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СО ЦІ АЛЬ НО ВІД ПО ВІ ДАЛЬ НИЙ БІЗ НЕС 
В УК РА Ї НІ: ПО НЯТ ТЯ ТА ОС НОВ НІ ЧИН НИ КИ

Abstract. We consider the problems of the formation of social responsibility of the
Ukrainian business as an important condition for the prosperity and the steady
development of the society and analyze the results of a sociological research
aimed at the elucidation of the correspondence of the activity of business!
companies in Ukraine to the principles of social responsibility.

Со ці аль но! е ко но міч ні тран сфор ма ції в Ук ра ї ні  про тя гом ба га тьох ві ків го ту ва -
лись і про ті ка ли під впли вом і за ак тив ною учас тю лю дей, здат них на са мо по жер тву
за ра ди сво го на ро ду, ближніх своїх, нех ту ю чи сво їм бла го по луч чям і ви го дою. Ме це -
натс тво, доброчинство в Ук ра ї ні ма ло ус та ле ну тра ди цію вже від ча сів Ки їв ської 
Ру сі. Одра зу піс ля прий нят тя хрис ти янс тва Во ло ди мир Ве ли кий ви дав на каз, 
згід но з яким опі ка і наг ляд за бід ними в громаді здій сню ва лася ду хо венс твом. Крім
то го, бу ло за по чат ко ва но учи ли ща, як для нав чан ня ді тей зна ті, так і для ді тей із 
се ред нім дос тат ком і лю дей бід них. Бу ли зас но ва ні бу дин ки для літ ніх лю дей, 
ви ді ля ла ся де ся ти на на ут ри ман ня мо нас ти рів, цер ков і лі ка рень. Го во ря чи про бла -
го дій ни ків Ки їв ської Ру сі, не мож на не зга да ти Во ло ди ми ра Мо но ма ха, правнука
Во ло ди ми ра Ве ли ко го, який та кож до по ма гав бід ним, да вав ве ли кі по жер тви на 
цер кви. А для своїх нащадків за ли шив за по відь – обов’язок кня зя по від но шен ню до
бід них: “Будь те бать ка ми си ріт; не давай те силь ним ни щи ти слаб ших; не за ли шай те
хво рих без до по мо ги”; “усього ж паче – убогих не забувайте”.

Ук ра ї на має ве ли кі ме це нат ські тра ди ції, що утверджувалися та ки ми її дер жав -
ни ми про  від ни ка ми, як Ярос лав Муд рий, Да ни ло Га лиць кий, Кос тян тин Ост розь -
кий, Пет ро Са гай дач ний, Іван Ма зе па, багато інших видатних українців [1]. По міт ну
роль в ук ра їн сько му благодійництві, ме це натс тві ві діг ра ли бла го дій ні то ва рис тва та
об’єд нан ня.

Сьо год ні в Ук ра ї ні тра ди ції бла го дій ниц тва, ме це натс тва ак тив но від род жу ють -
ся, на бу ва ють но вих форм і ви я вів. В умо вах со ці аль но!  е ко но міч них тран сфор ма цій
спос те рі га єть ся  гло баль на тен ден ція що до пе ре о рі єн та ції біз не су в нап ря мі від 
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чіт кої фі нан со вої орі єн та ції на дохід, прибуток до більш  ком плек сно го під хо ду в 
ре а лі за ції сво єї ді яль нос ті. Су час не  під при ємниц тво – це ці ліс ний, ком плек сний,
ево лю ці о ну ю чий і пов’яза ний з ба гать ма со ці аль но! е ко но міч ни ми аген та ми об’єкт.
Біз нес! се ре до ви ще аку му лює в со бі ве ли кий об сяг ре сур сів –  сил, знань та вмінь. 
Та ким чи ном, біз нес вис ту пає  од ним з потужних цен трів впли ву на со ці аль не се ре -
до ви ще по ряд з ос ві тою, ре лі гі єю, на у кою то що. Крім то го, біз нес аку му лює в со бі
най до рож чий ре сурс – лю дей, та ла но ви тих, іні ці а тив них, го то вих до ри зи ку та ін но -
ва цій. Усе це зу мов лює не тіль ки юри дич ну та еко но міч ну, а й со ці аль ну від по ві даль -
ність біз не су, яка не зводиться лише до благодійницьких пожертв, обов’язку
“ділитися” з матеріально менш забезпечиними верствами суспільства. Дбаючи про
суспільне благополуччя, бізнес забезпечує при цьому стабільність і безпеку для себе,
кращі умови для свого розвитку.     

