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DEVELOPMENT AND INCIPIENCE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті проаналізовано різноманітні підходи вчених до вивчення соціальної відповідальності
бізнесу як необхідної передумови її ефективного впровадження у практику діяльності підприє�
мницьких структур. Зазначено, що постійно проводяться нові теоретичні розробки та концеп�
туальні положення різних характерів. Досліджено сутнісні характеристики та особливості со�
ціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу, які впливають на процес ре�
алізації основних напрямів розвитку соціально відповідального бізнесу як у країнах світу, так і
в Україні. Розглянуто цілі сталого розвитку України і шляхи їх досягнення. Проаналізовано
основні етапи розвитку та становлення соціально відповідального бізнесу в Україні та в світі
загалом, а також діяльність вітчизняних підприємств у цій сфері і початок її зародження в Ук�
раїні.

The article analyzes various approaches of scientists to the study of social responsibility of business
as a necessary prerequisite for its effective implementation in the practice of business structures.
The evolution of concepts that are scientifically grounded is considered. The main factors that
influenced the development of social entrepreneurship and social responsibility of business in Ukraine
are analyzed. It is stated that new theoretical developments and conceptual provisions of various
characters are constantly being carried out. The essential characteristics and features of social
entrepreneurship and social responsibility of business that influence the process of realization of
the main directions of development of socially responsible business both in the countries of the world
and in Ukraine are investigated. The basic international standards of social entrepreneurship and
social responsibility of business are defined, which define the principles and standards of social
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування ефективної ринкової економічної мо�

делі зумовлює нову сутність взаємодії суспільства і

бізнесу. Одним із найголовніших її складників є соціаль�

на відповідальність ділового співтовариства, компаній і

представників бізнесу, яка перетворюється у додатко�

вий засіб підвищення іміджу підприємницьких структур.

Досвід економічно розвинутих держав свідчить, що

від ефективності формування системи партнерських

відносин приватного підприємництва, влади і грома�

дянського суспільства в соціальній сфері багато в чому

залежать якість життя населення і соціальна стабільність

у країні. Процес глобалізації, притаманний сучасному

бізнесу, визначив формування стандартів соціальної

відповідальності та етичних правил підприємництва, за�

початкованих міжнародними організаціями.

Підприємницькі бізнес�структури, які працюють в

Україні, протягом останніх років усе більшою мірою ру�

хаються шляхом розвитку корпоративної прозорості,

соціальної відповідальності та ефективності. Концепція

корпоративного соціального бізнесу сприяє зростанню

капіталізації та зміцненню стійкості бізнесу, виступає за�

собом соціального позиціонування і формування іміджу

сучасної соціально орієнтованої компанії.

Попри значну кількість наукової літератури з питань

соціального підприємництва та соціальної відповідаль�

ності бізнесу, потребують теоретичного обгрунтування

питання комплексного підходу до розуміння її сутності,

а також методичні та практичні аспекти впровадження

та реалізації принципів ведення соціально відповідаль�

ного бізнесу. Все це визначає актуальність подальшого

розроблення та вдосконалення методології теоретич�

них досліджень соціальної відповідальності з урахуван�

ням вітчизняної специфіки ведення бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Західні вчені Г. Боуен, Д. Вайс, Д. Віндзор, Т. До�

налдсон, Р. Каплан, А. Керол, Т. Левітт, Д. Нортон,

М. Фрідман у своїх фундаментальних працях розроби�

ли основи класичного розуміння корпоративної соціаль�

responsibility of business, but which are only certain ethical norms, not legal rules of regulation.
Basic documents that include standards of corporate social responsibility are outlined, including:
UN Global Compact, Greenpop Book on Corporate Social Responsibility, International Standard 180
26000, OECD Guidelines on Transnational Companies. The importance of social entrepreneurship
and social responsibility for the development of the country and society is highlighted. The goals of
sustainable development of Ukraine and ways of their achievement are considered. The basic stages
of development and incipience of socially responsible business in Ukraine and in the world as a whole,
as well as the activity of domestic enterprises in this field and the beginning of its birth in Ukraine are
analyzed. The main landmarks of social entrepreneurship, which were most in demand during 2014—
2017, are formed. It is determined that corporate social responsibility is not just a socio�economic
and managerial category, but also a philosophical and moral�ethical one that everyone can view from
a different perspective.

