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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Події, що сталися за останні кілька років свідчать

про те, що українська політична еліта після радикаль-
них змін 2014 року направила вектор подальшого роз-
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У статті розглянуто інститут соціальної відповідальності бізнесу у контексті вироблення ефек-

тивної публічної політики. Проведено еволюційний аналіз досліджень та сучасні тенденції роз-

витку соціальної відповідальності бізнесу в Україні та Європейському співтоваристві. Розгля-

нуто базові принципи СВБ та їх влив на довгострокову стратегію розвитку організації,

відповідність її діяльності правовим та етичним нормам, прийнятим у суспільстві, прозорість,

підзвітність та узгодженість із цілями сталого розвитку суспільства. Доведено, що соціальна

відповідальність бізнесу є важливою складовою процесу розвитку громадянського суспільства,

а також необхідною умовою існування ефективної системи публічної політики. Доведено взає-

мозалежність при прийнятті рішень у трикутнику "влада — суспільство — соціально відповідаль-

ний бізнес" та необхідність формування стійкого інституту соціальної відповідальності бізнесу

в Україні як чинника сталого розвитку, підвищення конкурентоздатності держави, сприйняття

України як рівноцінного та бажаного актора у Європейській та світовій спільноті.

The article considers the institute of social responsibility of business in the context of developing

effective public policy. An evolutionary analysis of research and current trends in the development

of corporate social responsibility in Ukraine and the European Community has been conducted. The

basic principles of CSR and their influence on the long-term strategy of organization development,

compliance of its activity with the legal and ethical standards accepted in society, transparency,

accountability and consistency with the goals of sustainable development of the society are

considered. It is proved that social responsibility of the business is an important part of the

development process of civil society, as well as a necessary condition for the existence of an effective

system of public policy. The interdependence in making decisions in the triangle "power — society —

socially responsible business" are proved and the necessity of formation of a stable institute of social

responsibility of business in Ukraine as a factor of sustainable development, increase of

competitiveness of the state, perception of Ukraine as equal and desirable actor in the European

and world community are proved.
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витку країни у західному напрямку та взяла курс на інтег-
рацію до європейських структур. Цей шлях поставив на
порядок денний нові виклики як перед державною, так
і перед суспільством та вказав на нагальну необхідність
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відходу від "карго-культного" сприйняття держави та пе-
реосмислення таких термінів і явищ, як "державна полі-
тика", "державне управління", "ефективне державне
управління", наповнення їх новим змістом. Суть цього
питання полягає в перенесенні акцентів від державних
інституцій на громадянина, як носія влади та платника
податків, а ключовою є зміна ролі держави в житті гро-
мадянина з "держави-патерналіста" на "сервісну дер-
жаву".

Від традиційного радянського розуміння державно-
го управління ми переходимо до публічного управлін-
ня. Зокрема одним із ключових акторів ефективного
публічного врядування, окрім держави та суспільства,
є бізнес, який, з одного боку, є представником суспіль-
ства, а з іншого — поряд з державою, має значний вплив
на рівень та умови життя громадян. Три складові єдиної
суспільної системи: держава, громадянське суспільство
та бізнес у своєму розвитку взаємообумовлюють одне
одного, а формування ефективної публічної співпраці у
трикутнику "влада — бізнес — громадянське суспіль-
ство" є потужним джерелом розвитку як економічної
системи в цілому, так і вирішення соціальних проблем
зокрема.

Соціальна відповідальність бізнесу (далі — СВБ) як
елементу публічної політики виступає чинником узгод-
ження соціально-економічних інтересів шляхом перероз-
поділу функцій соціальної відповідальності між держа-
вою, сферою бізнесу та громадянином. У цій ролі СВБ
має ряд особливих характеристик: носить історичний
характер; встановлює взаємну залежність індивідів один
від одного у виконанні взаємних вимог, передбачає ви-
конання певних дій; безпосередньо пов'язана із право-
вими відносинами; націлена на необхідність виконання
зобов'язань; стосується виконання цих зобов'язань не
лише індивідами, а й соціальними групами, державою.

