
137

2. Богуцький О. Аналіз соціально-економічної категорії рівня життя населення Украї-
ни / О. Богуцький // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 2. — C. 43—47.

3. Гончарова С.Ю. Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація /
С.Ю. Гончарова, Ю.П. Радушко // Бізнес-Інформ. — 2012. — №6. — С. 114—117.

4. Горшенина Е.В. Региональные экономические исследования: теория и практика /
Е.В. Горшенина: Монография. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. — 203 с.

5. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалі-
зація [Текст]: монографія / І. В. Гукалова; Інститут географії НАН України. — К.: 2009. —
347 с.

6. Іляш О.І., Гринкевич С.С. Економіка праці та соціально- трудові відносини: навч.
посіб. / Іляш О.І., Гринкевич С.С. — К.: Знання, 2010. — 476 с.

7. Кремлев Н.Д. Проблемы оценки уровня жизни населения / Н.Д. Кремлев // Вопросы
статистики. — 2000. — №8— С. 18—23.

8. Лапушняк М. Еволюція наукових поглядів на сутність соціально-економічної кате-
горії «рівень життя населення» та методику її дослідження / М. Лапушняк // Часопис соці-
ально-економічної географії. — 2013. — №15(2). — С. 127—130.

9. Мандибура В.О. Рівень життя населення та механізми його регулювання : Автореф.
дис... д-ра екон. наук : 08.09.01 / В.О. Мандибура; НАН України. Ін-т економіки. — К.,
1999. — 36 c.

10. Мірошниченко О.Ю. Статистичне оцінювання рівня життя населення: автореф.
дис... канд. екон. наук: 08.00.10 / О.Ю. Мірошниченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. —
К., 2008. — 20 с.

11. Парето В. Учебник политической экономии. — Урал LTD, 1999. — 273 с.
12. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж.,

Держ. ком. статистики України; За ред. Л. М. Черенько. — К.: ТОВ «Видавництво «Кон-
сультант», 2006. — 428 с.

13. Рєвнівцева О. В. Історичні аспекти дослідження рівня життя населення // Вісник
ЖДТУ: Серія: економічні науки. — 2005. — № 31. — С. 228—235.

14. Садова У.Я. Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою міст-
кістю ринку праці / У.Я. Садова, Л.К. Семів // Регіональна економіка. — 2005. — № 2. —
С. 92—102.

15. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология эко-
номической классики: В 2 т. — М., 1991. — Т. 1. — 375 с.

16. Узунов Ф. В. Теоретические основы оценки уровня и качества жизни населения ре-
гионов // Бизнес Информ. — 2002. — № 11—12. — С. 80 — 85.

17. Юхименко П. І. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник /
П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. — К. : Знання, 2011. — 646 с.

18. Dijkstra, L., P. Annoni, and K. Kozovska (2011). A new regional competitiveness index:
theory, methods and findings. European Union Regional Policy Working Paper 02/2011, 26 р.

Стаття надійшла до редакції 11.07.2014 р.

УДК 330.342.146:316.42
Дейч М.Є.,

канд. наук з держ. упр., доц.,
Донецький державний університет управління
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У статті розглянуто благодійність у контексті соціальної відповідальності. Показано
специфіку благодійності в українському суспільстві. Обґрунтовано доцільність залу-
чення потенціалу благодійництва до формування соціальної відповідальності в суспі-
льстві методами соціального інвестування, запропоновано основні напрями таких ін-
вестицій.
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В статье рассмотрена благотворительность в контексте социальной ответствен-
ности. Показана специфика благотворительности в украинском обществе. Обосно-
вана целесообразность вовлечения потенциала благотворительности в процессы фо-
рмирования социальной ответственности в обществе методами социального
инвестирования, предложены основные направления таких инвестиций.

The article considers the charity in the context of social responsibility. The specificity of
charity in Ukrainian society is stated. Expediency of charity potential involvement in
processes of formation of social responsibility by using social investment methods is
grounded, the basic directions of such investments are proposed.
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Вступ. Одним із важливих проявів соціальної відповідальності в суспільстві,
який одночасно характеризує і перспективи становлення соціально відповідальної
поведінки суб’єктів соціального розвитку, є наявність і розвиненість у ньому бла-
годійності. Розвинена благодійна діяльність свідчить про ціннісно-мотиваційну
готовність суспільства до соціально відповідальної поведінки ключових суб’єктів
його розвитку та впровадження відповідних організаційно-управлінських, інсти-
туційних, нормативно-правових, фінансових та інших механізмів підтримки соці-
альної відповідальності, як на державному, так і на регіональному та місцевому
рівнях.

