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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах мінливості соціального середовища, над�

швидких темпів поширення та накопичення інформації,
а також жорсткої конкуренції суб'єкти економічних
відносин всіх рівнів все частіше звертаються до соціаль�
ної відповідальності як, з однієї сторони логічного ме�
тоду звершення соціальної діяльності, а з іншого — як
дієвого способу мотивування найманої робочої сили та
й цілих суспільних інститутів до більш ефективної та
злагодженої діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам трактування та максимізації ефектив�

ності реалізації соціальної відповідальності в умовах
оптимізації процесів функціонування окремих еконо�
мічних суб'єктів та їх взаємодії присвячено чимало нау�
кових праць вітчизняних та іноземних науковців. В ос�
новному сучасна наука глибоко досліджує організаційні
та регуляторні аспекти соціальної відповідальності. Зу�
стрічаються і дослідження, що намагаються комплекс�
но та різносторонньо дослідити феномен соціальної
відповідальності. Найбільш вагомий внесок у розвиток
теорії та практики соціальної відповідальності внесли
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такі науковці, як Storonianska I., Volynets U, Friedman М.,
Golovinov O., Vorobej V., Zhurovs'ka I., Behma Yu.,
Ohrimenko O., Zvonar V., Denyshchyk O., Kolot A.,
Makukha S., Ivanova T., Pankova A. та ін. Однак, не зва�
жаючи на внесок згаданих науковців, проблемам осо�
бистісних егоїстичних мотивів носія соціальної відпо�
відальності досі не приділено достатньо уваги.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є дослідити природу та характер егої�

стичної вмотивованості суб'єктів соціальної відпові�
дальності.

Методологічною основою дослідження послугува�
ли наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних
вчених, періодичні видання, нормативно�довідкова літе�
ратура, міжнародні довідкові бази з обраної проблема�
тики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальна відповідальність у широкому трактуван�
ня розуміється як волевиявлення, яке визначається пев�
ною поведінкою щодо дотримання усвідомлених обме�
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жень та соціальних норм, гарантує безпеку та прогре�
сивний розвиток, забезпечує узгодження інтересів
суб'єктів, задіяних у суспільних відносинах та управлінні
ними [10, с. 11]. Тобто популярною є думка, що суб'єкти
суспільних відносин, керуючись ідеями соціально відпо�
відальної діяльності, прямо чи опосередковано узго�
джують свої інтереси задля певної мети (безпеки, про�
гресивного розвитку тощо).

Підтримуючи цю наукову хвилю, частина науковців
дотримується думки, що спільна соціальна відпові�
дальність заперечує домінування індивідуального та
колективного егоїзму, натомість передбачає рівноцін�
ну відповідальність усіх соціальних партнерів [12, с. 164]
Так, наприклад, на думку І. Сторонянської та У. Волин�
ця, бізнесова структура, яка виконала свій обов'язок
перед власним персоналом, державою, громадою та
постійно прагне підвищити свій внесок у соціальний
розвиток організації, регіону, держави, вправі очікува�
ти адекватної соціальної поведінки від інших партнерів
по суспільній коаліції, зокрема, від держави [12, с. 164].
Однак вважаємо, що саме егоїстичне прагнення отри�
мати преференції від соціального партнерства стимулює
власників чи інвесторів бізнесової структури бути соці�
ально відповідальними. Підтвердженням є те, що всі
форми прояву соціальної відповідальності бізнесу в
Україні [4, c. 189—190], містять певну егоїстичну скла�
дову.

Погоджуючись з тим, що найбільшої результатив�
ності та синергетичного ефекту можна досягти при усві�
домленні та реалізації соціальної відповідальності всіма
суб'єктами економічних відносин (колективної соціаль�
ної відповідальності) [12], розглянемо особливості ре�
алізації соціальної відповідальності у взаємодії основ�
них її суб'єктів (відповідно до видів соціальної відпові�
дальності): держави, бізнесу та неурядових організацій
(рис. 1).

Дослідження взаємодії трьох основних економічних
інститутів в межах колективної соціальної відповідаль�
ності (рис. 1) базується на так званій поведінці еконо�
мічної взаємності, коли соціальна діяльність будь�яко�
го з суб'єктів так чи інакше впливає на становище інших
[6, с. 384; 7]. Таким чином, при колективній соціальній
відповідальності кожен з суб'єктів соціальної взаємодії
буде виступати як суб'єктом, так і об'єктом соціальної
відповідальності. При цьому кожен з них як суб'єкт соці�
альної відповідальності буде прагнути максимізувати
особисті вигоди від соціальної діяльності.

