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Проаналізовано сутність та роль інфра-
структури (виробнича та соціальна), яка 
займає важливе ключове місце в розвитку 
регіональної економіки та економіки країни в 
цілому. Встановлено, що інфраструктурне 
облаштування регіональної економіки у 
повній мірі залежить від інтенсивності тем-
пів модернізації, а з іншого боку виступає 
постачальником економічного зростання. 
Зазначено той факт, що розвиток інфра-
структури регіону залежить від специфіки 
та розвинутості галузей, і здійснюється 
відповідно до змін у виробничій сфері на пев-
ній території. Виділено основні елементи 
інфраструктури підприємства та основні 
чинники, які впливають на їх розвиток. Про-
аналізовані основні аспекти децентралізації 
як закономірного напрямку реформування 
країни, яка обрала для свого розвитку шлях 
прогресу. Розглянуто стан розвитку соці-
альної та виробничої інфраструктури у Дні-
пропетровській області, зазначені підприєм-
ства, які відіграють важливу роль у житті 
суспільства регіону. Запропоновано шляхи 
стимулювання підприємств до розвитку 
виробничої та соціальної інфраструктури в 
межах децентралізації, зазначені напрямки 
розвитку стимулів.
Ключові слова: інфраструктура підпри-
ємства, інфраструктура країни, виробнича 
інфраструктура, соціальна інфраструктури, 
децентралізація, корпоративна соціальна 
відповідальність (КСВ), інфраструктурні 
проекти, соціальні проекти, сталий розви-
ток підприємства.

Проанализированы сущность и роль инфра-
структуры (производственная и социаль-

ная), которая занимает важное ключевое 
место в развитии региональной экономики 
и экономики страны в целом. Установлено, 
что инфраструктурное обустройство 
региональной экономики в полной мере 
зависит от интенсивности темпов модер-
низации, а с другой стороны выступает 
поставщиком экономического роста. Указан 
тот факт, что развитие инфраструктуры 
региона зависит от специфики и развито-
сти отраслей, а также осуществляется 
в соответствии с изменениями в произ-
водственной сфере на определенной тер-
ритории. Выделены основные элементы 
инфраструктуры предприятия и основные 
факторы, которые влияют на их разви-
тие. Проанализированы основные аспекты 
децентрализации как закономерного направ-
ления реформирования страны, избравшей 
для своего развития путь прогресса. Рас-
смотрено состояние развития социальной 
и производственной инфраструктуры в 
Днепропетровской области, указаны пред-
приятия, играющие важную роль в жизни 
общества региона. Предложены пути сти-
мулирования предприятий к развитию про-
изводственной и социальной инфраструк-
туры в пределах децентрализации, указаны 
направления развития стимулов.
Ключевые слова: инфраструктура пред-
приятия, инфраструктура страны, произ-
водственная инфраструктура, социальная 
инфраструктура, децентрализация, корпо-
ративная социальная ответственность 
(КСВ), инфраструктурные проекты, соци-
альные проекты, устойчивое развитие 
предприятия.

The essence and role of infrastructure (industrial and social), which occupies an important key role in the development of the regional economy and the 
economy of the country as a whole, is analyzed. The systematic analysis of the current state of social and industrial infrastructure of the Dnipropetrovsk region 
of Ukraine analyzed the existing experience of working enterprises, accelerating their development and identifying the possibility of its application in the cur-
rent conditions of economic development of our country in the conditions of decentralization. It is established that the infrastructure of the regional economy 
is fully dependent on the intensity of the pace of modernization, and on the other hand is the supplier of economic growth. The fact is that the development of 
the infrastructure of the region depends on the specificity and development of the industries, and is carried out in accordance with changes in the production 
sphere in a certain territory. The basic elements of the enterprise infrastructure and the main factors that influence their development are highlighted. The 
main aspects of decentralization as a natural direction for reforming the country that has chosen the path of progress are analyzed. It is established that in 
order to accelerate the development of industrial and social infrastructure within decentralization, it is necessary to find the most appropriate ways of stimula-
tion from the point of view of the most modern enterprises operating in a certain region, and forming or supporting different parts of their own infrastructure 
and infrastructure of the country. The state of development of social and industrial infrastructure in Dnipropetrovsk region is considered, the enterprises that 
play an important role in the life of society of the region are indicated. The ways of stimulating the enterprises to the development of industrial and social 
infrastructure within the limits of decentralization are suggested, the directions of the development of incentives are indicated. The main ways are to stimulate 
the development of the concept of corporate social responsibility (CSR, which has long been widespread in the West and in Europe) of enterprises and to 
expand the use of financial leasing for the development of industrial and social infrastructure.
Key words: enterprise infrastructure, country infrastructure, industrial infrastructure, social infrastructure, decentralization, corporate social responsibility 
(CSR), infrastructure projects, social projects, sustainable enterprise development.

ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ  
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В МЕЖАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
WAYS TO PROMOTE PRODUCTION AND SOCIAL INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENT WITHIN DECENTRALIZATION

Постановка проблеми. Сучасний період роз-
витку нашої країни характеризується швидким та 
цілеспрямованим розгортанням нових процесів 
у реалізації місцевих реформ самоврядування 
і адміністративно-фінансової децентралізації, а 
також комплексу секторальних реформ, які спря-
мовані на прискорення розвитку виробничої та 
соціальної інфраструктури регіонів. 

Інфраструктура (виробнича та соціальна) 
займає важливе ключове місце в розвитку регіо-
нальної економіки та економіки країни в цілому, 
оскільки існування її пов’язане зі станом продук-
тивних сил, а також з територіальним поділом 
праці, з ефективністю функціонування сфери 
матеріального виробництва, із забезпеченням 
придатних умов для життя громадян [1, с. 4].
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Ні для кого не секрет, що з того моменту, як 
Україна стала самостійною державою до теперіш-
нього часу було закрито і втрачено багато об’єктів 
соціальної та виробничої інфраструктури. Тому в 
багатьох регіонах країни відчувається гостра необ-
хідність у відновленні їх достатнього обсягу і якості, 
для сталого розвитку економіки країни в цілому, 
а також забезпечення соціальних і виробничих 
потреб громадян у межах того чи іншого регіону. 
Тому що, з одного боку, інфраструктурне облашту-
вання регіональної економіки у повній мірі залежить 
від інтенсивності темпів модернізації, а з іншого 
боку є постачальником економічного зростання. 
В сучасних умовах структура виробництва характе-
ризується зростаючою орієнтацією не на галузеву, 
а на регіональну систему господарювання в умо-
вах адміністративно-фінансової децентралізації. 
В Україні в сучасних умовах господарювання вини-
кає гостра потреба у прискоренні вирішення існую-
чих проблем розвитку усіх складових виробничої та 
соціальної інфраструктури на макро- і мікрорівнях. 
Причому, для прискорення розвитку виробничої та 
соціальної інфраструктури в межах децентралізації 
потрібно знайти максимально відповідні для цього 
шляхи стимулювання з точки зору самих сучасних 
підприємств, діючих у певному регіоні, та утворюю-
чих або підтримуючих різні частини власної інфра-
структури та інфраструктури країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стан та особливості розвитку соціальної інфра-
структури досліджували такі українські автори 
як Агарков О.А., Вакуленко В.М., Ігнатенко О.С., 
Коломієць І.Ф., Копер Н.Є.,Орлатий М.К., та ін. 
Основні питання промислового розвитку країни, 
її базових галузей та стану виробничої інфра-
структури детально дослідженні Івашовою Н.В., 
Нагорним Є.І., Тєлєтовим О.С. та ін.

Розвиток соціальної сфери територіальних 
громад в умовах адміністративної та фінансо-
вої децентралізації досліджували такі українські 
автори як: Беновська Л.Я., Габрель М.С., Гве-
лесіані А.Г., Гринчишин І.М., Дєєва Н.М., Дуб А.Р., 
Карп’як М.О., Луцків О.М., Максимчук М.В., 
Новіков В.М., Попадинець Н.М., Сторонянська І.З., 
Шульц С.Л. та ін.