Одним з ключових напрямів розробки та впровадження ефективних механізмів
діяльності в сфері соціальної відповідальності та, зокрема, благодійництва є на
цей час концепція соціального інвестування [1; 2; 5; 7]. Розробка та впровадження
таких механізмів потребує урахування, з одного боку, стану та динаміки змін у
сфері соціальної відповідальності, які існують на цей час в Україні, а з іншого —
сучасного світового досвіду створення механізмів, що забезпечують соціально
відповідальну поведінку ключових суб’єктів розвитку суспільства.

В Україні наразі існує низка проблем, що перешкоджають втіленню принципів
соціальної відповідальності у реальну практику соціально-економічної діяльності
суспільства. Дослідження цих проблем і пошук шляхів їх вирішення містяться в
роботах О. Грішнової, А. Колота, Е. Лібанової, О. Новікової та багатьох інших
учених. До переліку найгостріших проблем відносяться відсутність реальної під-
тримки з боку держави та бізнесу, недостатня розробленість питань нормативно-
правового забезпечення соціально відповідальної діяльності, невирішеними також
залишається велика кількість питань її науково-методичного забезпечення.

Зокрема, недостатньо дослідженою в контексті соціальної відповідальності за-
лишається сфера благодійної діяльності, яка за своєю суттю може розглядатись як
специфічний і вельми яскравий прояв соціально відповідальної поведінки. В цьо-
му контексті перспективним може стати дослідження умов і можливостей поєд-
нання наявного у суспільстві потенціалу благодійної діяльності із новітніми мето-
дами та технологіями забезпечення соціальної відповідальності бізнесу, зокрема
— з механізмами соціального інвестування.

Постановка завдання. Мета даного дослідження полягає у визначенні особ-
ливостей існуючого в українському суспільстві потенціалу доброчинної діяльнос-
ті та обґрунтуванні напрямів його залучення до розвитку соціальної відповідаль-
ності на основі механізмів соціального інвестування.

Результати дослідження. Рівень участі у благодійній діяльності, як організа-
цій, так і простих громадян, є важливим показником, що характеризує ступінь го-
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товності суспільства та основних суб’єктів його розвитку до соціально відповіда-
льної поведінки1. Причому має значення як безпосередня участь у благодійній ді-
яльності, так і опосередкована — через підтримку та участь у діяльності благодій-
них організацій і фондів.

У цьому зв’язку показовими є результати дослідження «Всесвітній індекс бла-
годійності», який проводиться щорічно крупною британською благодійною орга-
нізацією Charities Aid Foundation (CAF) на базі даних всесвітнього опитування
компанії Gallup (Gallup’s WorldView poll)2.

У табл. 1 вибірково наведено окремі порівняльні дані по різних країнах за ре-
зультатами дослідження 2013 року, у тому числі по Україні, за такими параметра-
ми, як участь у добровільній благодійній діяльності (волонтерство), фінансові по-
жертвування, а також з такого важливого показника, як «готовність допомогти
незнайомцю».

Таблиця 1
УЧАСТЬ У СОЦІАЛЬНО-БЛАГОДІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

Місце
в рейтингу

Країна Жертвують гроші,
%

Беруть участь у волон-
терській діяльності, %

Готові допомогти не-
знайомцю, %

1 США 62 45 77

22 Германія 47 27 56

77 Франція 24 25 35

84 Польща 32 12 37

102 Україна 8 29 36

123 Росія 6 17 33

135 Греція 6 4 30

Як видно з даних таблиці, на даний момент ситуація з благодійністю на Украї-
ні є в цілому неблагополучною. За значенням сукупного індексу зазначених трьох
параметрів Україна у 2013 році зайняла 102 місце в рейтингу (хоча за даними та-
кого ж дослідження 2012 року вона займала 111 місце) [8], і значно поступається
розвиненим країнам. Характерною особливістю благодійності в Україні є дуже
низьке число людей, які жертвують гроші на благодійні цілі. Основні причини —
це низький рівень життя, бідність основної маси населення та недовіра людей до
благодійних інститутів (фондів, громадських організацій), а також непоінформо-
ваність про їх діяльність, загальна нерозвиненість і непрозорість діяльності цих
інститутів. Тобто, грошові пожертви та інституційна благодійність находяться на
низькому рівні.

