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СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 
І КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Однією з найважливіших цінностей сучасного конституціоналізму визнається 
людина та її права і свободи. Відповідно, значна увага приділяється охороні 
цих прав і свобод, гарантіям їх реалізації, відповідальності за їх порушення. 
Але відповідні зусилля мають застосовувати не тільки органи державної влади 
і органи місцевого самоврядування, — рівень правосвідомості у суспільстві 
також впливає на ситуацію із реалізацією прав і свобод людини. Одним із 
напрямків підвищення правосвідомості, в тому числі конституційної право-
свідомості, є звернення до правовільної поведінки людей у позадержавних гро-
мадських утвореннях. В англомовній літературі відповідний комплекс норм 
отримав назву «корпоративна соціальна відповідальність». 
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Останні дослідження і публікації, присвячені проблемам корпоративної со-
ціальної відповідальності, належать соціологам та економістам. В Україні у 
2009 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата еконо-
мічних наук на тему «Механізм формування корпоративної соціальної відпові-
дальності в управлінні підприємством» [1]. Здебільшого публікації про корпо-
ративну соціальну відповідальність мають оглядовий та / або науково-попу-
лярний характер. Найбільшу кількість матеріалів стосовно корпоративної со-
ціальної відповідальності в Україні розміщено у часопису «Громадянське су-
спільство» та на веб-сайті Центра розвитку корпоративної соціальної відпові-
дальності. 

Для порівняння: значно більше уваги проблемам корпоративної соціальної 
відповідальності приділяють російські вчені. Проте, і у Російській Федерації 
поки що не захищено дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і 
докторів юридичних наук про корпоративну соціальну відповідальність. Але є 
три доктори економічних наук ([2-4]) та три доктори соціологічних наук ( [5-
7]), які захищалися за цією проблематикою. Кандидатських дисертацій про 
корпоративну соціальну відповідальність значно більше. 

Таким чином, недослідженими залишаються юридичні аспекти впровадження 
корпоративної соціальної відповідальності у сучасному українському суспільстві. 
Ціллю статті є визначити ступінь важливості сприяння активному становлен-
ню інституту корпоративної соціальної відповідальності в Україні та визначи-
ти галузь права, за допомогою норм якої доцільно здійснювати нормативно-
правову регламентацію цього процесу. 

Становлення корпоративної соціальної відповідальності в Україні є нагаль-
ним тому, що наразі триває побудова громадянського суспільства, яке вчені 
визначають як «асоціацію людей, в якій кожна людина вільна, володіє не-
відчужуваними природними правами, рівноправна з іншими членами асоці-
ації, самостійна у виборі цивільного правового стану, має можливість асоцію-
ватися з іншими людьми в позадержавні, громадські об'єднання за соціаль-
ною, етнічною, релігійною та ін. належністю; політичними, економічними, 
професійними та ін. інтересами» (М. П. Орзіх), підкреслюючи, що «суспільні 
(позадержавні) відносини, які формуються на цих підставах, розвиваються і 
функціонують на засадах самоврядування, самовиявлення інтересів і волі ок-
ремих індивідів та їх асоціацій, які діють у правовільному (вільному від дер-
жавно-правового впливу) просторі суспільства)» [8, 61]. 

Позадержавний характер громадських об'єднань та відносин, що виника-
ють у процесі створення і функціонування цих об'єднань, привертають увагу 
до корпоративної соціальної відповідальності. 

Протягом останнього десятиріччя у зарубіжній літературі все більше уваги 
приділяється корпоративній соціальній відповідальності. Під корпоративною 
соціальною відповідальністю традиційно розуміють відповідальність органі-
зації за вплив своїх рішень та діяльності (продукти, послуги, процеси) на сус-
пільство і навколишнє середовище, що реалізується через прозору та етичну 
поведінку, яка: 
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— допомагає сталому розвиткові, здоров'ю та добробуту суспільства; 
— зважає на очікування зацікавлених сторін; 
— не суперечить відповідному законодавству та міжнародним нормам пове-

дінки; 
— поширена в усій організації і практикується у її відносинах (діяльність 

організації в рамках сфери свого впливу; Міжнародний стандарт ISO 26000: 
2010, цит. за: [9]). 

Ідея корпоративної соціальної відповідальності охоплює не тільки позадер-
жавні громадські об'єднання, але й бізнес-компанії. Корпоративна соціальна 
відповідальність являє собою самоорганізацію і саморегуляцію цих об'єднань 
на користь суспільства і залежить від ефективності зусиль шести груп учас-
ників (stakeholders): 1) органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування; 2) бізнес-компанії; 3) найомні працівники; 4) споживачі; 5) неуря-
дові організації; 6) освітні та дослідницькі установи. 

