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Пустовіт Б. О., Шандар А. М. Соціальний розвиток в Україні в контексті активізації діяльності соціального бізнесу
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю поглиблення теоретико-методологічного аналізу соціального розвитку. Мета статті по-
лягає в обґрунтуванні й узагальненні впливу діяльності соціального підприємництва та корпоративної соціальної відповідальності бізнесу на 
рівень соціального розвитку України. Визначено складові соціального розвитку, на які відбувається найбільший вплив. Аналітично обґрунтовано 
сучасні тренди розвитку та поширення соціального бізнесу, доведено зростання кількості суспільно відповідальних суб’єктів господарювання. 
Таким чином обґрунтовано, що соціальне підприємництво в переважній більшості зачіпає вирішення соціальних проблем населення, зокрема за-
йнятості; допомагає вразливим верствам населення, у т. ч. особам з інвалідністю; поліпшує стан об’єктів соціальної інфраструктури громади 
тощо. Натомість у рамках корпоративної соціальної відповідальності соціальний ефект стосується забезпечення гідної праці своїх працівників; 
відповідальної поведінки перед стейкхолдерами та суспільством; вирішення соціальних проблем шляхом реалізації соціальних проєктів чи інших 
соціальних ініціатив (зокрема, благодійність, волонтерство), а також екологічних проблем. Підкреслено, що ефективність соціального впливу 
багато в чому залежить від злагодженої взаємодії бізнесу, населення та держави. Досліджені аспекти діяльності соціального підприємництва 
та корпоративної соціальної відповідальності дозволяють у подальшому обґрунтувати більш ефективний механізм підвищення рівня соціаль-
ного розвитку України.
Ключові слова: соціальний розвиток, соціальне підприємництво, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна сфера, соціальна політика, 
соціальний проєкт, соціальний бізнес.
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The relevance of the study is due to the necessity to deepen the theoretical and methodological analysis of social development. The article is aimed at substantiat-
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ponents of social development, upon which the greatest influence occurs, are determined. The current trends in the development and spread of social business 
are analytically substantiated, the growth of the number of socially responsible business entities is proved. Thus, it is substantiated that social entrepreneurship 
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largely depends on the coordinated interaction between business, the population and the State. The examined aspects of the activities of social entrepreneurship 
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Підвищення соціального розвитку відбуваєть-
ся під впливом низки подій та явищ, у т. ч.  
завдяки впливу людини: через втілення в ре-

альність інноваційних ідей, реалізації соціальних про-
єктів, поширення та примноження високоморальних 
цінностей. Реалізувати позитивний вплив людина 
може різними способами, наприклад завдяки еко-
номічній діяльності, зокрема підприємницькій, що 
дозволяє розширити та посилити соціальний вплив. 
Важливу роль у розвитку країни відіграє соціальне 
підприємництво, а також корпоративна соціальна 
відповідальність підприємства. Зазначені соціальні 
бізнеси виконують одночасно економічно важливу 
місію (ведення господарської діяльності, наповне-
ння бюджету, працевлаштування населення тощо),  
а також, без перебільшення, відіграють суспільно 
важливу роль, оскільки сприяють підвищенню за-
гального добробуту населення, поліпшують рівень 
та якість життя. Проблема забезпечення соціального 
розвитку набуває ще більшої актуальності в контек-
сті розгортання пандемії коронавірусу COVID-19.

Вітчизняні науковці присвятили низку дослі-
джень різним аспектам соціального розвитку, серед 
них: Чугунов І., Качула С. [1], Мельничук Л. [2], По-
маза-Пономаренко А. [3] та інші.

Разом із тим вчені досліджують теоретико-ме-
тодологічні засади функціонування соціальних під-
приємств і корпоративної соціальної відповідально-
сті бізнесу. У спільній праці Никифорак В. А., Тодо-
рюк С. І. та Антохова І. М. порушують проблему нор-
мативно-правового регулювання соціального підпри-
ємництва [4]. Водночас значну увагу даній темі приді-
ляють науковці Луговенко Н. В. і Коваленко Н. В., які 
розглядають соціальні підприємства як інструмент 
діалогу між державою та суспільством [5]. У своїй 
науковій роботі Джинджоян В. В. відзначає важливе 
місце підприємницької та корпоративної діяльності 
в реалізації соціальної парадигми [6]. Наумова М. М. 
поглибила наукові знання в напрямку трактування 
поняття «соціальне підприємництво» та окреслила 
роль діяльності цього бізнесу в соціально-економіч-
ному розвитку країни [7]. Маршавін Ю. М. акцентує 
увагу на тому, що соціально відповідальний бізнес є 
детермінантою розвитку ринку праці [8]. Кицак Т. Г. 
обґрунтовує позицію, що соціальна відповідальність 
є чинником підвищення конкурентоспроможності 
бізнесу [9]. Водночас Лопушняк Г. С., Кузьменко Г. І.  
та Кравчук О. І. присвячують дослідження визна-
ченню особливостей соціальної відповідальності в 
умовах пандемії коронавірусу COVID-19 [10]. У мо-
нографії [11] авторський колектив досить глибинно 
та різнопланово, як з точки зору теорії, так і з боку 
практики, досліджує соціальну відповідальність.