У той же час показники участі в добровольчій діяльності і готовності допомог-
ти незнайомцеві, хоча і поступаються цим показникам по розвинутим країнам,
проте відрізняються не настільки радикально, і знаходяться приблизно на тому ж
рівні, як і у таких європейських країн, як Франція та Польща. Українські дослід-
ники також відмічають схильність більшості українців довіряти власним можли-
востям здійснювати благодійну діяльність, надаючи безпосередню допомогу тим,
хто її потребує [3, с. 36].

                         
1 Хоча в ряді досліджень благодійність і соціально відповідальна поведінка розглядаються як окремі явища

[7, с. 80—81], аналіз їхньої ціннісно-мотиваційної складової свідчить про їхню значну спорідненість і взаємну
кореляцію. Про це також свідчить той факт, що суспільства, яким притаманні розвинені практики благодійної
діяльності, одночасно характеризує і висока ступінь розвиненості корпоративної соціальної відповідальності.

2 Детальніше про це опитування див. [9].



140

Таким чином, можна зробити висновок, що на індивідуальному рівні в суспіль-
стві існує певний потенціал залучення до доброчинної та соціально відповідальної
діяльності, специфічною рисою якого більша готовність до безпосередньої участі,
ніж до грошових пожертв.

Виходячи із зазначеного, при формуванні стратегії розвитку соціальної відпо-
відальності акцент доцільно робити на створенні відповідних організаційно-
управлінських та інституційних умов, з тим, щоб залучити та ефективно викорис-
тати наявний потенціал благодійності, який уже існує на рівні індивідуальної сві-
домості. При розробці такої стратегії та механізму і заходів щодо її практичної ре-
алізації, обов’язково повинні враховуватися стан і динаміка факторів, які
впливають на розвиток благодійності.

До таких факторів можуть бути віднесені:
• ступінь розвиненості інститутів, що займаються благодійною діяльністю

(релігійних організацій, громадських організацій, благодійних фондів), основні
напрямки реалізованої ними благодійної діяльності, чисельність і кваліфікація їх
співробітників, досвід і тривалість роботи;

• особливості нормативно-правового забезпечення благодійної діяльності, ко-
ло питань, який ним регулюється;

• ступінь релігійності суспільства, того, яке значення в повсякденному житті
людей має релігія;

• ступінь організаційно-управлінської, фінансової, інформаційної та іншої
підтримки благодійної діяльності з боку бізнесу та органів влади;

• кількість і ресурсна (фінансова, кадрова, матеріально-технічна) забезпече-
ність діяльності благодійних організацій (обсяги та джерела фінансування, наяв-
ність необхідних кадрів та ін.);

• прозорість і зрозумілість використання фінансових коштів, що виділяються
на благодійність, основні напрями використання коштів;

• наявність вільного доступу до інформації про джерела і напрямки витрачан-
ня фінансових коштів, що виділяються на благодійність;

• наявність науково-методичного забезпечення впровадження механізмів і
процедур розвитку благодійної діяльності, соціологічного моніторингу процесів,
що відбуваються в цій сфері;

• історичний досвід благодійної діяльності, наявні в цій сфері традиції;
• структура мотивів участі у благодійній діяльності — як особистих (індиві-

дуальних — мотивація окремих людей), так і корпоративних (мотиви організацій),
їх співвідношення і динаміка.

Стратегія залучення потенціалу благодійності до формування соціальної від-
повідальності в суспільстві має враховувати всі ці чинники та містити відповідні
напрями, форми та методи діяльності.