Не зважаючи на велику кількість праць та 
досліджень у напрямку вивчення питань стану, 
структури та можливостей розвитку соціальної 
та виробничої інфраструктури, залишається не 
до кінця вирішеним питання їх розвитку в межах 
децентралізації, пошуку, та вибору інструментарію 
стимулювання розвитку соціальної та виробничої 
інфраструктури.

Постановка завдання. Метою дослідження 
у статті є розробка пропозицій, інструментарію 
та пошук шляхів стимулювання для прискорення 
розвитку виробничої та соціальної інфраструктури 
в межах децентралізації.

Досягнення мети здійснюється на основі систем-
ного аналізу сучасного стану соціальної та вироб-
ничої інфраструктури Дніпропетровської області 
України, існуючого досвіду працюючих підприємств, 
прискорення їх розвитку та виявлення можливості 
його застосування в сучасних умовах розвитку еко-
номіки нашої країни за умов децентралізації. А також 
поглиблення вивчення ролі різних суб`єктів госпо-
дарювання у формуванні ефективної соціальної 
та виробничої інфраструктури, пошук інноваційних 
механізмів розвитку та фінансування об`єктів соці-
альної та виробничої сфери з врахуванням досвіду 
провідних у цій галузі країн, існуючого інструмента-
рію, який вже довів свою ефективність.

Виклад основного матеріалу. Інфраструктура 
являє собою сукупність елементів будь-якого 
об'єкта, які мають підлеглий, допоміжний характер 
і забезпечують умови для його нормальної діяль-
ності в цілому. Інфраструктура підприємства являє 
собою комплекс цехів, господарств і служб підпри-
ємства, які забезпечують необхідні умови для його 
функціонування та сталого розвитку [2, с. 84-85].

Розрізняють соціальну та виробничу інфра-
структуру підприємства, а також капітальне будів-
ництво. Соціальна інфраструктура являє собою 
сукупність підрозділів підприємства, які забезпечу-
ють задоволення існуючих соціально-побутових, 
а також культурних потреб співробітників підпри-
ємства. Виробнича інфраструктура являє собою 
сукупність підрозділів, які не приймають безпосе-
редню участь у виробничому процесі зі створення 
основної продукції, що випускається на відповід-
ному підприємстві, при цьому, діяльністю своєю 
сприяють стійкій роботі основних цехів, створю-
ючи для цього весь спектр необхідних виробничо-
технічних умов. 

Розширене і просте відтворення основного капі-
талу будь-якого суб'єкта господарювання з метою 
забезпечення конкурентоспроможності продукції, 
що випускається на цільовий ринок і отримання 
необхідного обсягу бажаного прибутку вимагає 
ведення капітального будівництва. У більшості 
випадків ремонтно-будівельні підрозділи є час-
тиною інфраструктури підприємства і виконують 
поточні і капітальні ремонти будівель і споруд. 
Планування і управління капітальним будівництвом 
і ремонтно-будівельними роботами виконує відділ 
капітального будівництва підприємства (рис. 1). 

Оскільки визначальною у загальній структурі 
підприємства є саме виробнича інфраструктура, 
то слід враховувати основні чинники, які на неї 
впливають рис. 2.

Отже, в сучасних умовах реструктуризація і 
досягнення високих техніко-економічних показни-
ків діяльності підприємства неможливо без зба-
лансованого розвитку, як основного виробництва, 
так і його виробничої та соціальної інфраструк-
тури. Крім того, сучасні реалії такі, що більшість 
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об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
підприємств органічно вписані в межах територій 
місць розташування тих чи інших підприємств, в 
безпосередній близькості до них, тому надають 
певного роду вплив на виробничу і соціальну 
сферу життя сучасного суспільства довкола них.

В теперішній час складається така ситуація, 
що більшість важливих об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури находяться під управ-
лінням приватних компаній, а також передані на 
баланси міських, сільських та селищних рад, які 
в свою чергу не поспішають займатися їх віднов-
ленням та розвитком за відсутністю потрібних на 
це коштів. При цьому, державою вже створюється 
комплекс умов, які спрямовані на розвиток проце-
сів децентралізації, повсюдності місцевого само-
врядування і, передусім, на базовому регіональ-
ному рівні [4, с. 6].