Метою дослідження є обґрунтування й узагаль-
нення теоретичних досліджень щодо впливу діяльності 
корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та со-
ціальних підприємств на соціальний розвиток України.

Україна – це відносно молода держава, яка на-
лічує 30 років з моменту отримання незалежності. 
Усі ці роки наша держава невпинно розвивається, од-
нак при цьому все ще відстає за деякими соціально-
економічними показниками від інших країн Європи.  
В Україні розвиток соціальної сфери характеризуєть-
ся значною помірністю, особливо на фоні сусідніх 
держав Європи, але за останні 10 років багато сфер 
суспільного життя зазнали модернізації, вийшли на 
якісно новий рівень. Про це свідчить показники ін-
дексу людського розвитку, що включає: ВВП на душу 
населення, рівень грамотності та тривалість життя. 
Станом на 2020 р., згідно з рейтингом Індексу люд-
ського розвитку, в якому бере участь 189 країн, Украї-
на посіла 74 місце, що на 14 позицій вище, ніж у 2019 р.  
(88 місце) [12].

Загалом, соціальний розвиток – такі зміни в 
суспільстві, для яких характерний перехід усіх 
відносин суспільства до якісно нового ста-

ну та вираження. Соціальний розвиток включає в 
себе багато сфер суспільного життя: освіта, охорона 
здоров’я, фізична культура, культура та мистецтво, 
туризм, житлово-комунальне господарство, громад-
ський транспорт, торгівля та громадське харчуван-
ня, соціальний захист, соціально-трудові відносини. 
Сутність соціального розвитку полягає в позитивних 
змінах у суспільстві як у різних соціальних процесах, 
так і в особистості. У загальному розумінні соціаль-
ний розвиток являє собою активну соціальну політи-
ку, яка втілюється починаючи із державного рівня та 
закінчуючи рівнем окремої людини.

Соціальний розвиток був згаданий і визнаний 
на міжнародному законодавчому рівні в «Деклара-
ції соціального прогресу і розвитку» проголошеної 
резолюцією ООН ще в 1969 р. [13]. Зазначений доку-
мент – яскрава ілюстрація того, що соціальний про-
грес і розвиток повинен розповсюджуватися та бути 
актуальним у кожній без винятку країні, при цьому 
держава має сприяти та поширювати ініціативи, які 
впливають на зазначені процеси. Декларація являє 
собою великий поштовх для вдосконалення зазна-
чених питань прогресу та соціального розвитку у 
країнах. Правомірним є те, що на сучасному етапі 
розвитку велика увага приділяється захисту та пра-
вам людини, розвитку та забезпеченню комфортної 
життєдіяльності суспільства.

Загалом рівень соціального розвитку дуже тіс-
но пов’язаний із економічним розвитком держави, 
тобто фактично ці два процеси мають двосторонній 
зв’язок. Взаємне зростання соціальної й економічної 
систем служить основою для якісних змін, результа-
том яких є створення соціальної держави, у якій лю-
дина є найвищою соціальною цінністю і де створено 
надійне підґрунтя у вигляді соціальної допомоги для 
осіб, що перебувають у складних життєвих обстави-
нах. Соціальна держава піклується про забезпечення 
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кожній людині гідного рівня життя, побудована на 
принципах соціальної справедливості та забезпечен-
ня миролюбного суспільства. Спираючись на зазна-
чене, можна зробити висновок, що за рахунок чіткої 
стратегії розвитку, маючи конкретну соціальну полі-
тику, можна побудувати сучасну державу, головним 
пріоритетом якої є людина та відстоювання її інтер-
есів і забезпечення потреб. Зауважимо, що рівень со-
ціального розвитку можна підвищити не лише шля-
хом ефективного застосування інструментів і засобів 
різних політик країни, але водночас і через ведення 
соціально відповідального бізнесу, зокрема запрова-
дження корпоративної соціальної відповідальності, 
або йдучи ще далі, – соціальних підприємств. Таким 
чином, незважаючи на те, що основною метою ве-
дення підприємницької діяльності є отримання при-
бутку, сучасні підприємці все частіше переймаються 
соціальними проблемами, подекуди навіть виокрем-
люючи соціальну складову у стратегії організації.  
У такому випадку соціальний бізнес отримує додат-
ковий бенефіт – розвиток бренду та, як наслідок, при-
вернення уваги на ринку.

