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Автор грунтується на положенні, що система охорони здоров'я в Україні знаходиться в стадії

трансформації. Як багато років тому, однією з ключових ланок, яка забезпечує охорону здоро-

в'я в контексті відтворення робочої сили, реалізації соціальних програм не тільки для праців-

ників, але й для членів їх сімей, несе відповідальність за соціальний розвиток громади, регіо-

ну, місцевого населення є корпорації та великі підприємства. Такі підприємства також входять

до складу корпорацій. Сучасні корпорації працюють у ринкових умовах, їх діяльність спрямо-

вана суто на отримання прибутку. Імплементація світового досвіду корпоративної діяльність і

створення нового соціального середовища робить корпорації активними учасниками програм

корпоративної соціальної відповідальності, спонукає їх до діяльності на основі сумлінної діло-

вої практики та створює середовище сталого розвитку. Практично всі соціальні ініціативи кор-

порацій містять у собі програми медичного забезпечення.

Спираючись на дослідження авторів автор визначає: сучасні корпорації повною мірою вико-

нують функції соціальних інститутів; визначаючи недоліки в механізмі державного регулюван-

ня ринкової поведінки корпорацій як інституційних утворень автор особливу увагу відводить

недосконалому регулювання соціальних процесів у сучасній економічній системі; в нашій країні

склалися всі необхідні умови в великих корпораціях з великими обсягами концентрації капіта-

лу для запровадження принципів та заходів соціальної відповідальності та реалізації програм,

що пов'язані із заходами щодо охорони здоров'я; одним з дієвих механізмів запровадження

програм медичного спрямування в корпораціях є реалізація механізмів сумлінної ділової прак-

тики. Сумлінна ділова практика є одним з механізмів запровадження більш повної соціальної

політики — політики корпоративної соціальної відповідальності; найбільш значними формами

співпраці корпорацій та працівників у сфері сумлінної ділової практики є надання соціальних

пакетів корпораціями. Такі пакети завжди містять у собі опції, що пов'язані із охороною здо-

ров'я.

In the article authors are based on the position that the health care system in Ukraine is in the

stage of transformation. As many years ago, one of the key components that provides health care in

the context of the reproduction of the labor force, the implementation of social programs not only

for workers but also for members of their families, is responsible for the social development of the

community, the region, the local population are corporations and large enterprises. Such enterprises

are also part of corporations. Modern corporations operate in market conditions, their activities are

aimed solely at profit making. Implementation of global experience in corporate activities and the

creation of a new social environment makes corporations an active participant in corporate social

responsibility programs, encourages them to operate on the basis of conscientious business
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система охорони здоров'я в Україні знаходиться в

стадії трансформації, але й як багато років тому, однією
з ключових ланок, яка забезпечує охорону здоров'я в
контексті відтворення робочої сили, реалізації соціаль-
них програм не тільки для працівників, але й для членів
їх сімей, несе відповідальність за соціальний розвиток
громади, регіону, місцевого населення є корпорації та
великі підприємства, що входять до складу корпорацій.
Сучасні корпорації працюють у ринкових умовах, їх
діяльність спрямовано суто на отримання прибутку, од-
нак імплементація світового досвіду корпоративної
діяльність і створення нового соціального середовища
робить корпорації активними учасниками програм кор-
поративної соціальної відповідальності, спонукає їх до
діяльності на основі сумлінної ділової практики та ство-
рює середовище сталого розвитку. Практично всі соці-
альні ініціативи корпорацій містять у собі програми ме-
дичного забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження впровадження та розвитку програмам
корпоративної соціальної відповідальності та сумлінної
ділової практики приділяло увагу значна кількість
вітчизняних науковців. До таких науковців слід віднес-
ти Безтелесну Л.І., Гессена А.Є., Жиглей І.В., Маль-
чик М.В., Сазонця І.Л., Саричева В.І., Тадеєву Н.В., Яст-
ремську О.М., однак безпосередньо складову соціаль-
них програм, що спрямована на підтримку, відновлен-
ня, поліпшення здоров'я працівників та членів їх сімей
вітчизняні вчені не розглядали. Питання вдосконален-
ня діяльності корпорацій як соціальних інститутів із вра-
хуванням заходів охорони здоров'я працівників потре-
бує подальших досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз діяльність корпорацій

як соціальних інститутів та аналіз можливостей діяль-
ності корпорацій в сфері охорони здоров'я. Такий аналіз

practices and create a sustainable development environment. Virtually all social initiatives of

corporations include programs of medical support.