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальна відповідальність бізнесу, міжнародні ініціативи,

Глобальний Договір ООН, Цілі сталого розвитку України.

Keywords: social entrepreneurship, corporate social responsibility, international initiatives, United Nations Global

Compact, Sustainable Development Goals of Ukraine.

ної відповідальності. Значний внесок у розробку теорії

соціальної відповідальності підприємств зробили ук�

раїнські вчені: Д. Баюра, О. Березіна, О. Буян, В. Воро�

бей, О. Ворона, Л. Грицина, В. Євтушенко, І. Журовсь�

ка, В. Карагод, А. Колот, Р. Курінько, О. Черних та ін. У

їхніх працях проаналізовано зарубіжний досвід упро�

вадження соціального підприємництва, здійснено тео�

ретичний аналіз закономірностей і тенденцій її функці�

онування, показано процес розширення практик соц�

іально відповідального бізнесу в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є характеристика етапів становлення

та розвитку соціального підприємництва та соціально

відповідального бізнесу, окреслення шляхів імплемен�

тації концепції соціальної відповідальності бізнесу в

стратегію розвитку українських підприємств з урахуван�

ням міжнародних ініціатив.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Соціальна відповідальність бізнесу є підсистемою

соціальної відповідальності загальної системи суспіль�

ної взаємодії, а також засобом гарантування та охоро�

ни суспільних відносин, які встановлюються певними

суб'єктами та гарантуються певними засобами з метою

дотримання поваги до прав людини, є проявом культу�

ри суспільства, реалізації його суспільних інтересів і

регламентується соціальними нормами, контролюється

санкціями. Цей феномен уособлює елементи надбудо�

ви суспільства, що залежать від рівня розвитку еконо�

мічних, політичних та суспільних відносин; розвивається

та трансформується разом із суспільними відносинами;

є добровільною ініціативою організацій (компаній)

щодо дотримання етичних норм у сфері соціальної взає�

модії та прийняття на себе відповідальності за вплив на

навколишнє середовище, партнерів, споживачів, праців�

ників, громади тощо.

Світова практика свідчить, що концепція соціально

відповідального бізнесу успішно розвивається і пере�

буває у процесі постійних змін та вдосконалень.
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Реакцією на потребу розбудови успішних при�

кладних систем соціально відповідальної діяльності

стала поява в цій царині цілої низки концепцій, які

містять результати наукового опрацювання питань

соціальної відповідальності бізнес�структур (табл. 1).

Історично склалося кілька підходів до визначен�

ня поняття соціальної відповідальності бізнесу, зок�

рема: філософський, соціально�економічний та уп�

равлінський. Водночас аналіз літературних джерел

свідчить, що світова економічна думка постійно про�

водить нові теоретичні розробки та концептуальні

положення, передусім управлінського та соціально�

економічного характеру.

Відповідно до управлінського підходу, за ви�

значенням міжнародного стандарту І5О 26000, со�

ціальна відповідальність бізнесу — це відпові�

дальність організації за вплив своїх рішень та діяль�

ності (а саме продукцію і послуги) на суспільство і

навколишнє середовище, що реалізується через

прозору і етичну поведінку, відповідає сталому роз�

витку та добробуту суспільству, враховує очікуван�

ня зацікавлених сторін, поширена в усій організації

і не суперечить відповідному законодавству і міжна�

родним нормам поведінки [9, c. 68].

Згідно з 150 26000 соціальна відповідальність

компанії включає такі компоненти, як захист прав

людини, навколишнього природного середовища,

безпеку праці, права споживачів та розвиток місце�

вих громад, а також організаційне управління та

етику бізнесу. Тобто у новому керівництві враховані

усі принципи, які зазначені у Глобальній ініціативі ООН

(документи, до якого приєдналося 6 тисяч компаній та

організацій, серед яких 130 українських).

