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ВПЛИВ СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ  НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

 
На соціальну відповідальність під-

приємства впливає  багато факторів, серед 
яких найбільш істотно впливає держава 
шляхом проведення соціальної політики. 
Одним з інструментів формування соціа-
льної відповідальності є соціальне парт-
нерство, що розглядається як на рівні під-
приємства: «профспілки – роботодавці», 
так і на макрорівні: «держава – суспільство 
– бізнес». Основою громадянського супі-
льсва є некомерційні організації (НКО), які 
відіграють незначну роль в якості партне-
рів підприємств у процесі розвитку діяль-
ності з соціальної відповідальності бізнесу 
(СВБ) [1]. Дані організації та інші інститу-
ти громадянського суспільства надають 
ідеї стосовно СВБ тільки 5,4 % підпри-
ємств в Украиїні, в той час як держава є 
зовнішнім джерелом ідей для 23 % підпри-
ємств, а 31 % компаній співпрацює з орга-
нами місцевої влади в питаннях реалізації 
соціальних програм. Частка компаній, які 
співпрацюють з некомерційними організа-
ціями складає 6 %. Таким чином, на сього-
днішній день некомерційні організації та 
інші подібні організації не виявили себе як 
важливі партнери підприємств у розвитку 
діяльності з СВБ, така ж ситуація спостері-
гається з використанням НКО у якості 
джерела ідей діяльності з соціальної відпо-
відальності бізнесу. Органи місцевої влади 
є найпопулярнішим та головним зовнішнім 
партнером компаній у розвитку їхніх про-
грам з соціальної відповідальності бізнесу, 
залишаючи організації та установи, що ре-
презентують громадянське суспільство, 
далеко позаду. Це відображає недостатню 
розвиненість відповідних інфраструктур, 
що покликані надавати компаніям послуги 
з соціальної відповідальності бізнесу. Це 
може бути обумовлено тим, що в Україні 
немає громадянського суспільства та сере-
днього класу. Цій точки зору дотримують-

ся багато вітчизняних авторів. Розглядаю-
чи сутність громадянського суспільства, 
необхідно зазначити, що поняття з’явилося  
ще в античності, але своє значення набуло 
в період Нового часу і зв’язане з іменами 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’е, Ж. 
Ж. Руссо, Г. Гегеля, І. Канта, Т. Джеффер-
сона, К. Маркса та інших мислителів [2, 3, 
4]. Основи сучасного розуміння громадян-
ського суспільства заклали М. Вебер, П. 
Сорокін, С. Л. Франк та інші філософи 
першої половини ХХ століття. Сутність 
громадянського суспільства сьогодні до-
сліджують такі вітчизняні та закордонні 
вчені, як Ю. Кока, І.І. Кальной, Смоленсь-
кий, В.М. Гєєць, Е. Лібанова, І.І. Кравчен-
ко, О.І. Соловйов, Е. Геллнер, М.Б. 
Дилигенський, А.Г. Апресян, Г.Б. Клейнер 
[6, 7, 8,  9, 12, 15]  та ін.  

Сьогодні громадянське суспільство – 
одна з найбільш дискусійних тем для нау-
кових досліджень, на цю тему написано 
багато праць та наукових статей. Однак, 
загалом дослідження громадянського сус-
пільства є більш теоретичними, що не ві-
дображають реальної сутності проблеми. 
Сьогодні є актуальним вивчення процесу 
становлення громадянського суспільства в 
Україні. 

Метою статті є визначення сутності 
та проблем формування громадянського 
суспільства в Україні, сутності соціального 
партнерства на рівні «держава – суспільст-
во – бізнес». 

Сучасні автори продовжують ви-
вчення громадянського суспільства і його 
особливостей в нових умовах. Колишній 
президент Чехії В. Гавел [5] вважає, що 
громадянське суспільство сприяє пробу-
дженню самосвідомості своїх членів. Лю-
дина не просто підприємець, що отримує  
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прибуток, не просто споживач, він – істота 
суспільна за своєю внутрішньою приро-
дою, йому потрібні самі різні форми співі-
снування та співробітництва, йому потріб-
но впливати на те, що відбувається, йому 
потрібно визнання своїх заслуг. Таким чи-
ном, громадянське суспільство – один з 
найкращих засобів людської самореаліза-
ції. 

