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У статті проаналізовано розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності 
в історичному аспекті. Визначено місце концепції СВБ серед інших концепцій відносин 
бізнесу і суспільства. Розглянуто сучасні підходи до трактування поняття СВБ та 
проаналізовано фактори, що спонукають організації до формування СВБ. 
Запропоновано власне визначення поняття «соціальна відповідальність бізнесу», яке у 
порівнянні з іншими визначеннями уточнює об’єкт та суб’єкт СВБ, її мету та 
очікуваний результат. Результат дослідження можна використовувати як фундамент 
для подальшого розвитку теорії та практики СВБ організації.  
Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, 
соціальне середовище. 

 
В статье проанализировано развитие концепции корпоративной социальной 
ответственности в историческом аспекте. Определено место концепции СОБ среди 
прочих концепций взаимоотношений бизнеса и социума. Рассмотрены современные 
подходы к трактовке понятия СОБ, их достоинства и недостатки, проанализированы 
факторы, которые побуждают организации к формированию СОБ. Предложено 
собственное определение понятия «социальная ответственность бизнеса», которое по 
сравнению с прочими определениями уточняет объект и субъект СОБ, её цели и 
ожидания. Результат исследования может быть использован как основа для 
дальнейшего развития теории и практики СОБ организации.  
Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная социальная ответственность, 
социальная среда.  

 

The article analyzes the development of the concept of corporate social responsibility in its 
historical aspect. The place of the CSR notion among other concepts of the business-society 
relationship has been ascertained. Modern approaches to understanding the concept of CSR, 
their advantages and disadvantages have been considered. Factors that encourage 
organizations to form CSR have been analyzed. A researcher’s own definition of the notion of 
corporate social responsibility which, in contrast to other definitions, specifies the object and 
subject of the CSR, its goals and expectations has been proposed. Results of the research can 
be used as a basis for further development of the theory and practice of CSR organization. 
Keywords: social responsibility, corporate social responsibility, social environment.  

 
На сьогодні вітчизняним підприємствам для успішного функціонування стає 

недостатньо орієнтуватися тільки на власні внутрішні інтереси. Зростаючий вплив 

громадських організацій, незадоволеність населення якістю життя, не вирішені роками 

складнощі соціальної сфери потребують зміщення акцентів з інтересів бізнесу на інтереси 

середовища, що формує актуальність розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.  
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Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу закладені в дослідженнях таких провідних зарубіжних учених, як 
А. Берле, Г. Боуена, М. Веласкеса, А. Керолла, Ф. Котлера, Г. Мінза, Дж. Ролза, К. Сміта, 
М. Фрідмана та ін. Особливий інтерес із вивчення цієї проблеми становлять праці сучасних 
вітчизняних науковців: О. Даниленка, В. Євтушенка, А. Колота, Н. Кирилюк, М. Кужелєва, 
В. Мамонтової, О. Шеремети та інших. Недостатньо дослідженим у вітчизняному науковому 
середовищі залишається питання ефективності формування вітчизняної моделі соціальної 
відповідальності бізнесу (СВБ).  

Метою статті є визначення сутності поняття СВБ на основі визначення та тлумачення 
його основних складових та впливу соціальної відповідальності бізнесу на економічний 
розвиток України.  

У сучасному бізнес-середовищі не існує єдиного підходу до трактування сутності 
дефініції «соціальна відповідальність бізнесу», оскільки йдеться про системний підхід до 
комплексної проблеми [1]. 

Зелена книга Європейського Союзу визначає соціальну відповідальність бізнесу як 
інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну діяльність підприємств 
та їхню взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі [2].  

Міжнародний форум лідерів бізнесу (BLF) трактує це поняття як сприяння 
відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду як для бізнесу, так і для суспільства та 
допомагає досягти соціального, економічного й екологічного усталеного розвитку через 
максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною 
мінімізацією його негативного впливу [3]. Таке визначення є дещо ширшим, оскільки 
охоплює прийняття ділових рішень, які б відображали етичні цінності, юридичні вимоги, а 
також повагу до людей, громад та довкілля тощо.  

Всесвітня рада бізнесу зі сталого розвитку (WBCSD) визначає СВБ як зобов’язання 
бізнесу сприяти сталому економічному розвитку, працюючи з працівниками, їхніми 
родинами, місцевою громадою та суспільством загалом для покращення якості життя [4]. 

Незважаючи на багатозначність тлумачень та визначень, більшість дослідників СВБ 
дотримується думки, що, відповідно до Міжнародного стандарту ISO 26000 «Керівництво із 
соціальної відповідальності», СВБ доцільно розглядати як відповідальність організації за 
вплив її рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, прозору та етичну 
поведінку, яка сприяє сталому розвитку, що включає здоров’я та добробут суспільства; 
враховує очікування зацікавлених сторін; відповідає чинному законодавству та міжнародним 
нормам поведінки [5] 

Нами було проведено онлайн-опитування респондентів щодо розуміння сутності 
соціальної відповідальності бізнесу різними групами суспільства. В опитуванні прийняли 
участь 50 осіб, в основному – це жінки (64,3%), переважна більшість з яких працює або 
поєднує навчання з роботою (71,4%). 92,9 % опитуваних знайомі з поняттям «соціальна 
відповідальність» Але в кожного своє розуміння даного поняття (рис. 1).  

