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ТЕМА 10. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
План лекції:
1. Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу
в Україні.
2. Активізація діяльності підприємств щодо розвитку соціально
відповідального бізнесу.
3. Очікувані результати реалізації стратегії.
Рекомендована література:
Основна література:
1.
О.О. Охріменко, Т.В. Іванова Соціальна відповідальність: навч.
посібник К.:НТУУ «КПІ», 2015. – 180с.
2.
В.К. Грищук Соціальна відповідальність : навч. посіб. Львів :
ЛьвДУВС, 2012. - 152 с.
3.
О.І.
Гарасимів
Філософсько-правовий
аспект
соціальної
відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ : монографія Львів :
ЛьвДУВС, 2012. - 188 с.
4.
В.К. Грищук
Філософсько-правове розуміння відповідальності
людини : монографія Хмельницький : Хмельн. ун-т упр. та права, 2012. - 736
с.
5.
В.М. Діденко Менеджмент : підручник К. : Кондор, 2008. - 584 с.
6.
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Правова
держава : щорічник наук. праць / редкол.: Ю.С.Шемшученко (гол. ред.) та ін.К.
: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 1992- . 2009. Вип.20 - 2009. - 584
с.
7.
О.В. Носова, В.К. Васенко, О.М. Литвинов та ін.; за заг. ред. О.В.
Національна економіка : підручник К. : Центр учб. літ., 2013. - 512 с.
8.
Е.В. Рудинская, С.А. Яромич -Корпоративный менеджмент : учеб.
пособие К. : КНТ: Эльга-Н, 2008. - 414 с.
9.
В.І. Франчук Корпоративна безпека: теоретичні засади :
монографіяЛьвів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. - 176 с.
10. В.І. Франчук Теорія безпеки соціальних систем : підручник Львів :
ЛьвДУВС, 2016. - 215 с.
11. О.В. Димченко та ін. Економічні проблеми та перспективи розвитку
житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали V міжнар.
наук.-практ. конф. (Харків, 24-26 трав. 2017 р.) Харків : ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова, 2017. - 182 с.
Допоміжна література:
1.
Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності /
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[Лазоренко О., Колишко Р. та ін.] – К.: Вид-во „Енергія”, 2008. – 96 с.
2.
Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и
управлении компаниями / Баффетт У. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 268 с.
3.
Белявська К.С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція
поглядів на проблему / К.С.Белявська // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. –
2011. – №1. – С.228-234.
4.
Бизнес и общество: выгодное партнерство / Под общ. ред.
А.А.Нещадина. – Москва: Вершина, 2006. – 256 с.
5.
Благов Ю.Е. Бизнес и общество: новая парадигма исследований.
Рецензия на книгу: Post J.E., Preston L.E., Sachs S. Redefining the Corporation:
Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford University Press:
Stanford, 2002 / Ю.Е.Благов // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2.
– С.151-159.
6.
Благов
Ю.Е.
Концепция
корпоративной
социальной
ответственности и стратегическое управление / Ю.Е.Благов // Российский
журнал менеджмента. – 2004. – № 3. – С.17-34.
7.
Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи
розвитку (за результатами соціологічного дослідження) / Автори:
[О.В.Безпалько, Ю.М.Галустян, А.В.Гулевська-Черниш, Г.М.Лактіонова,
Л.Б.Магдюк, Д.В.Непочатова, Л.М.Паливода, Г.О.Притиск]; за заг. ред.
А.В.Гулевської-Черниш. – К.: Книга плюс, 2008. – 120 с.
8.
Блинов А.О., Шапкин И.Н. Предпринимательство на пороге
третьего тысячелетия / А.О.Блинов, И.Н.Шапкин. – М.: МАЭП, ИИК «Калита»,
2000. – 152 с.
9.
Богма Ю.К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної
відповідальності бізнесу в Україні / Ю.К.Бегма, О.Ю.Вінніков, О.І.Редько. – К.:
2006.
10. Брэдгард Т. Социальная ответственность бизнеса между
государственной политикой и политикой предприятий / Т.Брэдгард // SPERO. –
2005. – №2. – С.50-70.
11. Бутко М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її
становлення в Україні / М.Бутко, М.Мурашко // Економіка України. – 2009. –
№7(572). – С.74-85.
12. Бутова Т.В. Власть и бизнес в современном обществе: монография /
Т.В.Бутова, М.В.Ерхова. – М.: Маросейка, 2007. – 192 с.
13. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы / Виссема X. –
М.: Инфра-М, 1996.
14. Виханский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организация,
процесс / Виханский О.С., Наумов А.И. –- М: Экономика, 1995.
15. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? /
Воробей В. // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2005. – № 10. – С. 25-36.
16. Галушка З.І. Соціальна відповідальність як функція держави у
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.
Глобальний договір ООН (UN Global Compact, 2000)
www.globalcompact.org.ua
2.
Державний комітет статистики України / Режим доступу:
[http://www.ukrstat.gov.ua]
3.
Державна фіскальна служба України / Режим доступу:
[http://www.sts.gov.ua]
4.
Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної
відповідальності»:
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.ht
m.
5.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / Режим
доступу: [ http://www.me.gov.ua]
6.
Національний
банк
України
/
Режим
доступу:
[http://www.bank.gov.ua]
7.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим
доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/]
8.
Система стандартів екологічного менеджменту. – Режим доступу:
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/.
9.
Соціальна відповідальність бізнесу.
–
Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/economy/.
10. Соціальна відповідальність бізнесу: Центр перспективних
соціальних досліджень НАНУ. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php.
11. Соціально відповідальний бізнес в Україні. – Режим доступу:
http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.
12. Урядовий портал / Режим доступу: [http://www.kmu.gov.ua]
Текст лекції:
1.Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в
Україні.
Соціальна відповідальність бізнесу підтримується не лише компаніями в
різних країнах, але й міжнародними організаціями (Глобальний договір ООН,
Міжнародна організація праці, Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй
(ЮНІСЕФ), Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку, Рада
Європи, Європейська організація якості, Міжнародна організація стандартизації
тощо) і урядами різних країн (Данія, Норвегія, Словаччина, Німеччина,
Македонія, Франція, Великобританія).
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У ряді країн КСВ інтегрована у державну політику (Данія, Франція,
Фінляндія, Швеція), в інших - є виключно прерогативою компаній (Греція,
Ірландія, Нідерланди, Словенія). У Європейському Союзі основна роль СВБ
полягає у підтримці сталого розвитку компаній, що сприяє покращенню ситуації
на ринку праці, а також якості продуктів і послуг (Комюніке Європейської
Комісії, 2006 р.).
КСВ в Україні перебуває на стадії розвитку, оскільки продовжує
орієнтуватися на ближче коло стейкхолдерів - державу, власників та персонал.
Більш