Ю. Кока визначає громадянське сус-
пільство потрійно: «во-первых, как тип со-
циального действия, во-вторых, как об-
ласть, расположенную на стыке экономи-
ки, государства и сферы частной жизни, в-
третьих, как ядро эскиза или проекта со все 
еще утопическими чертами» [6].       

Для В.В. Симонова В.В. громадянсь-
ке суспільство – «это особая социально-
экономическая и социально-культурная 
система, гражданское общество – сложно 
формализуемое понятие, относящееся бо-
лее к хозяйственно-культурной, чем к 
строго юридической сфере» [7].  

І.І. Кальной вважає, що громадянське 
суспільство – «есть обособленная область 
социокультурного пространства или сфера 
существования и развития современного 
социума, возникающая на стадии индуст-
риального развития стран Запада и созда-
ющая реальные культурные, личностные и 
иные предпосылки или условия для дина-
мического, сбалансированного взаимодей-
ствия системного и жизненного миров как 
взаимодополняющих сторон социальной 
жизни, развивающейся в направлении все-
общего и родового единства людей» [8]. 

М.Б. Смоленський [9] вважає, що 
громадянське суспільство являє собою 
сферу суспільної взаємодії людей з приво-
ду їхніх загальних цілей та завдань. Воно 
виникає не в силу законів ринку та не з во-
лі влади, а в результаті суспільної ініціати-
ви і самодіяльності різних груп і об'єднань 
вільних людей. Поняття громадянського 
суспільства має на увазі деякий ступінь 
(потенційної) політико-правової та еконо-
мічної волі людини відносно до  держави. 

Ряд авторів вважають, що громадян-
ське суспільство – «это общество с разви-
тыми экономическими, политическими, 
правовыми, культурными отношениями 

между его членами, независимое от госу-
дарства, но взаимодействующее с ним; это 
союз индивидов, обладающих развитой, 
целостной, активной личностью, высокими 
человеческими качествами (свобода, пра-
во, долг, мораль, собственность и др.)» 
[10]. 

Для Н.Г. Привалова сучасне грома-
дянське суспільство – «это система отно-
сительно независимых от государства са-
моуправляемых и взаимосвязанных между 
собой социальных структур, функциони-
рующих на этапе перехода от индустриа-
льного способа производства к постиндус-
триальному в рамках закона и взаимодейс-
твующих между собой и с государством на 
принципах ненасилия, а в ряде случаев – 
на принципах социального партнерства, 
состоящих из ответственных личностей – 
граждан, в долгосрочном плане определя-
емая экономической сферой и сама, в свою 
очередь, определяющая  политический 
строй и государство, основной целью ко-
торой является реализация основной массы 
частных интересов» [11]. 

В.М. Гєєць [12] вважає, що реальна 
сила держави, як найбільш розвиненого 
суспільного інституту, залежить від його 
підтримки цивільним суспільством, від то-
го, наскільки адекватно воно відбиває па-
нуючі ідеї та пріоритети і, відповідно, під-
тримується політичними силами. Однак, 
доки що, можливості громадянського сус-
пільства впливати на рішення уряду обме-
жені. Необхідно активізувати всі конструк-
тивні сили суспільства, надати їм реальні 
можливості для участі в вирішенні найва-
жливіших соціально-економічних та полі-
тичних проблем через розвиток інститутів 
громадянського суспільства. Мова йде про 
підвищення ролі асоціацій підприємців, 
профспілок, союзів споживачів, коопера-
тивів в прийнятті та здійсненні найважли-
віших рішень, що зачіпають життя і доб-
робут середнього громадянина.  

Аналіз різних точок зору щодо ви-
значення громадянського суспільства до-
зволяє зробити висновок: громадянське су-
спільство – це система відносин, які існу-
ють між людьми у вигляді об'єднання в не-
комерційні, недержавні організації.  
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Громадянське суспільство сприяє ре-
алізації важливих сторін суспільного жит-
тя:  

− людської самореалізації; 
− взаємодії людей із приводу їхніх за-

гальних цілей і завдань; 
− забезпеченні політико-правової та 

економічної волі людини стосовно  держа-
ви; 

− залученні населення в керування: 
вибори, референдуми, робота в виборних 
органах та ін.; 

− забезпеченні свободи та рівноправ-
ність членів суспільства. 

