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Карпенко О. О. Кластерна соціальна відповідальність як основа розвитку кластерів
З 2000-х років у ролі нових структуроутворюючих ланок сучасного виробництва в різних економіках світу успішно виступають  кластери – 
сітьові  інноваційні екосистеми особливого класу. Природа кластера є двоїстою: за своїми функціями – економічна система, а  як об'єднання 
суб’єктів – соціальний феномен. На даному етапі розвитку теорії кластеризації чіткого формалізованого механізму узгодження економічних і 
соціальних аспектів функціонування кластера не існує. У статті обґрунтовано необхідність формування та функціонування кластерів на прин-
ципах соціальної відповідальності, досліджено еволюцію концепцій соціальної відповідальності, введено у науковий обіг поняття «кластерна 
соціальна відповідальність», побудовано модель та визначено принципи кластерної соціальної відповідальності. Для успішного формування та 
функціонування кластерів необхідно, передусім, думати про суспільний добробут, а не відстоювати будь-якою ціною індивідуальні інтереси кож-
ного партнера. Зроблено висновок про те, що формування та функціонування кластерних об'єднань підприємств і організацій, науки й освіти, 
держави на принципах соціальної відповідальності – це об'єктивна необхідність розвитку економіки та суспільства.
Ключові слова: кластер, модель «потрійної спіралі», освіта і наука, влада, бізнес, кластерна соціальна відповідальність.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 20. 
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Карпенко О. А. Кластерная социальная ответственность  

как основа развития кластеров
С 2000-х годов в роли новых структурообразующих звеньев современ-
ного производства в различных экономиках мира успешно выступают 
кластеры – сетевые инновационные экосистемы особого класса. При-
рода кластера является двойственной: по своим функциям – экономи-
ческая система, а как объединение субъектов – социальный феномен. 
На данном этапе развития теории кластеризации четкого формали-
зованного механизма согласования экономических и социальных аспек-
тов функционирования кластера не существует. В статье обосно-
вана необходимость формирования и функционирования кластеров 
на принципах социальной ответственности, исследована эволюция 
концепций социальной ответственности, введено в научный оборот 
понятие «кластерная социальная ответственность», построена 
модель и определены принципы кластерной социальной ответствен-
ности. Для успешного формирования и функционирования кластеров 
необходимо, прежде всего, думать об общественном благосостоянии,  
а не отстаивать любой ценой индивидуальные интересы каждого пар-
тнера. Сделан вывод о том, что формирование и функционирование 
кластерных объединений предприятий и организаций, науки и образо-
вания, государства на принципах социальной ответственности – это 
объективная необходимость развития экономики и общества.
Ключевые слова: кластер, модель «тройной спирали», образование и 
наука, власть, бизнес, кластерная социальная ответственность.
Рис.: 3. Табл.: 1. Библ.: 20. 
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Karpenko O. O. Cluster's Social Responsibility as the Basis  

for Cluster Development
Beginning from 2000-ies, clusters successfully serve as new structural links of 
contemporary production in various world economies, becoming the network 
innovation ecosystems of a special class. Cluster has a dual nature: as to its 
functions it corresponds to an economic system, as a combination of entities – 
to a social phenomenon. At the present stage of development of the theory of 
clustering, there is not a clear formalized mechanism to harmonize both economic 
and social aspects in functioning of cluster. The article substantiates the necessity 
of forming and functioning of clusters on the principles of social responsibility, 
investigates the evolution of concepts of social responsibility, introduces into 
scientific circulation the concept of «cluster's social responsibility», builds a model 
and sets out the principles of the cluster's social responsibility. For a successful 
formation and functioning of cluster, it is necessary first and foremost to think 
about the public welfare rather than defend at any price the individual interests 
of each partner. It has been concluded that the formation and functioning of 
clustering of enterprises and organizations, science, education and the State on 
the principles of social responsibility is the objective necessity of development of 
both economy and society.
Key words: cluster, Triple Helix model, education and science, Government, 
business, cluster's social responsibility.
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У XXI столітті світ переходить до заснованого на 
динамічних горизонтальних взаємодіях сітьово-
го укладу [1]. У ролі нових структуроутворюючих 

ланок сучасного виробництва в різних економіках світу 
успішно виступають кластери – сітьові інноваційні еко-
системи особливого класу. 

Досвід кластероутвоення свідчить, що появу клас-
терів слід розглядати як своєрідний критерій розвитку 
бізнесу і суспільства, що залежить від загальної політич-
ної, економічної та соціальної ситуації в державі [2]. 