В Україні корпоративна соціальна відповідальність практикується переважно 
крупними компаніями (Київстар, АТ «Пласке», Правова група «Павленко і 
Побережнюк», інші) та / або філіями зарубіжних бізнес-структур (Ernst and 
Young, Mary Kay, PricewaterhouseCoopers, інші). Дослідження стану корпора-
тивної соціальної відповідальності у 2005-2010 рр., яке проводилося Центром 
розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні, свідчить: в 
Україні здебільшого розуміють корпоративну соціальну відповідальність як 
чесні практики ведення бізнесу (54,7 % респондентів), розвиток власних пра-
цівників (57,8 %), благодійницьку діяльність на користь суспільства (58,1 %) 
[10]. Стосовно середнього та дрібного бізнесу, а також інших груп зацікавле-
них осіб, дослідники впевнені: вони потенційно готові запровадити власні про-
грами корпоративної соціальної відповідальності, їм бракує тільки зовнішньої 
допомоги у формі знань та інформації [10; 11]. 

Таким чином, основними проблемами, які перешкоджають популяризації і 
повному та точному розумінню сутності корпоративної соціальної відповідаль-
ності в Україні, є брак інформації і пасивність переважної більшості груп за-
цікавлених осіб. Думається, що вирішенню цих питань сприятиме звернення 
до проблем корпоративної соціальної відповідальності дослідників конститу-
ціоналізму. 

Може здаватися, що корпоративна соціальна відповідальність є міжгалузе-
вим інститутом здебільшого галузей приватного права — трудового, господар-
ського, цивільного. Але думається, що стандарти корпоративної соціальної відпо-
відальності в Україні доцільно впроваджувати переважно через конституцій-
но-правові норми. 

По-перше, конституціоналізм як політико-правова доктрина ґрунтується 
на конституційній правосвідомості, і зарубіжний досвід свідчить про те, що 
корпоративна соціальна відповідальність є важливим чинником її формуван-
ня. Успіхи у сфері впровадження корпоративної соціальної відповідальності 
позитивно впливають на рівень конституційної правосвідомості у суспільстві, 
сприяють ефективній реалізації прав і свобод людини (як індивідуальних, так 
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і колективних). Вчені виокремлюють чотири послідовні етапи формування 
конституційної правосвідомості: інформаційний, оціночний, емоційний та ус-
тановчий [12]; корпоративна соціальна відповідальність є найбільш важливою 
на першому, інформаційному, етапі. 

По-друге, практичне використання інформації, отриманої про корпоратив-
ну соціальну відповідальність при формуванні конституційної правосвідомості 
є, як вже зазначалося, цінним внеском у процес побудови громадянського сус-
пільства. 

По-третє, корпоративна соціальна відповідальність є відносно новим пред-
метом дослідження для вітчизняної юридичної науки. Публікації, присвячені 
корпоративній соціальній відповідальності, почали з'являтися у середині 
2000-х рр., їх авторами є переважно економісти. У юридичних науках корпо-
ративній соціальній відповідальності не присвячувалося жодної дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук або доктора наук, жодної конфе-
ренції або «круглого столу», жодної монографії або збірки. Законодавство, на 
якому було б можливим ґрунтувати розвиток корпоративної соціальної відпо-
відальності в Україні, є фрагментарним, — фактично, воно представлено Зако-
ном від 5 жовтня 2000 р. «Про державні соціальні стандарти та державні со-
ціальні гарантії» та Законом від 23 грудня 2010 р. «Про соціальний діалог в 
Україні». 

Однак ці закони України недостатньо розвивають зміст конституційних 
норм про те, що Україна є соціальною державою (ст. 1), що права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави 
(ст. 3), що держава забезпечує соціальну спрямованість економіки (ст. 13), 
що громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії 
та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та для 
задоволення широкого кола інтересів, в т.ч. і соціальних (ст. 36), що грома-
дяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх 
трудових і соціально-економічних прав та інтересів (ст. 36) та багатьох інших 
норм Конституції України у контексті корпоративної соціальної відпові-
дальності. 

Зважаючи на це, а також на згадувану вищу проблему із низьким рівнем 
інформованості про корпоративну соціальну відповідальність, думається, що 
найбільшу увагу до корпоративної соціальної відповідальності забезпечить нор-
мативно-правова регламентація її основ за допомогою норм саме конституцій-
ного права. Це приверне увагу теоретиків та практиків до корпоративної со-
ціальної відповідальності, а також сприятиме подальшому закріпленню основ 
корпоративної соціальної відповідальності за допомогою норм інших галузей 
права — переважно адміністративного, трудового, цивільного, податкового, 
господарського. 

Важливість конституційної правосвідомості як невід'ємної складової сучас-
ного українського конституціоналізму обумовлює необхідність приділення уваги 
корпоративній соціальній відповідальності галуззю конституційного права — 
провідною галуззю системи права України. За допомогою конституційного ре-
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гулювання закріплюються найголовніші принципи і положення, які визнача-
ють напрямки суспільного та державного розвитку. Конституційне право іме-
нують правом «соціального служіння», яке, як публічне право, «має на меті 
добро загалу... намагається осягнути добро людини через здійснення добра 
суспільства» [13]. 