Необхідною складовою громадянсь-
кого суспільства є наявність середнього 
класу. Між середнім класом та громадян-
ським суспільством існує пряма залеж-
ність. Середній клас є основою громадян-
ського суспільства, гарантом дотримання 
демократичних прав та волі громадян.  

М. Азаров в статті «Економетрія фі-
зичних осіб в Україні» під середнім класом 
має на увазі «групу з найбільшою щільніс-
тю сумарного доходу, з середнім доходом, 
близьким до середнього доходу  всіх учас-
ників даного ринку; середній клас підда-
ється економічному спонуканню, а джере-
лом його доходів є індивідуальна трудова 
діяльність» [13]. На думку названого авто-
ра – це «найбільш значна частина працюю-
чих», і в Україні охоплює  70 % населення. 

В рамках посилання парламенту в 
2001 році голова держави зробив акцент на 
тому, що Україна – перехідне суспільство і 
тому в ньому середній клас по західних мі-
рках тільки формується. Відповідно до ха-
рактеристики, наведеної в доповіді, в 
Україні існує якась основа майбутнього 
середнього класу, так називана, «середньо-
дохідна» група. До її складу входять особи, 
«рівень витрат яких перебуває в рамках 
643 грн. на місяць протягом  трьох кварта-
лів 2001 р.». Величина цієї групи визнача-
ється у розмірі 20,8 % [14].   

В.М. Гєєць відзначає, що у результаті 
надмірного соціального розшарування  
утворилася значна маса бідних та збіднілих 
людей проти незначної маси надзвичайно 
багатих і просто багатих, що витиснуло се-

редній клас. Питання про його відновлення 
в суспільстві та участь в трансформаціях 
суспільних і економічних змін перетвори-
рося в одне  з найбільш актуальних за-
вдань. Держава повинна  змінити свої  під-
ходи відносно  політики  доходів, що є 
найважливішою складовою на  шляху до 
розвитку середнього класу [12]. 

Е. Лібанова також вважає, що в Укра-
їні відсутній середній клас, який є 
компонентом соціальної стабільності і 
прогресу. Представники низьки про-
фесійних груп (лікарі, вчителі, вчені, 
інженери), які ще на початку перехідного 
періоду мали середні за національними 
стандартами доходи та відігравали 
стабілізуючу роль у суспільстві, нині 
здебільшого  виявилися серед «нових 
бідних» [15].  На думку І.П. Булєєва «середній клас 
− це особливі групи, прошарки суспільст-
ва, у надрах якого формуються та дозріва-
ють основні провідні класи нових форма-
цій, великих соціально-економічних етапів 
розвитку суспільства... Як  ознаки серед-
нього класу доцільно використати: 

− якість життя даної соціальної спі-
льноти населення; 

− успішне економічна поведінка в 
даних умовах функціонування економіки; 

− професійний, кваліфікований ста-
тус, освітній рівень; 

− політична участь в становленні 
громадянського суспільства та усвідом-
лення себе вільним громадянином; 

− соціально-політичний консерва-
тизм, лояльність до суспільної системи, 
заснованої на ринкових відносинах, зако-
нопослушность; 

− самоідентифікація себе як предста-
вника середнього класу; 

− соціальна культура та цінності, 
стиль життя; 

− здатність усвідомлення свого дов-
гострокового інтересу, орієнтація на нього, 
участь в інвестиціях» [16]. 

Даний автор вважає, що в Україні се-
редній клас тільки формується і становить 
не більше 10-12 % населення. 