Децентралізація це закономірний напрямок 
реформування, якщо країна обрала для свого 
розвитку шлях прогресу. Польща, Литва та Латвія, 
Словаччина, Естонія, скандинавські країни вже 
пройшли через таку реформу, що, в свою чергу, 
дало поштовх економіці, та соціальному розвитку 
цих країн [5, с. 5-6]. Слід зауважити, що незважа-
ючи на позитивні зрушення в сфері децентралі-
зації, все ще не вистачає бюджетних коштів для 
розвитку багатьох об'єктів соціальної та виробни-
чої інфраструктури. Тому, органи влади звертають 
свою увагу на підприємства, які працюють у від-
повідному регіоні, залучаючи їх до розвитку таких 
важливих сфер, що забезпечують життя суспіль-
ства [6, с. 71-78].

Необхідно розглянути стан розвитку соці-
альної та виробничої інфраструктури у 
Дніпропетровській області. За даними на 2018 рік 
Дніпропетровська область увійшла до п'ятірки 
регіонів-лідерів соціально-економічного розвитку 
регіонів зайнявши 5 місце (опустившись на 1 пози-
цію з 4 місця в 2017 році). За показником розви-
тку інфраструктури регіону 6 місце (з 25 місць) [7]. 
Показник досить високий, це говорить про те, що 
напрямок децентралізації вибрано вірно і суттєві 
зміни в регіоні на краще вже очевидні. На терито-
рії регіону працює багато успішних підприємств 
які вже приймають участь та можуть додатково 
бути залучені до розвитку соціальної та виробни-
чої інфраструктури. В зв'язку з цим місцеві органи 
влади шукають шляхи (на основі існуючого 
досвіду розвинутих країн світу) для стимулю-
вання розвитку виробничої та соціальної інфра-
структури в межах децентралізації з залученням 
до цього процесу містоутворюючих підприємств, 
розташованих у регіонах, на балансі яких є такі 
об'єкти або ж вони розташовані в близькості до 
таких підприємств. Основними шляхами висту-
пають стимулювання розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) підприємств і 
розширення можливостей використання фінан-
сового лізингу для розвитку виробничої та соці-
альної інфраструктури.

На сьогоднішній день концепція КСВ, яка 
поширена на Заході, свідчить про прагнення під-
приємств в добровільному і самостійному ключі 
вирішувати найбільш актуальні проблеми суспіль-
ства, що підвищує рівень довіри споживача до 

Рис. 1. Основні елементи інфраструктури підприємства [3, с. 2-3]
 

Інфраструктура 
підприємства 

Виробнича 
інфраструктура 
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обслуговуючі та допоміжні 
підрозділи підприємства (ремонтні, 

енергетичні, інструментальні, 
транспортні, підрозділи зв'язку, 

складське господарство, пр.); 
допоміжні служби і ділянки, які 
розміщені в цехах; магістральні 

об'єкти, комунікаційні лінії 
електропередачі, водопроводу, 

стисненого повітря, газу, каналізації, 
природоохоронних споруд і ін. 

підрозділи громадського 
харчування, організацій охорони 
здоров'я, дитячих (дошкільних 
та шкільних) установ, закладів 
вищої освіти, а також житлово-

комунального господарства, 
установ фізкультури і спорту, 

відпочинку і культури. 

Капітальне будівництво 
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виробленим товарам, сприяє встановленню довго-
строкової лояльності цільового споживача, значно 
посилюючи корпоративний імідж організації, який 
сьогодні є основним нематеріальним активом, 
одним з найважливіших стратегічних ресурсів, без 
якого абсолютно немислима успішність бізнесу, 
полегшує доступ організації до різного роду ресур-
сів (фінансових, людських, інформаційних, матері-
альних) і допомагає в якісному веденні щоденних 
ділових операцій. Для формування позитивного 
соціального іміджу сьогодні на перший план вихо-
дить соціальна складова діяльності компанії або 
КСВ [8, с. 223-225].

