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Розвиток соціально відповідального бізнесу в Україні 
 

Анотація: Стаття присвячена розвитку соціально відповідального бізнесу 

в Україні. Зазначено основні позитивні сторони, які впливають на розвиток 

соціальної відповідальності та основні причини, які її стримують.  
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Постановка проблеми. В період глобалізації в українській економіці 

зростає кількість підприємств, які у своїй діяльності ґрунтуються на стандарти, 

які характеризують ведення соціально-відповідального  бізнесу: права людини, 

екологічна та економічна складові, соціальне забезпечення, охорона здоров’я, 

тощо. Сучасний список стандартів соціально відповідального бізнесу включає 

положення щодо стійкого розвитку, соціально відповідального інвестування, 

соціального аудиту. Передбачається поширення цих стандартів на різні сфери і 

напрями бізнесової діяльності. Соціально відповідальний бізнес поєднує у собі 

саме ті елементи, за рахунок яких можливе ефективне господарювання: 

реалізація соціальних проектів, захист і турбота працівників, екологічне 

ставлення до навколишнього середовища.  

Ефективність господарювання аграрної сфери в Україні нерозривно 

пов’язана із веденням соціально-відповідального бізнесу та набуває особливої 

актуальності в контексті стратегічного розвитку аграрної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні аспекти розвитку 

соціально-відповідального бізнесу знайшли своє відображення в працях як 

іноземних, так і вітчизняних авторів: В. Воробея, І. Гришової, Ф. Котлера,  

М. Саприкіної, А. Хамідової, В. Негоденко та інших. Проте сучасні реалії 

господарювання для стабільного функціонування бізнесу вимагають 

ґрунтовніше досліджувати різні складові соціальної відповідальності, 

формування дієвого механізму та адаптації його до аграрної сфери.    

Постановка завдання. Метою статті є дослідження розвитку соціально 

відповідального бізнесу в Україні, визначення основних позитивних факторів 

впливу на підприємництво. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення соціально-

відповідального бізнесу — розуміється як відповідальність організації, компанії 

за вплив рішень і дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорої 

та етичної поведінки, яка: 

• сприяє сталому розвиткові, у тому числі здоров’ю і добробуту суспільства; 

• зважає на очікування зацікавлених сторін; 

• відповідає чинному законодавству і міжнародним нормам поведінки; 
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• інтегрована у діяльність організації та практикується в її відносинах. 

У науковій літературі соціальну відповідальність розглядають з різних 

позицій: економічної, екологічної, соціальної, основою якої є розвиток 

позитивних факторів впливу на бізнес та мінімізація негативних.  

Однією з перших праць, присвячених проблемі соціальної відповідаль-

ності корпорацій, було дослідження Говарда Бауена (Howard Bowen) за назвою 

«Соціальна відповідальність бізнесмена», яке вийшло в світ у 1953 році. Бауен 

стверджував, що відколи соціальні інституції формували економічні наслідки, 

слід було очікувати, що бізнесові фірми як економічний результат суспільних 

інтересів повинен враховувати соціальний аспект бізнесової діяльності [6]. 

Як напрямок менеджменту, соціальна відповідальність підприємств 

з’явилася в 1950-х роках в США. Практика компаній, що може бути позначена як 

соціально відповідальна, приймала різноманітні форми: пожертвування на 

благодійність, послуги спільноті, покращення добробуту найманих працівників 

та популяризація релігійної поведінки. 

Вигоди від провадження соціальної відповідальності: 

1. Вигода бізнесу в реалізації своєї соціальної відповідальності давно 

визначена та окреслена, адже правильно впроваджена концепція соціальної 

відповідальності може забезпечити низку конкурентних переваг для компанії: 

ширший доступ до капіталу та ринку, більші обсяги продажів та прибутку, 

покращені процеси прийняття рішень та управління ризиками, економія 

операційних витрат, зростання продуктивності та якості, ефективна база 

людських ресурсів, позитивна репутація, більша лояльність покупців тощо. 

2. Вигода для держави — розвиток соціально відповідального бізнесу 

сприятиме розбудові партнерства між приватним та державним сектором в 

межах реалізації загальнодержавних та регіональних стратегій соціально-

економічного розвитку. 

3. Вигода для суспільства — впровадження концепції соціальної 

відповідальності бізнесу забезпечить підвищення рівня життя громадян, рівня 

екологічної безпеки, ефективності та бережливого використання природних 

ресурсів, сприятиме співпраці бізнесу з місцевою спільнотою. Чим вища 

соціальна відповідальність бізнесу, тим краща якість життя у населення [5]. 

Однією із умов ведення соціально-відповідального бізнесу є дотримання 

10 принципів Глобального договору: прав людини, трудових відносин, 
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навколишнього середовища, боротьби з корупцією. Глобальний Договір сприяє 

концепції соціальної відповідальності бізнесу та участі ділових кіл у вирішенні 

проблем глобалізації.  

На рисунку 1 показано кількість підписантів Глобального договору 

українських компаній. 

 

Рисунок 1 – Кількість українських підприємств, які підписали Глобальний 

договір ООН, одиниць 

Джерело: Побудовано за статистичними даними офіційного сайту  

мережі ГД ООН в Україні [3] 

 

Як бачимо, з кожним роком кількість підприємств значно зростає і в 2015 

році становитиме 292 підприємства проти 46 у 2006 році (збільшиться в 6 разів). 