Поведінка окремих індивідів є основоположною
у процесі дослідження проблем соціальної відпові�
дальності, оскільки саме індивіди є виразниками тих
якостей, що є базовими при формуванні всіх інших
інститутів соціальної відповідальності, а саме сім'ї,
бізнесової структури, громади, суспільства та держа�
ви в цілому тощо [8, с. 5]. Провідна роль у системі соці�
альної відповідальності належить саме людині як го�

ловному суб'єкту конкретної діяльності [11, с. 115—
116].

Природа соціальної відповідальності індивіда но�
сить двоїстий характер, адже частина індивідів є соці�
ально відповідальною, оцінюючи позитивні наслідки
соціальної діяльності для себе (або ж відсутність нега�
тивних), інша частина є соціально відповідальною, очі�
куючи позитивних наслідків для прогресу середовища,
в якому вона реалізує свою діяльність (громада, сус�
пільство, держава, людство). Варто зауважити, що, не
зважаючи на сутнісні відмінності характеру здійснення
соціальної діяльності кожною із зазначених груп, егої�
стичні спонуки є беззаперечними в обох випадках: так
для першої групи особистісна вигода розкривається у
вигляді зростання доходів, руху по кар'єрним щаблям,
суспільного становища тощо, для другої групи вона не
є настільки ж очевидною, але не менш беззаперечною:
підвищення якості соціального середовища, в якому
функціонує індивід, відчуття приналежності до здійс�
нення позитивних змін у суспільстві, власної корисності.

Вважаємо, що особистісне мотивування індивіда
значно залежить від рівня його доходів, із збільшенням
яких буде зростати і прагнення до участі у позитивних
змінах соціального середовища та суспільства загалом.

Навіть у тих випадках, коли особа вдається до соці�
ально відповідальної діяльності абсолютно безкорисно
(на її думку та на думку оточуючих), як, наприклад, у
випадку допомоги учасникам АТО чи переселенцям зі
Сходу України та АРК, особистісна вигода все одно на�
явна: особа задовольняє своє особисте "Я", оскільки гли�
бинні психологічні процеси (емпатія, співчуття, співпе�
реживання) не дозволяють їй досягти внутрішнього пси�
хологічного балансу та спокою у випадку соціальної
бездіяльності.

Важливою є і роль закону та моралі: прагнення уник�
нути негативних наслідків у вигляді законного покаран�
ня чи суспільного осуду є значним стимулом до здійс�
нення соціально відповідальної діяльності окремими
індивідами.

Соціальна відповідальність бізнесу є найбільш еко�
номічно дослідженою складовою соціальної відпові�
дальності, роль егоїстичної вмотивованості носіїв якої
є беззаперечною.

Як писав ще М. Фрідмен, компанія не відповідальна
перед суспільством і окремими соціальними групами, а
тільки перед своїми власниками, при цьому максиміза�
ція прибутку є основною формою соціальної відпові�
дальності корпорації [13].

Інституційні причини зародження соціальної відпо�
відальності бізнесу в розвинених країнах, як зазначає
О. Головінов, пов'язані не з прагненням до благодійності
або соціального захисту, а насамперед з міркуваннями
поліпшення інвестиційної привабливості, поліпшення
іміджу перед клієнтами, зміцнення репутації, підвищен�
ня комерційного успіху компаній [4, с. 188]. Тиск зі сто�

 
 

 
 

 

         
     

  
       

Рис. 1. Економічна взаємність основних суб'єктів соціальної відповідальності
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рони державних органів та різних груп впливу змусив
бізнесові структури ставати соціально відповідальними,
адже в іншому випадку для них існував ризик втрати (чи
не набуття, що не менш погано) позитивної ділової ре�
путації, що в кінцевому підсумку означає ризик втрати
ринкової ніші та прибутку. Сьогодні "Спільнота соціаль�
но відповідального бізнесу" виділяє 5 основних чин�
ників, що спонукають бізнесові структури в Україні до
соціальної відповідальності: позитивна репутація; власні
переконання; розширення ринків; можливість доступу
до дешевих фінансових ресурсів; підвищення капіталі�
зації [3]. Очевидно, що кожен з цих чинників яскраво
висвітлює егоїстичну вмотивованість бізнесу при реалі�
зації соціальної відповідальності.

Соціальну відповідальність бізнесу можна умовно
поділити на внутрішню: діяльність, спрямована на пра�
цівників (дотримання належних умов та оплати праці,
підтримання корпоративного духу серед працівників
тощо), підвищення капіталізації, та зовнішню: діяль�
ність, спрямована на позиціонування отримання пози�
тивної репутації, розширення ринків збуту, отримання
можливості доступу до дешевих ресурсів, а також за�
доволення більш глобальних потреб суспільства (за
грунтуються як на особистих переконаннях керівників,
так і на бажанні отримати вигоду) [2].

