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підприємницькі суб’єкти господарювання, скоротить час на обробку звітностей та 
збільшить взаємодію з податковими службами. 

Таким чином, можна виділити основні підходи, які спрямовані на покращення 
стану регуляторної діяльності влади, а саме: відмова від використання не 
результативних та необґрунтованих засобів та методів при проведенні державного 
контролю органами владних повноважень; оптимізація системи ліцензування та 
скорочення видів діяльності, пов’язані з нею; залучення асоціацій некомерційних 
підприємців до створення основних положень регуляторної політики держави; 
оптимізація податкової системи, зменшення кількості видів податків, зборів, 
удосконалення адміністрування, реформа законодавства щодо визначення розмірів 
оподаткування; скасування технічних бар’єрів для певних видів підприємницької 
діяльності; невідкладне відновлення та зміцнення стану органу, який має 
повноваження у сфері регулювання підприємництва як вищого органу виконавчої 
влади; збільшення фінансової та кредитної підтримки, стимулюючи розвиток 
господарської діяльності; запобігання незаконному втручанню державних органів та 
місцевих громад у комерційну діяльність. 
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Попри зростання кількості нефінансових звітів в Україні, вони не відповідають 

повною мірою загальносвітовим тенденціям. Так, наприклад, українськими 
компаніями не використовується верифікація даних звітності, оприлюднення 
результатів вирішення проблемних питань, не завжди наявний діалог зі 
стейкхолдерами. Очевидно, це є наслідком того, що сталий розвиток для більшості 
компаній не є елементом загальної стратегії для груп інтересів. 

Групи інтересів, за твердженням Макса Клаксона [1], поділяються на два види. 
Перший – формально зацікавлені (працівники, акціонери, споживачі, філіали 
підприємства тощо), другий – не пов’язані формально (дослідники, ЗМІ, громадські 
організації, конкуренти). Завдання підприємства полягає у збалансуванні інтересів 
обох груп у рамках корпоративної соціальної відповідальності. Також існуюча 
фінансова звітність не задовольняє інвесторів, оскільки містить неповну інформацію 
щодо інтелектуального капіталу [3]. Окрім відображених в обліку об’єктів 
інтелектуальної власності, у розпорядженні компанії можуть перебувати інновації чи 
напрацювання, здатні збільшити вартість компанії [2]. 

Найбільша складність полягає у неможливості запровадження єдиних 
концептуальних засад такої звітності, встановленню чітко визначених показників для 
всіх компаній, єдиного порядку їх розрахунку та виміру. Це обумовлено 
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різноманітністю форм ведення бізнесу та його основних цілей. Усвідомлюючи 
недостатність включення до навчальних програм дисциплін з ділової етики та 
соціального аудиту, деякі неприбуткові організації країн ЄС розпочали навчальні 
програми для менеджерів з питань соціальної відповідальності бізнесу. Принципи 
економічної свободи, екологічної та соціальної відповідальності були проголошені 
основоположними для подальшого розвитку економіки у 1990 році в рамках 
Паризької хартії для нової Європи і подальших програм забезпечення сталого 
розвитку. 

Безпосередньо сталий розвиток, окрім інтелектуального та інклюзивного 
зростання, визнається однією з засад стратегії ЄС на найближчі десятиліття, а 
стратегія його досягнення передбачає побудову згуртованого суспільства, 
застосовуючи механізми КСВ (корпоративної соціальної відповідальності). Що 
стосується тих підприємств, які тільки планують впроваджувати КСВ, то варто 
наголосити на необхідності поступового впровадження таких змін, починаючи з 
участі в окремих проектах, пов’язаних із КСВ та завершуючи повноцінною 
інтеграцією стратегії КСВ в усі процеси діяльності підприємства. 