Де ба ти про со ці аль ну від по ві даль ність біз не су по ча ли ся ще у 70!і рр. минулого
століття, ко ли гро мад ськість по ча ла діз на ва ти ся про при хо ва ні не га тив ні нас лід ки
ді яль нос ті ком па ній. Із роз го ло су по діб них проб лем роз по ча ла ся дис ку сія про роль
біз не су в сус пільс тві, про со ці аль ну від по ві даль ність ком па ній. Виз на чен ня по нят тя
“со ці аль но від по ві даль ний біз нес” різ нять ся те ма тич но й ге ог ра фіч но. Як що в США
со ці аль на від по ві даль ність біз не су ду же час то пов’язу єть ся з прог ра ма ми во лон терс -
тва пра ців ни ків ком па ній та бла го дій ніс тю, єв ро пей ське ро зу мін ня цьо го по нят тя
по ля гає у ве ден ні біз не су в со ці аль но! від по ві даль ний спо сіб. От же,  со ці аль на від по -
ві даль ність біз не су – це спро ба ві дій ти на пев ну від стань і про а на лі зу ва ти, де і як
ком па нія мо же до по мог ти у ви рі шен ні со ці аль них та еко ло гіч них проб лем, роз ви ва -
ю чись са ма й роз ви ва ю чи се ре до ви ще нав ко ло се бе; це ус ві дом лен ня не об хід нос ті
ста ло го роз вит ку сус пільс тва й уваж ність до впли ву по точ них рі шень на мож ли вос -
ті нас туп них по ко лінь. 

На сьо год ніш ній день про дов жу ють ся дис ку сії що до виз на чен ня со ці аль ної 
від по ві даль нос ті біз не су, ос кіль ки йдеть ся про сис тем ний під хід до ком плек сної
проб ле ми [2; 3]. За од ним із виз на чень, це спо сіб уп рав лін ня біз нес! про це са ми з 
ме тою за без пе чен ня по зи тив но го впли ву на сус пільс тво.   За вер сі єю Сві то вої ра ди
ком па ній зі ста ло го роз вит ку, со ці аль на від по ві даль ність біз не су – це дов гос тро ко ве
зо бов’язан ня ком па ній по во ди ти ся етич но та спри я ти еко но міч но му роз вит ку, 
од но час но пок ра щу ю чи якість жит тя пра ців ни ків та їхніх ро дин, гро ма ди й сус пільс -
тва за га лом. Ос тан нім ча сом ак тив но об го во рю єть ся пи тан ня кон ку рен тної пе ре ва -
ги со ці аль но від по ві даль них ком па ній. Дос тат ньо ці ка вим прик ла дом є по рів нян ня
кон ку рен тос про мож нос ті ком па ній США та Да нії. Обид ві кра ї ни вва жа ють ся 
най кон ку рен тос про мож ні ши ми кра ї на ми сві ту. Про те це кон ку рен тос про мож ність
різ но го ти пу: дат ські ком па нії вва жа ють ся знач но со ці аль но від по ві даль ні ши ми, ніж
аме ри кан ські, во ни пра цю ють у жорс ткі ших ре гу ля тор них умо вах, у кра ї ні, яка 
ак тив но про па гує ста лий роз ви ток. Мож на бу ти від по ві даль ним і за ли ша тись кон ку -
рен тос про мож ним. 

