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Постановка проблеми. Під кінець ХХ ст. світова 
економіка як сукупність національних господарств 
і недержавних утворень, а також їх економічних і 
політичних взаємин набуває нової якості. Найваж-
ливішою формою і одночасно новим етапом інтерна-
ціоналізації господарського життя стає глобалізація.

У результаті глобалізації економіка більшої кіль-
кості країн і регіонів стає частиною світового ринко-
вого господарства. Розвиваються інституційні, юри-
дичні та технологічні бар'єри.

Найбільш динамічно розвивається процес фінан-
сової глобалізації – зріс взаємозв'язок країн на основі 
збільшення обсягу і різноманітності міжнародних 
валютних, кредитних, фінансових, фондових, стра-
хових операцій, а також інформаційних технологій. 
Ці операції контролюються в значному обсязі у світо-
вих фінансових центрах, а також в офшорних зонах.

Для глобального фінансового ринку характерне 
впровадження сучасних електронних технологій, 
засобів комунікацій та інформатизації, лібералізації 
національних ринків. Водночас процес нарощування 
соціальної активності бізнесу має глибокі історичні 
та соціокультурні передумови. Цей процес ініцію-
ється не лише самими компаніями і бізнес-структу-
рами, а й державою і суспільством у цілому [1].

Таким чином, постає питання про взаємну відпо-
відальність влади, бізнесу та громадських інститутів. 
Для того щоб ініціювати процес розподілу соціаль-
ної відповідальності та збільшення кількості ступе-
нів свободи підприємництва, необхідно чітко визна-
чити баланс між державним регулюванням і вільним 
підприємництвом, виробити механізм передачі таких 
повноважень, забезпечити необхідний рівень готов-

ності та професійної спроможності бізнесу взяти на 
себе вирішення багатьох соціальних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні аспекти ефективності соціальної відповідаль-
ності бізнесу доволі повно висвітлено в роботах таких 
зарубіжних авторів, як: М. Альбер, Ю. Благов, 
Г. Боуен, Т. Герет, Е. Карнегі, Р. Клоноскі, Р. Фрі-
мен. Аналізу розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу приділяли увагу вітчизняні дослідники, серед 
яких І. Акімова, Ю. Бегма, О. Вінніков, В. Геєць, 
О. Грішнова, А. Колот, Е. Лібанова, С. Мельник, 
О. Петров, В. Шаповал та ін. Сучасні вчені пропо-
нують своє тлумачення поняття соціальної відпові-
дальності, її видів і взаємодії з громадськістю [2; 3].

Разом із тим при наявності доробок зарубіжних 
і вітчизняних учених із цієї проблематики, залиша-
ються ще недостатньо дослідженими аспекти форму-
вання соціальної відповідальності бізнесу, зокрема 
щодо їх особливостей.

Мета статті полягає в аналізі генезису форму-
вання такого явища, як соціальна відповідальність 
бізнесу, та окресленні основних особливостей станов-
лення соціальної відповідальності бізнесу в сучасних 
умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний світ живе в умовах гострих соціальних проблем, 
тому особливо велике значення сьогодні набувають 
нові ефективні інструменти управління сталим роз-
витком. Як апробований ефективний інструмент 
забезпечення сталого розвитку компанії по всьому 
світу набула поширення концепція соціальної відпо-
відальності бізнесу. Розуміння лідерами бізнесу своєї 
особливої провідної ролі в такій роботі призвело до 
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виникнення в кінці ХХ ст. терміна «корпоративна 
соціальна відповідальність», який став найважливі-
шою складовою частиною поняття про сталий розви-
ток не тільки бізнесу, а й людства в цілому.