Природа кластера є двоїстою: за своїми функці-
ями – економічна система, а як об'єднання суб'єктів – 
соціальний феномен. Таким чином, з одного боку, цілі 

кластеризації носять економічний характер, і ефектив-
ність кластерів оцінюється в системі критеріїв, адекват-
них цілям (тобто економічних). З іншого боку, процеси 
функціонування кластера не є суто економічними, при-
чому саме соціальна складова визначає і факт існування 
кластера, і його стійкість. На сьогодні чіткого формалі-
зованого механізму узгодження економічних і соціаль-
них аспектів функціонування кластерів не існує [3]. Тому 
слід прагнути до максимально можливого дотримання 
принципів соціальної відповідальності всіма учасника-
ми кластерів для оптимізації взаємодії між ними.

На сучасному етапі розвитку в Україні актуалізу-
ється дотримання принципів соціальної відповідаль-
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ності, що, передусім, викликано підтримкою глобальних 
ініціатив: Глобального договору Організації Об’єднаних 
Націй (ГД ООН), Керівництва для мультинаціональних 
підприємств Організації економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР), Всесвітньої ради бізнесу зі сталого 
розвитку (WBCSD), Принципів ООН із соціальної від-
повідальності інвесторів (PRI), Глобальної ініціативи зі 
звітності (GRI), Міжнародного стандарту ISO 26000:2010 
«Керівництво із соціальної відповідальності» [4]. 

З огляду на зазначене перед учасниками кластерів 
постають такі завдання: виявлення зацікавлених сто-
рін; прийняття рішень щодо забезпечення соціальної 
підтримки; фінансування заходів щодо забезпечення 
соціальної відповідальності, гармонізація всіх аспектів 
діяльності тощо [5]. При цьому вдосконалення управ-
ління кластерами з урахуванням економічних інтересів 
усіх партнерів при дотриманні принципів соціальної 
відповідальності є одним з необхідних інструментів для 
формування соціальноорієнтованої економіки України.

Питання кластерного підходу, визначення терміна 
«кластер», ефективної дії кластерів та формування клас-
терів як одного з чинників підвищення конкурентоспро-
можності економіки розглянуті в роботах І. О. Дег тярьової 
[2], І. Г. Филлипової, Ю. Б. Миндлина [3] та інших.

Проблемам застосування моделі (теорії) «потрій-
ної спіралі» та її доцільності для інноваційного розвит ку 
присвячено праці К. В. Великої [6], Н. І. Галан [7], І. Г. Де- 
жиної, В. В. Кисельової [8], Г. Іцковіца [9], Н. В. Сморо-
динскої [1], С. І. Рекорд [10] та інших. 

Питанням впровадження принципів соціальної 
відповідальності в діяльність сучасних підприємств 
присвячені праці О. Є. Бабиної, А. А. Комарової [11],  
В. В. Байдали, В. М. Бутенко [12], А. М. Колота [13–16], 
О. В. Павловської [17], А. В. Корсун [5], Л. П. Петрашко 
[4], О. П. Яковенко [18] та інших. 

Незважаючи на значимість результатів вище-
згаданих наукових досліджень, актуальним і таким, що 
потребує подальшої розробки, залишається завдання 
впровадження кластерного підходу в економіку України 
на принципах соціальної відповідальності.

Метою статті є обґрунтування необхідності фор-
мування та функціонування кластерів на принципах 
соціальної відповідальності, дослідження еволюції кон-
цепцій соціальної відповідальності, уведення в науковий 
обіг поняття «кластерна соціальна відповідальність», 
побудова моделі та визначення принципів кластерної 
соціальної відповідальності.

Перехід розвинених країн до економіки знань 
обумовив потребу у формуванні ефективних 
механізмів використання в усіх без винятку 

сферах життєдіяльності результатів наукових розробок 
на основі узгодження державних, бізнесових, освітніх та 
наукових інтересів [7]. 

Цілий ряд сучасних розробок з теорії інновацій 
присвячено аналізу взаємодії держави, університетів 
(науки) та бізнесу, що представлено у вигляді моделі 
«потрійної спіралі» [8].

Концепція потрійного партнерства університетів 
(науки), бізнесу та влади (Triple Helix Model) з’явилася в 

середині 1990-х років – у вигляді синтезу інституційних 
поглядів соціологів і біологічної аналогії. У роботі Генрі 
Іцковіца (H. Etzkowitz) (Стендфордський університет) 
і Лоет Лейдесдорфа (L. Leydesdorff) (Амстердамський 
університет) таке партнерство було представлено як 
гібридна соціальна конструкція, що має переваги моле-
кули ДНК (зчеплення спіральних структур) і підвищену 
адаптивність до змін зовнішнього середовища [9].