Со ці аль но від по ві даль ний біз нес зна хо дить ся на шля ху роз вит ку в Ук ра ї ні.
Проб ле ма ти ка со ці аль ної від по ві даль нос ті біз не су є ак ту аль ною для Ук ра ї ни у зв’яз -
ку з про дов жен ням тран сфор ма ції ук ра їн ської еко но мі ки на мік ро! і мак ро рів нях,



єв ро ін тег ра цій ни ми про це са ми, збіль шен ням про зо рос ті ук ра їн сько го сус пільс тва.
Со ці аль но від по ві даль ний біз нес стає час ти ною со ці аль но го та біз не со во го жит тя,
пе ре хо дя чи від прос ті ших до більш роз ви не них форм і кон цеп цій. Ду же час то 
со ці аль ну від по ві даль ність біз не су ото тож ню ють з доб ро чин ніс тю або із пок ра щен -
ням ефек тив нос ті зас та рі ло го об лад нан ня. Це най по ши ре ні ший міф кор по ра тив ної
від по ві даль нос ті. Йдеть ся не прос то про бла го дій ність, не прос то про зак рит тя не е -
фек тив них “бруд них” ви роб ництв, а про сут ність ком па нії, про те, як що ден но во на
пра цює. 

Ор га ні за ції, кот рі опе ру ють у со ці аль но від по ві даль но му біз не сі, по! різ но му 
виз на ча ють по нят тя со ці аль ної від по ві даль нос ті біз не су, але кон цеп ція за ли ша єть ся
нез мін ною – вплив біз не су на сус пільс тво:

• со ці аль на від по ві даль ність біз не су – це доб ро віль ний вне сок біз не су у роз ви ток
сус пільс тва у со ці аль ній, еко но міч ній та еко ло гіч ній сфе рах, пов’яза них з ос нов ною
ді яль ніс тю ком па нії;

• со ці аль на від по ві даль ність біз не су оз на чає до сяг нен ня ко мер цій но го ус пі ху
шля ха ми, які ці ну ють етич ні прин ци пи, по ва жа ють лю дей, гро ма ду та зов ніш нє 
се ре до ви ще;

• со ці аль на від по ві даль ність біз не су – це обов’язок біз нес!с трук тур ро би ти вне -
сок у ста лий еко но міч ний роз ви ток, тру до ві вза є ми ни з пра ців ни ка ми, їх ні ми
сім’ями, міс це ви ми гро ма да ми та сус пільс твом у ці ло му зад ля пок ра щен ня якос ті
жит тя.

За раз ук ра їн ський біз нес збіль шує мас шта би сво єї учас ті у ви рі шен ні різ них со -
ці аль них проб лем. Крім то го, ук ра їн ський уряд док ла дає чи ма ло зу силь до по ліп -
шен ня біз не со во го се ре до ви ща че рез ре гу ля тор ні іні ці а ти ви та роз роб ку по дат ко вої
ре фор ми. Зро зу мі ло, що со ці аль на від по ві даль ність біз не су пев ним чи ном ви віль няє
по ле для ді яль нос ті кон ку рен там, які не зай ма ють ак тив ної со ці аль ної по зи ції, 
і прий нят тя де я ких рі шень пот ре бує не а би я кої си ли во лі й лі дерс тва від ке рів ниц тва
ком па ній. Для виз на чен ня пе ре ваг со ці аль но від по ві даль но го біз не су мож на ско рис -
та ти ся мат ри цею до ціль нос ті, яка пред став ле на на рис. 1.

Ця мат ри ця бу ла скла де на ком па ні єю Sus ta i nA bi lity на ос но ві ана лі зу ком па ній
у кра ї нах Цен траль ної та Схід ної Єв ро пи [4]. Ос кіль ки со ці аль на від по ві даль ність
біз не су – це ус ві дом лен ня не об хід нос ті ста ло го роз вит ку, мат ри ця до по ма гає ви я ви -
ти клю чо ві еле мен ти до ціль нос ті со ці аль но від по ві даль но го біз не су. Мат ри ця 
ство ре на на ос но ві двох груп фак то рів: з од но го бо ку –  фак то ри ус пі ху біз не су, 
з ін шо го – фак то ри, пов’яза ні із ста лим роз вит ком. Фак то ри, які свід чать про мак си -
маль ну до ціль ність впро вад жен ня со ці аль но від по ві даль но го біз не су, ви ді ле но 
чор ним ко льо ром. Там, де фак то ри ста ло го роз вит ку та фак то ри ус пі ху біз не су 
схо дять ся, іс нує мож ли вість виз на чи ти чіт ку умо ву до ціль нос ті со ці аль ної від по ві -
даль нос ті біз не су. Пок ра щен ня кор по ра тив но го уп рав лін ня до по ма гає пок ра щи ти
дос туп до ка пі та лів, під ви щи ти до хо ди і за без пе чи ти зрос тан ня про дук тив нос ті 
ро бо ти ком па нії. Ро бо та із пок ра щен ня еко ло гіч них про це сів пря мо впли ває на 
зрос тан ня до хо дів і про дук тив нос ті та ско ро чен ня вит рат. Ефек тив не уп рав лін ня
люд ськи ми ре сур са ми до по ма гає під ви щи ти про дук тив ність. 
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Рис. 1.  Мат ри ця до ціль нос ті впро вад жен ня 
со ці аль но від по ві даль но го  біз не су