Соціальне підприємництво – це діяльність, 
яка покликана вирішити соціальні проблеми та за-
довольнити потреби суспільства. Зазначений вид 
господарської діяльності розглядається не як форма 
збагачення, яка відгукується на соціальні проблеми 
і швидко формує фінансову базу, а як засіб іншого 
бачення цінностей і взаємовідносин між людьми, в 
основу яких покладено піклування про теперішнє та 
майбутні покоління.

Варто зауважити, що певні дії з метою отриман-
ня позитивного впливу на соціальну сферу за-
галом чи окремого її компонента зокрема да-

ють зиски як для самої організації, так і для соціаль-
ного розвитку держави загалом.

Аналіз інформаційних джерел дає змогу кон-
статувати, що в Україні соціальне підприємництво 
розвивається. Спостерігається значне прирощення 
знань шляхом збільшення наукових публікацій з да-
ної тематики, створення різних соціальних ініціатив 
щодо популяризації цього суспільно важливого біз-
несу (наприклад, Українська соціальна академія [14], 
пріоритетним завданням якої є розвиток інновацій 
у соціальній сфері, а також об’єднання однодумців і 
створення освітнього простору для обміну досвідом, 
обговорення нових ідей та результатів).

Щодо практичної діяльності соціальних підпри-
ємств, варто відзначити, що з кожним роком спосте-
рігається зростання їх кількості. У 2020 р. налічується 
близько 1000 соціальних підприємств, при цьому пе-
реважна частина локалізувалась у м. Києві [15, с. 7–8].

Соціальне підприємництво може функціону-
вати в різних організаційно-правових формах. Слід 
зазначити, що більшість із них були зареєстровані як 
фізичні особи – підприємці (26%). Трохи менша част-

ка соціальних підприємців віддали перевагу таким 
формам організації: приватні підприємства – 16%, 
громадські організації – 14%, товариства з обмеже-
ною відповідальністю – 13%, сільськогосподарські 
кооперативи – 10% та інші [15, с. 9].

Необхідно звернути увагу на те, що в Україні в 
31% соціальних підприємств працевлашто-
вано лише до 5 осіб, у чверті працює 6–10 

осіб, а 18% підприємств дає роботу для 11–20 осо-
бам. Понад 20 осіб офіційно працевлаштовано у 15% 
соціальних підприємств. Трапляються підприємства 
(10%), де працює 1 особа. Загалом соціальні підпри-
ємства надали місце роботи приблизно 12 тис. осіб. 
Структуру підприємств за кількістю працевлаштова-
них зображено на рис. 1. Аналіз гендерного профілю 
зайнятих показує, що 54% персоналу становлять жін-
ки. За віковою структурою переважає молодь, част-
ка якої – 69%. Варто наголосити, що непоодинокими 
випадками є працевлаштування соціально вразливих 
категорій населення [15, с. 11–12].

До 5 осіб

Від 6 до 10 осіб

Від 11 до 20 осіб

Більше 20 осіб

10%

31%

26%

18%

15%

1 працівник

Рис. 1. Структура соціальних підприємств за кількістю 
залучених працівників, %

Джерело: складено за [15, с. 12].

Таким чином, прогресуюче зростання кількості 
соціальних підприємств служить основою поліпшен-
ня ситуації на ринку праці України, а саме: допомагає 
працевлаштувати молодь, яка в разі відсутності про-
фесійного досвіду, але з наявністю бажання зміню-
вати ситуацію навколо себе, може отримати роботу. 
Необхідно звернути увагу на те, що велику роль у 
соціальному розвитку відіграє можливість працев-
лаштування осіб з інвалідністю, ветеранів антитеро-
ристичної операції, внутрішньо переміщених осіб, 
мігрантів – це є великий крок вперед, який підвищує 
рівень соціального розвитку України. 

Корпоративна соціальна відповідальність –  
«…раціональний відгук організації на систему супер-
ечливих очікувань зацікавлених сторін (стейкхолде-
рів), що спрямований на сталий розвиток компанії; 
це відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішен-
ня, перед тими, на кого ці рішення націлені» [16,  
с. 6]. Це добровільна активність підприємства, його 
соціальне зобов’язання перед суспільством (праців-
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никами, споживачами, постачальниками, державою), 
що може бути реалізовано в соціальній, економічній 
та екологічній сферах, і яке не завжди безпосередньо 
пов’язане із основною діяльністю компанії.