Зацікавити бізнес бути соціально відповідальним у
часи економічної, соціальної, екологічної кризи, залу-
чити його до вирішення суспільних проблем є надваж-
ливим завданням держави та громадянського суспіль-
ства, особливо в світлі євроінтеграційних прагнень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику взаємовідносин у трикутнику "вла-
да — бізнес — громадянське суспільство", теорію та
методологію функціонування бізнес середовища в кон-
тексті формування публічної політики висвічували
у своїх дослідженнях О. Бабкіна, К. Бондаренко,
Д. Видрін, А. Гальчинський, О. Дергачов, А. Колодій,
А. Колот, Ю. Мостова, О. Пасхавер, О. Пухкал, І. Рейтеро-
вич, О. Сушко, С. Ситник, С. Телешун, М. Томенко та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
Метою статті є доведення необхідності формуван-

ня стійкого інституту соціальної відповідальності бізнесу
в Україні як чинника сталого розвитку та підвищення
конкурентоздатності держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтереси великого бізнесу, держави та суспільства,
як свідчить еволюція світової цивілізації в XX ст., не є

ідентичними. Більше того, протиріччя між ними достат-
ньо часто призводили до соціальних потрясінь, фінан-
сово-економічних криз тощо. Однак з кінця XX ст. для
більшості країн Європи та Північної Америки, частини
країн Азії є характерним досягнення консенсусу між
великим капіталом і державою, що безпосередньо по-
зитивно вплинуло на соціальну сферу[8].

Починаючи з кінця 70-х рр. ХХ ст., провідні корпо-
рації США та ЄС розпочали процес оптимізації різних
елементів корпоративної політики, пов'язаних із взає-
мовідносинами компанії з різними стейкхолдерами, для
того щоб виробити єдині підходи до взаємодії із су-
спільством та державою. Нова політика, з одного боку,
повинна була бути пов'язаною з філософією компанії,
її маркетинговою стратегією, а з другого — обов'язко-
во відповідати основним очікуванням суспільства [7].

Одночасно у науковій літературі розпочалась актив-
на дискусія про соціальну відповідальність бізнесу, або
корпоративну соціальну відповідальність (далі — КСВ)
як раціональний відгук організації на систему супереч-
ливих очікувань заінтересованих сторін (стейкхолдерів),
що спрямований на стійкий розвиток компанії та відпо-
відальність тих, хто приймає бізнес-рішення, перед тими,
на кого ці рішення націлені. За своєю суттю — це імпле-
ментований у корпоративне управління певний тип соці-
альних зобов'язань (здебільшого добровільних) перед
працівниками, партнерами, державою, інститутами гро-
мадянського суспільства та суспільством у цілому [3].
Термін "корпоративна соціальна відповідальність" є
синонімічним до поняття "соціальна відповідальність
бізнесу" та запозичений з англомовної наукової літера-
тури. Корпорація у даному контексті розглядається як
будь-яка юридична особа, основною метою якої є отри-
мання прибутку [5]. Основною ідеєю цієї теорії стало
переконання, що підприємства повинні розділити з дер-
жавою відповідальність за екологічні і соціальні пробле-
ми суспільства.

Першопрохідцями серед підприємців, які почали
повною мірою застосовувати у своїй діяльності прин-
ципи соціально відповідального підприємництва, вважа-
ються Д. Дюранд (1964), М. Сільберт (1971), Д. Даль-
тон (1963) та М. Юнус (1976). Вони максимально залу-
чали до роботи у своїх компаніях розумово неповноці-
нних людей, нарко- та алкозалежних, колишніх ув'яз-
нених, приділяючи значну увагу різноманітним реабілі-
таційним заходам (при цьому показово, що їх компанії
були фінансово успішними). Що стосується України, то
початок прояву соціально відповідального бізнесу при-
падає ще на ХІХ ст., адже кооперативний рух, що кон-
центрувався довкола товариства "Просвіта", згідно із
сучасними стандартами є нічим іншим, як соціально
відповідальним підприємництвом [7].

Важливим поштовхом до розвитку КСВ стало ви-
знання ролі соціальної відповідальності у сталому роз-
витку суспільства на Конференції ООН з навколишньо-
го середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р.,
на якій стратегія сталого розвитку була проголошена
стратегією виживання цивілізації у ХХІ ст., а КСВ — за-
собом її реалізації. Наступні міжнародні саміти, що
відбуваються кожні п'ять років, не лише актуалізували
потребу в розробці практичних рекомендацій щодо
реалізації даної стратегії, а й виявили необхідність у нау-
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ковому аналізі та теоретичному обгрунтуванні пробле-
ми [10].