 
Рис. 1. Розуміння сутності поняття «соціальна відповідальність бізнесу» 
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Як свідчать результати дослідження, підприємці та населення майже однаково 
зазначають важливість забезпечення використання в кадровій політиці принципів рівності, 
справедливості мотивації, соціальної діяльності компанії, наявність Кодексу корпоративного 
управління (28,6%) та дотримання чинного законодавства (14,3%) для обох груп 
респондентів знаходиться на чільних позиціях. Однак більшість поглядів респондентів 
об’єдналися в тому, що соціально-відповідальне підприємство має бути прозорим (бізнес має 
звітувати щодо впливу своєї діяльності на суспільство і довкілля), а працівники в ньому – 
бути професійно компетентними (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Принципи соціальної відповідальності 

 

Відповіді на запитання «На що, на вашу думку, направлені заходи із СВБ?» досить 

різняться (рис. 3). 

 
Рис. 3. Напрямки реалізації стратегії СВБ 

 

Попри те, що більшість опитуваних працює, 57,9% респондентів не залучалися до 
практик корпоративної соціальної відповідальності, що свідчить про неспозиціонованість 
даного поняття для бізнесу. Результати опитування підтверджують, що відсутнє єдине 
системне уявлення щодо формування та розвитку СВБ.  

Ми пропонуємо розглядати корпоративну соціальну відповідальність як довгострокову 
стратегію діяльності організації, що базується на гуманістичних цінностях, визначається 
принципами сталого розвитку, підзвітності та прозорості і характеризується високими 
стандартами операційної та виробничої діяльності. 

Крім того, можна зробити висновок, що СВБ в Україні перебуває в стадії становлення. 
Найбільш активними у цій сфері є, насамперед, представництва іноземних компаній, які 
переносять на українське підґрунтя сучасні світові практики, принципи і стандарти, а також 
великі та малі вітчизняні підприємства й організації, які протягом останніх 15 років 
удосконалюють свою діяльність на засадах концепцій Загального управління якістю. Однак 
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зазначений процес потребує певної координації та стимулювання, а відтак активної участі в 
ньому держави, яка повинна визначити СВБ як бажану поведінку для бізнесу і розробити 
комплекс відповідних стимулів (до цього вже дійшли державні органи країн-членів ЄС).   

Міжнародний досвід та практика впровадження СВБ переконує, що соціальна 
відповідальність допомагає компаніям підвищувати ділову репутацію, встановлювати довірчі 
відносини з державою і суспільством. Згідно з дослідженням Cone/Roper, 78% респондентів 
зазначили, що з більшою ймовірністю куплять той товар, який асоціюється з небайдужою до 
них соціальною ініціативою, а 66% задля підтримки такої ініціативи готові змінити думку 
щодо свого бренда. За даними дослідження «Монітор корпоративної соціальної 
відповідальності», фактори СВБ визначають імідж компанії на 49%, її бренд – на 35%, а 
фінансовий стан – лише на 10% [6]. Соціальні відповідальність разом з іншими факторами 
забезпечує сталий розвиток підприємства й бізнес в цілому в довгостроковій перспективі 
шляхом поєднання інтересів власників, суспільства, держави та інших стейкхолдерів.  

Концепція корпоративного розвитку підприємств – це свого роду «мікроекономічний» 
механізм стабілізації та ефективного розвитку економіки. Соціально відповідальними 
визначаються наступні види діяльності: наявність соціально орієнтованих тарифів; реалізація 
екологічних програм; благодійність; спонсорство; утримання соціальної інфраструктури та 
надлишкової робочої сили. Ефективна взаємодія із зацікавленими сторонами визначається 
способом адекватної взаємодії СВ усередині самої компанії відносно бізнесу та суспільства.  

Основними перешкодами на шляху реалізації концепції корпоративної соціальної 
відповідальності для багатьох компаній, що працюють на сьогодні в Україні, є, насамперед, 
недосконалість нормативно-правової бази, фінансово-економічна та політична криза, брак 
коштів і податковий тиск, а також відсутність інформації про соціальні програми в регіонах.  

Першочерговим заходом із покращення ситуації у сфері соціальної відповідальності в 
Україні має стати розробка та прийняття Національної стратегії розвитку соціальної 
відповідальності; а основними стимулами – пільгове оподаткування, зменшення 
адміністративного тиску місцевих органів влади та популяризація позитивних прикладів 
(програм) і заходів із соціальної відповідальності у світі. 

Відповідно до проведеного аналізу можна зробити висновок, що нині вітчизняні 
підприємства лише частково впроваджують і реалізують СВБ (як внутрішньої, так і 
зовнішньої спрямованості). Це, ймовірніше за все, викликане відсутністю чіткого розуміння 
принципів соціально відповідальної діяльності в державі, неспроможністю класичної моделі 
соціальної відповідальності подолати інерційність мислення окремих керівників підприємств 
щодо проведення соціальних заходів, а отже спричиняє низку проблем реалізації СВБ в 
Україні. Отже, необхідно, щоб СВБ в майбутньому стала частиною стратегії більшої 
кількості компаній (приватних і державних, закритих та публічних). Програми та проекти 
СВБ мають впроваджуватися на основі довгострокових планів, які б враховували потребу у 
розвитку нових ринків та поглиблення існуючих; стратегії СВБ окремих компаній повинні 
враховувати національні та міжнародні пріоритети соціально-економічного розвитку, 
міжнародні тенденції (зокрема галузеві) та найкращі напрацювання щодо впровадження. 
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