Системна реалізація КСВ передбачає враху-
вання інтересів стейкхолдерів всіх 3-х основних 
груп – люди (персонал), підприємства, споживачі, 
громадські та державні структури [9, с. 12-17]. КСВ 
є засіб приватного врегулювання неринкових від-
носин між компаніями та стейкхолдерами – осо-
бами та інститутами, що існують усередині або 
поза компанією, і що роблять вплив на те, як ком-
панія здійснює свою діяльність, або на яких впли-
ває діяльність компанії [10, с. 22-25]. Головним 
стимулом реалізації політики КСВ є моральні 

міркування, а головними перешкодами для впро-
вадження політики КСВ представники компаній 
називають брак коштів, нестабільну політичну 
ситуацію в країні, недосконалість нормативно-
правової бази, яка б сприяла цій діяльності, та 
податковий тиск [11, с. 5].

Яскравим прикладом розвитку корпора-
тивної соціальної відповідальності в Україні є 
Агроіндустріальний холдинг МХП, який дотриму-
ється принципів сталого розвитку, піклуючись про 
навколишнє середовище за допомогою комплексу 
заходів: сертифікації всіх технологічних проце-
сів і правильної утилізації відходів. Підприємства 
Групи МХП активно взаємодіють з місцевим насе-
ленням в місцях розташування власних виробни-
чих потужностей, підтримуючи стійкий розвиток 
громад. Відповідно до принципів КСВ, холдинг 
бере участь у співфінансуванні соціально орієн-
тованих проектів і самостійно реалізовує проекти, 
які допомагають розвивати регіони присутності 
МХП. За минулий рік на розвиток інфраструк-
тури, сприяння розвитку освіти, спорту і культури, 
допомога медичним закладам і т.д. було виді-
лено понад 110 млн грн. Також компанія розвиває 

 

Ч
ин

ни
ки

, щ
о 

вп
ли

ва
ю

ть
 н

а 
ро

зв
ит

ок
 в

ир
об

ни
чо

ї і
нф

ра
ст

ру
кт

ур
и 

масштаб 
виробництва 

- кількість виробів певного виду, типорозмірів 
продукції визначають формування відповідних за 
спеціалізацією та потужністю підрозділів; 
збільшення обсягів виробництва ускладнює 
внутрішньовиробничі зв’язки і саму виробничу 
структуру підприємства 

складність 
конструкції 

виробів 

вид продукції визначає характер виробничих 
процесів, а, отже, і склад основних цехів, їх 
різноманітність, розмаїття виробничих зв’язків 
між ними  

характер 
технологічного 

процесу 

- пов’язаний із попереднім чинником і залежить 
від нього; складність технології обумовлює 
ускладнення виробничої структури 
підприємства, передбачає розширення видів як 
основних, так і допоміжних та побічних цехів 

рівень спеціалізації 
і кооперування  

підвищення рівня спеціалізації сприяє 
однорідності випуску продукції, зменшенню 
різноманітності цехів, спрощує виробничу 
структуру; спеціалізація веде до розширення 
кооперованих зв’язків з іншими підприємствами, 
що також призводить 

ступінь охоплення 
життєвого циклу 

виробів - якщо підприємство, крім безпосереднього 
виготовлення продукції, її складування і 
транспортування, передбачає сервісне 
обслуговування, то це призводить до створення 
спеціалізованих підрозділів в регіонах, до 
ускладнення виробничої структури  

Рис. 2. Основні чинники, що впливають на розвиток виробничої інфраструктури [2, с. 85-86]
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зелену енергетику: у 2012 році почав свою роботу 
біокомплекс з переробки курячого посліду потуж-
ністю 5 МВт на базі однієї з птахофабрик холдингу. 
Це дозволило мінімізувати енерговитрати, пере-
робляти 100% курячого посліду і компанія отри-
мала надійне джерело відновлюваної енергії. 
У 2020 року також буде запущений ще один біога-
зовий комплекс на базі найбільшої птахофабрики 
МХП і в цілому в Україні потужністю 20 МВт, який 
може стати найбільшим у світі [12].