Drawing on the authors' research, the authors identify: modern corporations fully serve the

functions of social institutions; defining the shortcomings in the mechanism of state regulation of

market behavior of corporations as institutional formations, the authors devote special attention to

imperfect regulation of social processes in the modern economic system; in our country there are all

necessary conditions in large corporations with large volumes of concentration of capital for the

introduction of principles and measures of social responsibility and the implementation of programs

related to health care; one of the effective mechanisms for the introduction of medical programs in

corporations is the implementation of mechanisms of honest business practice. Sophisticated

business practices are one of the mechanisms for introducing a more comprehensive social policy —

corporate social responsibility policies; The most significant forms of cooperation between

corporations and employees in the field of honest business practice is the provision of social packages

by corporations. Such packages always include health-related options.

Ключові слова: діяльність, корпорації, соціальні, інститути, сфера, охорона, здоров'я, відповідальність,
сумлінна, практики.
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проводиться з точки зору програм корпоративної соці-
альної відповідальності та сумлінної ділової практики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Переходячи до аналізу впливу корпорацій на систе-

му управління охороною здоров'я слід зазначити, що в
своїй більшості великі корпорації як національні, так і
міжнародні такою значною мірою впливають на соці-
альні процеси, що їх можна розглядати як окремий вид
інститутів. У своїй монографії "Концептуалізація діяль-
ності корпорацій в інформаційно-інституційному сере-
довищі" Валіулліна З.В. розглядає корпорації як новіт-
ню форму сучасних інститутів, які мають значний вплив
як на економічні, так і на соціальні процеси. Цю думку
автор доводить у монографії шляхом обгрунтування та-
ких наукових положень: сутність концепцій інституалі-
зації та її сучасні інтерпретації, періодизація онтологіч-
них підходів до діяльності корпорацій в зовнішньому
середовищі, виявлення ознак інституалізації в діяльності
корпорацій, що визначають їх як інституційні утворен-
ня. Автор визначає такі інституційні ознаки сучасних
корпорацій:

— формування та розподіл виробничих ресурсів;
— створення додаткових конкурентних переваг;
— взаємодія з національними економіками;
— формування глобального транснаціонального се-

редовища [1].
У контексті глобального впливу на стійкій розвиток

економіки визначає корпорації як сучасний різновид
інститутів А.Ю. Гладченко. В монографії "Інституційне
забезпечення діяльності корпорацій у процесі форму-
вання глобальної рівноваги" науковець визначає такі
впливи корпорацій на соціальний та економічний роз-
виток як інститутів: систематизація сучасних інститутів
антициклічної політики містить в собі корпоративні ут-
ворення, розглядаються корпоративні та інституційні
моделі глобальної економічної рівноваги, аналізується
управління економічною рівновагою на основі корпо-
ративної соціальної відповідальності, досліджується уп-
равління економічною рівновагою на засадах співпраці
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з міжнародними фінансово-економічними інституціями,
визначено пріоритети діяльності міжнародних інститутів
в Україні з метою формування економічної рівноваги.

Визначаючи недоліки в механізмі державного ре-
гулювання ринкової поведінки корпорацій як інститу-
ційних утворень автор особливу увагу відводить недо-
сконалому регулювання соціальних процесів в сучасній
економічній системі. В монографії визначено види не-
доліків в таких сферах:

— державне управління в сфері фіскальної політи-
ки (високий рівень відсоткових ставок за кредити. Не-
відповідність розмірів необоротних активів до розміру
власного капіталу);

— регуляторна політика (незабезпечення прозо-
рості, високий рівень тіньового сектору, відсутність сти-
мулів до прибутковості діяльності);

— державне управління в сфері цінних паперів;
— державне управління в інвестиційній сфері (не-

значні обсяги іноземного інвестування, відсутність дер-
жавних гарантів приватним капіталовкладенням);

— державне управління в сфері соціальної діяль-
ності (відсутність оформлення на законодавчому рівні
стандартів КСВ та соціальних інвестицій, а також
звітності);

— державне управління в сфері конкуренції [2].
У монографії "Організаційно-економічні засади

лібералізації інноваційного підприємництва" автори
Л.Г. Сіпайло та Н.А. Сіпайло визначають інституційний
механізм інноваційного розвитку країни, який пов'яза-
ний, на їх думку з діяльністю підприємницьких струк-
тур. Зокрема до об'єктів інституційного розвитку авто-
ри відносять формальні та неформальні інститути, а до
суб'єктів інституційного механізму — органи держав-
ної влади, суб'єкти господарювання та неурядові орга-
нізації. Також автори наводять економічний та соціаль-
ний результат діяльності суб'єктів господарювання як
соціальних інститутів.