Взагалі, можна говорити про синонімічність обох 
понять. На практиці представники бізнес-середовища 
вважають, що краще використовувати термін «корпо-
ративна соціальна відповідальність» (КСВ), академічні 
кола, громадські організації – «соціальна відпові-
дальність бізнесу» (СВБ). Обидва терміни є перекла-
дом з англійської corporate social responsibility, тому, 
мабуть, коректніше буде використовувати термін 
«корпоративна соціальна відповідальність». Корпо-
ративна соціальна відповідальність також має без-
ліч інших назв: корпоративна відповідальність, облік 
корпоративної етики, корпоративна громадянська 
позиція, сталий розвиток, управління, потрійний 
критерій і відповідальний бізнес та ін., при цьому, як 
правило, мова йде про одну й ту ж концепцію.

Існує низка визначень СВБ. Для того щоб отри-
мати більш чітке уявлення про те, з чим ми маємо 
справу, розглянемо декілька з них. За визначенням 
Європейського альянсу корпоративної соціальної 
відповідальності, КСВ – це концепція залучення 
соціальних і екологічних напрямів у діяльність 
бізнесу на засадах добровільності та взаємодії між 
усіма зацікавленими сторонами (групами впливу) 
[4]. Форум соціальної відповідальності бізнесу про-
понує таке визначення: корпоративна соціальна від-
повідальність – це стратегія, що передбачає «…від-
повідальне ставлення будь-якої компанії до свого 
продукту або послуги, до споживачів, працівників, 
партнерів; активна соціальна позиція компанії, 
що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємо-
дії та постійному діалозі із суспільством, участі у 
вирішенні найгостріших соціальних проблем» [5]. 
Міжнародна організація праці у своїй резолюції 
про сприяння життєспроможним підприємствам 
(прийнята у Женеві у червень 2007 р.) зазначає: 
КСВ – це добровільна ініціатива ділових кіл, яка 
стосується діяльності, що перевищує просту вимогу 
дотримання букви закону [5, с. 10].

На думку автора, соціальна відповідальність 
бізнесу – це сукупність зобов'язань, які відповіда-
ють специфіці і рівню розвитку компанії, що здій-
снюються добровільно, за рахунок коштів компанії 
з метою попередження соціального конфлікту як 
усередині підприємства, так і громади, держави, з 
метою поліпшення репутації та іміджу, зростання 
обсягів виробництва, підвищенні якості продукції та 
послуг, задоволення потреб споживачів, а також роз-
ширення партнерських зв'язків із державою, діло-
вими партнерами, місцевими громадами та громад-
ськими організаціями.

Компанії залежать від свого зовнішнього і внутріш-
нього середовища. Для того щоб компанія успішно і 
тривалий час функціонувала, вона повинна:

•	бути	соціально	відповідальною;
•	 інтегруватися	 у	 співтовариства	 (у	 місцеві	

зокрема), обслуговування яких і було метою ство-
рення цих організацій;

•	взаємодіяти	з	різними	суспільними	групами.
Першою людиною, яка поставила питання про 

соціальну відповідальність бізнесу, був Ендрю Кар-
негі. Він сформулював два основних положення, на 
яких ґрунтується поняття соціальної відповідаль-
ності: перше – принцип благодійності, друге – прин-
цип служіння [6].

Більш-менш упорядковані міркування на тему 
соціальної відповідальності корпорації почали вини-

кати близько 20–25 років тому. Не можна сказати, 
що до цього періоду компанії, які діяли в умовах 
ринкової економіки, вибудовували свою внутрішню і 
зовнішню соціальну політику безсистемно. У рамках 
корпоративного управління в різних країнах (і різ-
них галузях) застосовувалися стандарти, що визна-
чають принципи, процедури і параметри взаємо-
відносин власників із найманими працівниками та 
акціонерами, вироблялися базисні основи корпора-
тивної етики, а також підходи до ресурсозбереження 
та охорони навколишнього середовища.