Слід зазначити той факт, що одне з підпри-
ємств, а саме ПрАТ «Оріль-Лідер», що входить 
до структури холдингу працює у тому числі на 
Дніпропетровщині. 

Ще одним гідним прикладом нашого регі-
ону є порівняно молоде підприємство Компанія 
Інтерпайп – міжнародна вертикально-інтегрована 
трубно-колісна компанія, яка входить в десятку 
найбільших в світі виробників безшовних труб і 
є третім за величиною виробником суцільноката-
них залізничних коліс в світі. Це перший завод, 
побудований «з нуля» за роки незалежності 
України. Охорона здоров'я є одним із пріорите-
тів Інтерпайп. В 2009 року відбулося відкриття 
Єдиного медичного центру Інтерпайп (ЄМЦ 
Інтерпайп) для надання медичних послуг спів-
робітникам, членам їх сімей та жителів регіону 
всіх підприємств Компанії в Дніпропетровську, 
Новомосковську та Нікополі. До складу ЄМЦ 
Інтерпайп увійшло 9 здоровпунктів, обслуговують 
які більш 150 медичних фахівців.

Створення ЄМЦ Інтерпайп дозволило цен-
тралізувати управління процесами надання 
медичної допомоги в Компанії і підвищення ква-
ліфікації персоналу, впровадити єдину систему 
проведення обов'язкових видів профілактичних 
оглядів, надання невідкладної медичної допомоги 
та надання працівникам медичних послуг. 

Сім'ї співробітників – пріоритет Компанії 
Інтерпайп, яка розробила для них спеціальну про-
граму. Діти співробітників відпочивають в завод-
ських оздоровчих таборах за пільговими путівками 
(вартість путівки для дітей співробітників скла-
дає 15% від її повної вартості, решту компенсує 
Інтерпайп і Фонд соціального страхування). Окрім 
того, для дітей співробітників також постійно орга-
нізовують і інші заходи, наприклад, свято до Дня 
знань [13, с. 23-24]. В рамках роботи над будівни-
цтвом заводу була розвинена і навколишня вироб-
нича інфраструктура, а саме електроенергетична 
інфраструктура зовнішнього електропостачання, 
якою в даний час користуються і громадяни, що 
живуть в безпосередній близькості. Реалізація про-
екту будівництва підземної кабельної лінії 330 кВ – 
прорив в області високих технологій у вітчизняній 
електроенергетиці, а також прецедент подаль-
шого використання і поширення напрацьованого 
досвіду і нормативної бази для проектування, 

будівництва та експлуатації кабельних ліній над-
високої напруги в Україні [13, с. 30-31].

Так, очевидно, що для більшості наведених 
компаній соціальна відповідальність бізнесу озна-
чає розвиток і поліпшення умов праці персоналу 
та інвестиції в розвиток регіону. Але таких підпри-
ємств в Україні поки що досить невелика кількість. 
Оскільки наша держава має різні можливості за 
наявними матеріальними ресурсами, то потрібно 
формувати власну модель соціальної відпові-
дальності бізнесу, ураховуючи як помилки так і 
здобутки зарубіжних колег [14, с. 15-19]. Тому пер-
шочерговими заходами, які мають бути направ-
лені на стимулювання розвитку соціальної відпо-
відальності сучасного бізнесу, належить віднести:

– державну пропаганду значення соціальної 
відповідальності, її користі й необхідності як для 
суспільства, так і для самих підприємств;

– формування держаного фонду та залучення 
коштів місцевих бюджетів для часткового дофі-
нансування важливих проектів розвитку соціаль-
ної та виробничої інфраструктури, ініційованими 
самими приватними підприємствами на терито-
ріях їх присутності;

– надання різноманітних податкових пільг;
– формування низки заходів морального сти-

мулювання для підприємців (державних конкурсів, 
грантів, тощо), що вкладають кошти та ресурси в 
соціально значимі проекти регіонів;

– розробка та прийняття чіткої законодавчої бази;
– розвиток фінансового інструментарію стиму-

лювання забезпечення соціальної та виробничої 
інфраструктури необхідним обладнанням, май-
ном, наприклад за допомогою фінансового лізингу.