широке

коло

зацікавлених

сторін,

таких

як

місцеві

громади,

постачальники та інші, поки що, так і не є системною ознакою. КСВ в Україні це добровільний внесок приватного сектора у громадський розвиток через
благодійність та механізм соціальних інвестицій. У сфері соціальних інвестицій
в Україні помітні проблеми, пов'язані з інституціональною недосконалістю.
Даний підхід погіршує конкурентоспроможність країни на зовнішніх ринках.
Мета, завдання і цілі Стратегії сприяння розвитку соціальної
відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року
В Україні триває обговорення проекту Стратегії сприяння розвитку
соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року. Метою
Стратегії

є визначення

напрямів сприяння розвитку СВБ в Україні,

організаційних механізмів та умов для інтеграції СВБ у діяльність підприємств
для забезпечення сталого розвитку України, зростання суспільного добробуту та
вирішення питань, визначених унаціональних програмних документах.
Основними завданнями Стратегії є:
-

сприяння розвитку СВБ як чинника модернізації економіки, підвищення

її конкурентоспроможності з метою визнання українського бізнесу на світовій
арені як соціально відповідального, полегшення його інтеграції на зовнішні
ринки;
-

запровадження єдиних підходів до розуміння соціальної відповідальності

бізнесу в Україні всіма групами заінтересованих осіб;
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-

сприяння розвитку системи нефінансового звітування з метою більшої

поінформованості суспільства щодо реалізації суб'єктами господарювання
заходів із СВБ;
-

удосконалення існуючих і розвиток нових форм державно - приватного

партнерства для економічного, соціального й екологічного розвитку громад та
територій;
-

створення передумов для забезпечення прав людини, етичного виховання

та освіти членів суспільства;
-

розвиток програм ресурсозбереження та енергоефективності;
розвиток процесів ділового вдосконалення підприємств, установ і

організацій.