Таким чином, модель «потрійної спіралі» органі-
зована відповідно до принципів перетину трьох множин 
відносин. Зона реалізованого інтересу лежить у сфері 
перетину інтересів окремих ключових суб’єктів іннова-
ційного середовища (рис. 1).

 

Рис. 1. Сфера перетину інтересів

Висока ефективність та адаптивність до зовніш-
ніх умов в «потрійній спіралі» забезпечується завдяки 
інтеграції та взаємодії її елементів – університет (наука), 
держава, бізнес – шляхом формування кластерів [6]. 

Для успішного формування та функціонування 
інноваційно орієнтованих кластерів необхідно досягати 
збільшення сфери перетину інтересів кожного з ключо-
вих елементів за рахунок розширення загальної області 
інтересів (рис. 2).

 

Рис. 2. Сфера перетину інтересів при функціонуванні 
інноваційно орієнтованих кластерів 

Управління в межах інноваційно орієнтованих кла-
стерів здійснюється через механізм партнерства з метою 
соціально-економічного розвитку, заснованого на інно-
ваціях. Процес управління є складним в силу особливо-
стей усіх трьох категорій учасників [10]. Але дотримання 
кожною категорією учасників кластера плоряд з іншими 
аспектами принципів соціальної відповідальності дозво-
ляє поєднувати власні інтереси з цілями розвитку класте-
ра, що врешті-решт робить кластер успішним. 

Освіта і наука   
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Сьогодні спостерігається підвищення інтересу до 
наукових і прикладних аспектів соціальної відповідаль-
ності [13]. 

У наукових дослідженнях, присвячених визначен-
ню сутності соціальної відповідальності, можна зустрі-
ти різні терміни, а саме: «корпоративна соціальна від-
повідальність», «соціальна відповідальність бізнесу», 
«корпоративна соціальна сприйнятливість», «корпора-
тивна соціальна діяльність», «корпоративна поведінка», 
«етика бізнесу», «корпоративне громадянство» тощо 
[12]. В основі визначення сутнісних ознак зазначених 
категорій лежать змістовні характеристики самої відпо-
відальності, що має соціальний прояв.

Проблема «відповідальності» завжди була в полі 
зору філософії та етики, особливо тих філософів, які 
одночасно займалися дослідженням соціальних, по-
літичних, економічних проблем: Платона, Аристотеля,  
Т. Гоббса, М. Вебера [19].

На думку Колота А. М., відповідальність – це кате-
горія етики і права: з одного боку, відповідальність – це 
залежність від когось або чогось, а з іншого – здатність, 
готовність до виконання морально-духовного обов’язку 
і правових норм [14]. 

Окреме місце в сукупності видів відповідальнос-
ті належить соціальній відповідальності [18]. 
Категорія «соціальний» означає «все міжлюд-

ське, тобто все те, що пов’язане із суспільним життям 
людей, з різними формами їх відносин, у першу чергу, 
того, що відноситься до суспільства» [20].

Реакцією на потребу розбудови успішних приклад-
них систем соціально відповідальної діяльності стала 
поява в цій царині цілої низки концепцій, які містять 
результати наукового опрацювання питань соціальної 
відповідальності бізнес-структур (табл. 1).

таблиця 1 

Еволюція концепцій соціальної відповідальності

Назва концепції представники характеристика

Базова концепція 
корпоративної 
соціальної відпові-
даль ності (далі – КСВ) 
(1950–1970-ті рр.)

Г. Боуен
Соціальна відповідальність бізнесмена полягає в реалізації такої політики, 
прийнятті таких рішень або додержанні такої лінії поведінки, які були б бажані 
для цілей і цінностей суспільства

К. Девіс Залізний закон відповідальності: ті, хто не беруть на себе відповідальності, 
адекватної їхній владі, у результаті втратять цю владу

А. Керролл КСВ – відповідність економічним, правовим, етичним і дискреційним 
очікуванням, що їх покладає суспільство на організації в даний період часу

А. Керролл,  
М. Шварц

Нова інтерпретація моделі соціальної відповідальності бізнесу (трисферний 
підхід), яка визначає, що лише окремі компанії одночасно реалізують усі типи 
соціальної активності та відповідальності, а більшість обмежується різними 
варіантами їх поєднання

Концепція корпора-
тивної соціальної 
сприйнятливості  
(далі – КСС)  
(1970–1990-ті рр.)

