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SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR OF DOMESTIC ENTERPRISES ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
 
Сучасний розвиток економіки і постійно зростаюча конкурентна боротьба вимагають 
пошуку нових, більш ефективних стратегічних можливостей підприємств, серед яких 
великого значення набуває соціальна відповідальність.  
Проаналізовано міжнародні ініціативи в  галузі соціальної відповідальності бізнесу. 
Досліджено стан і перспективи впровадження цих ініціатив у діяльність українських 
підприємств. Виконання розроблених Урядом України Цілей сталого розвитку, що 
корелюються з міжнародними ініціативами, вимагає популяризації концепції соціальної 
відповідальності і розробки наукового, нормативно-правового, соціального підґрунтя для її 
реалізації.  
Для кластерів принципи соціальної відповідальності є основоположними принципами 
формування та функціонування. Кластери можуть вважатися позитивним прикладом 
впровадження соціальної відповідальності в діяльність вітчизняних підприємств з метою 
забезпечення їхнього економічного розвитку.  
 
Modern economic development and the ever-increasing competitive struggle require the search for 
new, more effective strategic opportunities for enterprises. Among which social responsibility is of 
great importance.  
International initiatives in the field of social responsibility of business are analyzed. The state and 
prospects of implementation of these initiatives in the activity of Ukrainian enterprises are 
investigated. Implementation of the goals of sustainable development developed by the Government 
of Ukraine, which is correlated with international initiatives, requires the promotion of the concept 



of social responsibility and the development of scientific, normative and legal, social basis for its 
realization.  
For clusters social responsibility principles are the fundamental principles of formation and 
functioning. Clusters can be considered a positive example of the introduction of social 
responsibility in the activities of domestic enterprises in order to ensure their economic 
development. 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток українського бізнесу, інтеграція до світової економічної 

системи,  екологічні та соціальні виклики вимагають від підприємств здійснення соціально відповідальної 
діяльності. Бізнес не може діяти ізольовано від суспільства -  рано чи пізно він повинен стати соціально 
відповідальним. Упровадження принципів соціальної  відповідальності бізнесу в Україні вже має певні 
позитивні результати, зокрема завдяки поширенню в Україні перевіреної міжнародним досвідом концепції 
соціальної відповідальності бізнесу і приєднанню до глобальних ініціатив, передусім до Глобального Договору 
ООН. Для успішного подальшого просування і широкого впровадження концепції соціальної  відповідальності 
бізнесу необхідна розробка соціальних, економічних та інституційних інструментів, принципів і засобів 
мотивації та заохочення підприємств до виконання  визначених на державному рівні цілей сталого розвитку 
України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реакцією на потребу розбудови успішних прикладних систем 
соціально відповідальної діяльності стала поява в цій царині цілої низки концепцій, які містять результати 
наукового опрацювання питань соціальної відповідальності бізнес-структур (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Еволюція концепцій соціальної відповідальності 
Назва концепції Представник Характеристика 

Базова концепція 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності  

А.Керролл [1] 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 [2] 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 [3] Корпоративна соціальна діяльність залежить у першу чергу 
від персональних цінностей осіб, які приймають рішення в 
організації. При цьому корпоративна соціальна 
сприйнятливість, як елемент комплексної моделі 
корпоративної соціальної діяльності, розглядається в 
широкому контексті, а саме: складова корпоративної культури 
як системи, заснованої на відповідних цінностях і нормах. 

Концепція 
консолідованої (спільної, 
комунітарної) соціальної 
відповідальності 
 

А.М. Колот [4] Консолідована (спільна) соціальна відповідальність заперечує 
домінування індивідуального і колективного егоїзму, 
натомість передбачає рівноцінну відповідальність усіх 
соціальних партнерів. 
 

Джерело: складено авторами за [1-4] 
 

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Віддаючи належне проведеним дослідженням, слід 
констатувати, що  питання включення соціальної відповідальності в стратегію розвитку бізнесу українських 
підприємств вивчене не повністю і з огляду на зростання значущості соціальних аспектів у діяльності 
підприємств потребує подальшого розгляду. 