Міжнародний стандарт С5В / КСВ — 2008, введе�

ний в дію спільним рішенням Української асоціації

якості, Міжнародної асоціації менеджерів і аудиторів

якості, визначає, що "...соціальна відповідальність —

зобов'язання організації, що враховують прийняту нею

відповідальність за вирішення соціальних проблем свого

персоналу, місцевого населення і суспільства в цілому"

У стратегії "Європа�2020", як і в більшості програм�

них документів Європейського Союзу, поняття "соціаль�

на відповідальність бізнесу", визначається як доб�

ровільні зобов'язання підприємницьких структур, що

виходять за межі чинних законодавчих норм, нести

відповідальність за результати своєї діяльності не лише

в економічній, але й у соціальній та екологічній сферах.

Ця відповідальність поширюється на значне коло заці�

кавлених осіб — власників, працівників компанії, місце�

ве населення і суспільство загалом [11].

За С.В. Перегудовим, соціальна відповідальність

бізнесу виходить за рамки встановлених законом норм

і передбачає діяльність, спрямовану на задоволення

суспільних потреб [8, c. 24].

Абрамов Р.Н. зазначає, що соціальна відпові�

дальність бізнесу — частина корпоративної відповідаль�

ності, що представляє область діяльності компанії, по�

в'язаними з добровільно взятими на себе соціальними

зобов'язаннями щодо зацікавлених груп і суспільства

загалом [1, c. 328].

Гончаров С.Ф. визначає соціальну відповідальність

бізнесу як систему взаємовідносин між працівником,

роботодавцем і державою, спрямована на вдосконален�

ня соціально�трудових відносин, підтримку соціальної

стабільності в трудовому колективі і навколишньому

співтоваристві, розвиток соціальної і природоохорон�

ної діяльності на національному та міжнародному рівнях

[3, c. 5].

Данилова О.В. зазначає, що соціальна відпові�

дальність бізнесу — це система відносин, що відтворює

діяльність, орієнтовану на досягнення економічного і

соціального ефекту в процесі суспільного відтворення;

створення стабільного економічного середовища; інте�

лектуалізацію основного ресурсу національної еконо�

міки — це людського капіталу [4, c. 7].

Проведений нами аналіз підходів до розуміння яви�

ща соціально відповідальності бізнесу свідчить про на�

явність суттєвих відмінностей у напрямах соціальної

активності бізнесових структур. Це можна пояснити

різницею соціально�економічного розвитку і якістю

інституціонального середовища, специфікою ділового

і соціального середовища, в якому функціонує або з

яким стикається та чи інша компанія, різноманіттям со�

ціальних викликів, які постають перед організаціями,

відмінностями в завданнях щодо підвищення конкурен�

тоспроможності та, врешті�решт, відмінностями мента�

літету топ�менеджменту.

Що ж до ролі соціальної відповідальності бізнесу,

можна з упевненістю сказати, що на сьогодні соціальна

відповідальність бізнесу розглядається як активна со�

ціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному

співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із су�

спільством та виявляється в участі компанії у вирішенні

найгостріших соціальних проблем громади та суспільства.

Таблиця 1. Еволюція концепцій соціальної
відповідальності

Назва концепції Представник Характеристика 
1 2 3 

Базова концепція 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності 

А. Керролл 
[13] 

Корпоративна соціальна 
відповідальність - відповідність 
економічним, правовим, етичним 
і дискреційним очікуванням, що 
їх покладає суспільство на 
організації в даний період часу 

Концепція 
корпоративної 
соціальної 
сприйнятливості 

В. Фредерік 
[14] 

Ідея корпоративної соціальної 
сприйнятливості є 
управлінською за своїм 
характером і підходами, а її 
захисники приділяють основну 
увагу менеджменту відносин 
компаній із суспільством 

Концепція 
корпоративної 
соціальної діяльності 

Д. Свансон 
[15] 

Корпоративна соціальна 
діяльність залежить передусім 
від персональних цінностей осіб, 
які приймають рішення в 
організації. Водночас 
корпоративна соціальна 
сприйнятливість, як елемент 
комплексної моделі 
корпоративної соціальної 
діяльності, розглядається в 
широкому контексті 