Так в цілому, розвиток КСВ в Україні потребує 
сприяння з боку держави, яка повинна визнати її 
як бажану поведінку для вітчизняного підприєм-
ництва та розробити комплекс стимулів і заходів 
по поширенню і популяризації КСВ в суспільстві. 
Слід зазначати, що стимулювання у даному сенсі, 
це комплекс заходів нематеріального та матері-
ального характеру, які спрямовані на формування 
мотивів суб’єктів для досягнення цілей підпри-
ємців у напрямку розвитку виробничої та соці-
альної інфраструктури. Розвиток КСВ передба-
чає перехід до системної участі держави в сфері 
стимулювання ініціатив соціально відповідальної 
поведінки суб'єктів підприємницької діяльності. 
Потрібно зауважити, що в межах всієї країни поча-
ток розвитку КСВ належить Національній стратегії 
Сприяння розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу в Україні на період до 2020 року. В рамках 
зазначеного документа позначені напрями дер-
жавної політики, спрямованої на сприяння розви-
тку КСВ. Так серед ключових заходів наведені:

– забезпечення сприятливих правових, фінан-
сових, податкових та організаційних умов для роз-
витку соціального відповідального бізнесу;
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– нормування механізмів стимулювання 
добровільних ініціатив суб'єктів господарювання, 
які вводять у себе політику соціальної відповідаль-
ності і реалізують соціально значущі програми і 
проекти;

– сприяння включенню заходів щодо поши-
рення КСВ до проектів Генеральної угоди, колек-
тивних договорів і угод інших рівнів а також галузе-
вих і регіональних програм розвитку;

– залучення ЗМІ, а також громадських органі-
зацій і академічних кіл до формування та впрова-
дження механізмів стимулювання КСВ;

– сприяння підготовці фахівців з кваліфікації 
«Менеджер з соціальної та корпоративної відпо-
відальності», «Аудитор соціальної відповідаль-
ності», «Експерт із соціальної відповідальності 
бізнесу», проведення навчальних семінарів і тре-
нінгів для підприємців, державних службовців цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади;

– залучення державних органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, гро-
мадських об'єднань підприємців до участі в реа-
лізації міжнародних проектів технічної допомоги з 
питань розвитку КСВ [15, с. 13-15].

Висновки з проведеного дослідження. 
Посилення ролі приватних підприємств в сучасній 
економіці, скорочення частки держави, як безпо-
середнього постачальника товарів і послуг, і кон-
центрація державних зусиль на формуванні рам-
кових умов та інфраструктури функціонування 
ринків – все це ставить бізнес в фокус суспільної 
уваги, підвищуючи необхідність встановлення 
належного рівня відповідальності перед суспіль-
ством. Незважаючи на те, що в Україні КСВ роз-
вивається вже понад 15 років, рівень розуміння 
сутності соціальної відповідальності, її принципів 
в українському бізнесі вкрай низький. На локаль-
ному рівні дієвим стимулом впровадження КСВ 
стало б формування банку даних про потреби кон-
кретного регіону в соціальних інвестиціях, еколо-
гічних проектах, проектах розвитку соціальної та 
виробничої інфраструктури. Окрім того, розробка 
програм фінансового лізингу для підприємств, які 
впроваджують КСВ на регіональному рівні спри-
ятиме їх активній реалізації значущих проектів з 
розвитку соціальної та виробничої інфраструктури 
в місцях своєї присутності.

Подальші дослідження мають проводитися 
в напрямку аналізу основних перешкод впрова-
дження програм та заходів з КСВ, а саме: недо-
сконалість нормативно-правової бази, яка б 
сприяла цій діяльності, нестабільна політична 
ситуація в країні, податковий тиск та брак коштів, 
недостатність інформації про КСВ, а також пози-
тивних прикладів впровадження соціальної від-
повідальності. Виявлення перешкод допоможе 
в розробці цілеспрямованих заходів щодо їх 
усунення, а значить стане можливо викорінити 

проблеми і використовувати наданий новий 
інструментарій для розвитку соціальної та вироб-
ничої інфраструктури в регіонах країни в умовах 
децентралізації.
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