Але в кінці 70-х років минулого століття компа-
нії в силу багатьох причин почали відчувати вплив 
із боку суспільства, профспілок, а потім і держави 
з приводу такої зміни їх відносин із зовнішнім сві-
том, навколишнім середовищем і місцевим співто-
вариством, яке б більшою мірою відповідало зроста-
ючим очікуванням суспільства. Усвідомивши, що в 
умовах зростаючої конкуренції не вдасться закрити 
очі на такі вимоги без втрати конкурентоспромож-
ності, провідні компанії розвинених країн (насам-
перед США і Західної Європи) почали докладати 
зусиль із вироблення нових підходів до корпоратив-
ної політики, які можна визначити як «соціаліза-
ція» взаємин компаній із навколишнім середови-
щем і суспільством [7].

Називають різні причини, які підштовхнули біз-
несменів (передусім великі компанії) до системати-
зації та соціалізації корпоративної політики, у тому 
числі:

•	Посилення	уваги	суспільства	до	охорони	навко-
лишнього середовища після низки так званих «еко-
логічних катастроф» і зростання тиску з боку сус-
пільства на державу з вимогами вироблення більш 
жорстких стандартів з охорони навколишнього 
середовища та посилення норм екологічної безпеки.

•	Вимоги	з	боку	суспільства	 (громадських	орга-
нізацій і профспілок) щодо поліпшення соціаль-
ної політики корпорацій, упорядкування трудового 
законодавства, вироблення адекватних норм у сфері 
охорони праці.

•	 Зафіксована	 в	 низці	 незалежних	 досліджень	
за такими порівняно новими науково-приклад-
ними напрямами, як маркетинг, брендинг і т. д., і 
«помічена» бізнес-спільнотою залежність зростання 
обсягів продажів і рівня капіталізації компаній від 
оцінки суспільством їх іміджу, репутації і сприятиме 
посиленню відповідальності в суспільному розвитку 
(включаючи оцінку споживачами товарів і послуг не 
тільки з позиції їх якості і ціни, але й з урахуван-
ням тієї інформації, яку вони отримували з різних 
джерел про характер і відповідальність дій компанії 
щодо персоналу, партнерів, навколишнього середо-
вища, місцевих громад) [8].

У результаті цілеспрямованої дослідницької 
роботи і практичних дій низкою великих західних 
компаній стала вироблятися нова корпоративна полі-
тика, що базувалася на понятті корпоративної соці-
альної відповідальності.

Досвід великих корпорацій показує, що сьогодні 
найбільш ефективними виявляються ті з них, які 
в практиці своєї діяльності керуються принципами 
корпоративного управління та соціальної відпові-
дальності. При цьому система корпоративного управ-
ління є визначальною в забезпеченні інвестиційної 
привабливості підприємств і організацій, їх здатності 
адаптуватися до глобальних змін на макро- і мікро-
рівнях, а принципи корпоративної соціальної відпо-
відальності забезпечують їм довгострокове лояльне 
ставлення з боку клієнтів, співробітників, інших 
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зацікавлених сторін суспільства, що в кінцевому 
рахунку впливає на конкурентоспроможність бізнесу 
на національному і міжнародному ринках [9].

Наприклад, американський досвід показує, що 
ініціатором соціальної відповідальності бізнесу спо-
чатку була федеральна влада. У 1977 р. Конгресом 
США був прийнятий документ, згідно з яким аме-
риканським банкам пропонувалося робити інвестиції 
в ті території, на яких вони оперують. Community 
Reinvestment Act (CRA) і зараз залишається в США 
основним інструментом заохочення соціальної залу-
ченості банків на місцевому рівні. Ніяких караль-
них санкцій закон не передбачає. Банк не може бути 
позбавлений ліцензії або оштрафований за невико-
нання плану по community investment (вкладення в 
розвиток території, де оперує даний банк). Не існує 
чіткого плану таких вкладень, нав'язаного держа-
вою. Уряд просто виділив кожному банку «підшефну 
територію» і «прикріпив» його до місцевого урядо-
вого агентства, що спостерігає за ходом програми 
«комунального інвестування». В кінці року кожен 
банк звітував про виконану роботу. За підсумками 
звіту складається список активності банків у сфері 
соціальних інвестицій. Фінансові показники соці-
альної відповідальності банків публікуються най-
більшими виданнями. Читач, який побачив в списку 
знайомі банки «не в перших рядах», порахував це 
ознакою їх фінансової неспроможності і став перево-
дити свої рахунки в більш гідні фінансові інститути. 
Отримавши відчутні економічні втрати, банки усві-
домили необхідність працювати на місцеву громаду.