Концепція 
консолідованої 
(спільної, 
комунітарної) 
соціальної 
відповідальності 

А.М. Колот 
[6] 

Консолідована (спільна) 
соціальна відповідальність 
заперечує домінування 
індивідуального і колективного 
егоїзму, натомість передбачає 
рівноцінну відповідальність усіх 
соціальних партнерів 
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Виходячи на світову арену, українські підприємства

мають орієнтуватися на міжнародні стандарти соціаль�

ного підприємництва та соціальної відповідальності

бізнесу. У світовій практиці сьогодні існує декілька

ініціатив, що визначають принципи та стандарти соціаль�

ної відповідальності бізнесу, водночас необхідно

підкреслити, що ці принципи і стандарти не є юридич�

ними нормами регулювання поведінки бізнесу, а є лише

етичними нормами, яких має дотримуватися бізнес на

добровільних началах.

Однією з перших таких ініціатив став Глобальний

договір ООН, що був розпочатий Генеральним Секре�

тарем ООН Кофі Аннаном: на Всесвітньому економіч�

ному конгресі в 1999 році лідери бізнесу були запро�

шені приєднатися до глобальної ініціативи з метою парт�

нерства та підтримки принципів у сфері прав людини,

стандартів праці, охорони навколишнього середовища,

протидії корупції. Глобальний договір містить десять

пунктів — орієнтирів діяльності бізнесу, які мають ста�

ти кодексом поведінки для всіх компаній, що приєдну�

ються до ініціативи. Зокрема серед пунктів зобов'язан�

ня бізнесу протидіяти корупції, підтримувати і поважа�

ти захист прав людини, сприяти розвитку і розповсюд�

женню екологічно безпечних технологій, виступати про�

ти всіх форм примусової праці, дитячої праці, не допус�

кати расової дискримінації серед співробітників. Украї�

на приєдналася до Глобального договору в 2006 році, а

в 2007 році ініціативу ООН підтримали 85 українських

компаній. Натомість уже в 2013 році Глобальний договір

повідомив про виключення 4 українських компаній із лав

ініціативи. Причина — відмова компаній звітувати про

прогрес протягом двох років поспіль. Станом на 16 лип�

ня 2016 року від України зареєстровано 266 учасників

Глобального договору ООН.

Прийнятий в 2010 році міжнародний стандарт

180 26000 розкриває сутність соціальної відповідаль�

ності, надає бізнесу рекомендації стосовно практик і

принципів соціального підприємництва. Документ було

розроблено за участю експертів з різних країн, серед

яких були представники споживачів, робітників, держа�

ви, промисловості, недержавних організацій. Українсь�

ка сторона також брала участь у розробці цього міжна�

родного стандарту [2, c. 46].

Ще один документ, який містить стандарти соціаль�

ної відповідальності бізнесу — це "Керівні Принципи

ОЕСР щодо транснаціональних компаній". Принципи

ОЕСР — це зібрання стандартів з різних галузей, почи�

наючи від прав людини, прав працівників та безпеки

праці, питань доступу до інформації, оподаткування та

охорони навколишнього середовища. З метою поширен�

ня та забезпечення дотримання 12 березня 2014 року

Рада ОЕСР прийняла рішення щодо поглиблення

співпраці з Україною, а 7 жовтня 2014 року у штаб�квар�

тирі ОЕСР у Парижі було підписано Меморандум про

взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо

поглиблення співробітництва. Після приєднання Украї�

ни до Декларації ОЕСР щодо принципів міжнародного

інвестування та діяльності транснаціональних компаній

Національний Контактний пункт з'явиться і в Україні.

У липні 2001 року Європейська комісія опублікува�

ла Зелену книгу про корпоративно соціальну відпові�

дальність. У квітні 2003 року Європейський парламент

прийняв Резолюцію щодо корпоративної соціальної

відповідальності. А в 2011 році було прийнято оновле�

ну стратегію Європейського Союзу по КСВ, яка запро�

шує уряди всіх країн�членів ЄС до розробки національ�

них політик по КСВ та закликає застосовувати щодо

компаній мікс добровільності та регуляції в сфері КСВ.