Р. Акерман Важливою передумовою зниження потенційних ризиків компанії є адекватність 
КСС рівню зрілості суспільних очікувань

А. Керролл КСС, яку багато хто трактує як альтернативу соціальній відповідальності, є, 
скоріше, активною фазою управлінського реагування в соціальній сфері

В. Фредерік
Концепція КСС, на відміну від КСВ, приділяє особливу увагу управлінським інстру-
ментам і технікам, організаційним структурам, а також поведінковим моделям, які 
найбільше відповідають статусу достеменно соціально сприйнятливої компанії

Концепція 
корпоративної 
соціальної діяльності 
(далі – КСД)  
(1980–2000-ті рр.)

С. Сеті

КСД інтерпретується через категорію «корпоративна поведінка», яка розгляда-
ється одночасно і як виконання соціальних зобов’язань – відповідь на дію 
ринкових сил і як правові обмеження, і як соціальна сприйнятливість, а саме – 
здатність корпорації узгоджувати свою поведінку з потребами суспільства 

А. Керролл

КСВ постає як комплексне явище, що охоплює і сутнісні характеристики КСВ 
(чотири рівні корпоративної соціальної відповідальності), і філософію КСС 
(від реактивної до проактивної), і релевантні суспільні потреби (безпечність 
продукції, екологія, безпечність робочих місць тощо)

С. Вартік,  
Ф. Кохрен

Акцентують увагу на необхідності аналізу суспільних проблем і розробці 
проектів, які мають мінімізувати ризики, породжені змінюваними умовами ве-
дення бізнесу, «операціоналізувати свою соціальну сприйнятливість»

Д. Вуд
Цілісна модель КСД визначається як «існуюча в бізнес-організації система 
принципів соціальної відповідальності, процесів соціальної сприйнятливості …  
і їх очікуваних результатів, що пов’язані із суспільною взаємодією фірми»

Д. Свансон

КСД, будучи ціннісно обумовленою, залежить у першу чергу від персональних 
цінностей осіб, які приймають рішення в організації. При цьому КСС, як елемент 
комплексної моделі КСД, розглядається в широкому контексті, а саме: складова 
корпоративної культури як системи, заснованої на відповідних цінностях і нормах

Джерело: складено за [14].
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Подальший науковий пошук у розвитку теорії 
корпоративної соціальної відповідальності дозволив 
обґрунтувати виникнення «феномена консолідованої 
(спільної, комунітарної) соціальної відповідальності», 
що передбачає рівноцінну відповідальність усіх соціаль-
них партнерів: бізнесових і державних структур, а також 
профспілок [14–17].

Відповідно до мети даної статті є необхідним осмис-
лення та прийняття поняття «кластерна соціальна відпо-
відальність», що значною мірою сприятиме уникненню 
негативних наслідків діяльності кластера, спричинених 
конфліктом економічних та соціальних інтересів.

Кластерна соціальна відповідальність має перед-
бачати посильний внесок держави, бізнесу, освіти та 
науки, як ключових елементів кластера, у стійкий роз-
виток особистості, суспільства, країни. Для успішного 
формування та функціонування кластерів необхідно, 
передусім, думати про суспільний добробут, а не відсто-
ювати будь-якою ціною індивідуальні інтереси кожного 
партнера. Модель кластерної соціальної відповідаль-
ності, запропонована автором, подана на рис. 3. 

як всередині кластера, так і між кластером та оточуючим 
середовищем. У зв'язку з цим основна мета організації та 
функціонування кластера на принципах соціальної відпо-
відальності має одночасно містити вимоги щодо забезпе-
чення економічного та соціального розвитку, досягнення 
добробуту партнерів та суспільства в цілому. 

ВИСНОВКИ
Впровадження кластерного підходу в економі-

ку України на принципах соціальної відповідальнос-
ті сприятиме прискореному соціально-економічному 
розвитку та підвищенню конкурентоспроможності 
економіки за рахунок, з одного боку, підвищення ін-
тенсивності розвитку підприємництва, зростання ін-
новаційної активності, активізації залучення інвести-
цій, збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів, 
а з іншого – збільшення кількості нових робочих місць, 
розвитку соціальної інфраструктури, реалізації приро-
доохоронних заходів тощо.

З огляду на зазначене, формування та функціону-
вання кластерів на принципах соціальної відповідаль-
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Рис. 3. Модель кластерної соціальної відповідальності

Теорія і практика функціонування кластерів свід-
чить, що для ефективного партнерства цього об'єднання 
у вирішенні економічних і соціальних питань необхідно 
сформулювати та дотримуватися принципів кластерної 
соціальної відповідальності, основними з яких є: безза-
стережне виконання чинного законодавства України, 
повага, довіра, добропорядність, чесність, взаємовигід-
не співробітництво, недопущення брехні та крадіжок, 
захист навколишнього середовища та життя людини. 
Зрозуміло, що при соціально відповідальній діяльності 
кожного ключового елемента кластера при реалізації 
своїх інтересів сфера кластерної соціальної відповідаль-
ності (див. рис. 3) має покривати сферу перетину інтере-
сів (див. рис. 2). 