Часто корпоративна соціальна відповідальність 
побудована таким чином, що ключові зусилля поліп-
шення бізнесу спрямовані на досягнення однієї або 
кількох Глобальних цілей сталого розвитку.

Згідно з дослідженням, яке проводилось у 2018 р., 
83% вітчизняних компаній реалізують політику кор-
поративної соціальної відповідальності, при цьому 
спостерігається зовсім незначна диференціація в ре-
гіональному розрізі. Порівняння показників 2018 р. 
із даними відносно 2010 р. демонструють зростання 
кількості таких підприємств на 26 в. п. Активізація 
корпоративної соціальної відповідальності визна-
чена важливим напрямом розвитку на рівні країни, 
свідченням чого є затвердження відповідного плану 
заходів [17].

Щодо розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності, варто акцентувати ува-
гу на тому, що вона являє собою важливу 

складову державної політики України, підтверджен-
ням чого є затвердження відповідної концепції на пе-
ріод до 2030 р. [18].

Не викликає сумніву, що корпоративна соці-
альна відповідальність бізнесу та соціальне підпри-
ємництво відіграють надзвичайно важливу роль у 
контексті підвищення рівня соціальному розвитку. 
Примножити соціальний ефект можна шляхом по-
силення взаємозв’язків так званого трикутника, який 
повинен бути рушійною силою соціального розвитку: 
суспільство – держава – бізнес. Саме завдяки якіс-
ній, результативній і послідовній співпраці вказаних 
стейкхолдерів можна досягнути швидкого зростання 
рівня соціального розвитку України, піднятися в рей-
тингу Індексу людського розвитку до лідируючих со-
ціальних країн світу (наприклад, Норвегії, Швейцарії, 
Німеччини, Швеції, Нідерландів та інших). 

Корпоративна соціальна відповідальність бізне-
су та соціальне підприємництво являють собою ру-
шійну силу розвитку соціального становища в Украї-
ні, при цьому, зауважимо, безпосередньо впливають 
і на економічну стійкість країни. Аналіз показує, що 
вони активізують соціальний розвиток за рахунок за-
провадження соціальних ініціатив та проєктів у різ-
них соціальних сферах (рис. 2).

Зауважимо, що соціальна дія об’єктів нашого 
дослідження переважним чином сконцентрована на 
рівні підприємства та громади, тобто спрямована на 
соціальний розвиток саме суб’єкта господарювання, 
на базі якого вона реалізується та зачіпає населення 
прилеглої території. Разом із тим не можемо виклю-
чати можливість і розширення ефекту та масштабу-
вання соціального впливу, зокрема отримання таких 
ефектів: 

 зменшення рівня бідності;
 сприяння поліпшенню здоров’я населення;
 покращення соціальної інфраструктури;
 зменшення негативного впливу на навколиш-

нє середовище.
У рамках проєктів корпоративної соціальної 

відповідальності та діяльності соціальних підпри-
ємств у 2020–2021 рр. було реалізовано низку корис-
них заходів щодо подолання негативних соціально-
економічних викликів, зокрема проблеми бідності 
населення. Варто зазначити, соціальне підприємни-
цтво запобігає зменшенню рівня бідності за рахунок 
працевлаштування осіб із інвалідністю, переселенців 
з тимчасово окупованих територій, біженців з інших 
країн, літніх людей і безпритульних, осіб із сільської 
місцевості, де особливо гостро стоїть проблема без-
робіття. Водночас у межах корпоративної соціальної 
відповідальності реалізуються ініціативи з метою 
зменшення рівня бідності населення, серед яких: 
благодійні ініціативи та соціальні проєкти для забез-
печення соціальними послугами вразливих верств 
населення, безкоштовне надання продукції власного 
виробництва особам, які цього потребують тощо [20].