Водночас одним із головних принципів оновленої стра�

тегії проголошено публічну звітність компаній, які ма�

ють розкривати соціальні і екологічні показники діяль�

ності. Серед міжнародних норм і стандартів, що пере�

раховані в стратегії ЄС щодо КСВ — і Глобальний до�

говір ООН, і 180 26000, і Керівні принципи ОЕСР щодо

транснаціональних компаній [5, c. 119].

Стратегія запрошує уряди всіх країн�членів ЄС до

розробки національних політик по КСВ, як наслідок —

на сьогодні майже всі країни�члени ЄС мають націо�

нальні урядові політики щодо КСВ. Перші кроки Украї�

ни на шляху до створення національної стратегії КСО

сталися в 2013 році, коли в червні 2013 року указом

Президента затвердилися плани щодо розроблення

стратегії сприяння розвитку соціальної відповідальності

бізнесу. Над стратегією починала працювати робоча

група при Координаційній раді сприяння розвитку гро�

мадянського суспільства в Україні. Її робота припинила

майже на три роки у зв'язку з ситуацією в країні (анек�

сія Криму, військові дії на Донбасі) та відновлюється у

лютому 2016 року. Група функціонує у статусі ініціатив�

ної в рамках відкритої до приєднання громадянської

платформи.

На сучасному етапі розвитку в Україні актуалізуєть�

ся дотримання принципів соціальної відповідальності,

що, передусім, викликано підтримкою глобальних ініціа�

тив: Глобального договору Організації Об'єднаних

Націй (ГД ООН), Керівництва для мультинаціональних

підприємств Організації економічного співробітництва

та розвитку (ОЕСР), Всесвітньої ради бізнесу із сталого

розвитку (ВС8Б), Принципів ООН з соціальної відпові�

дальності інвесторів (РКІ), Глобальної ініціативи зі

звітності (ОКІ), Міжнародного стандарту 180 26000:2010

"Керівництво з соціальної відповідальності" [11].

Перші кроки на шляху українського бізнесу до со�

ціального підприємництва та соціальної відповідаль�

ності бізнесу — це етап корпоративної філантропії,

коли українські ФПГ створюють благодійні фонди олі�

гархів, які є власниками цих ФПГ. На рішення украї�

нських капіталістів рухатися в напрямі соціальної

відповідальності бізнесу у той період вплинуло декіль�

ка факторів:

— негативний імідж, що став результатом первин�

ного накопичення капіталу; приватизація деяких об'єк�

тів, умови продажу яких були дискримінаційними (ви�

писаними під певних покупців);

— необхідність подолання негативного сприйняття

громадянами ролі великого капіталу в суспільних про�

цесах, необхідність легітимації великого капіталу серед

громадян країни, захист приватизованих активів від реп�

риватизації;

— необхідність виходу ФПГ на західні ринки, залу�

чення іноземних інвестицій;

— трансформація соціальних інвестицій у політич�

ний капітал, що міг би бути використаний у період ви�

борів;
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— розуміння того, що успіх бізнесу залежить не

лише від фінансових показників і взаємовідносин з вла�

дою, а й від взаємовідносин компанії із суспільством [2,

c. 48].

До найгучніших проектів цього напряму слід відне�

сти фонди Віктора Пінчука та Рината Ахметова. Так,

фонд Віктора Пінчука фінансував боротьбу зі СНІДом,

працював над створенням центрів допомоги для ново�

народжених, підтримував талановитих студентів, випла�

чуючи їм стипендію фундації, реалізовував програму

вивчення Голокосту в Україні. Сьогодні фундація Ахме�

това переважно допомагає переселенцям з тимчасово

окупованих територій і населенню, що залишилося на

Донбасі.