Уже за раз мож на по ба чи ти, як умо ви до ціль нос ті (згід но з пред став ле ною мат ри -
цею) впли ва ють на роз ви ток со ці аль ної від по ві даль нос ті в Ук ра ї ні. Так, пе ре до ві 
під при ємс тва та ком па нії ак тив но про во дять мо дер ні за цію ви роб ництв і уп рав лін -
ських про це сів, не ли ше під ви щу ю чи еко но міч ну ефек тив ність, але й ско ро чу ю чи
ви ко рис тан ня при род них ре сур сів. Нап рик лад, зрос тан ня рин ку тре нін го вих ком па -
ній та ком па ній, що на да ють пос лу ги у сфе рі уп рав лін ня люд ськи ми ре сур са ми, 
роз роб ка прин ци пів кор по ра тив но го уп рав лін ня Ук ра ї ни, Ко дек су чес ті доб ро по -
ряд но го ви роб ни ка Ук ра ї ни (доб ро віль ні зо бов’язан ня пе ред спо жи ва ча ми і 
сус пільс твом) Ук ра їн ської асо ці а ції якос ті – все це оз на ки за род жен ня ефек тив но го
під хо ду до пи тан ня від по ві даль нос ті ком па ній. Для ком па ній, за лу че них до цих або
ін ших прог рам, нас туп ним ло гіч ним кро ком має ста ти роз роб лен ня влас ної стра те гії
со ці аль но від по ві даль но го біз не су. Пра цю ю чи в од но му із квад ра тів мат ри ці умов
до ціль нос ті, ком па нія мо же от ри ма ти зиск від ро бо ти в ін ших квад ра тах ці єї мат ри -
ці. Та ким чи ном, по ши рю ю чи сфе ру зас то су ван ня со ці аль но від по ві даль но го 
біз не су, ком па нії пе рет во рю ють кор по ра тив ну со ці аль ну від по ві даль ність на кор по -
ра тив ну со ці аль ну ви го ду. Со ці аль ні та еко ло гіч ні проб ле ми ста нов лять не ли ше
проб ле ми, але й мож ли вос ті. 

У той же час  со ці аль на від по ві даль ність біз не су ще не до кін ця зро зу мі ла де я ким
біз нес!с трук ту рам в Ук ра ї ні. Пос тій но ви ни ка ють пи тан ня: що вклю чає в се бе та ка
від по ві даль ність; пе ред ким во на ви ни кає; чи не є це по нят тя “мо дою”, що прий шла
до нас  “із За хо ду”?  До  то го ж, як що та ка від по ві даль ність ви ни кає у біз не сі, то хто
вва жа єть ся со ці аль но  від по ві даль ним  пе ред біз не сом? З ура ху ван ням роз вит ку 



со ці аль но від по ві даль но го біз не су в Ук ра ї ні у 2005 р. зу сил ля ми по над 150 пред став -
ни ків біз не со вих, гро мад ських та влад них інс ти ту цій бу ло за по чат ко ва но Фо рум 
со ці аль но від по ві даль но го біз не су в Ук ра ї ні.  Ме та Фо ру му – ство рен ня  все ук ра їн -
ської Асо ці а ції со ці аль но від по ві даль но го біз не су. Іні ці а то ра ми фо ру му об ра на 
віль на асо ці а тив на фор ма об’єд нан ня на ба зі  фор ма ту  бла го дій ної ус та но ви, яка 
за ко но дав чо  доз во ляє  біз не су спів пра цю ва ти в ме жах усі єї Ук ра ї ни  для ре а лі за ції
ці лей, ви ра же них у Ме мо ран ду мі со ці аль но від по ві даль но го біз не су (2005 р.) [4].