Актуальною лишається проблема підтримання 
та поліпшення здоров’я населення України, 
яка ще більше загострилась в умовах поши-

рення пандемії COVID-19. Соціально відповідаль-
ний бізнес бере активну участь у запобіганні поши-
ренню інфекції: забезпечення підвезення продуктів 
харчування та інших товарів першої необхідності 
для нужденних, підвезення персоналу, збір коштів та 
придбання медичних препаратів, обладнання, засобів 
захисту тощо. Інші напрями діяльності можуть сто-
суватися заохочення та підтримання здорового спо-
собу життя (спортивні майданчики для персоналу чи 
громади), всебічного та повноцінного розвитку дітей. 
Разом із тим є наочні приклади соціальних підпри-
ємств, які працевлаштовують осіб із інвалідністю (пе-
карня «Good Bread from Good People», кондитерська 
«Добра Цукерня» тощо), тим самим забезпечуючи 
їх не лише джерелом доходу (заробітна плата), але і 
допомагаючи їм адаптуватися й інтегруватися в сус-
пільстві, наскільки це можливо.

Напрям поліпшення соціальної інфраструкту-
ри реалізується в рамках корпоративної соціальної 
відповідальність шляхом інвестування (капіталь-
ний ремонт, поточний ремонт, придбання техніки, 
обладнання інших необхідних речей, підтримка у 
проведенні заходів тощо) у заклади освіти, охорони 
здоров’я, культури, спорту, у загальний благоустрій 
території (у т. ч. транспортну та житлово-комунальну 
інфраструктуру), де функціонує підприємство. Соці-
альні підприємства теж вирішують суспільно важли-
ві проблеми громади, які зазначались вище. У такому 
випадку важливе значення відіграє взаємодія з меш-
канцями громади з метою вивчення та більш глибо-
кого розуміння потреб населення. 
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                     Соціальне підприємство:
 вирішення соціальних проблем;
 працевлаштування вразливих верств 
   населення;
 фінансування, надання послуг соціально 
   незахищеним особам;
 поліпшення стану об’єктів соціальної 
   інфраструктури

                   Корпоративна соціальна 
                   відповідальність бізнесу:
 забезпечення гідної праці;
 дотримання відповідальності перед 
   стейкхолдерами та суспільством;
 благодійництво та волонтерство;
 екологічна відповідальність;
 допомога соціально вразливим верствам 
   населення;
 соціальні ініціативи, соціальні проєкти, 
   соціальне інвестування

           Складові соціальної 
                       сфери:

 освіта;
 охорона здоров’я;
 туристичне обслуговування;
 фізична культура;
 культура та мистецтво;
 житлово-комунальне 
   господарство;
 торгівля та громадське 
   харчування;
 громадський транспорт;
 соціальний захист;
 соціально-трудові відносини

Рис. 2. Діяльність соціального підприємництва та роль корпоративної соціальної відповідальності  
в контексті соціального розвитку

Джерело: розроблено на основі [17; 19].

Конституцією України (ст. 50) кожному гаранто-
ване право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
[21]. Саме зменшення негативного впливу на навко-
лишнє середовище є ще одним напрямом соціально-
го бізнесу. Тут можуть бути реалізовані різні проєк-
ти щодо попередження або зменшення негативного 
впливу діяльності людини чи підприємства на екосис-
тему. Ведення еко-відповідального бізнесу може про-
являтися таким чином: сортування відходів в офісі та 
на виробництві; різні ініціативи щодо збору та сорту-
вання сміття; оптимізація або створення нових техно-
логічних процесів (рециклінг, переробка, апсайклінг) 
на підприємстві та застосування енергоощадних тех-
нологій з метою зменшення впливу на навколишнє 
середовище; проведення заходів щодо популяризації 
Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р. та інші.

ВИСНОВКИ
Зазначене дає змогу констатувати, що в Україні, 

незважаючи на складну економічну та геополітичну,  
а останніми роками ще й епідеміологічну, ситуацію, 
все ж таки функціонує бізнес, який має вагомий со-
ціальний ефект. Корпоративна соціальна відпові-
дальність та соціальні підприємства мають вагомий 
бінарний вплив, адже їх діяльність, крім економічної 
складової, також спрямована і на вирішення суспіль-
но важливих проблем, які, на перший погляд, стосу-
ються обмеженої кількості людей, але разом із тим –  
практично всіх складових соціальної сфери, поліпшу-
ють добробут суспільства в цілому. Слід наголосити, 

що соціальний розвиток – це важливий процес пози-
тивних змін усередині як соціального, так і економіч-
ного середовища країни. Задля ефективного розвитку 
необхідно посилити взаємодію елементів трикутника 
розвитку: держава – людина – бізнес.

Отже, активна діяльність зазначеного бізнесу 
сприяє зміцненню національної економіки,  
а також, що є ключовим, допомагає людям, 

які потребують підтримки, поліпшує життя населен-
ня, сприяє реалізації людського потенціалу та врешті-
решт служить потужним локомотивом підвищення 
соціального розвитку країни.                   
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