Так під тиском клієнтів, громадської думки і 
преси американський бізнес повернувся в сторону 
всієї великої соціальної відповідальності. За рахунок 
теорії і практики «корпоративного громадянства» 
американське суспільство зуміло подолати кризу 
початку 1970-х років: знизило соціальну напру-
женість, пом'якшило расову проблему, відродило 
довіру населення до корпорацій [10].

Сьогодні велике значення у світовій економіці 
приділяється питанню соціальної відповідальності 
бізнесу, яке знайшло відображення в міжнародному 
стандарті ISO 26000 [11]. 

Слід зауважити, що соціальна відповідальність у 
нашій країні знаходиться в процесі становлення. Біз-
нес дотримується моделі, згідно з якою самостійно 
визначає міру своєї відповідальності за соціальний 
розвиток суспільства. Компаніям, щоб перейти на 
найбільш вищий рівень соціальної відповідальності, 
заважає низка важливих проблем, передусім від-
сутність реальних законодавчо встановлених норм 
регулювання відносин у цій сфері, які були б уні-
версальними і широко використовуваними для всіх 
компаній. У більшості випадків на великих підпри-
ємствах використовується Національний стандарт 
ДСТУ ISO 26000 «Системи управління соціальною від-
повідальністю. Вимоги», який повністю ідентичний 
міжнародному стандарту ISO 26000: 2010 Guidance 
on social responsibility й який є дієвим інструмен-
том і дає змогу, зокрема, оцінити ті чи інші про-
грами в контексті загальної стратегії корпоративної 
соціальної відповідальності [12]. Застосування цього 
стандарту є добровільним. Але переважно ведеться 
політика примусового нав'язування компаніям із 
боку держави необхідності здійснення діяльності на 
основі принципів корпоративної соціальної відпові-
дальності, яка не призводить до бажаних результа-
тів, так як керівництво компаній, з огляду на сьо-
годнішню нестабільність економіки в нашій країні, 
не дуже охоче розлучаються зі своїми доходами, вва-

жаючи за краще залишити щось у запасі. Держава, 
своєю чергою, зацікавлена в участі великих компа-
ній у розвитку соціальної відповідальності бізнесу за 
браком фінансових коштів, і в принципі готова на 
партнерство і надання сприяння цьому процесу [13], 
тому для ефективного взаємовигідного співробітни-
цтва цих інститутів необхідне створення в Україні 
адекватного механізму державного регулювання 
соціальної відповідальності бізнесу. 

Не менш важливою проблемою соціальної відпо-
відальності в нашій країні є проблема взаємодії біз-
несу, влади і суспільства під час розробки та реа-
лізації соціальних програм бізнесу. Серед основних 
інструментів реалізації соціальних програм компанії 
виділяють такі: грошові гранти; благодійні пожерт-
вування та спонсорська допомога; соціальні інвести-
ції; адміністративний/соціальний бюджет. 

Висновки. Таким чином, із часу свого зародження 
корпоративна соціальна відповідальність бізнесу 
пройшла складну еволюцію і зазнала значних змін. 
Починаючи з кінця XX ст. концепція корпоративної 
соціальної відповідальності стала важливою части-
ною поняття стабільного розвитку не тільки бізнесу, 
але й суспільства в цілому. Постійно обговорюються 
проблеми соціально відповідальної поведінки біз-
несу, його роль у соціально-економічному розвитку 
країни, можливості взаємодії з місцевою громадою; 
компанії готують соціальні звіти, займаються соці-
альним інвестуванням. Розповсюджуючи високі 
стандарти та принципи розвитку, а також прийма-
ючи на себе відповідальність за результати своєї 
діяльності, компанії можуть розширювати довіру та 
порозуміння зі своїми стейкхолдерами та примножу-
вати добробут суспільства.

