювання 
та звітування 

Як оцінювати та звітувати про питання, 
визначені у попередніх етапах/кроках, як 
вимірювати прогрес, досягнутий у про-
цесі впровадження визначених стратегій 

 
Названі кроки – це результат узагальнення досвіду 

соціальної відповідальності. Їх усвідомлення може ста-
ти стимулом до здійснення соціальних заходів.  

Залежно від конкретного стану суспільства, його го-
ловних потреб та інтересів від бізнесу очікується різний 
набір соціальних вимог. На сьогодні в Україні до них 
належать: соціальний захист і турбота про працівників; 
чесна сплата податків; участь у житті та розбудові гро-
мади; прозорість, доступність інформації про продук-
цію, про механізм ціноутворення, екологічну безпеч-
ність виробництва і продукції; чесність конкуренції; доб-
ропорядність і моральність представників бізнесу, чес-
ність заробляння ними грошей; співпраця з іншими гру-
пами впливу у розв'язанні економічних, соціальних, 
екологічних та інших проблем. Відповідно до суспільних 
очікувань, напевне, й має оцінюватися соціально-
економічна ефективність бізнесової діяльності. 

В Україні ще не сформувалася національна модель 
соціальної відповідальності бізнесу. Ця діяльність охо-
плює багато напрямків, зорієнтована на задоволення 
нагальних потреб суспільства, зумовлена специфікою 
даного етапу соціалізації економіки та традиціями роз-
в'язання соціальних проблем, які стосуються функціо-
нування соціальної інфраструктури. Специфіка і склад-
ність зумовлена такими особливостями:  

1. У результаті роздержавлення та приватизації круп-
ним підприємствам у спадок залишилась розвинена со-
ціальна інфраструктура (дитячі садочки, будинки відпо-
чинку тощо). Вони майже не використовувалися за соці-
альним призначенням і були розпродані або приватизу-
валися. Тому ставиться питання про деякий "соціальний 
відкуп", необхідний для відновлення цієї інфраструктури.  

2. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу зна-
чно залежить від економічної ефективності господарсь-
кої діяльності. Кризовий стан підприємств не спонукає 
до розширення соціальних заходів, навпаки, примушує 
скорочувати зайнятість, відповідно, зменшувати заробі-
тну плату, економити на соціальних витратах. 

3. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні розви-
вається стихійно. Не існує чітко виписаних державних чи 
виважених корпоративних рішень для її впровадження, у 
більшості випадків не визначені ті напрямки соціалізації 
бізнесу, які можуть забезпечити максимальну віддачу. 

В Україні найбільш популярні чотири аспекти соціаль-
ної діяльності бізнесу: 1) відносини бізнесу з місцевими 
громадами; 2) трудові відносини з працівниками; 3) вплив 
на навколишнє середовище; 4) управління соціальними 
процесами у колективі як елемент корпоративного управ-
ління [1, с.18-26]. У кожному аспекті існують свої практики 
соціальної відповідальності, найважливішими з яких вва-
жаються відносини з акціонерами, практики, пов'язані із 
забезпеченням економічного зростання, з упровадженням 
інновацій, соціально етичним маркетингом, проведенням 
спеціальних акцій і заходів, присвячених соціальній відпо-
відальності бізнесу. З погляду самих підприємців, основ-
ними соціальними заходами мають бути: впровадження 
соціальних програм поліпшення умов праці, навчання / 

розвиток персоналу, застосування у політиці компанії ети-
чного ставлення до споживачів, участь у регіональних 
програмах соціального розвитку тощо. Найпопулярнішим 
аспектом соціальної відповідальності виступає благодійна 
діяльність і участь у реалізації регіональних соціальних 
програм. Водночас, значна кількість аспектів залишається 
неусвідомленою українським бізнесом: соціальна відпові-
дальність ще не стала частиною корпоративного управ-
ління і менеджменту компаній; не застосовуються аудит та 
рейтинги соціальної відповідальності; поза увагою україн-
ського бізнесу поки що залишається практика соціально 
відповідального інвестування, поліпшення можливостей 
для підвищення кваліфікації працівників, захисту права 
громадян на здоров'я та безпеку, захисту та збереження 
культурних цінностей тощо.  

Як інструмент корпоративного управління, соціальна 
відповідальність в Україні більше стосується вивчення 
груп впливу та налагодження діалогу з ними, створення 
внутрішніх кодексів та інструментів впливу, стандартів 
менеджменту щодо зовнішніх зв'язків, зовнішньої кому-
нікації тощо. Не приділяється уваги розробці галузевих 
стандартів соціальної відповідальності, залученню до 
управління зовнішніх експертів, вироблення власної 
політики соціальної відповідальності.  

Огляд національних особливостей соціалізації біз-
несу в Україні дає можливість зробити такі висновки: 

1. Соціальна відповідальність бізнесу виникає як 
об'єктивна потреба не лише суспільства, а й самих під-
приємств, які прагнуть знайти своє місце в конкурент-
ному середовищі, свого споживача, зацікавити до спів-
праці національних і зарубіжних партнерів, висококва-
ліфікованих спеціалістів. 

2. Потреба суспільства у тих чи інших формах соці-
альної відповідальності бізнесу складається під впли-
вом національного менталітету, сучасного етапу розви-
тку процесів соціалізації та тих конкретних проблем, які 
неможливо розв'язати без вкладу бізнесових структур. 

3. В умовах трансформаційних процесів та посилення 
глобалізаційних тенденцій на перший план для вітчизня-
ної економіки виходить проблема формування ефективної 
системи управління. Це передбачає, зокрема і урізномані-
тнення вибору критеріїв оцінки ефективності діяльності, 
поступовий відхід від суто фінансових показників та виро-
блення програм оцінки діяльності з врахуванням соціаль-
них показників. Однак, ситуація у вітчизняній економіці 
окреслює ряд нагальних проблем, розв'язання яких може 
забезпечити розуміння і впровадження принципів соціаль-
но-відповідального ведення бізнесу. Серед них – підви-
щення загального доброту населення, покращення якісної 
структури персоналу, адаптація вітчизняних підприємств 
до сучасних умов конкурентної боротьби. 
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