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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: наукового абстрагування – при виокремленні сутнісних рис соціальновідповідальної діяльності бізнесу; індукції та дедукції – при встановленні
особливостей

інституціонального

середовища

України;

історичного

та

логічного аналізу – при доведенні необхідності та визначенні напрямів
подальших інституційних реформ в нашій країні.
Результати. На основі існуючих підходів до визначення сутності та форм
прояву соціальної відповідальності бізнесу даний феномен визначено як
діяльність, яка у межах реалізації економічного інтересу до максимізації
прибутку породжує суспільний соціально-економічний ефект. Доведено
необхідність якісного посилення держави задля забезпечення законодавчих
засад та організаційних механізмів впровадження соціальної відповідальності у
економічну практику України.
Розглянуто

тенденції

та

суперечності

становлення

інститутів

громадянського суспільства в нашій країні. Доведено, що ефективність
взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства в Україні залежить від
якості інституційних реформ та здатності суспільства до зміни стереотипів
поведінки господарюючих суб’єктів.
Новизна. Удосконалено визначення категорії «соціальна відповідальність
бізнесу» через її визначення як діяльності, що в межах реалізації економічного
інтересу до максимізації прибутку породжує суспільний соціально-економічний
ефект.
Практична

значущість.

Визначено

основні

напрями

подальших

інституційних змін з метою підвищення якості освіти та виховання в людині
потреби

в

саморозвитку

і

постійному

підвищенні

культурного

та

інтелектуального рівнів, ідеологічному налаштуванні на соціальну взаємодію і
добровільну згуртованість навколо соціальних цілей.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу та держави, мотивація
бізнесу до соціально-відповідальної поведінки, участь держави у формуванні
соціально-відповідальної поведінки, громадянське суспільство у забезпеченні
соціальної відповідальності, інституціональні реформи.
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