Постановка завдання (мета статті). Метою статті є окреслення шляхів  імплементації концепції 
соціальної відповідальності бізнесу в стратегію розвитку українських підприємств з урахуванням міжнародних 
ініціатив. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Включення України в європейські й світові інтеграційні 
процеси спонукають вітчизняні підприємства відстоювати власні позиції в жорсткій конкурентній боротьбі. 
Для досягнення необхідного рівня конкурентоздатності вітчизняних підприємств та національної економіки в 
цілому є необхідним забезпечення високих темпів їх розвитку та реалізації потенціалу. Але при цьому замало 
лише факторів економічної ефективності – вони повинні активно і системно доповнюватися чинниками 
етичного, соціального та екологічного характеру.  

На сучасному етапі розвитку в Україні актуалізується дотримання принципів соціальної 
відповідальності, що, передусім, викликано підтримкою глобальних ініціатив: Глобального договору 
Організації Об’єднаних Націй (ГД ООН), Керівництва для мультинаціональних підприємств Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Всесвітньої ради бізнесу із сталого розвитку (WBCSD), 
Принципів ООН з соціальної відповідальності інвесторів (PRI), Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), 
Міжнародного стандарту ISO 26000:2010 «Керівництво з соціальної відповідальності» [5].  

Найвідомішою міжнародною ініціативою у розвинених країнах Європи та Америки в галузі соціальної 
відповідальності бізнесу є Глобальний Договір ООН, який об'єднав провідні соціально-відповідальні корпорації 
світу на основі десяти принципів відповідального ведення бізнесу. Керівники корпорацій, що беруть участь у 
Глобальному Договорі, вважають, що підприємства повинні підтримувати права людини; свободу об'єднань і 
визнання на ділі права на укладення колективних договорів; виступати за ліквідацію будь-якої дискримінації у 
сфері праці та зайнятості; відповідати за стан навколишнього середовища та сприяти екології; протидіяти всім 
формам корупції [6]. 

Будучи найбільшою в світі глобальної ініціативою, Глобальний договір ставить своїм першочерговим 
завданням демонстрацію і забезпечення соціальної легітимності бізнесу та ринків. Своїм приєднанням до 
Глобального договору компанія заявляє про те, що розділяє переконання в тому, що ділова практика, яка 
спирається на універсальні принципи, сприяє більшій стійкості і справедливості глобального ринку, сприяє 
формуванню процвітаючих суспільств. В інтересах досягнення цих цілей Глобальний договір забезпечує 
навчання та участь за допомогою декількох механізмів: політичних діалогів, навчання, місцевих мереж і 
партнерських проектів. Отже, Глобальний договір є добровільною ініціативою щодо сприяння сталому 
розвитку та відповідальної громадянської позиції корпорацій; набором цінностей, заснованих на принципах, які 
отримали загальне визнання; форумом для навчання та обміну досвідом; мережею компаній та інших 
зацікавлених сторін. 

Глобальний договір ООН підписали вже 8000 компаній в 145 країнах. З 2006 року в Україні існує 
місцева мережа Глобального договору, яка об’єднує понад 160 учасників – від великих міжнародних компаній 
до середніх і малих підприємств, а також неурядових організацій, академічних установ, бізнес-асоціацій тощо 
[7].  