Цікавими здобутками авторів в питанні впливу гос-
подарюючих суб'єктів на економічну діяльність є їх дос-
лідження напрямів діяльності неурядових організацій
економічної сфери на формування господарчої систе-
ми України, формування громадянського суспільства та
розвиток соціальної захищеності працівників. До таких
напрямів автори відносять такі:

— захист інтересів і прав суб'єктів господарюван-
ня, які є учасниками неурядових організацій (Ук-
раїнській союз промисловців та підприємців, Асоціація
готельних об'єднань та готелів міст України);

— сприяння зміцненню економічних позицій та
підвищенню конкурентних переваг суб'єктів підприєм-
ництва;

— організація контролю з боку громадян України
за дотриманням антимонопольного законодавства і пра-
вил сумлінної конкуренції;

— стимулювання підприємництва серед населення
за рахунок підвищення обізнаності та професіоналізму
і ділової кваліфікації підприємців, шляхом створення
центрів і шкіл бізнесу, комерції, менеджменту, а також
проведення конференцій, семінарів і організацій діло-
вих зустрічей [ 3 ].

Значний внесок у сприйняття науковою спільнотою
корпорацій як інститутів вклав проф. Сазонець І.Л., який

зазначив, що найбільш адекватно реалізуємою інститу-
ційною теорією, яка відповідає повною мірою природі
корпорацій як інститутів, є концепції одного з самих
відомих представників традиційного інституціоналізму
Джона Коммонса, який зазначав, що природа інститутів
пов'язана насамперед з колективними діями. Сучасні
корпорації є синтезом різних колективних форм влас-
ності, які хоча і базуються на приватному капіталі, при-
ватних внесках, але за сутністю системи менеджменту,
виробничих процесів, корпоративного управління є ко-
лективними організаціями.

На думку Сазонця І.Л. найбільш важливими поло-
женнями теорії Дж. Коммонса є такі, в яких він відзна-
чав, що оскільки економічні блага обмежені, їх набуття
регулюються колективними діями. Колективні дії ство-
рюють права та обов'язки з відносин власності та сво-
бод, без яких в суспільстві панувала анархія. Інституці-
ональна економіка надає колективним діям власне місто
у вирішенні конфліктів [4].

Саленко А.С. у статті "Постіндустріальний перехід
та еволюція корпоративного високотехнологічного
підприємництва" досліджує розвиток підприємницьких
структур у розрізі еволюції від інституційно несформо-
ваних суб'єктів до розвинутих структур постіндустріаль-
ного типу, які, на його думку, самі становляться інсти-
тутами впливають на соціальний розвиток людства. В
процесі дослідження Саленко А.С приходить до наступ-
них висновків:

розвиток підприємницького сектору України ба-
зується на досить розгалуженій нормативно-правовій
основі, співпраці з міжнародними організаціями, голов-
не завдання яких є стимулювання цього сектору еконо-
міки, активної діяльності органів державного управлін-
ня цією сферою та урахуванні новітніх тенденцій міжна-
родного співробітництва;

корпоративне підприємництво є самостійним видом
підприємництва, який сформувався в індустріальній сусп-
ільно-економічній системі і еволюціонував у окрему фор-
му високотехнологічного підприємництва у постіндустрі-
альних країнах та країнах постіндустріального переходу;

постіндустріальний перехід та економічна система
країн — анклавів постіндустріального суспільства надає
можливість розвиватися і дрібним підприємцям;

основною ознакою високотехнологічного підприєм-
ництва є наявність потужних національних інноваційних
корпоративних структур [5].

Дослідження Саленка А.С. доводять, що в нашій
країні склалися всі необхідні умови в великих корпора-
ціях з великими обсягами концентрації капіталу для зап-
ровадження принципів та заходів соціальної відпові-
дальності та реалізації програм, що пов'язані із захо-
дами щодо охорони здоров'я.