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) є однією
із складових оцінки міжнародної конкурентоспромож-
ності за версією Міжнародного інституту розвитку
управління. А за результатами глобального досліджен-
ня, проведеного компанією IBM у 2008 р., саме соціаль-
на відповідальність є однією із п'яти базових характе-
ристик успішного підприємства майбутнього [4].

Поширенню стандартів СВБ у світовій практиці спри-
яла, також, глобальна ініціатива — Глобальний договір
(UN Global Compact, 2000), скерований на реалізацію
практичних шляхів розв'язання сучасних проблем гло-
балізації [1], що об'єднав на добровільних началах ус-
танови ООН з компаніями, трудовими неурядовими
організаціями та іншими структурами громадянського
суспільства, зацікавленими в стимулюванні дій і парт-
нерства на підтримку принципів у сфері прав людини,
трудових відносин та охорони довкілля [9].

Глобальний договір (далі — ГД) є базовим міжна-
родним проектом підтримки стратегії сталого розвитку
і соціальної відповідальності бізнесу та одним із
найбільш важливих міжнародних документів, в якому
сформовано концептуальне розуміння ролі інституту
соціальної відповідальності в розвитку суспільства.
Згідно з умовами ГД члени його мережі (організації та
уряди) беруть на себе добровільне зобов'язання до-
тримуватися у своїй діяльності універсальних принципів
у таких основних сферах: права людини; трудові відно-
сини; охорона навколишнього середовища; боротьба з
корупцією [10].

Головними причинами, що призвели до необхідності
формування принципів соціальної відповідальності
бізнесу, слід виділити посилення тиску з боку держави
на бізнес у контексті захисту прав робітників, охорони
навколишнього середовища тощо, посилення тиску
профспілок, насамперед у сфері охорони праці та в со-
ціальній політиці, а також зростання безпосереднього
взаємозв'язку між громадською думкою та рівнем про-
дажів продукції компанії [7].

На сьогодні у контексті національних і міжнародних
подій, соціальна відповідальність бізнесу стає все більш
важливим елементом у національних і транснаціо-
нальних політичних програмах європейського і світово-
го співтовариства. СВБ є наскрізною темою, яка прохо-
дить через кілька областей політичного життя суспіль-
ства, відіграє фундаментальну роль у забезпеченні ста-
лого економічного зростання при одночасному пом'як-
шенні негативних соціальних та екологічних наслідків
економічної діяльності суб'єктів господарювання як в
Європейському Союзі, так і в усьому світі.

Заявляючи про свою соціальну відповідальність і
добровільно беручи на себе зобов'язання, що виходять
за рамки загальних вимог законів компанії прагнуть
підвищувати стандарти соціального розвитку, захисту
навколишнього середовища й фундаментальних прав
людини. Вони обирають шлях відкритого врядування,
узгоджуючи інтереси різних зацікавлених сторін через
загальний підхід, що базується на принципах якості й
сталого розвитку. Такі дії ведуть до розвитку нового
партнерства та нових сфер взаємин: всередині компанії —
стосовно соціального діалогу, набуття нових умінь і на-

вичок, реалізації принципу рівних можливостей, перед-
чуття змін і управління змінами; на місцевому і націо-
нальному рівні — стосовно зміцнення економічної й
соціальної згуртованості та поліпшення охорони здо-
ров'я, а в цілому, на глобальному рівні — стосовно за-
хисту навколишнього середовища та фундаментальних
прав людини [2].

Разом з тим корпоративна соціальна відповідаль-
ність бізнесу є важливою складовою процесу розвитку
громадянського суспільства, а також необхідною умо-
вою існування ефективної системи публічної політики,
оскільки, витрачаючи кошти на різноманітні соціальні
програми, компанії створюють у довгостроковій перс-
пективі сприятливе соціальне середовище, максималь-
но комфортне для ведення бізнесу [7].

Зважаючи на актуальність та надзвичайну важ-
ливість питання сталого розвитку та соціально відпові-
дальних відносин у трикутнику "влада — суспільство —
бізнес", принаймні частково, через акцент на ведення
відповідального бізнесу, стоїть на порядку денному
політики ЄС. Це можна прослідкувати вивчаючи діяль-
ність Європейської Комісії, яка з початку 2000 року є
активним гравцем у просуванні КСВ у всіх державах-
членах ЄС.