Основні цілі Стратегії поділяються на економічні, соціальні та екологічні.
Економічними цілями є:
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розвиток

внутрішнього

ринку

і

підвищення

ефективності

його

функціонування;
-

формування привабливої національної інноваційної інфраструктури

шляхом спрямування інвестицій у новітні технології;
-

надання сучасного інструментарію для державного регулювання;

-

підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

-

поширення в Україні систем управління якістю (180 9000); підвищення

бізнес-культури в країні.
Соціальними цілями є:
-

позитивне сприйняття населенням бізнесу як явища;

-

сприяння забезпеченню прав людини, подоланню бідності, залучення

більшої кількості представників з уразливих груп населення та безперервне
навчання працівників;
-

сприяння розвитку інновацій у соціальній сфері через створення

відповідних умов праці;
-

розвиток культури споживання та підвищення рівня обізнаності

споживачів

щодо

екологічних,

економічних

та

соціальних

аспектів

товарів/послуг, репутації виробника;
-

залучення підприємств до реалізації соціальних проектів, благодійності

спонсорства.
Екологічними цілями є більш раціональне використання природних
ресурсів та зниження рівня викидів, що досягається за рахунок інвестуванням
компаніями в еко-інновації та створення системи екологічного менеджменту, що
передбачає цілеспрямовані екологічні акції, закупівлю енергоефективного
обладнання, перехід на альтернативні джерела енергії тощо.
Соціальна

відповідальність

українських

компаній

та

організацій

спрямовується насамперед на трудові відносини і заходи із захисту здоров'я,
безпеки споживачів. Менш поширеними є заходи щодо захисту природних
ресурсів та взаємодії з громадою: лише третина компаній здійснює соціальні
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інвестиції в розвиток громади, половина - не вживає заходів з охорони довкілля.
Найбільш активними в цій сфері є, насамперед, представництва іноземних
суб'єктів господарювання, які переносять впроваджують сучасні світові
практики, а також великі та середні вітчизняні підприємства, які удосконалюють
свою діяльність на засадах концепцій загального управління якістю.
На формування соціальної відповідальності в Україні вливає ряд
факторів:
структура економіки (переважання галузей важкої промисловості);
-

іноземні інвестиції (міжнародна практика);

неефективна система соціального захисту (утримання дитячих садків,
будинків відпочинку; підтримка сфер охорони здоров'я та освіти;
-

важкий регуляторний тягар (приховування реальних прибутків;

«тіньова» зайнятість);
-

відсутність інституційної підтримки (відсутність урядового органу,

який міг би запроваджувати інструменти, стандарти й методики реалізації
політики соціальної відповідальності та розвиненої мережі
неурядових організацій, які б могли підтримувати діяльність із соціальної
відповідальності);
-

трудове законодавство (численні порушення існуючих норм і вимог

законодавства; характерний високий рівень безробіття, незахищений ринок
праці, низька зайнятість жінок на ринку праці).
Основними перешкодами впровадження соціальної відповідальності в
Україні є:
-

брак відповідного законодавства;

-

брак фінансів;

-

СВБ діяльність не звільняє від надмірної уваги контролюючих

органів;
-

неможливість

реципієнтами;

контролю

цільового

використання

коштів
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-

брак часу;

-

брак урядових і неурядових організацій, що підтримують СВ

діяльність;
-

брак досвіду і реалізаційних механізмів СВБ;

-

неможливість визначення продуктивності такої діяльності;

-

відсутність необхідної інформації стосовно соціальних проблем;

-

благодійна та соціальна діяльність, яка здійснюється державними і

недержавними організаціями, є недостатньо розвинутою.
Необхідність розвитку СВБ в Україні зумовлена низкою чинників:
- низький

рівень корпоративної культури та, як наслідок, фінансова й

економічна слабкість значної частки суб'єктів в Україні, діяльність яких
орієнтована на виживання;
- правовий