Від ком па ній очі ку ють спри ян ня со ці аль но му роз вит ку та по ліп шен ню біз не со -
во го се ре до ви ща. Ді яль ність із охо ро ни дов кіл ля або зміц нен ня від но син із ро бо чою
си лою до не дав на не пов’язу ва ла ся в Ук ра ї ні з кор по ра тив ною со ці аль ною від по ві -
даль ніс тю та кою мі рою. Сьо год ні для ком па ній зрос тає важ ли вість роз роб ки 
внут ріш ніх прог рам со ці аль ної від по ві даль нос ті, під ви щен ня їх ньої від по ві даль нос -
ті пе ред пра ців ни ка ми та їх ні ми ро ди на ми, спри ян ня під трим ці здо ро во го со ці аль -
но го се ре до ви ща еко ло гіч ни ми прог ра ма ми [5].

З точ ки зо ру ав то рів, про по но ва на мат ри ця до ціль нос ті впро вад жен ня со ці аль но
від по ві даль но го біз не су мо же бу ти до пов не на на ос но ві ана лі зу су час но го дос ві ду
ком па ній в Ук ра ї ні. Зок ре ма, еко но міч ний роз ви ток міс це вос тей як ком по нент фак -
то рів ста ло го роз вит ку сут тє во впли ває прак тич но на всі скла до ві ус пі ху біз не су, 
а ус піш ний біз нес ство рює умо ви та спри яє еко но міч но му роз вит ку міс це вос ті 
(див. клі тин ки 5, 12, 19, 26, 33, 40 на рис. 1), які для Ук ра ї ни до ціль но поз на чи ти як
"на яв ні до ка зи умов до ціль нос ті СВБ". Крім то го, та кі фак то ри ус пі ху біз не су, 
як дос туп до ка пі та лу та ре пу та ція ком па нії в ре а лі ях Ук ра ї ни знач ною мі рою за ле -
жать від ак тив нос ті груп впли ву та вод но час сти му лю ють цей фак тор ста ло го 
роз вит ку (див. клі тин ки 16 та 37, які та кож мож на поз на чи ти тем ним ко льо ром). 
От же, ус ві дом лен ня до ціль нос ті впро вад жен ня со ці аль но від по ві даль но го біз не су
має стра те гіч не зна чен ня як для ста ло го роз вит ку, так і для по си лен ня фак то рів 
ус пі ху кон крет них ком па ній та біз нес!с трук тур.

Відне дав на ува га, яка при ді ля єть ся сфе рі со ці аль ної від по ві даль нос ті в Ук ра ї ні,
по ча ла зрос та ти, і во на про дов жить зрос та ти в май бут ньо му. Про те, сту пінь ін тег ра -
ції со ці аль ної від по ві даль нос ті біз не су в ос нов ні біз не со ві фун кції ще ду же низь ка.
Справ жній вик лик для ук ра їн ських ком па ній – пе рет во ри ти со ці аль но від по ві даль -
ний біз нес у стра те гію сво го біз не су, а та кож у що ден ну прак ти ку. Із зрос тан ням 
обіз на нос ті що до со ці аль но від по ві даль но го біз не су в Ук ра ї ні зрос тає кіль кість 
ком па ній, які зап ро вад жу ють прин ци пи СВБ у свою ді ло ву прак ти ку, то му що це
під ви щує їх ню кон ку рен тос про мож ність на на ці о наль но му та між на род но му 
рин ках.

