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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Під інструментальним забезпеченням сталого розвитку економічних систем розуміється взаємозалежна 

сукупність засобів, за допомогою яких досягаються пріоритетні цілі сталого розвитку: закріплення результатів 

кожного циклу відтворення, забезпечення ефективного взаємозв'язку між фінансовими ринками та ринками 

реального сектора території; відтворення системної якості зв'язків елементів регіональної системи та її здатності до 

подальшого саморозвитку. 

Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох основних складових: економічної, 

соціальної та екологічної. Питання соціальної відповідальності бізнесу стає все більш актуальним для України, що 

пов’язано з багатьма факторами, насамперед із процесами інтеграції нашої країни до європейського і світового 

співтовариства.  

Соціальна відповідальність бізнесу, яка вже достатньо давно набула поширення в багатьох країнах світу, 

передбачає необхідність досягнення балансу інтересів між корпоративними, державними і громадськими 

інститутами та виступає основою сталого розвитку. 
Поліпшення життя на селі і розвиток сільської економіки є одними з пріоритетних напрямів державної 

соціально-економічної політики. Забезпечення сталого розвитку сільських територій у сучасних умовах передбачає 

розширення джерел зайнятості, збільшення доходів сільського населення, створення нормальних умов життя. 

Перехід до сталого розвитку – це процес зміни ціннісних орієнтацій багатьох людей. Визнаними міжнародними 

фундаментальними цінностями розвитку є свобода, рівність, солідарність, толерантність, повага до природи, спільна 

відповідальність.  

Національні цілі сталого розвитку базуються на політичних, економічних, соціальних, екологічних, моральних і 

культурних цінностях, властивих українському суспільству.  

Вони визначають спрямованість стратегії на турботу про спільне благо та захист національних інтересів України. 

Нині обов’язковість ініціатив соціальної відповідальності бізнесу закріплена в багатьох міжнародних 

стандартах, без належного виконання яких агрокомпанія не може ні увійти на міжнародний ринок, ні повноцінно на 

ньому функціонувати, але нині для українського бізнесу корпоративна соціальна діяльність – це здебільшого 

інноваційний процес, аніж щоденна поширена практика. 

Соціальна відповідальність бізнесу – це добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства в соціальній, 

економічній i екологічній сферах, пов’язаних з основною діяльністю компанії aбo тими, що виходять за рамки 

певного мінімуму. 

Щодо соціальної відповідальності аграрних підприємств – це процес реалізації добровільно прийнятих 

зобов’язань із задоволення соціальних потреб як працівників господарства, так i партнерів та інших учасників 

суспільства загалом. 

Основні інструменти, що забезпечують досягнення сталого розвитку наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Інструменти забезпечення сталого розвитку 

Вид інструментів Групи інструментів 

1 2 

Фінансові Податкові, трансфертні, інвестиційно-інноваційні 

Стимулюючого впливу на 

сталий розвиток 

Податки та платежі; інновації та технології; 

інвестиції (державні та прямі іноземні); 

кредити, позики, гранти; бюджетні інструменти 

(субсидії, дотації) 

Фінансово-економічні Прямі платежі за забруднення понад 

встановлені ліміти, екоподатки, ринкові 

механізми, ресурсні платежі 

Економічні Допоміжні засоби, асоційовані засоби, важелі 

економічного стимулювання 

Адміністративні Важелі примусу, інструменти матеріального  

Продовження таблиці 1 

 стимулювання та підтримки 

Ринкові Методи конкуренції, екологічно орієнтовані 

товари та послуги, екологічний маркетинг, 

екологічно орієнтований попит та культура 

споживання, екологічно орієнтоване 

підприємництво 

Правові Конституція, Закони, Постанови, Розпорядження 

Еколого економічні Адміністративний перерозподіл засобів, 

фінансові трансферти, вільні ринкові 

механізми перерозподілу засобів, сприяння на 

ринку 



 

Різновиди інструментів значно впливають на сталий розвиток, адже соціальні інструменти орієнтовані на 

підвищення екологічної культури і досягнення суспільного консенсусу щодо питань природокористування, та 

можуть бути представлені інструментами морально-етичного впливу й переконання, до яких відносять освіту і 

виховання, доступність інформації, суспільний тиск, переговорні процеси й добровільні екологічні погодження та 

виступають безперечним доповненням до груп адміністративно-контрольних, правових та економічних 

інструментів. 

Реалізація ідей збалансованого розвитку потребує стратегічного підходу, який би базувався на зміні всієї 

філософії мислення та політичної діяльності, що передбачає перехід: від розроблення та виконання фіксованих 

планів, які швидко застарівають, до створення адаптивної системи, яка може постійно поліпшуватися; від погляду, 

що лише держава є відповідальною за розвиток, до того, що це відповідальність всього суспільства; від 

централізованого і підконтрольного прийняття рішень до поширення прозорих переговорів, співпраці та узгоджених 

дій; від фокусування на прийнятті законів чи інших нормативних актів до зосередження на якісних результатах 

управлінських процесів і процесах участі громадськості; від галузевого до інтегрованого планування; від 

зосередження на дорогих «проєктах» (і, відповідно, залежності від зовнішньої допомоги) до розвитку, який 

визначається і фінансується, виходячи насамперед з власних можливостей країни. 

 