нігілізм і деформація правової свідомості, прагнення оминути

закон, а не дотримуватися його;
-низький

рівень усвідомлення суспільством ролі бізнесу через порівняно

нетривалу його сучасну історію та практику реалізації ним власної соціальної
відповідальності;
- нерозуміння

бізнесом та суспільством основних завдань і механізмів

реалізації СВБ через термінологічну (нормативну) невизначеність;
- закритість

більшості українських суб'єктів господарювання для широкої

громадськості, детальні відомості про діяльність є закритою інформацією для
внутрішнього користування;
- дисбаланс

складових реалізації політики соціальної відповідальності

українськими компаніями.
Перспективи розвитку програм соціальної відповідальності бізнесу в
Україні:
-

формування

державних

механізмів

стимулювання

вдосконалення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання;

системного
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-

збільшення кількості суб'єктів господарювання, що розробляють і

реалізують власні стратегії соціальної відповідальності;
-

збільшення кількості суб'єктів господарювання, що добровільно

складають та щорічно оприлюднюють нефінансову звітність;
-

поширення

кращих

практик

соціальної

відповідальності

українського бізнесу щодо етичної та чесної поведінки, поліпшення умов праці;
-

захист і покращення соціально-трудових прав працівника;

-

захист прав споживачів;

-

дотримання сучасних стандартів безпеки праці та розвитку людини;

-

підвищення рівня зайнятості, в тому числі серед вразливих верств

населення;
-

покращення життя громад;

-

розвиток соціальної відповідальності бізнесу в українському

суспільстві як загальноприйнятої тенденції;
-

забезпечення сталого економічного і соціального розвитку країни;

-

підвищення конкурентоспроможності економіки;

-

зменшення безробіття та зниження соціальної напруги;

-

підвищення стандартів життя населення та формування середнього

класу;
-

зменшення диспропорцій регіонального розвитку;

-

більш раціональне використання природних ресурсів та зниження

рівня забруднень;
-

активізація інвестиційних та інноваційних процесів;

-

полегшена інтеграція до європейського економічного і соціального

простору.
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2. Активізація діяльності підприємств щодо розвитку соціально
відповідального бізнесу.
Результати

соціологічних

досліджень

виявили,

що

основними

перешкодами становлення та розвитку соціальної відповідальності бізнесу є
наступні: недосконалість законодавчої й нормативно-правової бази, що регулює
можливості участі бізнесу в соціальних програмах та закладів освіти у
формуванні соціально відповідальних фахівців; відсутність сформованої і дієвої
незалежної громадянської експертизи та оцінки результатів соціальних програм,
стандартів і якості підготовки бізнес-фахівців; відсутність системи заохочення
(морального та економічного) відповідальних суспільних суб'єктів.
Наразі в Україні, більш як третина комерційних організацій не приймає
безпосередньої участі у підтримці соціального розвитку. Цікавим фактом
останніх років є те, що населення очікує на благодійну допомогу передусім від
комерційних структур, а вже потім від держави та її органів соціальної опіки. Це
свідчить про деяку переорієнтацію настроїв населення та їх відмову від
очікувань стосовно держави.
Обмежувальними факторами розвитку соціальної відповідальності бізнесу
є наступні:
1)

відсутність сформованого та впливового сектору громадянського

суспільства, котрий би просував ідеї соціальної відповідальності і спеціалістів,
які професійно б займалися даною проблемою;
2)

існуючі законодавчі обмеження розмірів і способів можливої допомоги

нужденним;
3)

відсутність регіонального закону про благодійництво;

4)

відсутність системи інформування суспільства про соціальні та

благодійні проекти, про інвесторів соціальних програм та системи оцінки
суспільством результатів соціальних програм бізнесу;
5)

відсутність зацікавленості в даній сфері бізнес-структур, що пов'язано з

роллю держави та з проблемами у законодавчій сфері;
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6)

відсутність

досвіду

та

успішних

прикладів

з

соціального

підприємництва;
7)

відсутність центру розвитку соціального підприємництва та донорських

організацій, що постійно займаються даним напрямком.
3. Очікувані результати реалізації стратегії в Україні.
Роль держави полягає у сприянні розвитку СВБ шляхом поєднання
ініціативних заходів державної політики з застосуванням, у разі необхідності,
засобів додаткового регулювання, як механізмів стимулюючого характеру.
Виконання вищезазначених завдань може бути забезпечено організаційними та
нормативними заходами за напрямами:
-