Слід зазначити, що за кордоном до 
середнього класу відносять представників 
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малого та середнього бізнесу. Можна ска-
зати, що середній клас визначається по 
трьох базових характеристиках: 1) матері-
ально-майнове положення; 2) професійний 
статус та положення в суспільстві; 3) само-
ідентифікація (система цінністно-мораль-
них критеріїв). На цих критеріях сходиться 
більшість експертів. Якщо виходити з цієї 
шкали, мабуть, можна говорити про те, що 
в Україні складається середній клас. І, як-
що брати до уваги усі три характеристики, 
то отримаємо досить незначну частину на-
селення, що відповідає їм насправді. В по-
рівнянні з аналогічним показником захід-
ного світу, кількість представників серед-
нього класу в Україні незначно та на думку 
більшості дослідників становить від 8 до 
12 %, в той час, як у розвинених країнах 
досягає 60-75%. 

Однієї з найпоширеніших  форм 
структурализации громадянського суспіль-
ства є неформальні організації, тобто гро-
мадські організації.  

В.Г. Хорос виділяє наступні групи 
громадських організацій [17]: 

− різноманітні об'єднання, покликані 
захищати інтереси своїх членів; неурядові 
об’єднання – не мають членської структу-
ри та здійснюють благодійну, фінансову, 
технічну допомогу бідним верствам насе-
лення, або займаються широким колом пи-
тань розвитку, захисту навколишнього се-
редовища  та прав людини; 

− некомерційні організації сприяють 
тому, що підприємство враховує інтереси 
населення в процесі своєї діяльності. Як 
противага державі – некомерційні органі-
зації захищають інтереси середнього класу, 
доповнюють діяльність держави, викону-

ючи деякі його функції, входять до складу 
громадянського суспільства. 

Основні риси некомерційних органі-
зацій: 

− сприяння і допомога членам органі-
зації та індивідам, які не є її членами; 

− надання консультативної та юриди-
чної допомоги; 

− задоволення духовних та інших не-
матеріальних потреб громадян; 

− надання послуг в сфері охорони 
здоров'я, фізичної культури та спорту, 
освіти, культури, науки; 

− благодійна діяльність в інтересах 
суспільства в цілому або окремих категорі-
ях осіб; 

− вирішення соціальних проблем, 
розвиток соціальної сфери, захист навко-
лишнього середовища. 

При взаємодії з бізнесом, тобто  ко-
мерційними організаціями, вони вплива-
ють на соціальну відповідальність останніх 
за допомогою надання послуг з вирішення 
соціальних проблем на підприємстві, спі-
льної розробки соціальних програм. Одним 
з методів впливу некомерційних організа-
цій на формування соціальної відповідаль-
ності бізнесу є спільне проведення соціа-
льних програм розвитку суспільства, фі-
нансованих бізнесом. 

Ціль некомерційних організацій 
(НКО) – досягнення певного соціального 
ефекту, а ціль бізнесу – одержання прибут-
ку, тобто  економічний ефект. 

Взаємодія НКО і бізнесу повинне бу-
ти спрямоване на спільне досягнення соці-
ального і економічного ефектів (рис. 1.). 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Бізнес 

Економічний ефект Соціальний ефект 

Максимізація соціальних та економічних ефектів 

Некомерційні організаціі 

 
Рис. 1. Схема взаємодії НКО та бізнесу  
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Взаємодія бізнесу та громадянського 
суспільства доцільно розглядати з ураху-
ванням категорії «корпоративне громадян-
ство». Корпоративне громадянство припу-
скає відповідальність компаній за те, що 
відбувається у країні, та взаємну відпові-
дальності держави перед бізнесом та сус-
пільством [18]. Концепція корпоративного 
громадянства зародилася в середині 80-х 
років минулого століття. В основу її поля-
гло порівняння поводження корпорацій з 
поводженням громадян, що реалізують 
свою відповідальність перед суспільством. 
Основоположник корпоративного грома-
дянства Крейл Сміт писав: «…Обычно 
компании добавляют «ценности» в общес-
тво неосознанно, а если они идут на это 
сознательно, это и есть корпоративное 
гражданство». Таким чином, корпоративне 
громадянство припускає добровільну та 
усвідомлену реалізацію підприємством со-
ціально відповідальної поведінки по від-
ношенню до суспільства та реалізується в 
соціальному партнерстві, роль якого в 
останні роки, як відзначають окремі автори 
у формуванні основних напрямків соціаль-
ної політики і розподілі сфер соціальної 
відповідальності [19]. 