Стимулами щодо впровадження КСВ можуть стати пільгове оподаткування та 
сприяння діяльності місцевими органами влади. Однак цих кроків може виявитися 
недостатньо, тому важливо проводити інформаційно-просвітницькі програми для 
споживачів. Не менш важливими є рівень соціальної захищеності працівників, вплив 
діяльності на навколишнє середовище, благодійність, залучення нематеріальних 
активів тощо. Важливо відзначити, що транснаціональні корпорації, наприклад, 
швидко реагують на глобальні ризики. Будучи змушеними враховувати інтереси 
місцевих громад та власні, вони щільно взаємодіють із зацікавленими сторонами. 
Одним з основних документів опису такої моделі діяльності є нефінансова звітність. 

Досягнення корпорацій в екологічній безпеці, соціальній сфері та роботі з 
персоналом не менш важливі, ніж технологічна інноваційна діяльність. Сертифікація 
систем екології та виробництва, впровадження енергоефективних та екологічно 
безпечних технологій, підтримка згаданих процесів з боку вищого керівництва здатні 
забезпечити не тільки поширення реклами на підсвідомому рівні, але і концентрацію 
компанії на діяльності, що сприяє прибутковості, а не на самому прибутку. 

В Україні у 2012 році було утворено Центр «Розвиток КСВ», що є незалежною 
експертною організацією з КСВ та об’єднує на даний момент 38 організацій. Центром 
було реалізовано Ініціативу «Підприємство 2020: роль бізнесу в суспільстві», мета 
якої полягала в узагальненні досвіду співпраці бізнесу і суспільства та розробці 
моделі такої співпраці. Крім того, Центр щорічно проводить конкурси нефінансових 
звітів, надає консультації з питань КСВ, досліджує партнерство бізнесу та 
університетів тощо. Таким чином, розвиток соціальної відповідальності в Україні 
потребує системних змін. Певні напрацювання та успіхи в даному напрямку наявні, 
проте недостатні. 

Напрямами розвитку КСВ в Україні мають стати: підвищення ефективності 
корпоративного управління, розвиток інноваційної політики корпорацій у сфері 
сталого розвитку, проведення соціальних реформ, підготовка не фінансової звітності 
відповідно до міжнародних стандартів. 
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Вплив процесів глобалізації економічного розвитку на мікрорівні проявляється в 

активізації процесів злиття та поглинання (англ. Mergers and acquisitions (M&A), в 
ході яких передбачається купівля компанії чи її значної частки з переходом 
корпоративного контролю над нею. У першому півріччі 2021 року український ринок 
M&A характеризувався зростанням темпів укладання угод – на 77 %, порівняно з 
першим півріччям 2020 року [2]. Щодо третього кварталу 2021 року, то в Україні 
спостерігається зменшення частки M&A угод за участю іноземних інвесторів, однак 
їх переважна більшість була пов’язана з технологіями, що засвідчило підвищення 
довіри до інноваційної економіки.  

Що стосується ринку злиттів та поглинань у країнах ЄС, то політика низьких 
відсоткових ставок стимулює компанії до отримання довгострокових кредитних 
ресурсів. Загалом міжнародні угоди злиття та поглинання впливають на економіки 
цілих країн, у тому числі і України, призводячи до структурних зрушень та зміцнення 
позицій придбаних підприємств на внутрішньому й зовнішньому ринках, навіть в 
умовах невизначеності економічного середовища [4]. Тому важливо насамперед 
дослідити періоди розвитку ринку M&A, а потім перспективи його розвитку, що 
надзвичайно важливо з точки зору залучення Україною іноземних інвестицій. 

Перші злиття та поглинання припадають на XVIII століття, а їх основні мотиви 
полягали у монополізації ринку. У 1890-ті роки у США активно формувалися трести, 
що намагалися стати монополістами на ринку, – так почали формуватися форми 
горизонтальної інтеграції. З розвитком антимонопольного законодавства 
популярності набули вертикально інтегровані структури. Подальше розповсюдження 
угод M&A припадає на кінець XIX століття, однак воно було фрагментарним. У XX 
столітті ринок M&A набув системного характеру, стали переважати угоди 
міжнародного характеру. У 1970-х роках численні спроби бізнесу знизити ризики 