забезпечення

сприятливих

правових,

фінансових,

податкових

та

організаційних умов для розвитку соціального відповідального бізнесу в
українському суспільстві;
-

унормування механізмів стимулювання добровільних ініціатив суб'єктів

господарювання, що запроваджують політику соціальної відповідальності та
реалізують соціально важливі програми;
-

забезпечення державної підтримки проведення публічних заходів з

питань упровадження та результативності СВБ;
-

широке залучення засобів масової інформації, громадських організацій та

академічних кіл до формування і запровадження механізмів стимулювання СВБ;
-

сприяння проведенню місцевими органами виконавчої влади, органами

місцевого самоврядування просвітницьких заходів з поширення інформації про
СВБ, обміну досвідом і позитивними практиками у сфері СВБ для суб'єктів
господарювання та влади малих міст;
-

організаційна підтримка щорічного проведення бізнес - конкурсів за

тематикою СВБ, у тому числі в рамках Українського національного конкурсу
якості;
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-

сприяння оприлюдненню українськими суб'єктами господарювання

добровільної нефінансової звітності, у тому числі через спеціалізовані портали і
бази звітів;
-

участь в підготовці рекомендацій для суб'єктів господарювання щодо

типової структури та показників нефінансового звіту;
-

сприяння підготовці фахівців за кваліфікацією «Менеджер із соціальної

та корпоративної відповідальності», «Експерт із соціальної відповідальності
бізнесу», «Соціальний аудитор» (відповідно до Державного класифікатора
професій ДК 003:2010);
-

проведення навчальних семінарів, тренінгів для підприємців, підвищення

рівня обізнаності про СВБ серед державних службовців центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
-

залучення державних органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, громадських об'єднань підприємців до участі в реалізації
міжнародних проектів технічної допомоги з питань розвитку соціальної
відповідальності бізнесу;
проведення державної інформаційної кампанії з метою роз'яснення ролі
соціальної відповідальності бізнесу в розвитку суспільства шляхом публікації
статей та підготовки тематичних телепрограм в державних засобах масової
інформації.
Актуальність розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні
зумовлена її суттєвим впливом на досягнення економічних, соціальних та
екологічних цілей, які стають рушіями подальшого розвитку СВБ, що сприяє
підвищенню конкурентоздатності вітчизняного бізнесу й економіки країни в
цілому.
Економічні цілі:
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки через
покращення принципів прозорості і підзвітності діяльності компаній в Україні;
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збільшення інвестицій в підвищення кваліфікації працівників, їхнє безперервне
навчання та працевлаштування;
Стабільний та передбачуваний розвиток внутрішнього ринку і підвищення
ефективності його функціонування;
Формування привабливої національної інноваційної інфраструктури через
спрямування інвестицій у новітні технології;
Надання сучасного інструментарію для державного регулювання: чіткі
сигнали від держави щодо важливості СВБ, стимулювання без посилення
адміністративного тиску, сприяння та заохочення до СВБ всіх учасників ринку
(відсутність вибірковості) стимулюють організації та компанії впроваджувати
принципи соціальної відповідальності;
Розвиток

культури

споживання

та

підвищення

рівня

обізнаності

споживачів. СВБ спонукає споживачів цікавитись екологічними, економічними
та соціальними аспектами товарів/послуг, а також репутацією виробника або
надавача послуг, що, своєї черги, стає рушієм розвитку практик СВБ серед
компаній;
Поширення в Україні систем управління якістю організації виробництва
(ISO 9000). Вітчизняні компанії, що впроваджують системи управління якістю
менеджменту та які є лідерами у впровадженні ділової досконалості, становлять
приклад для інших підприємств, в тому числі з європейських країн.
Підвищення бізнес-культури в країні: рівень поінформованості та ступінь
розуміння СВБ серед власників, керівників компаній, бізнес-партнерів,
працівників,

постачальників,

представників

засобів

масової

інформації,

державних і недержавних організацій та інших груп визначає ступінь розвитку
бізнес-культури в країні, що особливо важливо для інвестиційної привабливості
ринку.
Соціальні цілі:
Коректне сприйняття бізнесу як явища населенням. З огляду на непростий
період становлення більшості успішних українських компаній в суспільстві