Механізм забезпечення ефективності 
функціонування системи соціального пар-
тнерства припускає дотримання наступних 
принципів: 

– рівноправності сторін на перегово-
рах та при прийнятті рішень, неприпусти-
мості обмеження законних інтересів тру-
дящих і роботодавців; 

– повноважність представників сто-
рін при ведення переговорів, укладанні 
угод та їхню реалізацію; 

– волю вибору питань, що становлять 
зміст переговорів та угод; 

– обов'язковості виконання домовле-
ностей, рівної для всіх сторін угод; 

– обов'язкової та рівної відповідаль-
ності сторін за виконання прийнятих зобо-
в'язань. 

 

В кожного учасника соціального пар-
тнерства свої методи впливу на соціальну 
відповідальності на мікро- і макрорівнях. 
На мікрорівні на підприємство впливає 
значне число суб'єктів, що мають відно-

шення до підприємства, зокрема – стейк-
холдери, які формують соціальну відпові-
дальность підприємства з позицій власних 
інтересів. Основними стейкхолдерами під-
приємства є: інвестори, кредитори, мене-
джери підприємства, працівники підпри-
ємства, постачальники, споживачі (клієнти 
підприємства), конкуренти, суспільні й 
державні організації. 

Інтереси працівників захищають 
профспілки, кредитори та інвестори нада-
ють підприємству кошти  тільки за умови 
його високої репутації, дотриманні прин-
ципів соціальної відповідальності перед 
своїми працівниками, населенням, партне-
рами. Для споживачів підприємства важ-
лива репутація підприємства на ринку, 
якість продукции. Дотримання принципів 
соціальної відповідальності перед стейкхо-
лдерами є запорукою ефективної діяльнос-
ті підприємства та його конкурентоспро-
можності на ринку.  

Взаємозв'язок між підприємством та 
його основними партнерами на макро- і на 
мікрорівні можна представити у вигляді 
схеми (рис. 2.). 

Зі схеми видно, що на макрорівні 
партнерами підприємства є: держава та 
громадянське суспільство в особі серед-
нього класу, об'єднаного в інститути під 
назвою некомерційні організації, а на мак-
рорівні – стейкхолдери підприємства. Ос-
новою взаємодії бізнесу зі своїми партне-
рами є соціальна відповідальність, реалізо-
вана в програмах соціального партнерства. 
Прикладом соціального партнерства є до-
свід російської Групи СУАЛ, що входить в 
десятку найбільших виробників алюмінію 
в світі. В 2001 році СУАЛ підписала угоду 
про соціально-економічне співробітництво 
з муніципальними утвореннями, на тери-
торії яких перебувають підприємства гру-
пи. Для реалізації угоди та організації по-
точної роботи була утворена Координацій-
на рада по соціальному партнерству. Суть 
угоди – створення якісно нової моделі 
співробітництва підприємств і муніципа-
льної влади, заснованої на соціально-
економічному партнерстві, комплексному 
підході до вирішення загальних завдань та 
взаємній вигоді. В рамках угоди реалізу-
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ються спільні програми, спрямовані на 
підвищення ефективності муніципального 
керування, житлово-комунального госпо-
дарства, зміцнення матеріальної бази та 

соціальної сфери територій присутності 
підприємств Групи СУАЛ [20]. 

 

 

 
 

Макрорівень 

Громадянське 
суспільство 

Середній 
клас 

Некомерційні 
організації 

ПІДПРИЄМСТВО 

 
 

Мікрорівень 

Стейкхолдери 

Держава 

Рис. 2. Основні партнери підприємства 
 

В Україні прикладом соціального 
партнерства держави, бізнесу та суспільст-
ва виступає створення в січні 2007 року 
президентом компанії СКМ корпоративно-
го фонду «Розвиток України», ціль якого – 
підвищити рівень та якість життя населен-
ня України. Фонд фінансує довгострокові, 
стратегічно важливі для країни проекти в 
області економічного розвитку та держав-
ного управління. Діяльність фонду зосере-
джена в трьох основних сферах [21]: 