Для розвитку соціальної відповідальності, зокре-
ма кластерної, в Україні необхідні заходи з популяри-
зації цієї ідеї, а також скоординовані зусилля бізнесу, 
держави, освіти і науки шляхом створення спільних со-
ціальних програм для вирішення нагальних потреб су-
спільства [11].

Дотримання принципів соціальної відповідально сті 
кожним партнером дозволить гармонізувати відносини 

ності – це об'єктивна необхідність розвитку економіки 
та суспільства.

Подальші дослідження будуть спрямовані на фор-
мування засад застосування кластерного підходу в еконо-
міці України на принципах соціальної відповідальності. 
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Захарченко С. В. Ефективність управління як фактор конкурентоспроможності регіонів України: міжнародний вимір
Згідно з методологією міжнародного Інституту розвитку менеджменту (IMD-Lausanne) у статті наведено теоретичні та методичні основи 
оцінки й аналізу ефективності управління в розрізі регіонів України. Фактор ефективності управління регіонами розглянуто за такими субфак-
торами, як стан державних фінансів, реалізація податкової політики, інституційні та соціальні рамки, дотримання вимог ділового законодав-
ства. Для оцінки й аналізу ефективності управління як фактора конкурентоспроможності регіонів та субфакторів, що деталізують його, за-
стосовано авторську методику, яка передбачає розрізнення індикаторів-стимуляторів та індикаторів-дестимуляторів, а також використання 
процедури їх нормалізації та «зважування» – на основі співвідношення значень кожного індикатора України та країни-лідера. Згідно з проведени-
ми розрахунками за фактором і субфакторами ефективності управління визначено рейтинги міжнародної конкурентоспроможності регіонів 
України та напрями її підвищення.
Ключові слова: конкурентоспроможність, регіон, ефективність управління, державні фінанси, податкова політика, інституційні та соціальні 
рамки, ділове законодавство.
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Захарченко С. В. Эффективность управления как фактор конкурен-

тоспособности регионов Украины: международное измерение
Согласно методологии международного Института развития менед-
жмента (IMD-Lausanne) в статье приведены теоретические и мето-
дические основы оценки и анализа эффективности управления в раз-
резе регионов Украины. Фактор эффективности управления регионами 
рассмотрен по таким субфакторам, как состояние государственных 
финансов, реализация налоговой политики, институциональные и со-
циальные рамки, соблюдение требований делового законодательства. 
Для оценки и анализа эффективности управления как фактора конку-
рентоспособности регионов и субфакторов, деталиризующих его, при-
менена авторская методика, которая предусматривает различение 
индикаторов-стимуляторов и индикаторов-дестимуляторов, а так-
же использование процедуры их нормализации и «взвешивания» – на 
основе соотношения значений каждого индикатора Украины и страны-
лидера. Согласно проведенным расчетам по фактору и субфакторам 
эффективности управления определены рейтинги международной кон-
курентоспособности регионов Украины и направления ее повышения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, эффективность 
управления, государственные финансы, налоговая политика, инсти-
туциональные и социальные рамки, деловое законодательство.
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Zakharchenko S. V. Management Efficiency as a Factor of Competitiveness 

of the Regions of Ukraine: the International Dimension
According to methodology of the International Institute for Management De-
velopment (IMD-Lausanne), the theoretical and methodological foundations 
of assessment and analysis of management efficiency in view of the Ukraine's 
regions are described. The factor of efficiency as to the regions' management 
has been considered using such sub-factors as status of the public finances, 
implementation of the tax policy, institutional and social framework, compli-
ance with the business legislation. To assess and analyze management effi-
ciency as a factor of competitiveness of the regions and the detalising sub-fac-
tors, the author's own methodic is suggested, which provides distinction of the 
indicators-stimulators and the indicators-destimulators, as well as use of the 
procedure for their normalization and «weighing» – based on the relation of 
the values of each indicator for both Ukraine and one of the leading countries. 
According to the carried out calculations by the factor and the sub-factors of 
the management efficiency, ratings of the international competitiveness of the 
Ukrainian regions as well as areas of improvement have been determined.
Key words: competitiveness, region, management efficiency, public finance, 
tax policy, institutional and social framework, business legislation.
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