21

побутує думка про успішність одних за рахунок неуспішності інших. Через це
діяльність компаній, що має ознаки соціальної відповідальності, часто
сприймається суспільством як належне. Традиційно значимими для України є
благодійність і меценатство;
Вищий рівень інтеграції до ринку праці та соціальної залученості:
прагнення підприємств залучати більше представників з уразливих груп
населення

та

безперервне

навчання

працівників

зменшує

соціальне

розшарування і сприяє подоланню бідності і повазі до прав людини;
Розвиток інновацій у соціальній сфері: створення умов праці, що
сприятимуть інноваційній діяльності.
Екологічні цілі:
Більш раціональне використання природних ресурсів та зниження рівня
викидів, що досягається інвестуванням компаній в еко-інновації та створенням
системи екологічного менеджменту, що передбачає цілеспрямовані екологічні
акції, закупівлю енергоефективного обладнання, перехід на альтернативні
джерела енергії тощо.
Розробці Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу також
сприяє низка зовнішніх факторів, а саме:
Необхідність позиціонування України в міжнародному середовищі –
практика діяльності світових лідерів бізнесу за останні 20 років доводить, що
соціальна відповідальність перестала носити вибірковий характер, бути
«примхою» успішних компаній. Навпаки, СВБ сьогодні – це суттєва і невід’ємна
складова бізнес-процесу, підтримувана не лише компаніями в різних регіонах
планети, а й міжнародними організаціями (Глобальний договір ООН,
Міжнародна організація праці, UNICEF, UNIDO, Рада Європи, Європейська
організація якості, Міжнародна організація стандартизації) і урядами різних
країн

(Данія,

Великобританія).

Норвегія,

Словаччина,

Німеччина,

Македонія,

Франція,
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Також не можна не зважати на певну стандартизацію різних аспектів
діяльності організації, що належать до соціальної відповідальності, в тому числі
операційної діяльності, екологічного менеджменту, трудових відносин тощо.
У затвердженому 2009 року Порядку денному щодо укладення Угоди про
Асоціацію України та ЄС передбачається виконання певних завдань, які
стосуються соціальної відповідальності.
Європейська Комісія розглядає соціальну відповідальність бізнесу як
частину внеску в сталий розвиток та Стратегію європейського економічного
зростання і зайнятості, оскільки СВБ сприяє досягненню різноманітних цілей,
зокрема, суспільної згуртованості, економічної конкурентоспроможності та
більш раціонального використання природних ресурсів.
У ЄС соціальну відповідальність бізнесу включено до політики
працевлаштування і соціальних справ, політики підприємництва, захисту
навколишнього середовища і прав споживача, політики державних закупівель та
зовнішніх стосунків. Свої пріоритети ЄС просуває і у відносинах із партнерами,
країнами програми Сусідства та Східного партнерства, до яких належить
Україна.
Україна з листопада 2007 року приєдналася до роботи міжнародної групи
експертів з питань розробки проекту міжнародного стандарту ISO 26 000
«Керівництво з соціальної відповідальності». Протягом трьох років українські
експерти працювали над проектом зазначеного міжнародного стандарту. У 2010
році Україна в числі багатьох інших країн світу висловилася «за» прийняття
міжнародного

стандарту

ISO

26

000

«Керівництво

з

соціальної

відповідальності».
З 2005 року в Україні функціонує національна мережа компаній та
організацій, що задекларували свою відданість принципам Глобального договору
ООН. Основою Глобального договору є 10 принципів у сферах прав людини,
трудових відносин, навколишнього середовища та протидії корупції, що
становлять своєрідний кодекс етичної корпоративної поведінки і дотримання
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яких у своїй діяльності є обов’язковим для учасників. Попри добровільність
участі вимогою для компаній є надання щорічних звітів про реалізацію
принципів Глобального договору в повсякденній діяльності.
За 10 років існування до ініціативи приєдналися понад 8000 компаній та
інших організацій з більше ніж 130 країн. В Україні місцева мережа Глобального
договору існує з 2006 року та об’єднує понад 160 учасників – від великих
міжнародних та українських компаній до середніх і малих підприємств, а також
неурядових