– сучасна освіта;  
– здоров'я націй;  
– культурне надбання.  
Головне завдання Фонду – допомогти 

об'єднати не тільки експертів, але й всіх 
представників громадянського суспільства, 
для формування і реалізації успішної еко-
номічної та соціальної політики в країні. 
Визначенням напрямків та розробкою про-
грам будуть займатися закордонні і україн-
ські фахівці в діалозі з органами державної 
влади та інститутами громадянського сус-
пільства. Рішення про впровадження та ви-
користання рекомендацій будуть приймати 
органи виконавчої влади, відповідальні за 
реалізацію економічної політики і стратегії 
України. Як джерела фінансування можуть 
виступати засобом як українських, так і 

закордонних підприємств [22].  
Донбаська паливно-енергетична ком-

панія (ДПЕК) [23] підписала «Декларацію 
соціального партнерства» з адміністратив-
но-територіальними одиницями та муніци-
пальними утвореннями (районів, міст та 
громад) регіонів її присутності. Ціль де-
кларації – підвищення якості життя насе-
лення, створення умов для прискореного 
соціально-економічного розвитку, забезпе-
чення благополуччя громадян, заохочення 
суспільної ініціативи. 

Конкретні програми та проекти в 
сфері соціального партнерства будуть 
спрямовані на: 

− підвищення якості та ефективності 
муніципального управління в рамках ком-
петенції і можливостей органів місцевого 
самоврядування в їх тісній взаємодії з те-
риторіальними громадами; 

− підвищення ролі соціальних інвес-
тицій як додаткового фактору стійкого 
розвитку конкурентоспроможності підпри-
ємств; 

− запровадження стратегічних підхо-
дів та сучасних управлінських технологій в 
соціальну сферу. 

Компанія зобов’язується забезпечити 
органам місцевого самоврядування допо-
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могу в розробці довгосторокових планів 
розвитку міст з метою підвищення їх інве-
стиційної привабливості. Підтримкою бу-
дуть користуватися проекти та програми, 
які користуються підтримкою громадських 
організацій та інститутів громадянського 
супільства. Контроль та участь населення 
буде одним з базових принципів плануван-
ня та реалізації програм соціального парт-
нерства. Для стратегічної координації со-
ціального партнерства, аналізу та розпо-
всюдження найкращих практик та розроб-
ки стратегічних напрямків підвищення 
ефективності соціальних інвестицій ком-
панія спільно з органами місцевого само-
врядування буде делегувати своїх предста-
вників в створений Координаційний комі-
тет соціального партнерства. 

Таким чином, формування соціальної 
відповідальності здійснюється на макро- і 
мікрорівнях: державою та суспільством, 
стейкхолдерами підприємства. Ефективне 
співробітництво бізнесу та суспільства за-
лежить від ступеня розвитку громадянсь-
кого суспільства, що в Україні перебуває 
на стадії формування. Основними шляхами 
побудови громадянського суспільства в 
Україні є: 

− підвищення політичної культури 
населення, створення нових можливостей 
для участі населення в управлінні держав-
ними та супільними справами; 

− формування інститутів громадянсь-
кого суспільства; 

− удосконалення механізмів обратно-
го зв’язку від суспільства до держави; 

− підйом рівня суспільної свідомості, 
неприпустимість явищ соціальної пасивно-
сті. 

Незначний склад середнього класу в 
Україні не сприяє розвитку діяльності гро-
мадських організацій, інститутів громадян-
ського суспільства. Держава повинна ви-
конувати важливу роль – надати реальні 
можливості та умови для формування се-
реднього класу й на його основі громадян-
ського суспільства, яке є незалежним від 
держави інститутом та покликано брати 
участь у вирішенні найважливіших соціа-
льних та економічних проблем в житті су-

спільства, підприємств та організацій. 
Подальші дослідження в даному на-

прямку будуть спрямовані на вивчення ме-
тодів управління соціальної відповідальні-
стю підприємства з боку держави, грома-
дянського суспільства, споживачів, інвес-
торів, постачальників, робітників та мене-
джерів підприємства. 
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