Саме завдяки цілеспрямованій та проактивній участі
Комісії в інституціоналізації та просуванні соціальної
відповідальності бізнесу спочатку у 2002, а потім і в 2006
роках було закладено основу для спільного розуміння
КСВ в Європі. З 2006 року Комісія взяла на себе зобо-
в'язання по просуванню численних ініціатив, спрямова-
них на підтримку КСВ, кожна з яких спрямована на одну
з восьми пріоритетних областей: підвищення обізна-
ності та обмін кращими практиками з КСВ, підтримка
багатосторонніх ініціатив, співпраці з державами-чле-
нами, прозорості інформації, наукових досліджень,
освіти, МСП, а також міжнародний аспект розвитку КСВ
[13].

У 2009—2010 роках за сприяння Європейської
Комісії здійснено дослідження "правової бази в об-
ласті захисту прав людини і навколишнього середо-
вища, які застосовуються до європейських підпри-
ємств, що працюють за межами Європейського Со-
юзу", запущено ініціативи на підтримку нових держав-
членів, що вступили до ЄС у 2004 та 2007 роках, та
країн кандидатів на вступ, здійснено проект "Приско-
рення практик КСВ у нових державах-членах ЄС та
країнах-кандидатах в якості засобу гармонізації, кон-
курентоспроможності та соціальної згуртованості в
ЄС". Проект мав на меті проведення аналізу ситуації,
просування багатосторонніх ініціатив з підвищення
обізнаності та обміну найкращими практиками з КСВ,
а також виявлення національного та місцевого потен-
ціалу у галузі КСВ в окремих країнах (Болгарії, Хор-
ватії, Угорщині, Литві, Македонії, Польщі, Словаччині
і Туреччині).

Навесні 2011 опубліковано компендіум з питань
реалізації публічної політики у галузі КСВ в усіх краї-
нах членах ЄС, а у жовтні 2011 року Комісією опубліко-
вана оновлена Стратегія ЄС 2011—2014 роках з КСВ, в
якій корпоративну соціальну відповідальність визначе-
но як "відповідальність підприємств за їх впливу на сус-
пільство" [13].
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Розробляючи нову стратегію з КСВ, Комісія стави-
ла за мету об'єднати інтереси бізнесу і суспільства. Адже
корпоративна соціальна відповідальність може прине-
сти вигоди підприємствам у вигляді спрощення управ-
ління ризиками, економії коштів, доступу до капіталу,
покращення відносин з клієнтами, управління людськи-
ми ресурсами, а також капіталізації інновацій. Окрім
того, оскільки КСВ вимагає взаємодії з внутрішніми і
зовнішніми зацікавленими сторонами, то це дозволяє
бізнесу здійснювати більш точні прогнози та швидко
пристосуватися до зміни суспільних очікувань і умов
експлуатації. Це, в свою чергу, може стимулювати роз-
виток нових ринків і створити можливості для зростан-
ня. Будуючи бізнес на основі соціальної відповідаль-
ності, власник на довгий час отримає кваліфікованого
працівника, "свого" споживача і довіру громадян як
основу для стійких бізнес-моделей. Більш високий
рівень довіри, в свою чергу, допоможе створити сере-
довище, яке сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності організації у довгостроковій перспективі,
зміцненню її ділової репутації, вирішенню завдань ста-
лого розвитку організації.

З іншого боку за допомогою КСВ, підприємства
можуть внести істотний внесок в реалізацію цілей ста-
лого розвитку. Особливо це важливо в кризові та пост-
кризові часи у вигляді допомоги по пом'якшенню со-
ціальних наслідків. КСВ пропонує набір цінностей, на
основі яких можливе створення більш згуртованого су-
спільства та перехід до сталої економічної системи. КСВ
підкріплює мету стратегії "Європа-2020" спрямовану на
інтелектуальне зростання, що спирається на інвестиції
в освіту, дослідження та інновації; стале зростання як
розвиток економіки на засадах сталості, ефективного
та ощадливого використання природних ресурсів;
інклюзивне зростання, що має на меті зниження рівня
бідності, забезпечення максимальних показників зай-
нятості; грунтується на засадах соціального залучення
[15].