організацій,

академічних

установ,

бізнес-асоціацій

тощо

(www.globalcompact.org.ua).
Глобальний договір є на сьогодні найбільшою платформою для розвитку
корпоративної соціальної відповідальності в Україні завдяки і кількості
учасників, що зобов’язались дотримуватися принципів відповідальної поведінки,
і широкій національній географії ініціативи.
Наявність попиту з боку інвесторів та фінансових інституцій на розробку
та

впровадження

організацією,

компанією

власної

політики

соціальної

відповідальності стимулює до активнішого впровадження практик СВБ.
Врахування критеріїв соціальної відповідальності в оцінці бізнесу інвесторами
на організованих фінансових ринках, фондами прямого інвестування та
інституційними інвесторами сприяє поширенню та впровадженню СВБ,
особливо серед компаній з переважно українським капіталом. Стимулювання
довготривалих інвестицій з закордону забезпечує стабільність і передбачуваність
розвитку внутрішнього ринку.
Виконання означених вище завдань може бути забезпечено такими
заходами:
Організаційні та нормативні умови розвитку СВБ:
–

сформувати постійно діючий орган (можливо, шляхом реорганізації

Координаційної ради при Комітеті ВРУ з питань промислової і регуляторної
політики та підприємництва), до компетенції якого належали б аналіз існуючого
стану СВБ в Україні та сприяння її подальшому розвитку; створити регіональні
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консультативні ради із реалізації Національної стратегії розвитку СВБ (або
уповноважити на цю діяльність уже існуючі регіональні ради);
–

розробити Національну стратегію розвитку СВБ в Україні;

–

розробити нормативну базу з метою впровадження екологічного та

соціального маркування і методику його використання;
–

унормувати систему преференцій для організацій, що запроваджують

політику соціальної відповідальності та реалізують соціально важливі програми.
–

стимулювати поширення українськими суб’єктами господарювання та

організаціями нефінансових звітів, у т.ч. через українські та міжнародні
спеціалізовані портали та бази звітів;
–

розробити та щорічно проводити бізнес-конкурси з тематики СВБ, у

тому числі щорічний Український національний конкурс якості;
–

Розвивати можливості та компетенції бізнес-організацій для підтримки

їх у реалізації СВБ:
–

сприяти обміну досвідом і позитивними практиками компаній щодо

–

поширювати стандарти і системи управління, що кореспондуються із

–

сприяти покращенню корпоративного управління та поширенню

СВБ;
СВБ;
стратегій СВБ на українських підприємствах, у т.ч. на державних;
–

встановити у законодавстві, що регулює здійснення державних

закупівель, діяльність на фондовому ринку (зокрема, в аспекті розкриття
інформації про нефінансові ризики діяльності компаній), вимоги до компаній у
сфері соціальної відповідальності;
–

ініціювати

проекти

розвитку

навичок

інвестиційних

компаній,

аналітиків, інвесторів, фондів та банків щодо аналізу нефінансових ризиків;
–

сприяти підготовці фахівців за кваліфікацією «Менеджер із соціальної

та корпоративної відповідальності», «Експерт із соціальної відповідальності
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бізнесу», «Соціальний аудитор» (відповідно до Державного класифікатора
професій ДК 003:2010).
Підвищити обізнаність щодо СВБ серед різних груп заінтересованих осіб:
•

створити єдиний портал корпоративної соціальної відповідальності для

забезпечення обізнаності щодо реалізації Національної стратегії СВБ в Україні;
•

проводити державні інформаційні кампанії, в т.ч. з підтримки

публікації статей та підготовки телепрограм з тематики СВБ у ЗМІ, в тому числі
державних;
•

створити всеукраїнський інформаційний центр з питань СВБ, що

діятиме за принципом «гарячої лінії» (call-centre), яка відповідатиме на питання
стосовно СВБ, надаватиме інформаційну та методичну підтримку тощо;
•

оприлюднювати інформацію стосовно компаній-порушників принципів

захисту прав споживачів та принципів діяльності з соціальної відповідальності;
•

підвищити рівень обізнаності про СВБ серед державних службовців на

національному, регіональному рівнях та в органах місцевого самоврядування,
зокрема шляхом включення концепції СВБ до програм підвищення кваліфікації
державних службовців;
•