Одним з найбільш яскравих наочних прикладів, коли

соціальна відповідальність великого бізнесу трансфор�

мувалася в політичний капітал, стала діяльність Маріу�

польського металургійного комбінату ("ММК ім. Ілліча"),

головою правління якого з 1997 по 2010 роки був Во�

лодимир Бойко (з 2010 по 2012 роки Бойко був генди�

ректором меткомбінату). "Місто одного бренда" — так

мас�медіа на той час називали Маріуполь, в якому ком�

бінат і його підприємства, очолювані Володимиром Бой�

ком, були основним місцем зайнятості населення. Ком�

бінат надавав жителям міста не тільки робочі місця, але

і реалізував безліч соціальних програм щодо підтрим�

ки пенсіонерів, ветеранів праці, підвищення кваліфікації

та оздоровлення персоналу, фінансував програму з роз�

витку транспортної інфраструктури міста. За рахунок

засобів комбінату в місті вводилися в експлуатацію

об'єкти соціально�культурного і побутового призначен�

ня.

За етапом корпоративної філантропії, що була ха�

рактерна для України початку нульових, настає період,

коли підприємства починають інтегрувати соціальну

відповідальність у корпоративні стратегії. Соціальна

відповідальність бізнесу стає новим напрямом діяль�

ності, і в країні з'являються перші фахівці з корпора�

тивно�соціальної відповідальності — корпоративна

соціальна відповідальність стає професійною сферою.

З метою впровадження соціальної відповідальності

для системних і якісних змін в Україні у 2008 році була

заснована Експертна організація Центр "Розвиток кор�

поративної соціальної відповідальності" (Центр КСВ).

Центр КСВ працює за чотирма пріоритетними напря�

мами: КСВ у кризові часи, розвиток освіти, соціальна

відповідальність державних органів влади і просування

України за кордоном. Центр КСВ працює на всій тери�

торії України з більш ніж 100 компаніями, 200 універ�

ситетами, 20 школами, 60 державними компаніями і

40 муніципалітетами [12].

Загалом, Центр реалізував понад 80 проектів, під�

готував та видав більше 135 публікацій, провів більше

250 публічних заходів, в яких взяли участь близько

4500 представників бізнесу, громадських організацій та

засобів масової інформації.

У 2018 році Центр "Розвиток КСВ" презентував до�

слідження щодо того, як українські компанії впровад�

жують Цілі сталого розвитку. Партнер дослідження —

Платформа зростання зеленої економіки.

Наприкінці 2000�х відбулося відокремлення благо�

дійності від корпоративної соціальної відповідальності:

особисті благодійні фонди олігархів стали самостійни�

ми суб'єктами, що функціонували окремо від активів

олігархів, а активи почали працювати за власною про�

грамою корпоративної соціальної відповідальності, яка

поступово ставала частиною стратегічного менеджмен�

ту. Саме в цей період бізнес уперше звернувся до прак�

тик по збереження навколишнього середовища: відбув�

ся перший український бізнес— саміт з питань зміни

клімату, в портфоліо українських компаній з'явився

КСВ�кейси з охорони довкілля ("Тетра ПАК", "Прикар�

паттяобленерго", "Астарта", ДГОК, "Галнафтогаз",

"Київстар" та інші). На цьому ж етапі одним із напрямів

корпоративної соціальної відповідальністі стають

освітні програми [10, c. 74].

"Київстар" зосередився на проекті допомоги дітям

з обмеженими можливостями: компанія у 2010 році об�

ладнала мультимедійні класи у восьми інтернатах для

дітей, які не бачать. За допомогою комп'ютерної техні�

ки, спеціального програмного забезпечення, доступу в

Інтернет і безкоштовного трафіку діти отримали нові

можливості для розвитку і освіти.

Розрив між якістю освіти та вимогами роботодавців

спричинив появу двох освітніх проектів, які реалізову�

валися за підтримки Міносвіти.

Перший з них — Міжкорпоративний університет, що

стартував у 2009 році. Українські компанії та провідні

виші ("МТС Україна", "МЕТРО Кеш енд Керрі Україна",

"Київська інвестиційна група", Київський національний

університет імені Т. Шевченка, Національний технічний

університет України "Київський політехнічний інститут",

Національний університет "Києво�Могилянськ акаде�

мія") об'єднали зусилля в проекті Міжкорпоративний

університет. Ця програма стала першим в Україні парт�

нерським проектом у галузі освіти, який передбачав

інтеграцію практичних знань і досвіду компаній у про�

цес підготовки майбутніх фахівців. Студенти, які здо�

бували освіту в стінах університету, надбали саме тих

навичок та знань, які затребувані в бізнес�практиках.