У жовтні-грудні 2017 року Глобальним договором ООН в Україні в партнерстві з Академією праці, 
соціальних відносин і туризму, Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти та компанією 
Агротехсоюз проведено Всеукраїнський студентський конкурс «SDG in Ukraine: Look of New Generation (Цілі 
сталого розвитку: погляд нового покоління)». Завданням конкурсу була розробка стратегії сталого розвитку для 
бізнесу [8]. У цьому конкурсі взяла участь команда Державного університету інфраструктури та технологій 
«GoldBrainManagment_SUIT» у складі: Мандзюк Н.К., Сорокун Ю.С., Аврамчук О.С., Ящук Р.М., Пехтерової 
Г.І., Близнюк Л.А. Під керівництвом викладача-консультанта Семенчук Т.Б., доцента кафедри управління та 
економіки водного транспорту факультету управління і технологій, команда «GoldBrainManagment_SUIT» 
добре підготувала свій проект і  під час фіналу блискуче презентувала його. Команда 
«GoldBrainManagment_SUIT» змагалась у фіналі, як рівна серед рівних, і впевнено здобула перемогу в 
номінаціях «Команда, яка надихає» та «Соціальна значимість для стейкхолдерів». 

Визнаючи концепцію соціальної відповідальності своєчасною, актуальною та  необхідною, держава 
повинна приймати активну участь у її просуванні, для чого  в співдружності держави та  бізнесу з наукою 
розробити  принципи, які спонукатимуть бізнес до формування стандартів соціально відповідальної діяльності, 
і нормативно закріпити комплекс соціальних, економічних та інституційних інструментів мотивації  
підприємств до виконання соціально відповідальної діяльності.  

Велике значення для імплементації соціальної відповідальності в Україні має представлена 15 вересня 
2017 року Урядом Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для 
досягнення Цілей сталого розвитку (далі - ЦСР). Глобальні Цілі сталого розвитку були затверджені у 2015 році 
на саміті ООН з питань сталого розвитку. За ініціативи Уряду 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, статистичних та аналітичних матеріалів, була 
розроблена національна система ЦСР (86 завдань розвитку та 172 показники для моніторингу їх виконання) [9]. 

У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки 
національного розвитку (табл. 2). 

 
 



Таблиця 2. 
Цілі та завдання сталого розвитку Україна 

Ціль 1. Подолання 
бідності . 

- Скоротити в 4 рази рівень бідності, зокрема шляхом ліквідації її крайніх форм 
- Збільшити охоплення бідного населення адресними програмами соціальної підтримки 
- Підвищити життєстійкість соціально вразливих верств населення 

Ціль 2. Подолання 
голоду, розвиток 
сільського 
господарства 

- Забезпечити доступність збалансованого харчування на рівні науково обґрунтованих 
норм для всіх верств населення 
- Підвищити вдвічі продуктивність сільського господарства, насамперед, за рахунок 
використання інноваційних технологій 
- Забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що 
сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та ґрунтів, 
насамперед, за рахунок використання інноваційних технологій 
- Знизити волатильність цін на продукти харчування 

Ціль 3.  
Міцне здоров’я і 
благополуччя 

- Знизити материнську смертність 
- Мінімізувати смертність, якій можна запобігти, серед дітей віком до 5 років 
- Зупинити епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, у тому числі, за рахунок використання 
інноваційних практик та засобів лікування 
- Знизити передчасну смертність від неінфекційних захворювань 
- Знизити на чверть передчасну смертність населення, у тому числі, за рахунок 
упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань 
- Знизити рівень отримання тяжких травм і смертності внаслідок ДТП, у тому числі, за 
рахунок використання інноваційних практик реанімування, лікування та реабілітації 
постраждалих унаслідок ДТП 
- Забезпечити загальну якісну імунізацію населення з використанням інноваційних 
препаратів 
- Знизити поширеність тютюнокуріння серед населення з використанням інноваційних 
засобів інформування про негативні наслідки тютюнокуріння 
- Здійснити реформу фінансування системи охорони здоров’я 

Ціль 4. Якісна 
освіта 

- Забезпечити доступність якісної шкільної освіти для всіх дітей та підлітків 
- Забезпечити доступність якісного дошкільного розвитку для всіх дітей 
- Забезпечити доступність професійної освіти 
- Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв’язок з наукою, сприяти 
формуванню в країні міст освіти та науки 
- Збільшити поширеність серед населення знань і навичок, необхідних для отримання 
гідної роботи та підприємницької діяльності 
- Ліквідувати гендерну нерівність серед шкільних учителів 
- Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі 
інноваційних підходів 

Ціль 5. Гендерна 
рівність. 