Більш концентрований вигляд має ця теза в моно-
графії "Наукові основи та імплементація світових прак-
тик місцевого самоврядування та об'єднання терито-
ріальних громад". У цій колективній монографії Тихон-
чук Л.Х. досліджує інституційну динаміку імперативів
державного управління та його суспільно-економічні
детермінанти. В процесі систематизації складових ме-
ханізму державного управління та визначення корпо-
рацій в якості каталізаторів інтеграційних процесів в
країні та в регіонах Л.Х. Тихончук серед факторів, що
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стимулюють інституційні процеси становлення держав-
ного управління виокремлює формування умов розши-
реного відтворення виробництва робочої сили (розви-
ток системи охорони здоров'я, освіти, перепідготовки
кадрів). Ця проблема повинна вирішуватись не тільки
державою, але й корпораціями [6].

Одним з дієвих механізмів запровадження програм
медичного спрямування в корпораціях є реалізація ме-
ханізмів сумлінної ділової практики. Сумлінна ділова
практика є одним з механізмів запровадження більш
повної соціальної політики — політики корпоративної
соціальної відповідальності. Сумлінна ділова практика
має багато аспектів, але один з них — сумлінне став-
лення до працівників підприємства, їх соціальних потреб
та потреб у підтримці здорового способу життя. В ціло-
му схема реалізації сумлінної ділової практики за підхо-
дами Тадеєвої Н.В. [7] подана на рисунку 1.

До сфери прояву сумлінної ділової практики між ро-
ботодавцями та працівниками, яка стосується питань
охорони здоров'я сучасні науковці відносять такі:

— оплата праці: забезпечення гідної заробітної пла-
ти, програми підвищення заробітної плати, відсутність
затримки у виплатах заробітної плати, допомога у кри-
тичних ситуаціях (у випадку складного захворювання,
звільнення, у результаті скорочення штатів і т. д.);

— розвиток персоналу: навчальні програми і про-
грами підготовки та підвищення кваліфікації персона-
лу; можливості перекваліфікації; сприяння в подальшо-
му працевлаштуванні;

— мотивація персоналу: додаткове медичне стра-
хування; соціальні пільги; нематеріальні програми ви-
нагород і т. д.;

— належні умови праці (безпека та охорона праці,
інфраструктура місця праці і т. д.);

— гідне ставлення до працівників (повага до особи-
стості, відсутність расової, релігійної, політичної чи
гендерної дискримінації при прийманні на роботу) [8,
с. 249].

У цьому контексті необхідно визначити, що най-
більш значними формами співпраці корпорацій та пра-
цівників у сфері сумлінної ділової практики є надання
соціальних пакетів корпораціями. За визначенням фар-
мацевтичної енциклопедії соціальний пакет — фінансу-
вання соціального розвитку персоналу підприємства.
Соціальний пакет передбачає закладення у бюджет кор-
порації коштів на: придбання та оплату санаторних пу-
тівок для персоналу; організацію відпочинку праців-
ників; безкоштовне харчування або талони на придбан-
ня комплексних обідів (обмеженої вартості); оплату
лікування; часткову або повну сплату страхових внесків

Рис. 1. Корпорації-інститути в системі сумлінної ділової практики
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на різні види страхування; надання безвідсоткових кре-
дитів на придбання побутової техніки, автомобіля, оп-
лату комунальних послуг; участі у тренінгах та семіна-
рах; надання у безоплатне користування автомобіля,
який належить підприємству; безкоштовний мобільний
зв'язок тощо [9].

ВИСНОВКИ
Спираючись на дослідження авторів ми можемо

визначити таке:
— сучасні корпорації повною мірою виконують

функції соціальних інститутів;
— визначаючи недоліки в механізмі державного ре-

гулювання ринкової поведінки корпорацій як інститу-
ційних утворень автори особливу увагу відводять недо-
сконалому регулювання соціальних процесів у сучасній
економічній системі;

— нашій країні склалися всі необхідні умови в ве-
ликих корпораціях з великими обсягами концентрації
капіталу для запровадження принципів та заходів соц-
іальної відповідальності та реалізації програм, що по-
в'язані із заходами щодо охорони здоров'я;

— одним з дієвих механізмів запровадження про-
грам медичного спрямування в корпораціях є реаліза-
ція механізмів сумлінної ділової практики. Сумлінна
ділова практика є одним з механізмів запровадження
більш повної соціальної політики — політики корпора-
тивної соціальної відповідальності;

— найбільш значними формами співпраці корпо-
рацій та працівників в сфері сумлінної ділової практики
є надання соціальних пакетів корпораціями. Такі паке-
ти завжди містять у собі опції, що пов'язані із охоро-
ною здоров'я.
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