У стратегії "Європа-2020", як і в більшості програм-
них документів Європейського Союзу, КСВ розгля-
дається як аналог поняття "соціальна відповідальність
бізнесу", яка визначається як добровільні зобов'язан-
ня підприємницьких структур, що виходять за межі чин-
них законодавчих норм, нести відповідальність за ре-
зультати своєї діяльності не лише в економічній, але й у
соціальній та екологічній сферах. Ця відповідальність
поширюється на значне коло зацікавлених осіб — влас-
ників, працівників компанії, місцеве населення і суспіль-
ство загалом [10].

Базовими принципами СВБ, на яких має будуватися
стратегія компанії, є: відповідальність за результати
діяльності, добровільність, врахування потреб та очіку-
вань заінтересованих осіб, інтегрованість у довгостро-
кову стратегію розвитку організації, відповідність пра-
вовим та етичним нормам, прийнятим у суспільстві, про-
зорість діяльності, підзвітність, узгодженість із цілями
сталого розвитку суспільства [16].

Реалізуючи стратегію соціальної відповідальності
бізнесу, компанії повинні будувати її на зазначених вище
принципах та з урахуванням стратегічних цілей СВБ:
побудова добросусідських і взаємовигідних відносин з
усіма заінтересованими сторонами; врахування суспіль-

них очікувань та загальноприйнятих етичних норм у
діловій практиці; виробництво доброякісної продукції
та послуг для споживачів; інвестиції в розвиток вироб-
ництва та людського потенціалу; неухильне виконання
вимог законодавства; концепція бізнесу, орієнтовано-
го на підвищення національної конкурентоспромож-
ності; формування громадянського суспільства через
партнерські програми та проекти суспільного розвитку
[15].

Отже, у цілому можна стверджувати, що соціальна
відповідальність бізнесу — це своєрідний суспільний
договір між бізнесом, владою та суспільством, головна
мета якого полягає у сприянні благу всього суспільства.
При цьому традиційна практика добродійності та філан-
тропії компаній поступово відходить у минуле. Провідні
корпорації виходять за рамки "класичної" філантропії —
фінансової або товарної допомоги від компанії благо-
дійним, соціальним, культурним організаціям [7].

Разом з тим, КСВ є не лише внутрішньо-організа-
ційною стратегією розвитку, а може розглядатися як ак-
тивна соціальна позиція компанії, що полягає в гармон-
ійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із
суспільством та виявляється в участі компанії у вирішенні
найгостріших соціальних проблем громади та суспіль-
ства. У такому контексті КСВ виступає важливим чин-
ником зростання соціальної згуртованості. Відповідно,
від впровадження соціально-відповідальних ініціатив
окремих організацій значні переваги отримують усі чле-
ни суспільства [10].

Однак для створення дійсно стійкого та ефективно-
го інституту соціально відповідального бізнесу необхі-
дно враховувати, що процес розвитку повинен бути три-
стороннім.

У першу чергу саме організації (компанії), що здійс-
нюють свою діяльність на території нашої держави, по-
винні бути зацікавленими на дотримання етичних норм
у сфері соціальної взаємодії та прийняття на себе відпо-
відальності за вплив на навколишнє середовище, парт-
нерів, споживачів, працівників, громади тощо. Актуаль-
ним є покращення репутації компанії як всередині дер-
жави, так і на зовнішніх ринках, що дає можливість, ви-
користовуючи прозорі партнерські відносини з органа-
ми влади, зменшити представницькі та рекламні витра-
ти, а також утримувати кваліфіковані кадри у своїй
структурі. Як показує наше дослідження, сучасним євро-
пейським трендом є соціально відповідальне інвестуван-
ня (англ. socially-responsible investing, SRI) або етичне
інвестування (англ. ethical investing), коли інвестори
обирають місцем вкладення ресурсів компанії не тільки
з економічних мотивів, а з урахуванням у що саме бу-
дуть інвестовані їх кошти, які наслідки це матиме для
природного середовища, суспільства загалом та локаль-
ної громади.

По-друге, у формуванні соціально відповідального
бізнесу повинна бути зацікавлена держава. Це дасть
змогу, з одного боку, зменшити рівень соціальної на-
пруги в суспільстві (як в окремих регіонах, орієнтова-
них на ті чи інші сфери промисловості, так і в країні в
цілому). З другого — активний розвиток соціально
відповідального бізнесу в перспективі може привести
до зменшення деяких соціальних видатків державного
бюджету, які буде фінансувати великий бізнес [7].
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Нарешті, до формування соціально відповідально-
го бізнесу повинно бути готове саме суспільство, яке
повинно на рівні з державою захищати інтереси праців-
ників, відстоювати і пропагувати перед органами дер-
жавної влади інтереси роботодавців у реалізації про-
ектів, що мають соціально відповідальне направлення.
Суспільство, на чолі з громадськими організаціями,
різними аналітичними та освітніми центрами має бути
готовим долучатися до вирішення численних питань на
шляху до становлення інституту ефективного та соціаль-
но відповідального бізнесу, здійснювати функції інфор-
маційно-аналітичного супроводження, вироблення стра-
тегії розвитку та лобіювання інтересів відповідального
бізнесу Україні.

