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На сьогоднішній день в умовах ринкової економіки та руху у напрямку 
сталого розвитку, інтеграції до європейського і світового співтовариства для 
посилення взаємної відповідальності усіх учасників суспільного життя, 
створення умов для подальшого стабільного розвитку суспільства, 
заснованого на врахуванні якнайширшого кола інтересів, необхідним є 
запровадження сучасних практик взаємодії держави і бізнесу, а також бізнесу 
і суспільства. 

Одним з механізмів такого об’єднання є корпоративна соціальна 
відповідальність, яка виступає у вигляді відповідальності за вплив рішень 
певної компанії чи країни та її дій на суспільство, довкілля шляхом прозорої 
та етичної поведінки, що сприяє сталому розвитку, у тому числі здоров’ю і 
добробуту суспільства; враховує очікування зацікавлених сторін; відповідає 
чинному законодавству та міжнародним нормам поведінки; інтегрована у 
діяльність організації та практикується в її відносинах. 

Але важливість системи корпоративної соціальної відповідальності та 
її роль в держаних та бізнес-процесах є недостатньо визначеними в системі 
підприємництва в Україні. Незважаючи на значну кількість наукових 
публікацій, відсутнє єдине розуміння змісту соціальної відповідальності 
бізнесу. Недостатньо досліджено інституціональні основи управління 
процесом соціального інвестування, особливості взаємовідносин бізнесу і 
влади як на державному, так і регіональному рівні, об’єктивні причини 
функціонування бізнесу як соціально відповідального. Крім цього, в 
українській науці не вирішене питання соціальної відповідальності як 
самостійного соціально-економічного явища у взаємозв’язку з процесами 
трансформації суспільної системи. 

В українських компаніях, корпоративна соціальна відповідальність є 
явищем більше одноразовим ніж систематичним, адже метою соціальної 
відповідальності компаній є не принесення користі суспільству, а 
покращення власної репутації та бренду, без подальшого продовження даних 
ініціатив. Але не тільки роботодавці винні в тому, що соціальна 
відповідальність в Україні знаходиться на низькому рівні, адже її розвиток 
блокується за допомогою як штучних, так і природних перепон. У 
національному господарстві України певною мірою представлені всі рівні 
реалізації концепції соціальної відповідальності. У той же час існуючу 
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систему соціальної відповідальності неможливо назвати гармонійною, 
оскільки багато її елементів не виникли в ході еволюційного розвитку 
ринкових відносин, а залишилися у спадок від радянської системи 
соціального забезпечення. Механізми соціальної відповідальності, що 
виникли поза підприємницької культури, виявилися в більшості випадків 
нежиттєздатними в умовах ринкової системи господарювання [4, с. 98]. 

Соціальна відповідальність на сьогоднішній день використовується 
лише для формування позитивного образу перед суспільством через імітацію 
реального процесу спонсорської допомоги, окремим соціальним 
інвестуванням. Органи влади, як на державному, так і регіональному рівні, 
розглядають інститут соціальної відповідальності як елемент додаткового 
оподаткування бізнесу, як джерела поповнення бюджету шляхом 
делегування йому соціальних функцій, які погано вирішуються владою. 
Громадянське суспільство в Україні не є достатньо зрілим та активним в 
розрізі соціальної відповідальності, а також характеризується сильною 
фрагментацією, і це не дозволяє забезпечувати достатнього високого рівня 
впливу на суб’єкти бізнесу з метою розширення діапазону соціальних 
програм. 

Функціональна вузькість соціальної відповідальності, нерозуміння 
суспільством її суті, можливо і небажання розуміти, обмежують сферу 
реалізації до границь соціального партнерства, взаємодії керівництва та 
профспілок підприємства щодо вирішення питань трудових відносин. Така 
відсутність ідеології соціально відповідального підприємництва та 
вимушений характер цієї відповідальності яскраво характеризують сучасний 
стан соціальної відповідальності. 

Отже, соціальна відповідальність бізнесу в Україні є відображенням 
складних процесів трансформації всієї соціально-економічної системи 
країни. Тому не варто чекати на горизонті кардинальних позитивних змін у 
діяльності інституту соціальної відповідальності бізнесу при високому рівні 
безвідповідальності інституту української держави. 

Розвинене громадянське суспільства, яке зможе виступати реальним 
партнером бізнесу при вирішенні соціальних питань зможе забезпечити 
гідний рівень соціальної відповідальності бізнесу. У разі виконання такої 
умови, бізнес матиме можливість залучатися в діалог та підтримувати 
партнерство з різними громадськими групами, забезпечити збільшення 
кількості соціальних ініціатив, що виникають завдяки спільному мисленню і 
спрямованих на вирішення питань суспільного значення. 

Оскільки соціально відповідальна діяльність будь-якої компанії пов’язана 
з високими витратами, доступна вона в даний час виключно великим та 
міжнародним компаніям. Тільки ті соціальні ініціативи, які добре 
узгоджуються з місією компанії мають свій позитивний результат. В такому 
випадку менш великі компанії, навіть у разі підтримки принципів соціальної 
відповідальності, найчастіше не можуть здійснювати соціальну діяльність з 
причин слабкого фінансового стану. 
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Оскільки український бізнес зацікавлений на сьогодні в 
короткострокових фінансових результатах, соціальна відповідальність 
відходить на другий план, що і затрудняє розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності на державному рівні. Це призводить до нехтування не 
тільки довгостроковими векторами розвитку, але і до прагнення перекласти 
на споживачів зовнішні ефекти більш витратного та екологічно шкідливого 
виробництва. 
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