Ак тив на со ці аль на по зи ція міс це вих ком па ній ко рис на як для ре гі о ну в ці ло му,
так і для ре гі о наль ної вла ди, бо доз во ляє ви рі шу ва ти ці лу низ ку со ці аль них проб лем
(нап рик лад, під трим ка ос ві тян ських, ме дич них, со ці аль них зак ла дів то що). Ді ю чи
на прин ци пах со ці аль ної від по ві даль нос ті, ді ло во го пар тнерс тва та со ці аль но го 
ін вес ту ван ня ком па нія мо же не ли ше про во ди ти чіт ку та ефек тив ну ре гі о наль ну 
по лі ти ку, за без пе чу ва ти се бе спри ят ли вим та ста біль ним ґрун том для по даль шо го
роз вит ку, але і впли ва ти на роз ви ток ре гі о ну [6].
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Ре зуль та ти со ці о ло гіч но го дос лід жен ня, про ве де но го Ук ра їн ським інс ти ту том
со ці аль них дос лід жень ім. О. Яре мен ка на за мов лен ня Ук ра їн ської лі ги по зв’яз кам
із гро мад ськіс тю (опи ту ван ня 1200 рес пон ден тів,  2007 р.),  на да ють під ста ви 
пред ста ви ти гро мад ську дум ку на се лен ня що до ак ту аль нос ті по нят тя “со ці аль на
від по ві даль ність біз не су”, а та кож те, що пов’язу ють спо жи ва чі із цим по нят тям.  Так,
ви яв ле но пев не усвідомлення на се лен ням го лов ного змісту по нят тя “со ці аль на 
від по ві даль ність біз не су” і прин ци по вої не об хід ності біз не су бу ти со ці аль но від по ві -
даль ним (93% рес пон ден тів).

У ході опитування передбачалося, зокрема, з’ясувати ставлення до таких ка те го -
рій со ці аль новід по ві даль ної ді яль нос ті:  

• ви го тов лен ня ви со ко я кіс ної про дук ції;
• бла го дій на ді яль ніс ть ком па нії;
• за хис т здо ров’я та со ці аль не за без пе чен ня пра ців ни ка;
• ство рен ня при ваб ли вих ро бо чих місць; 
• за хис т нав ко лиш ньо го се ре до ви ща; 
• безза пе реч не ви ко нан ня ви мог за ко но давс тва: по дат ко во го, тру до во го, еко ло -

гіч но го то що; 
• неп ри чет ність до ко руп ції та ха бар ниц тва; 
• до по мога нуж ден ним; 
• ви рі шен ня ак ту аль них проб лем  у ре гі о ні; 
• до по мо га си ро там, ма ло за без пе че ним сім’ям.
Най біль ше зна чен ня, на дум ку рес пон ден тів, ма ють со ці аль ні прог ра ми, спря мо -

ва ні на за хист здо ров’я та со ці аль но го за без пе чен ня пра ців ни ків (95%), ви со ку
якість про дук ції (91%). Ство рен ня при ваб ли вих ро бо чих міст, за хист нав ко лиш ньо -
го се ре до ви ща та без за пе реч не ви ко нан ня ви мог за ко но давс тва бу ло під три ма но від -
по від но 87 та 86% рес пон ден тів (див. табл.1).

Таб ли ця 1
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня:

Як Ви ду ма є те, що оз на чає со ці аль но від по ві даль ний біз нес?, %
(Су ма від по ві дей пе ре ви щує 100% ос кіль ки рес пон дент 

міг об ра ти де кіль ка ва рі ан тів від по ві ді)



Од ні єю з кон цеп цій со ці аль но! від по ві даль но го біз не су є від по ві даль не став лен -
ня будь! я кої ком па нії до сво го про дук ту або пос лу ги. Імідж то ва рів та пос луг ком па -
нії (брен дів) є сут тє вою скла до вою кор по ра тив ної ре пу та ції ком па нії. Цей імідж має
як фун кці о наль ну цін ність, так і пси хо ло гіч ну й емо цій ну цін ність, ос кіль ки спо жи -
ва чі час то пла тять не стіль ки за якість то ва ру, скіль ки за своє уяв лен ня що до 
брен ду. Да не дос лід жен ня вив ча ло вплив со ці аль ної ді яль нос ті ком па нії на ви бір
спо жи ва ча ми про дук ції ці єї ком па нії. Так, за су мар ною оцін кою від по ві дей рес пон -
ден тів, 58% з них пов ніс тю або, ско рі ше, по го ди ли ся з тим, що со ці аль на від по ві даль -
ність біз не су впли ває на ви бір спо жи ва ча ми  пос луг або про дук ту цьо го біз не су. 
Со ці аль на ді яль ність біз нес! ком па нії  вик ли кає ін те рес се ред спо жи ва чів що до 
про дук ції ком па нії, але це не га ран тує пос тій но го ко рис ту ван ня про дук том або 
пос лу га ми са ме ці єї ком па нії. 