- Створити умови для ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчат 
- Знизити рівень гендерно зумовленого та домашнього насильства, забезпечити 
ефективне запобігання його проявам та своєчасну допомогу постраждалим 
- Заохочувати спільну відповідальність за ведення господарства та виховання дитини 
- Забезпечити рівні можливості представництва на вищих рівнях прийняття рішень у 
політичному та суспільному житті 
- Розширити доступ населення до послуг з планування сім’ ї та знизити рівень 
підліткової народжуваності 
- Розширити економічні можливості жінок 

Ціль 6.  
Чиста вода та 
належні санітарні 
умови 

- Забезпечити доступність якісних послуг з постачання безпечної питної води, 
будівництво та реконструкцію систем централізованого питного водопостачання із 
застосуванням новітніх технологій та обладнання 
- Забезпечити доступність сучасних систем водовідведення, будівництво та 
реконструкцію водозабірних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням 
новітніх технологій та обладнання 
- Зменшити обсяги скидання неочищених стічних вод, насамперед з використанням 
інноваційних технологій водоочищення на державному та індивідуальному рівнях 
- Підвищити ефективність водокористування 
- Забезпечити впровадження інтегрованого управління водними ресурсами 

Ціль 7. Доступна та 
чиста енергія 

- Розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для забезпечення надійного та 
сталого енергопостачання на основі впровадження інноваційних технологій 
- Забезпечити диверсифікацію постачання первинних енергетичних ресурсів 
- Збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у національному енергетичному 
балансі, зокрема за рахунок введення додаткових потужностей об’єктів, що виробляють 
енергію з відновлюваних джерел 



- Підвищити енергоефективність економіки 
Ціль 8.  
Гідна праця та 
економічне 
зростання 

- Забезпечити стійке зростання ВВП на основі модернізації виробництва, розвитку 
інновацій, підвищення експортного потенціалу, виводу на зовнішні ринки продукції з 
високою часткою доданої вартості 
- Підвищувати ефективність виробництва на засадах сталого розвитку та розвитку 
високотехнологічних конкурентних виробництв 
- Підвищити рівень зайнятості населення 
- Скоротити частку молоді, яка не працює, не навчається і не набуває професійних 
навичок 
- Сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема 
шляхом застосовування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової 
безпеки 
- Створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації потенціалу 
економічно активної частини населення та розвитку креативної економіки 

Ціль 9. 
Промисловість, 
інновації та 
інфраструктура. 

- Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру, яка базується на 
використанні інноваційних технологій, у т. ч. екологічно чистих видів транспорту 
- Забезпечити розширення використання електротранспорту та відповідної мережі 
інфраструктури 
- Забезпечити доступність дорожньо-транспортної інфраструктури, яка базується на 
використанні інноваційних технологій, зокрема через розширення форм участі держави 
у різних інфраструктурних проектах 
- Сприяти прискореному розвитку високо- та середньовисокотехнологічних секторів 
переробної промисловості, які формуються на основі використання ланцюгів «освіта –
 наука – виробництво» та кластерного підходу за напрямами: розвиток інноваційної 
екосистеми; розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій; їх застосування 
ІКТ в АПК, енергетиці, транспорті та промисловості; високотехнологічне 
машинобудування; створення нових матеріалів; розвиток фармацевтичної та 
біоінженерної галузей 
- Створити фінансову та інституційну системи (інноваційну інфраструктуру), що 
забезпечуватимуть розвиток наукових досліджень та науково-технічних 
(експериментальних) розробок 
- Забезпечити доступність Інтернету, особливо у сільській місцевості 
- Забезпечити збільшення участі молоді у наукових дослідженнях   