У вже зазначеному контексті окремий інтерес представляють мотиви благодій-
ності та соціально відповідальної поведінки, бо саме стан ціннісно-мотиваційної
сфери людини та суспільства у вирішальний мірі визначає перспективи впрова-
дження тих чи інших інституційних механізмів розвитку. При аналізі мотивів бла-
годійної діяльності необхідно розрізняти індивідуальні мотиви та мотиви органі-
зацій і корпорацій, бо вони різняться та потребують різних підходів щодо
впровадження відповідних стимулів.

До числа основних мотивів благодійності приватних осіб дослідники зазвичай
відносять1 моральні мотиви (милосердя, альтруїзм, громадянська позиція), влас-
ний досвід і співчуття, релігійні мотиви, симпатія чи жалість, прагнення спокуту-
                         

1 Див. про це, зокрема [6]
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вати свою провину перед суспільством або конкретними людьми за свою діяль-
ність, мода, особисте задоволення від благодійного вчинку та ін.

До мотивів благодійності, які притаманні організаціям (у першу чергу — біз-
нес-структурам) зазвичай відносять вирішення місцевих проблем задля зняття со-
ціальної напруженості на територіях діяльності організації, поліпшення відносин з
місцевою владою та спільнотою, поліпшення іміджу компанії, прояв альтруїзму,
співчуття до ближніх, просування продукту — товару або послуги, забезпечення
доступу до ринку або певних цільових груп, демонстрація соціальної відповідаль-
ності компанії, міркування престижу, виховання лояльності до компанії, організа-
ція корисного дозвілля для співробітників фірми, клієнтів і партнерів, лобіювання
інтересів компанії [6; 4, с. 184—186].

Співставлення цих двох груп мотивів свідчить про суттєві відмінності мотива-
ції індивідів та організацій до доброчинної діяльності. Серед мотивів організацій
велику питому вагу мають прагматичні мотиви, пов’язані із формуванням сприят-
ливого середовища задля успішної діяльності організації, створенням конкурент-
них переваг і формуванням власного іміджу.

Крім того, на відміну від індивідів, організації значно більшу увагу приділяють
ефективності використання ресурсів, які вони витрачають на благодійність. У цьо-
му зв’язку в сфері підходів до організації благодійної діяльності сформувалась стій-
ка тенденція переходу від розуміння благодійності як «роздачі грошей» тим, хто їх
потребує до проектно-цільового підходу, у якому акцент робиться на пошуку сис-
темного вирішення проблем і забезпеченні ефективності досягнення поставлених
цілей і витрачання виділених для цього ресурсів (не тільки фінансових, а й кадро-
вих, організаційних, інформаційних, інтелектуальних). Кризові явища у світовій
економіці посилили цю тенденцію, і тепер мова йде не про те, щоб витратити на
благодійність більше грошей, а про те, щоб максимально ефективно їх використати.

Компанії прагнуть не просто витрачати кошти на благодійність, а саме інвесту-
вати в програми та проекти, що створюють «нову соціальну вартість». Мета поля-
гає у тому, щоб, по аналогії з бізнесом, досягти максимальної соціальної віддачі
на вкладені кошти. Саме такий підхід є основою соціального інвестування, яке
останнім часом стало основним трендом у розробці та реалізації бізнес-
структурами благодійних програм. Благодійне соціальне інвестування дозволяє
бізнесу органічно поєднати прагматичні та непрагматичні мотиви благодійної дія-
льності та є найперспективнішою практичною формою реалізації соціальної від-
повідальності.

Основними напрямами такого благодійного соціального інвестування є:
• створення інфраструктури благодійної діяльності, розвиток її організацій-

но-методичної та кадрової підтримки через забезпечення діяльності відповідних
ресурсних центрів;

• пошук найбільш плідних і перспективних ідей, спрямованих на вирішення
духовно-моральних і соціальних проблем і створення необхідних умов для їх реа-
лізації;

• залучення до благодійної діяльності все більшого числа суб’єктів, у першу
чергу — органів влади, громадських організацій і добровольчих рухів, підтримка
їх соціально корисної діяльності;

• розвиток інтернет-простору благодійної діяльності — форумів, банків ідей і
методичних розробок;

• підтримка самоорганізованої суспільно-корисної та благодійної діяльності
та ініціатив на національному, регіональному та місцеву рівнях.