Зовнішня соціальна відповідальність бізнесу є більш
цікавою для нашого дослідження, оскільки здатна при�
нести не лишень короткотермінові вигоди для суб'єктів
соціальної діяльності. В цьому контексті особливого
значення посідає благодійність бізнесу (табл. 1), адже
вона, носячи відвертий характер соціально відповідаль�
ної діяльності, приховує егоїстичні цілі, які переслідує
бізнес.

Тим не менше, вітчизняна практика свідчить про те,
що спонсорська допомога (благодійність) рідко є скла�
довою компаній і майже ніколи не втілюється як скла�
дова ринкових технологій [1, с. 35]. Наукові доробки
представників Міжрегіональної академії управління

персоналом (МАУП) виділяють як мінімум 3 переваги
на користь такого виду соціально відповідальної діяль�
ності бізнесу, відомі у світі [5, с. 108—109]:

Ті юридичні особи, керівники яких усвідомлюють
згадані переваги, намагаються здійснювати благодійну
діяльність на користь різних інститутів громадянсько�
го суспільства (громадських, благодійних, релігійних
організацій). Варто зазначити, що такі пожертви не ха�
рактеризуються постійністю і спрямовуються на фінан�
сування тих проектів, які здатні прорекламувати бла�
годійника. Також існує чітка тенденція до зростання
загального рівня фінансування у періодах, на які при�
падають передвиборні кампанії, та до його скорочення
у міжвиборний період.

Держава як суб'єкт політичних та соціально�еконо�
мічних відносин є головним розробником та реалізато�
ром внутрішньої та зовнішньої економічної політики,
тим самим виступаючи регулятором різних соціально�
економічних процесів, впливаючи на їх перебіг. Таким
чином, соціальна відповідальність держави полягає в
розробці та реалізації внутрішньої та зовнішньої со�
ціально�економічної політики [9, с. 271—272].

Проте, як було зазначено, носіями соціальної відпо�
відальності є окремі індивіди, від особливостей егоїстич�
ної вмотивованості яких і залежатиме соціальна ді�
яльність. У цьому випадку варто розуміти, що відпові�
дальними за розробку та реалізацію соціально�еконо�
мічної стратегій та програм соціально�економічної полі�
тики є конкретні особи, що уособлюють в собі держа�
ву. Для них важливим є залишитися при своєму статусі,
який дає певні матеріальні та психологічні привілеї. Саме
тому в розвинених економічно та політично країнах
світу державна політика спрямована в основному на
зростання економічного добробуту населення, посилен�
ня позицій на міжнародній арені тощо, тобто на все те,
що здатне підвищити рівень довіри громадян як су�
б'єктів, від яких прямо залежить тривалість політичної
каденції.

Таблиця 1. Види благодійної діяльності бізнесу

Джерело: [5].
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Таблиця 2. Переваги, що їх отримує представник прибуткового сектору від партнерства з ГО, та їх характеристика

Джерело: складено автором самостійно на основі [5, c. 108; 55].
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Важливу роль у процесі реалізації соціально відпо�
відальної діяльності посідають інститути громадянсь�
кого суспільства як суб'єкти, які є об'єднавчою ланкою
між населенням, бізнесом та державою. Об'єднуючи
значну кількість однаково вмотивованих та мислячих
індивідів, громадські організації (як найбільш чисельні
інституційні одиниці громадянського суспільства) здатні
висловлювати прагнення та потреби населення та бізне�
су та контролювати діяльність держави, тим самим спо�
нукаючи до взаємної соціальної відповідальності всіх
суб'єктів. Зауважимо, що чим вищим є рівень розвитку
громадянського суспільства, тим вищим є рівень соці�
альної відповідальності кожного з суб'єктів і держави в
тому числі.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Соціальна відповідальність є складним та багатос�

тороннім явищем, що характеризується очікуванням
певним позитивних результатів як для суспільства за�
галом, так і для кожного із суб'єктів діяльності окремо.
На сьогодні соціальна відповідальність не є широко
усвідомленою та поширеною в Україні і носить часто
примусовий характер. Причиною є недостатній рівень
розуміння вагомості егоїстичної складової вмотивова�
ності всіх суб'єктів соціальної відповідальності. Зважа�
ючи на взаємні вигоди для всіх суб'єктів соціальної
відповідальності та її загальний позитивний вплив на
розвиток суспільства та людства, а також на доволі ни�
зький економічний розвиток України, особистісна ви�
года повинна стати ключовим елементом при обгрунту�
ванні необхідності здійснення соціальної відповідаль�
ності як її окремими носіями, так і всіма суб'єктами за�
галом.
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