Другий проект — "паспорт професії", що був запо�

чаткований СКМ у 2011 році. Компанія ініціювала про�

ект з розробки сучасних професійних стандартів, які

мали на меті допомогти скоротити дисбаланс на ринку

праці між попитом і пропозицією фахівців. У проф�

стандартах чітко прописано, що повинен знати і вміти

фахівець, щоб відповідати сучасним вимогам ринку [7,

c. 391].

Події з кінця 2013 року — Революція Гідності, анек�

сія Росією Криму, утворення самопроголошених "ЛНР"

і "ДНР", гібридна війна і тероризм на Сході України —

не лише згуртували суспільство, дестабілізували еконо�

міку країни, а й суттєво змінили напрям соціальних про�

ектів значної частини бізнесу. Одним із мотивів су�

спільної відповідальності українських бізнесменів стає

громадянська відповідальність. Жоден з міжнародних

стандартів корпоративної соціальної відповідальності

не містить пункту про захист власної країни в період

військових дій. Жодна зі стратегій КСВ в Україні не мала

пункту про допомогу армії військовим, пораненим чи

вимушеним переселенцям.

Велике значення для імплементації соціальної

відповідальності в Україні має представлена 15 верес�

ня 2017 року Урядом Національна доповідь "Цілі ста�
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лого розвитку: Україна", яка визначає базові показни�

ки для досягнення Цілей сталого розвитку. Глобальні

Цілі сталого розвитку були затверджені у 2015 році на

саміті ООН з питань сталого розвитку. За ініціативи Уря�

ду України та за сприяння ООН в Україні протягом року

тривав відкритий та інклюзивний процес адаптації ЦСР.

Беручи до уваги принцип "нікого не залишити осторонь"

та використовуючи широкий спектр інформаційних, ста�

тистичних та аналітичних матеріалів, була розроблена

національна система ЦСР (86 завдань розвитку та

172 показники для моніторингу їх виконання).

У доповіді представлені результати адаптації 17 гло�

бальних ЦСР з урахуванням специфіки національного

розвитку.

Зовнішні обставини відкорегували спрямування бла�

годійних бюджетів великого бізнесу, а для малого і се�

реднього — стали мотивом, який спонукав багато

підприємств уперше приєднатися до суспільно корис�

них дій.

Український бізнес бере найактивнішу участь у во�

лонтерському русі, поєднавши свої дії з волонтерськи�

ми організаціями, а також реалізує безліч власних про�

ектів, допомагаючи армії чи вимушеним переселенцям.

Сьогодні українські компанії зберігають робочі місця за

мобілізованими співробітниками, придбають необхідне

військове спорядження; організовують переїзд та част�

ково компенсують вартість житла співробітникам, що

опинилися на території конфлікту; відтворюють інфра�

структуру та соціальні об'єкти в регіонах, що постраж�

дали від військових дій.

Проблеми зайнятості вимушених переселенців до�

помогає вирішити ДТЕК. Компанії "Фокстрот", "Ас�

теліт", "Василь Кісіль і партнери" опікуються дітками із

зони АТО. Допомога армії стала напрямом діяльності

"Концерну Галнафтогаз", "Приватбанку", "Агота", "Кііо",

"Оболоні", "Фармак", "Здоров'я", "Нової Пошти" та

багатьох інших. Серед кейсів цього періоду — допомо�

га армії власною продукцією, перерахування власного

заробітку чи відсотка від продажу, участь у зборі коштів

[2, c. 49].