Рес пон ден ти, які бра ли участь у дос лід жен ні, оці ни ли за 5!баль ною шка лою час -
то ту дот ри ман ня біз нес!с трук ту ра ми Ук ра ї ни го лов них пра вил со ці аль но від по ві -
даль но го біз не су, а са ме: а) ви ко ну ва ти юри дич ні зо бов’язан ня пе ред дер жа вою; б)
про зо ро пра цю ва ти з усі ма за ці кав ле ни ми сто ро на ми (клі єн та ми, пар тне ра ми, уря -
до ви ми струк ту ра ми; в) ство рю ва ти спів ро біт ни кам гід ні умо ви пра ці та оп ла ту пра -
ці; г) впро вад жу ва ти су час ні ме то ди ор га ні за ції пра ці та роз ви ва ти кор по ра тив ну
куль ту ру; д) ін вес ту ва ти в люд ські ре сур си, нав ча ти спів ро біт ни ків та на да ва ти їм
мож ли вос ті роз вит ку; е) пра цю ва ти над змен шен ням не га тив но го впли ву ви роб ниц -
тва на дов кіл ля; ж) нес ти від по ві даль ність пе ред міс це ви ми гро ма да ми, пра цю ва ти у
пар тнерс тві з міс це ви ми ор га на ми вла ди (див. табл. 2).

Таб ли ця 2
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня

“Як час то біз нес7с трук ту ри Ук ра ї ни 
дот ри му ють ся ниж че на ве де них пра вил?”, %

(Оці ню ван ня за 5!баль ною шка лою, де “1” оз на чає “ні ко ли”, а “5” – “зав жди”)
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Як вид но з на ве де них да них, біль шість рес пон ден тів оці ни ли дот ри ман ня біз -
нес!с трук ту ра ми пра вил со ці аль но від по ві даль но го біз не су на рів ні “3” та “2”, а  на
по зи цію “зав жди дот ри му ють ся”  вка за ла зов сім нез нач на час тка опи та них (від 3 до
8 %).

На за пи тан ня, чи по ви нен біз нес зай ма ти ся ли ше от ри ман ням при бут ку і 
спла тою по дат ків, а ви рі шен ня со ці аль них проб лем – це фун кція ли ше дер жа ви, 75%
рес пон ден тів не по го ди ли ся, ос кіль ки вва жа ють, що  су час ний біз нес є біль ше 
спря мо ва ним на ін те ре си і пот ре би на се лен ня, є більш тран сфор ма цій ним у від по -
від нос ті до змін рин ку. Та кої дум ки більше дот ри му єть ся мо ло да ко гор та опи та них,
ніж рес пон ден ти стар шо го ві ку (13% – се ред 25–35!річ них у по рів нян ні з 7%   рес -
пон ден тів ві ком від 51 до 60 ро ків). Рес пон ден ти під твер ди ли не об хід ність 
конс трук тив ної спів пра ці дер жа ви і біз не су зад ля за без пе чен ня ста біль но го роз вит -
ку сус пільс тва, пок ра щен ня якос ті жит тя, за без пе чен ня кра що го май бут ньо го 
на се лен ня Ук ра ї ни. Як ре зуль тату пар тнерс тва між дер жа вою і біз не сом біль шість
рес пон ден тів очі ку ють ство рен ня но вих ро бо чих місць (65%), по до лан ня ко руп ції в
ор га нах дер жав ної вла ди (53%) і по до лан ня зло чин нос ті (42%), за без пе чен ня жит -
лом (49%), ство рен ня умов для від крит тя влас ної спра ви (41%),  під ви щен ня якос ті
ро бо ти сис те ми охо ро ни здо ров’я (37%), на дан ня со ці аль них га ран тій (34%), 
дос тупу кож но го до от ри ман ня ви со ко я кіс ної ви щої ос ві ти (32%).