Предметом правового регулювання конституційного права традиційно вва-
жають три групи суспільних відносин у сфері: 1) основ правового становища 
особистості; 2) основ юридичної організації держави; 3) «організаційної і фун-
кціональної єдності суспільства як цілісної соціальної системи» (Ю. М. Тоди-
ка). Корпоративна соціальна відповідальність є істотною для підвищення ефек-
тивності внеску кожної з цих груп суспільних відносин у побудову правової 
держави. Корпоративна соціальна відповідальність спрямована на побудову 
гармонійного, безпечного суспільства, у якому панує злагода та добробут (тре-
тя група суспільних відносин). Таке суспільство може бути побудовано за умо-
ви максимально повної реалізації соціальних прав особистості (перша група 
суспільних відносин), що можливо лише за умови інтеграції зусиль усіх сек-
торів суспільства — «третього» (громадського неприбуткового) сектора, бізнес-
сектора та органів державної влади і органів місцевого самоврядування (перша 
група суспільних відносин). 

Конституційне право як галузь використовує переважно метод субординації, 
що обумовлюється особливим предметом її правового регулювання. Правовідно-
сини, які виникають з приводу корпоративної соціальної відповідальності, 
сприятимуть збільшенню використання у галузі конституційного права прита-
манних цій галузі методів координації та реординації. 

Сучасний український конституціоналізм є «відкритим» для сучасних те-
орій, якщо вони відповідають його основним принципам. Однією з таких те-
орій наразі є теорія корпоративної соціальної відповідальності. Її інтеграція у 
сучасний український конституціоналізм полегшить побудову громадянського 
суспільства, сприятиме росту конституційної правосвідомості та забезпечить 
більш ефективний захист прав і свобод людини. 

Регламентація основ корпоративної соціальної відповідальності за допомо-
гою норм конституційного права активізує правотворчість у адміністративно-
му, цивільному, трудовому законодавстві, інших галузях законодавства та спри-
ятиме впровадженню в Україні кращих практик корпоративної соціальної відпо-
відальності і її міжнародно-правових стандартів. 

Водночас, звернення конституціоналістів до вивчення проблем корпоратив-
ної соціальної відповідальності в Україні сприятиме заповненню інформацій-
ної прогалини у цій сфері суспільних відносин як для усіх груп зацікавлених 
осіб у цілому — для органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, бізнес-компаній, найомних працівників, споживачів, неурядових органі-
зації та освітніх та дослідницьких установ, — так і для останньої групи зокре-
ма. Адже більшість фахівців у сфері конституційного права є співробітниками 
освітніх та дослідницьких установ, традиційною прерогативою яких є поши-
рення знань та збільшення рівня інформованості населення. 
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Висновки з даного дослідження. Становлення інституту корпоративної со-
ціальної відповідальності в українському суспільстві відбувається надзвичай-
но повільно і фрагментарно — зокрема, у юридичних науках увага корпора-
тивній соціальній відповідальності майже не приділяється, незважаючи на її 
надзвичайну важливість для побудови громадянського суспільства і захисту 
прав і свобод людини. Враховуючи тісний зв'язок між корпоративною соціаль-
ною відповідальністю та конституціоналізмом у його сучасному розумінні, а та-
кож те, що інститут корпоративної соціальної відповідальності охоплюється 
предметом галузі конституційного права, в Україні доцільно закріпити основи 
її нормативно-правової регламентації у конституційно-правових нормах. Перс-
пективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаються у висуванні відпо-
відних законопроектних пропозицій. 
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ністю та конституціоналізмом у його сучасному розумінні, а також те, що інститут корпоративної 
соціальної відповідальності охоплюється предметом галузі конституційного права, в Україні до-
цільно закріпити основи її нормативно-правової регламентації у конституційно-правових нормах. 

Ключові слова: конституціоналізм, корпоративна соціальна відповідальність, конституційне 
право, предмет конституційного права. 
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Summary 
Mishyna N. V. Modern Ukrainian Constitutionalism and Corporate Social Responsibility. — 

Article. 
The article covers the problems of the creation of the basics of the corporate social responsibility 

in Ukraine. This institute develops extremely slowly, and the legal science practically doesn't contribute 
to this development. The author states it is vital and advisable to include the basics of these regulations 
to the constitutional legal norms — as the constitutional law is the trend-creating branch of law and 
legislation in Ukraine. 
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Б. А. Пережняк 

ДЕРЖАВНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЗВИТКОМ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ 

Питання державного керівництва, управління і регулювання такою сферою 
соціально-культурного (духовного) будівництва, як, зокрема, культура, має 
важливе значення у процесі сьогоднішнього державотворення в Україні. 

Актуальність цієї статті обумовлюється тим, що процеси державотворення 
в Україні вимагають значного підвищення якості й ефективності управлін-
ської діяльності в соціально-культурній (духовній) сфері, і зокрема, у сфері 
культури і мистецтва, функціональної результативності органів державного 
управління, особливо на сучасному етапі крупномасштабної адміністративної 
реформи — оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. 
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