Ініціативи компаній були найрізноманітнішими:

— одна із ініціатив "Приватбанку" — спільний про�

ект з оператором мобільного зв'язку PEOPLEnet. Ком�

панії запросили українців приєднатися до благодійної

ініціативи та передати непотрібні СБМА телефони ук�

раїнським воїнам у зоні АТО: телефони приймалися в

будь�якому з відділень "Приватбанку" по всій Україні,

PEOPLEnet встановлював на такі апарати безкоштовний

зв'язок всередині своєї мережі і відправляв українсь�

ким воїнам у зону АТО;

— "Новапошта" організувала соціальну ініціативу

"Гуманітарна пошта України", яка дає можливість во�

лонтерським організаціям та ініціативним групам від�

правляти і отримувати гуманітарні вантажі безкоштов�

но в будь�якому відділенні компанії по всій Україні. У

програмі беруть участь волонтерські організації та

ініціативні групи, які систематично на постійній основі

займаються збором і доставкою різної гуманітарної

допомоги:солдатам української армії, які проходять

службу в зоні АТО, пораненим солдатам української

армії по всій країні, жителям постраждалих регіонів,

вимушеним переселенцям зі Сходу України;

— сервіс виклику таксі Uklon проводить акції

"Військове таксі", мета яких — збір коштів на авто

для української армії. У дні акцій сервіс перераховує

всю вартість поїздки на купівлю авто військовослуж�

бовцям.

Балансуючи між економічною раціональністю та

суспільною відповідальністю, український бізнес прой�

шов довгий шлях, результати якого досить неочікувані.

Ми стали свідками появи унікальної моделі коорпора�

тивно�соцільної відповідальності, яка базується не лише

(і навіть не стільки) на міжнародних принципах і стан�

дартах, а передусім на відповідальності за захист влас�

ної держави.

Серед найбільш затребуваних орієнтирів соціально�

го підприємництва періоду 2014—2017 років слід назва�

ти такі:

— трудові практики (релокація співробітників та їх

сімей на безпечні території, збереження робочого місця

за мобілізованими співробітниками, збір коштів для

придбання необхідного військового спорядження для

мобілізованих, допомога пораненим співробітникам,

сім'ям загиблих, організація заходів, спрямованих на

боротьбу зі стресом);

— інвестиції у території присутності компаній

(відновлення інфраструктури звільнених населених

пунктів, гуманітарна допомога цивільному населенню,

освітні проекти для дітей, допомога вимушеним пере�

селенцям, допомога сім'ям загиблих, психологічна ре�

абілітація військових);

— інвестиції у обороноздатність країни (допомога

армії, інформаційна робота);

— інтелектуальні інвестиції в ході реформування

країни (консультування органів влади, надання органам

влади результатів власних досліджень) [12].

ВИСНОВОК
У процесі еволюції концепції соціально відповідаль�

ного бізнесу науковцями сформована ціла система по�

глядів, суджень, теоретичних конструкцій, які хоч і до�

волі різняться, проте не суперечать, а скоріше допов�

нюють одна одну та вступають у ролі своєрідних етапів

розвитку явища.

Соціальна відповідальність бізнесу — складна

філософська, інтегрувальна морально�етична, правова,

соціально�економічна, управлінська категорія, яка під

різними кутами зору й у різних площинах подана в низці

теоретико�прикладних розробок.

Найбільш повним, на нашу думку, є визначення со�

ціальної відповідальності бізнесу як сукупності зобо�

в'язань, які добровільно бере на себе компанія з ура�

хуванням думок працівників, акціонерів, представ�

ників місцевих громад та інших ключових зацікавле�

них осіб.

У такому контексті соціально відповідальний бізнес

виступає важливим чинником зростання соціальної згур�

тованості. Відповідно, від впровадження соціально�

відповідальних ініціатив окремих організацій значні пе�

реваги отримують усі члени суспільства. Зокрема слід

назвати такі соціально значимі результати впроваджен�

ня соціально відповідального бізнесу на загальнонаці�

ональному рівні: зростання рівня добробуту та якості

життя населення; підвищення конкурентоспроможності
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національної економіки; зменшення навантаження на

місцеві бюджети за рахунок добровільних соціальних

ініціатив бізнесу; оптимізація механізмів захисту прав

власності та корпоративного управління; розвиток про�

грам екозбереження та економії ресурсів; детінізація

бізнесу та зниження рівня корумпованості суспільства;

подолання соціальної ізольованості та зниження рівня

соціальної конфліктності за рахунок налагодження

взаємодії різних суспільних суб'єктів через соціальний

діалог; удосконалення існуючих та розвиток нових

форм соціального та державно�приватного партнер�

ства.
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