розробити програму інформування органів влади та місцевого

самоврядування щодо програм СВБ і проектів, що реалізуються на територіях
відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
•

проводити щорічні парламентські слухання із реалізації СВБ в Україні;

•

проводити

періодичні

конференції

з

питань

впровадження

та

результативності СВБ в Україні за підтримки державних органів влади та із
залученням органів місцевої влади, місцевих громад, ЗМІ та організацій
громадянського суспільства, академічних кіл;
•

включити вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність бізнесу»

до навчального процесу вищих навчальних закладів та бізнес-шкіл, а також
програм підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; сприяти
створенню відповідних вітчизняних підручників і навчальних матеріалів;
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•

підтримати наукові дослідження у сфері СВБ на національному та

регіональному рівнях.
У процесі реалізації Національної стратегії соціальної відповідальності
бізнесу в Україні мають бути створені інституційні механізми поширення СВБ
серед вітчизняних суб’єктів господарювання та організацій. Означені механізми
повинні спиратися на міжнародний досвід і відповідати поточним завданням
розвитку держави, зокрема з питань розвитку конкурентоспроможності
економіки та підвищення якості життя громадян, а також зважати на потреби
подальшого розвитку СВБ як інструменту державного стимулювання.
Очікувані результати для національної економіки:
Короткострокові результати (до трьох років з моменту затвердження
Стратегії):
-

усталення явища соціальної відповідальності бізнесу в суспільстві,

-

формування ефективних механізмів соціального діалогу між різними

суб’єктами суспільного процесу (бізнес, профспілки, владні структури,
громадські організації тощо);
-

збільшення кількості компаній різного розміру, що розробляють і

реалізують власні стратегії соціальної відповідальності;
-

поширення

кращих

практик

соціальної

відповідальності

українського бізнесу щодо етичної та чесної поведінки, поліпшення умов праці;
захисту і покращення соціально-трудових прав працівника; захисту прав
споживачів; дотримання сучасних стандартів безпеки праці та розвитку людини;
-

збільшення кількості нефінансових звітів компаній;

-

розробка державних

реалізації

політики

механізмів

безперервного

підтримки

системного

та стимулювання

вдосконалення

соціальної

відповідальності компаній;
-

інтеграція вітчизняних фахівців з СВБ до європейського та світового

фахового середовища.
Довгострокові результати:
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–

забезпечення сталого розвитку країни;

–

розвиток соціальної відповідальності бізнесу в українському

суспільстві як загальноприйнятої тенденції;
–

підвищення конкурентоспроможності країни і таких її показників,

як: рівень макроекономічної стабільності; ефективність діяльності державних і
приватних інституцій; ефективність і розмір ринку товарів та праці; рівень
оплати праці; рівень розвитку і ділової досконалості бізнесу; якість
інфраструктури; рівень легкості ведення бізнесу; інноваційний та технологічний
розвиток; якість людського капіталу;
–

полегшена інтеграція до європейського економічного і соціального

простору і, зрештою, поступова інтеграція до ЄС;
–

активізація інвестиційних та інноваційних процесів;

–

підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного

та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах
взаємної

вигоди

шляхом

дотримання

міжнародних

стандартів

з

СВБ

українськими комерційними організаціями;
–

збільшення обсягу іноземних інвестицій до вітчизняної економіки,

адже на сьогодні у світі набуває поширення тенденція, коли компанії
принципово не виходять на нестабільні і ненадійні ринки, дотримуючись
принципів чесного і етичного ведення бізнесу.
Фінансування реалізації Стратегії може здійснюватися за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інвестицій підприємств та організацій, грантів
міжнародних організацій, коштів діючих спільних операційних програм
Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП), а також інших
джерел. Детальне обґрунтування та розрахунок необхідних інвестицій під
впровадження тих чи інших ініціатив Стратегії буде зроблено після ухвалення
Концепції та викладено в окремому документі. Лише після його розробки
розглядатимуться можливості та джерела фінансування ініціатив Стратегії.
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З метою системної та ефективної реалізації Стратегії пропонується
створити Форум донорів для фінансування та координації програм.