Соціально відповідальні компанії здійснюють 
свою діяльність таким чином, щоб відповідати очі-
куванням суспільства, пов'язаним із дотриманням 
етичних, правових, благодійних, природоохоронних, 
комерційних і громадських принципів, або навіть 
перевершувати очікування, тобто як стати гідним 
корпоративним членом громадянського суспільства. 
Питання, пов'язані з упровадженням корпоративної 
соціальної відповідальності в практику діяльності 
вітчизняних компаній, а також підготовки високок-
валіфікованих фахівців з корпоративної соціальної 
відповідальності, є актуальними і вимагають невід-
кладних рішень.
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Постановка проблеми. Демографічна ситуація 
багато в чому визначає стан економіки та соціальний 
рівень суспільства. Оскільки людина є не лише вироб-
ником, а й споживачем суспільних благ, ємкість вну-
трішнього ринку та економічний потенціал залежать 
саме від чисельності населення, його вікової харак-
теристики. На момент проголошення незалежності 
Україна мала досить високі демографічні показ-
ники за чисельністю, але не віковими показниками. 
Починаючи з 70-х років ХХ ст. на пострадянському 
просторі смертність почала перевищувати народжу-
ваність, а тим самим почали закладатися умови сьо-
годнішньої демографічної кризи. Вона має серйозні 
демографічні, економічні, суспільні, соціопсихоло-
гічні, культурні та медичні наслідки. Досить часто 
цей процес сприймається як загроза соціальному 
розвитку, процвітанню, благополуччю, нормальному 
зв'язку між поколіннями, інноваційному і техноло-
гічному розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане 
питання породжує значний інтерес у наукових колах. 
Серед досліджень варто виділити роботи В. Альперо-
вич [1], І. Курило [2], Е. Лібанової [3], О.В. Мака-
рова [4] та ін. Науковці торкаються різних аспектів, 
серед яких – необхідність реформування пенсійної 
системи; навантаження на працездатне населення; 
потреба модернізації сфери медичного обслугову-
вання. Поряд із цим малодослідженими залишаються 
питання перебудови економіки, можливої зміни про-

мислової спеціалізації держави; розвитку соціальної 
політики, звернення уваги на питання міграції. Вра-
ховуючи це, потреба подальшої наукової розробки 
проблеми не викликає сумнівів.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунту-
ванні й аналізі соціально-економічних наслідків ста-
ріння населення України.

Реалізація поставленої мети досягається за допо-
могою вирішення конкретних завдань: розкрити еко-
номічні та соціальні наслідки старіння населення; 
показати перспективу розвитку української еконо-
міки на фоні демографічної кризи; виявити причини 
та можливі варіанти виходу з ситуації, що склалася.

Виклад основного матеріалу дослідження. При-
скорене старіння населення на тлі низької народжува-
ності та депопуляції в Україні є одним із тих феноме-
нів, які матимуть довготривалий вплив на всі сторони 
життєдіяльності суспільства. Демографічне старіння 
своїми основними економіко-демографічними наслід-
ками матиме: скорочення чисельності та частки тру-
доактивного населення (а відтак – формування з часом 
певного дефіциту робочої сили); збільшення демоеко-
номічного (і, відповідно, податкового) навантаження 
на працездатне населення; скорочення фінансових 
можливостей для соціального забезпечення в умовах 
загального зростання попиту на соціальні послуги з 
боку осіб літнього віку, самотніх, малозабезпечених.

Проте, виходячи з соціально-економічних пози-
цій, найбільш суттєвим наслідком старіння насе-