Ціль 10. 
Скорочення 
нерівності 

- Забезпечити прискорене зростання доходів найменш забезпечених 40% населення 
- Запобігати проявам дискримінації в суспільстві 
- Забезпечити доступність послуг соціальної сфери 
- Проводити політику оплати праці на засадах рівності та справедливості 
- Провести реформу пенсійного страхування на засадах справедливості та прозорості 

Ціль 11. Сталий 
розвиток міст і 
громад 

- Забезпечити доступність житла 
- Забезпечити розвиток поселень і територій виключно на засадах комплексного 
планування та управління за участю громадськості 
- Забезпечити збереження культурної і природної спадщини із залученням приватного 
сектору 
- Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з 
використанням інноваційних технологій 
- Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом 
використання інноваційних технологій 
- Забезпечити розробку і реалізацію стратегій місцевого розвитку, спрямованих на 
економічне зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої 
культури і виробництво місцевої продукції 

Ціль 12. 
Відповідальне 
споживання та 
виробництво 

- Знизити ресурсоємність економіки 
- Зменшити втрати продовольства у виробничо-збутових ланцюжках 
- Забезпечити стале використання хімічних речовин на основі інноваційних технологій 
та виробництв 
- Зменшити обсяг утворення відходів і збільшити обсяг їх переробки та повторного 
використання на основі інноваційних технологій та виробництв 

Ціль 13. 
Пом’якшення 
наслідків зміни 
клімату 

- Обмежити викиди парникових газів в економіці 

Ціль 14. 
Збереження 

- Скоротити забруднення морського середовища 
- Забезпечити стале використання і захист морських та прибережних екосистем, 



морських ресурсів підвищення їх стійкості та відновлення на основі інноваційних технологій 
- Запровадити ефективне регулювання видобутку морських біоресурсів 

Ціль 15. Захист та 
відновлення 
екосистем суші 

- Забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх 
прісноводних екосистем 
- Сприяти сталому управлінню лісами 
- Відновити деградовані землі та ґрунти з використанням інноваційних технологій 
- Забезпечити збереження гірських екосистем 

Ціль 16. Мир, 
справедливість та 
сильні інститути 

- Скоротити поширеність насильства 
- Збільшити виявлення постраждалих від торгівлі людьми та всіх форм експлуатації 
- Підвищити рівень довіри до суду та забезпечити рівний доступ до правосуддя 
- Зміцнити систему запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та поширення зброї масового знищення 
- Скоротити незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів 
- Скоротити масштаби корупції 
- Підвищити ефективність діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування 
- Відновити територію, постраждалу від конфлікту - територія східних регіонів України 
(на початковому етапі – Донецької та Луганської областей, крім населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) 
- Зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадській безпеці 
(конфліктне та постконфліктне врегулювання) 

Ціль 17. 
Партнерство 
заради сталого 
розвитку 

- Мобілізувати додаткові фінансові ресурси на основі заохочення інвестицій іноземних 
та вітчизняних інвесторів 
- Послідовно знижувати боргове навантаження на економіку 
- Розвивати партнерські відносини влади і бізнесу для досягнення Цілей Сталого 
Розвитку 

Джерело: складено авторами за [10] 
 
З метою впровадження соціальної відповідальності для системних і якісних змін в Україні у 2008 році була 

заснована Експертна організація Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (Центр КСВ) [11]. 
Центр КСВ працює за чотирма пріоритетними напрямами: КСВ в кризові часи, розвиток освіти, 

соціальна відповідальність державних органів влади і просування України за кордоном. Центр КСВ працює на 
всій території України з більш ніж 100 компаніями, 200 університетами, 20 школами, 60 державними 
компаніями і 40 муніципалітетами. 

