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Подальший розвиток і зміцнення українського бізнесу багато в чому 

залежатиме від того, наскільки він своєчасно і адекватно сприйматиме основні 

принципи корпоративної соціальної відповідальності. Тільки в цьому випадку він 

зможе стати двигуном позитивних змін у соціально значущих сферах суспільства, 

створювати і підтримувати гідні умови праці зайнятого на його підприємствах 

персоналу.  

На сьогоднішній день в Україні проблема підвищення корпоративної 

відповідальності бізнесу перед громадянами стоїть досить гостро. Спільноти 

підприємців і громадських діячів оцінюють рівень соціальної відповідальності 

вітчизняного бізнесу як незадовільний. В межах дослідження проблеми були 

виділені основні фактори, що визначають дане явище. 

По-перше, причиною низького рівня соціальної відповідальності бізнесу є 

відсутність розвиненої нормативно-правової бази, регулюючої заходи підтримки 
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корпоративної відповідальності. Аналіз існуючої нормативно-правової бази показав, 

що на сьогоднішній день правових інструментів підтримки розвитку соціальної 

відповідальності недостатньо для мотивації підприємств. 

По-друге, в умовах вітчизняного бізнес-середовища не завжди можливо 

адаптувати зарубіжний досвід для вдосконалення практики соціальної 

відповідальності комерційних організацій. У Західній Європі подібні заходи 

вироблялися протягом десятків років, в ході тісного діалогу державних і приватних 

структур, в той час як в Україні подібна практика ще не виробилася. 

По-третє, відсутня комплексна державна підтримка соціального 

підприємництва і, як наслідок, соціальних ініціатив бізнесу. Безумовно, прийняття 

суспільно корисних програм повинно бути ініціативою самих комерційних 

структур, однак державні заходи стимулювання можуть істотно підвищити 

популярність подібних заходів серед підприємців. 

По-четверте, не представляється можливим виділити теоретичні основи і 

принципи діяльності соціально відповідального бізнесу. Досвід зарубіжних країн 

демонструє, що практична реалізація суспільно корисних ініціатив бізнесу повинна 

спиратися на стійку теоретичну базу, в якій були б виділені основні напрямки 

соціально корисної діяльності бізнесу і найбільш прийнятні шляхи їх досягнення. 

Ще одна проблема, яка часто озвучується з майданчиків великих бізнес-

форумів - занадто широкий спектр проблем, що вимагають безпосередньої участі 

бізнес-структур. Через цю обставину часто виявляється неможливим сформувати 

збалансовану благодійну програму. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності соціальної відповідальності 

бізнесу – складне завдання, для вирішення якого потрібне активне співробітництво 

бізнесу з державою. На підставі проведеного аналізу можна виділити наступні 

шляхи вдосконалення даної сфери діяльності: 

1. До діяльності з розвитку соціально відповідального бізнесу необхідно 

залучати профспілки, професійні асоціації працівників, а також громадські 

організації. Завдяки громадським ініціативам, бізнес-структури зможуть більш 

виважено підходити до запуску і реалізації соціальних програм, разом з тим можна 

очікувати підвищення числа компаній, зацікавлених в цій діяльності. 



2. Не менш важливим аспектом в даній сфері є обмін досвідом між 

представниками бізнесу. В даному контексті, було б актуальним проведення 

спеціалізованих форумів, спрямованих на розвиток соціальних ініціатив і проектів, 

які на початковому етапі своєї діяльності формують програму соціальної 

відповідальності.  

3. Також необхідно проаналізувати можливість розробки єдиної державної 

програми, спрямованої на фінансову підтримку бізнес-ідей, які сприятимуть  

вирішенню суспільно значущих завдань. Матеріальна допомога подібних ініціатив 

бізнесу на початковому етапі забезпечить значно більші суспільні вигоди в 

майбутньому. 

4. Для підвищення якості реалізації соціальних ініціатив, повинен 

проводитися регулярний моніторинг діяльності в даній галузі, що супроводжувався 

б публікацією відомостей про успішні приклади реалізації ініціатив щодо 

підвищення корпоративної соціальної відповідальності. Можливий варіант 

визначення спеціальної нагороди або інших форм заохочення для компаній, що 

досягли значних успіхів у цій галузі. 

5. Слід також приділити увагу вдосконаленню методологічних основ 

соціально відповідальної діяльності бізнесу. Пропонується розглянути можливість 

створення спеціалізованої наукової групи, яка б займалася дослідженням, 

практикою застосування і розрахунків суспільно корисного ефекту від 

впровадження програм соціальної відповідальності. 

6. Удосконалення методологічних основ даного виду діяльності може 

супроводжуватися розробкою справедливого індексу соціальної відповідальності 

бізнесу з урахуванням регіональної специфіки та диференціації регіонів за рівнем 

соціально-економічного розвитку. Цей захід дозволить оцінити зміну рівня 

соціальної відповідальності в динаміці і, в разі необхідності, скорегувати державне 

втручання в даній сфері. 

7. Відчутній підтримці бізнесових структур у сфері підвищення рівня 

соціальної відповідальності може сприяти рішення про співпрацю з некомерційними 

благодійними організаціями. Такі організації також можуть бути створені на базі 

великих комерційних структур для більш системної діяльності в даній сфері. 



Отже, соціальний бізнес повинен носити взаємовигідний характер і 

забезпечувати довгострокові переваги як для безпосередніх одержувачів суспільних 

благ, так і для компаній, що займаються таким видом діяльності. Потрібен пошук 

інноваційних рішень зазначених проблем. Підвищення соціальної відповідальності - 

комплексне завдання, спрямоване на збільшення добробуту всіх учасників ринкових 

відносин. 
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