Основними та найпопулярнішими сферами благодійного соціального інвесту-
вання є:
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• соціальна сфера — через створення та підтримку відповідної інфраструктури
задля допомоги соціально незахищеним категоріям громадян: дітям, матерям, літ-
нім людям, інвалідам, ветеранам, малозабезпеченим і об’єднують їх організаціям;

• культура і мистецтво — разова або постійна підтримка закладів культури,
бібліотек, а також діячів мистецтва, літератури, кіно;

• освіта — надання стипендій і грантів для викладачів і студентів, оплата
стажувань за кордоном, допомога в створенні матеріально-технічної бази освіт-
нього процесу;

• наука — допомога фундаментальній і прикладній науці в розробці іннова-
ційних технологій (у тому числі соціальних технологій), організаційна та фінансо-
ва підтримка досліджень, які не мають безпосередньої комерційної віддачі, але
створюють значну «соціальну вартість» — через пошук і реалізацію шляхів вирі-
шення соціальних проблем суспільства;

• охорона здоров’я — допомога медичним установам (фінансування покупки
обладнання, медикаментів, оплата навчання та перепідготовки співробітників);

• охорона природи і навколишнього середовища — фінансування екологіч-
них програм, захист навколишнього середовища, вирішення екологічних проблем
місцевих спільнот;

• підтримка засобів масової інформації — виділення грантів, створення мате-
ріально-технічної бази.

Реалізація благодійних соціальних інвестицій у цих сферах дозволяє значно
збільшити ресурсну базу благодійної діяльності (у першу чергу — через створен-
ня відповідної інфраструктури та залучення з її допомогою людських ресурсів) і
значно підвищити ефективність її використання та загальну результативність бла-
годійної та соціальної діяльності.

Висновки. Обсяги благодійних пожертвувань в Україні суттєво поступають-
ся відповідним показникам розвинених країн, причому як в абсолютному, так і у
відносному вимірі. Крім того, частка індивідуальних пожертв у загальній струк-
турі витрат на благодійність украй мала, що говорить про неготовність людей
жертвувати гроші на благодійність (у першу чергу — через низький рівень жит-
тя переважної більшості населення). У той же час, незважаючи на неготовність
людей жертвувати гроші, ті ж самі дослідження показали досить високий рівень
готовності людей брати безпосередню участь у діяльності з надання благодійної
допомоги (цей рівень фактично відповідає рівню, який характерний для розви-
нених країн).

Таким чином, існує певний потенціал розвитку благодійності, який за певних
умов може бути залучений до процесів розвитку соціальної відповідальності в
суспільстві. На даному етапі доцільно зосередитися на організації та підтримці
саме добровольчої благодійної діяльності, тобто залучення в першу чергу люд-
ських ресурсів (у першу чергу шляхом створення за допомогою соціального ін-
вестування відповідної інфраструктури розвитку доброчинної та волонтерської
діяльності).

Також слід відзначити загальносвітову тенденцію поступового переходу від
простої допомоги (у першу чергу фінансової) тим, хто її потребує — до соціаль-
ного інвестування, спрямованого на максимізацію соціально корисного результату
і системне вирішення проблем через роботу з причинами, а не наслідками.

Залучення потенціалу благодійництва до формування соціальної відповідаль-
ності доцільно проводити за допомогою механізмів благодійного соціального ін-
вестування, у першу чергу шляхом вирішення інфраструктурних завдань, поси-
лення дослідницької та аналітичної складових діяльності, залучення та консо-
лідації у рамках цих інвестиційних проектів усіх ресурсів, необхідних для вирі-
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шення соціальних проблем (фінансових, кадрових, організаційних, науково-мето-
дичних, інформаційних).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В статье раскрываются основные социальные проблемы инновационного развития.
Обоснована необходимость их разрешения для обеспечения успешного и устойчивого
инновационного развития. Важнейшим ресурсом инновационного развития выступа-
ет человек и его разнообразные способности, развитие которых становится главным
фактором инновационного прорыва.

У статті розкрито основні соціальні проблеми інноваційного розвитку. Обґрунтовано
необхідність їх вирішення для забезпечення успішного і стійкого інноваційного розвит-
ку. Найважливішим ресурсом інноваційного розвитку виступає людина і її різномані-
тні здібності, розвиток яких стає головним чинником інноваційного прориву.
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