В Ук ра ї ні ін тен си фі ка ція со ці аль но  від по ві даль ної ді яль нос ті сучасного бізнесу
гальмується че рез слаб кість мо ти ва ції його до со ці а лі за ції в жорс тких еко но міч них
умо вах рин ку. Рес пон ден там со ці о ло гіч но го опи ту ван ня бу ло зап ро по но ва но оці ни -
ти, нас кіль ки біз нес! ком па нії, які пра цю ють на те ри то рії Ук ра ї ни,  від по ві да ють
прин ци пам со ці аль ної від по ві даль нос ті. Як вид но з на ве де них да них у табл. 3, ли ше
тре ти на опи та них по го ди лись з тим, що ком па нії, які пра цю ють на те ри то рії  Ук ра ї -
ни, ус ві дом лю ють свою роль і від по ві даль ність у со ці аль но му роз вит ку кра ї ни, од на
п’ята час ти на рес пон ден тів по ді ля ють дум ку про те,  що ком па нії, які пра цю ють на
те ри то рії  Ук ра ї ни, з по ва гою став лять ся до за хис ту прав лю ди ни. Що до дот ри ман -
ня стан дар тів пра ці (гід ної оп ла ти та умов пра ці) та за хис ту нав ко лиш ньо го се ре до -

Таб ли ця 3
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: Оці ніть, будь лас ка, 
нас кіль ки біз несI ком па нії, які пра цю ють на те ри то рії Ук ра ї ни,  

від по ві да ють пе ре лі че ним ниж че прин ци пам?, %



ви ща, то при біч ни ків ці єї те зи ви я ви ло ся 17 та 12% від по від но (див. табл. 3).
Наскільки реальним, на думку респондентів, може бути  по тен цій ний зиск, 

біз несу від впро вад жен ня со ці аль ної від по ві даль нос ті у його прак ти ку,  відображено
за рядом напрямків у табл. 4.

Таб ли ця 4
Роз по діл ствер дних від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня:

В чо му, на Ва шу дум ку, по ля гає по тен цій ний зиск (ко ристь), 
який мо же ма ти біз несI ком па нія від впро вад жен ня 

со ці аль ної від по ві даль нос ті у свою прак ти ку?, %
От же, се ред стра те гіч них обов’яз ків со ці аль но від по ві даль но го біз не су в Ук ра ї ні

мож на ви ді ли ти та кі: ви ко нан ня юри дич них зо бов’язань пе ред  ор га на ми дер жав ної
вла ди; про зо ра спів пра ця з усі ма за ці кав ле ни ми сто ро на ми; ство рен ня гід них умов
та оп ла ти пра ці; впро вад жен ня су час них ме то дів ор га ні за ції пра ці; ін вес ту ван ня в
люд ські ре сур си; змен шен ня не га тив но го впли ву ви роб ниц тва на нав ко лиш нє се ре -
до ви ще; пар тнерс тво з міс це ви ми ор га на ми вла ди. 

Со ці аль но від по ві даль ний біз нес є ак ту аль ним як для ук ра їн сько го біз не су, так і
для сус пільс тва в ці ло му, але цей про цес три ва лий і пот ре бує спе ці аль них зу силь як
з бо ку дер жа ви, біз не су, так і з бо ку спо жи ва чів. Які кро ки пот ріб ні най пер ше? Тре -
ба всі ля ко про па гу ва ти дос від ус піш ної ре а лі за ції со ці аль них ді а ло го вих про ек тів,
ро би ти що річ ні фо ру ми за учас тю прак ти ків та всіх учас ни ків ді а ло гу. У про су ван ні
ідей со ці аль но го пар тнерс тва над зви чай но важ ли ву роль ви ко ну ють со ці аль но від -
по ві даль ні ме діа, хоча загалом за со би ма со вої ін фор ма ції не о хо че пуб лі ку ють со ці -
аль но зна чи му по зи тив ну ін фор ма цію. Од ним із кро ків має ста ти вив чен ня та по ши -
рен ня ін фор ма ції про про це си, пов’яза ні із ста нов лен ням та прак ти кою со ці аль но
від по ві даль но го біз не су як в Ук ра ї ні, та і в ін ших кра ї нах. 

Крім то го, до ціль но роз ши ри ти спектр дос лід жень що до ство рен ня до ка зо вої 
ба зи СВБ в Ук ра ї ні, виз на чен ня пе ре пон у йо го роз вит ку та шля хів їх по до лан ня.
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