Основними здобутками Центру КСВ є: 
- приєднання України до розробки міжнародного стандарту з соціальної відповідальності ISO 26000; 
- формування спільноти соціально відповідальних компаній; 
- проведення щорічного Конкурсу кейсів з КСВ; 
- запровадження Індексу прозорості державних компаній як індикатора реформ державної власності; 
- створення платформи для взаємодії бізнесу та університетів й шкіл для підвищення якості вищої і 

середньої освіти в Україні (Національний форум «Бізнес і університети», Лабораторія «Бізнес і університети»). 
В цілому, Центр реалізував понад 80 проектів, підготував 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 дослідження щодо того, як українські компанії 
впроваджують Цілі сталого розвитку. Партнер дослідження – Платформа зростання зеленої економіки [12].  

Рівень впровадження Цілей сталого розвитку українськими компаніями був оцінений на основі аналізу 
нефінансових звітів 25 компаній. (19 компаній підготували Звіти з прогресу для Глобального договору ООН і 6 
компаній, які підготували нефінансові звіти за 2015-2016 роки з числа перших 100 компаній рейтингу 200 
найбільших компаній у 2015 р. від БізнесЦензор). Перелік компаній  та період звітування наведено у таблиці 3. 

 
Таблиця 3. 

Українські компанії, нефінансові звіти яких були проаналізовані 
Компанія  Звіт  
Agricom Group звіт за 2016 р. 
Impel Griffin звіт за 2015 р. 
ПАТ «Азот» (м.Черкаси) звіт за 2015 р. 
ПУМБ звіт за 2016 р. 
ПрАТ«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» звіт за 2016-2017 pp. 
ViDi Group звіт за 2016 p. 
KPMG звіт за 2016 p. 
Carlsberg Ukraine звіт за 2015-2016 рр. 



Метінвест звіт за 2015 р. 
EY Ukraine звіт за 2014-2015 рр 
Астарта звіт за 2016 р. 
Оболонь звіт за 2015-2016 рр 
LifeceLL звіт за 2015-2016 pp. 
ДТЕК звіт за 2016 р. 
Галнафтогаз звіт за 2016 р. 
Група компаній Фокстрот звіт за 2016 р. 
Укрсоцбанк звіт за 2016 р. 
Інститут транспорту нафти звіт за 2016 р. 
СКМ звіт за 2015 р. 
НАК «Нафтогаз України» звіт за 2016 р. 
Nestlé в Україні звіт за 2016 р. 
Енергоатом звіт за 2016 р. 
ПрАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» звіт за 2016 р. 
Кернел звіт за 2016 р 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт» звіт за 2016 р. 

Джерело: [13] 
 
Аналіз проводився за такими критеріями: Цілі сталого розвитку, які впроваджують українські компанії; 

впровадження Цілей сталого розвитку на стратегічному та операційному рівнях; ключові показники 
ефективності компаній, які розроблено у відповідності до ЦСР; партнерство компаній з іншими організаціями 
задля досягнення визначених ЦСР; відповідність стратегії,  пріоритетів та програм КСВ національним 
завданням Цілей сталого розвитку. 

Аналіз нефінансових звітів та результати заповнення форми Глобального договору (суб'єктивна думка 
компаній) дозволив сформувати пріоритетність ЦСР для українських компаній. Здебільшого українські 
компанії будують стратегію і тактику діяльності, а також політику КСВ  відповідно до чотирьох Цілей сталого 
розвитку (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пріоритетність ЦСР для українських компаній 

Джерело: складено на основі [13] 



 
Найменше українські компанії згадували такі цілі, як:  Ціль 10. Скорочення нерівності та Ціль 14. 

Збереження морських ресурсів.  
Нажаль, менше половини українських компаній (11 з 25), нефінансові звіти яких були проаналізовані, 

акцентують  увагу на розвитку партнерства (ЦСР 17. Партнерство заради сталого розвитку), тобто фактично 
недооцінюють значення використання переваг ділової взаємодії.  У той же час інтеграційні процеси, характерні 
для нинішнього етапу розвитку економіки  зробили ділове партнерство чинником конкурентних переваг, 
оскільки завдяки взаємодії підвищується рівень конкурентоспроможності всіх учасників партнерства на 
глобалізованих  ринках.  