У цілому український великий бізнес дозрів для
впровадження передових моделей соціальної відпові-
дальності і готовий до реалізації масштабних і довго-
строкових соціальних проектів. Підтвердженням цьому
є конкурс кейсів з КСВ проведений Центром "Розвиток
КСВ". За його результатами опублікована збірка "Прак-
тики КСВ в Україні 2017" [6] в яку включено 28 кейсів з
корпоративної соціальної відповідальності компаній в
Україні. В публікації вперше представлені практики ком-
паній України в рамках 10-ти Цілей сталого розвитку,
що стосуються охорони здоров'я (Ціль 3), якісної осві-
ти (Ціль 4), гендерної рівності (Ціль 5), гідної роботи
(Ціль 8), зменшення нерівності (Ціль 10), сталості міст
(Ціль 11), сталого споживання (Ціль 12), зміни клімату
(Ціль 13), захисту екосистем суші (Ціль 15) та розвитку
миру (Ціль 16). Всі практики є реальними і були впро-
ваджені компаніями, що працюють в Україні [6].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Протягом останніх чотирьох років війна, соціальне зу-
божіння, невдалі і псевдо-вдалі реформи, популістична бо-
ротьба політичних еліт за вище місце у передвиборних рей-
тингах створили в Україні середовище малосприятливе для
життя та ведення бізнесу. У наслідок кількох економічних
та соціальних криз, в умовах військового протистояння по-
над вісімдесят відсотків населення країни знаходиться на
межі та поза межею бідності, а політична еліта, що прийш-
ла до влади після революції Гідності виявилася не готовою
до безлічі викликів продиктованих сучасним станом речей
як всередині держави, так і в світі в цілому.

У цих умовах виникає гостра необхідність у нових
підходах до формування механізмів ефективної публічної
політики як у сфері державного управління, так і в еко-
номіці. Перш за все, мова йде про зміну системи соціаль-
ного управління, виробництва і споживання. Доцільно
говорити про державу як про арбітра, здатного цілесп-
рямовано організувати суспільство на отримання прогно-
зованого соціально значущого результату [11].

У свою чергу, бізнес може і повинен стати соціаль-
но відповідальним суб'єктом реформування суспільних
відносин, інакше він стане провокатором соціальних
конфліктів і економічних потрясінь. Проте його
діяльність повинна знаходитися в рамках суспільного
договору і контролюватися інститутами громадянсько-
го суспільства і частково — держави [11]. У кінцевому
рахунку, беручи на себе соціальну відповідальність,

бізнес добровільно пропонує державі і суспільству своє
посильне сприяння у вирішенні різних проблем.

У цілому, потрібно враховувати, що сьогодення —
це час формування нового світового порядку, коли фор-
муються нові геополітичні і національні інтереси світо-
вих і регіональних акторів-держав. Ефективна держа-
ва, яка думає про своє майбутнє, стає менеджером щодо
пошуку моделей соціальної ефективності, спроможних
об'єднати громадян навколо національної ідеї та іден-
тичності та високого рівня життя. Для процвітання —
необхідно запропонувати свою власну конкурентну
модель управління нового сторіччя.

На нашу думку, такою моделлю для сучасної Украї-
ни є модель гідності, коли Гідність — це адекватна і
ефективна система управління, зорієнтована на вирі-
шення суспільно значущих проблем усіма ключовими
державними і не державними акторами, які зорієнто-
вані на громадянина- платника податків, гаранта ста-
більності і прогресу, носія влади і її оборонця [12].

Об'єднані зусилля трикутника "влада — суспільство
— соціально відповідальний бізнес" діяти у заданому
векторі здатні вивести державу на новий рівень розвит-
ку, зробити її конкурентоздатною та бажаною в Євро-
пейській та світовій спільноті.
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