Хоча за прогнозними показниками у 2015 році кількість підприємств в Україні, які 

підпишуть  Глобальний договір стрімко зросте, проте більшість українських 

компаній різного рівня не мають визначеної стратегії соціальної відповідальності 

бізнесу та обмежуються точковими доброчинними проектами. 

Щодо розуміння соціальної відповідальності українськими 

підприємствами, то основними складовими поняттями соціально-

відповідального бізнесу є: 

1) впровадження соціальних програм поліпшення умов праці власного 

персоналу  – 65,5%; 

2) навчання (розвиток) персоналу – 63,2%; 

3) благодійна допомога – 56%; 
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4) застосування в політиці компанії принципів етичного та відповідального

становища до споживачів – 49,5%; 

5) участь в регіональних програмах розвитку – 32,3%;

6) реалізація екологічних програм – 29,8%;

7) політика дотримання прав акціонерів – 20,8%;

8) відкрите подання інформації про діяльність компанії – 18,7% [4].

Очікувані результати для національної економіки від впровадження 

соціальної відповідальності:  

– збільшення кількості компаній різного розміру, що розробляють і

впроваджують соціальну відповідальність; 

– поширення кращих практик соціальної відповідальності українського

бізнесу щодо етичної та чесної поведінки, поліпшення умов праці; захисту і 

покращення соціально-трудових прав працівника; захисту прав споживачів; 

дотримання сучасних стандартів безпеки праці та розвитку людини; 

– збільшення кількості нефінансових звітів компаній;

– розробка державних механізмів підтримки та стимулювання реалізації

політики безперервного системного вдосконалення соціальної відповідальності 

компаній; 

– інтеграція вітчизняних фахівців з соціальної відповідальності до

європейського та світового фахового середовища, тощо [2]. 

Таблиця 1. Правова база становлення моделі соціально-відповідального 

бізнесу в Україні 

Назва регулятивного документу Дата приєднання (затвердження), рік 

Міжнародний рівень регулювання 

Кіотський протокол 2004 

Глобальний договір ООН 2006 

Міжнародний стандарт ISO 26000 2007 

Національний рівень регулювання 

Закон України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні 
гарантії» 

Закон від 05.10.2000 р. № 2017-III станом 
на 07.04.2012 р. 

Закон України «Про забезпечення рівних Закон від 08.09.2005 р. № 2866-IV станом 
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прав і можливостей жінок і  чоловіків» на 30.05.2014 р. 

Проект закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо заборони реклами, 
спонсорства та стимулювання продажу 
тютюнових виробів)» 

Проект 2009 р. 

Закон України «Про основні засади 
(стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 р.» 

Закон станом на 21.12.2010 р. 

 № 2818-VI 

Проект Закону України «Про соціальну 
відповідальність великого бізнесу» 

Проект 2011 р. 

Національна концепція розвитку 
соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні 

Проект 2015 р. 

Концепція формування національної 
моделі соціального аудиту  

Проект 2009-2015 рр. 

Джерело [1] 

На глобальному рівні дотриманню стандартів корпоративної поведінки 

традиційно опікується ООН. Важлива роль у цій справі як на глобальному, так і 
на регіональному рівнях належить Всесвітньому економічному форуму, 

впливовим міжнародним організаціям. У Західній Європі значний вплив на 

формування соціально відповідального бізнесу має Євросоюз. 

Впровадження соціальної відповідальності в Україні позитивно вплине на 

розвиток підприємств та економіки в цілому. Проте, існує ряд факторів, які 
стримують функціонування соціально-відповідального бізнесу в Україні:  

• політико-економічна ситуація в країні;

• відсутність єдиних орієнтирів розвитку та впровадження соціальної

політики в державі;

• відсутність незалежної громадської експертизи соціальних і культурних

проектів та програм;

• відсутність регламентованих документів щодо нормативно-правової бази
впровадження соціальної відповідальності;

• низький рівень дохідності підприємств;

• відсутність заохочувальних стимулів з боку держави для підприємств, які

ведуть соціально-відповідальний бізнес;
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• низький рівень поінформованості суспільства про різноманітні благодійні 

проекти та заходи, тощо. 

Висновки. Ефективний розвиток соціальної відповідальності можливий 

лише за умови досягнення стійкого розвитку самостійних і відповідальних 

компаній та організацій, що відповідає їх довгостроковим інтересам, сприяє 

досягненню соціального миру, безпеки, благополуччя громадян, збереженню 

навколишнього середовища, дотриманню прав людини.  

У процесі реалізації моделі  соціально-відповідального бізнесу в Україні 

мають бути створені належні умови поширення соціальної відповідальності 
серед вітчизняних суб’єктів господарювання та організацій. Вони повинні 
спиратися на міжнародний досвід і відповідати поточним завданням розвитку 

держави, зокрема з питань розвитку конкурентоспроможності економіки та 

підвищення якості життя громадян, а також зважати на потреби подальшого 

розвитку соціально-відповідального бізнесу як інструменту державного 

стимулювання.  
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