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За період ринкових перетворень економіки України велика кількість 
місто- та бюджетоутворюючих підприємств просто перестала фізично існувати 
або дійшла до стадії банкрутства. Мова йде насамперед про старопромислові 
регіони, де практично зупинилась промисловість радянських часів, яка була 
основним постачальником робочих місць, базою формування соціальної 
інфраструктури, вирішення житлових проблем тощо. Фактично тут відбулося 
різке скорочення можливостей для самореалізації населення, особливо молоді, 
що знайшло відображення у трудовій міграції та падінні рівня життя. Це 
означає, що певні прошарки населення перебувають поза межами справед-
ливого розподілу та про реальне соціальне партнерство практично не йдеться. 
У цих умовах питання соціальної відповідальності бізнесу перед громадою є як 
ніколи актуальними. При цьому активна соціальна позиція підприємців має 
полягати в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі з 
суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. 

Основними передумовами розвитку соціальної відповідальності є такі:  
– глобалізація і пов'язане з нею загострення конкуренції; 
– зростаючі розміри і вплив компаній;  
– конкуренція компаній за персонал;  
– зростання цивільного активізму;  
– зростаюча роль нематеріальних активів (наприклад, репутації, іміджу, 

брендів).  
Світовий досвід сформував наступні критерії, відповідність яким 

дозволяє визначити окрему організацію як соціально відповідальну: 
– добросовісна сплата податків, виконання вимог міжнародного, 

державного, регіонального законодавств; 
– виробництво та реалізація якісної продукції; 
– реалізація корпоративних програм підвищення фаховості 

співробітників; 
– реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення здоров’я 

співробітників; 
– реалізація корпоративних програм морального стимулювання 

персоналу; 
– реалізація благодійних і спонсорських проектів; 
– участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес. 
Вигодами, які отримує бізнес від виконання принципів соціальної 

відповідальності, є наступні: 
– забезпечення суспільної репутації організації; 
– зростання довіри населення до діяльності компанії, її товарів та послуг; 
– підвищення професіоналізму та розвиток кадрового потенціалу на 

підприємстві, забезпечення лояльності персоналу; 
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– можливість формування безпечного середовища діяльності та розвитку 
компанії завдяки власній корпоративній політиці; 

– відповідність нормам і стандартам світової економічної спільноти; 
– можливість формування партнерських відносин із владними 

структурами, громадськістю та ЗМІ. 
Переваги, які отримує суспільство від дотримання бізнесом принципів 

соціальної відповідальності: 
– можливість встановлення партнерських відносин між бізнесом, владою і 

громадськістю; 
– можливість надання адресної екстреної допомоги громадянам, які її 

потребують; 
– удосконалення та розвиток соціальної захищеності населення; 
– можливість залучення інвестицій у певні суспільні сфери; 
– можливість підтримки громадських ініціатив, інноваційних проектів, 

розвиток соціальної і творчої активності населення, збереження та 
використання «інтелектуального ресурсу» на потреби країни і регіону [1]. 

Соціальна відповідальність бізнесу у широкому значенні є універсальною 
формою взаємозв’язку суб’єктів господарювання із суспільством, державою, її 
окремими органами, а також формою їх спроможності оцінити наслідки своєї 
діяльності для суспільного розвитку.  

В цілому, для розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні 
необхідне, перш за все, роз’яснення суті даного поняття не тільки широкому 
колу громадян, суспільству, представникам державної влади, але і власне 
представникам бізнесу. Необхідне чітке розуміння суті поняття всіма ланками – 
від державного службовця, директора фірми чи акціонерів до рядового 
працівника [2]. 

Бажані зміни також можуть стати реальністю за умови зміни парадигми 
поведінки бізнесу. Вагомим проривом могло б стати об’єднання всіх учасників 
суспільної взаємодії навколо ідеї соціальної відповідальності. Провідником цієї 
ідеї, інтегратором інтелектуальних зусиль і організатором побудови системи 
соціально-відповідальних взаємовідносин у суспільстві, з огляду на свою місію, 
має стати бізнес-освіта. Саме вона зможе об’єднати зусилля різних суспільних 
структур на реалізацію таких першочергових завдань у сфері становлення та 
розвитку соціально-відповідальних відносин в Україні. 
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