Однією з форм партнерства в сучасних умовах виступають кластери - концентрація взаємопов'язаних 
компаній, підприємств, організацій, об'єднаних за принципом географічної та/або  

конфліктом економічних та соціальних інтересів. З огляду на зазначене, галузевої належності, що діють 
у певній сфері та характеризуються спільною взаємодоповнюючою діяльністю, яка може мати характер 
співпраці або конкурентної взаємодії, розвиток яких прямо передбачений ціллю 9. Промисловість, інновації та 
інфраструктура. 

В умовах формування та функціонування кластерів життєво необхідним  є осмислення та прийняття 
поняття «кластерна соціальна відповідальність», що запропоновано визначати, як усвідомлену відповідальність 
усіх суб’єктів кластера за гармонізацію соціально-економічних відносин учасників кластера, серед яких: 
беззаперечне дотримання законодавства України, повага, довіра, добропорядність, чесність, взаємовигідне 
співробітництво, захист навколишнього середовища та життя людини.  

При цьому кластерна ідеологія передбачає формування засад кластеризації, які включають не лише загальні 
принципи, принципи, що визначають інноваційну направленість діяльності учасників кластера, принципи, що 
забезпечують взаємодію учасників кластера у площині інформаційно-комунікаційних технологій, а й принципи 
кластерної соціальної відповідальності (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Складові елементи кластерної ідеології 
Джерело: [14] 

 



Результатом втілення кластерної ідеології стане формування в суспільстві кластерного світогляду, який 
запропоновано визначати як сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, що визначають розуміння 
кластеризації підприємств і функціонування кластерів, тобто формує новий спосіб мислення про забезпечення 
економічного розвитку шляхом зростання конкурентоспроможності як окремих підприємств, регіонів, так і держави 
в цілому.  

Складовими елементами кластерного світогляду виступають: дотримання принципів кластерної 
соціальної відповідальності усіма учасниками кластера; тісна взаємодія між учасниками, а також зі 
стейкхолдерами; використання інновацій; активізація створення нового знання та забезпечення його трансферу; 
гарантія екологічності діяльності; розвиток людського капіталу, який є носієм ключових компетенцій 
підприємств; забезпечення високої якості послуг, що є джерелом конкурентних переваг і ефективності 
функціонування кластера. 

Висновки даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку. На базі світового 
досвіду встановлено, що в сучасних реаліях одним з найважливіших чинників економічного розвитку 
підприємства стає соціальна відповідальність, яка сприяє не лише покращенню іміджу підприємства, але й 
забезпечує його економічне зростання та конкурентну перевагу на довгострокову перспективу.  Соціальна 
спрямованість бізнесу буде найбільш ефективною, якщо соціальна відповідальність бізнесу буде включена в 
стратегію управління підприємством. 

Показано, що на сучасному етапі розвитку України активно поширюється підтримка глобальних 
ініціатив, передусім Глобального Договору ООН, приєднанням до якого компанія заявляє про те, що буде 
сповідувати принципи соціальної відповідальності, як такі, що сприяють справедливості ринку та розвитку 
підприємства, галузі, економіки країни  в цілому.  

Доведено, що важливим кроком на шляху виконання положень глобальних ініціатив є виконання Цілей 
сталого розвитку України, для чого необхідна популяризація концепції соціальної відповідальності з 
одночасною розробкою соціальних, економічних та інституційних інструментів, способів, засобів для 
заохочення підприємства до виконання соціально відповідальної діяльності.  

Умотивовано, що кластери, для яких соціальна відповідальність і кластерний світогляд є 
основоположними принципами формування та функціонування, в реаліях сьогоднішнього стану  економіки 
України можуть виступити ефективним інструментом інтенсифікації економічного розвитку вітчизняного 
підприємництва.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на формування засад застосування кластерного підходу в 
економіці України на принципах соціальної  відповідальності. 
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