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суттєво скориговано й зменшено до 43 млн. із 45 млн. осіб. Надалі цей показник 
зменшувався від місяця до місяця. В Україні кількість померлих майже вдвічі 
більше, ніж народжених (Управління Державної статистики України). Востаннє 
перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Наприклад, такі 
міжнародні організації, як ООН рекомендують проводити цю оцінку не рідше 
ніж один раз на десять років [1]. 

У зв’язку з цим, для подолання депопуляції та відтворення трудового 
потенціалу країни необхідно: 

- поступове збільшення дотацій під час народження дитини та для її 
подальшого утримання; 

- створити належну систему соціального обслуговування осіб похилого 
віку і забезпечити його доступність незалежно від місця проживання; 

- вирішити проблему міграційного відпливу населення України за кордон 
шляхом створення гідних умов роботи в Україні та покращення економічного 
становища сфери праці тощо[2]. 

Враховуючи необхідність зміни соціально-психологічного клімату, 
пріоритетами сучасної національної демографічної політики мають бути: 

- цілеспрямована державна соціальна політика на поліпшення 
демографічної ситуації; 

- системне та безперервне статеве виховання підлітків на цінностях 
національної та християнської культури в родині, у навчальних, медичних, 
закладах; 

- утвердження високого соціального статусу сім’ї; 
- виховання в населення демографічної грамотності та формування 

ідеологічних і філософських принципів, які відповідають цілям та 
пріоритетним завданням національної демографічної політики[2]. 
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В настоящее время отмечается повышение роли бизнеса в обществе, 
повышение требований к открытости в деловой сфере, и, как следствие, 
активное развитие Корпоративной социальной ответственности (КСО) в 
Украине. Бизнес в Украине все больше рассматривается не только как 
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деятельность, ориентированная на максимизацию прибыли, но и как источник 
роста социального благополучия. При этом указанная тема требует дальнейших 
исследований. 
 Цель данного исследования – анализ достижений реализации принципов 
КСО в Украине, а также поиск перспектив развития социальной 
ответственности отечественного бизнеса. Исследованиями проблемы КСО в 
Украине занимались И. Булеев, Н. Брюховецкий, С. Черных и другие ученые. 
 Корпоративная социальная ответственность – концепция, согласно 
которой, бизнес, за рамками законодательства, учитывает интересы общества, 
возлагает на себя ответственность за влияние своей деятельности на 
стейкхолдеров компании [2]. 
 До недавнего времени в Украине практически полностью отсутствовало 
понимание КСО. Как правило, социальная ответственность бизнеса сводилась к 
единоразовым акциям, нередко осуществляемых градообразующими 
предприятиями под давлением местных властей. На сегодняшний день, лишь 
незначительное количество отечественных компаний присоединились к 
Глобальному договору ООН: непромышленные компании, ориентированные на 
массового потребителя; крупные управленческие компании финансово-
промышленных групп, подконтрольные отдельным олигархам. 

В Украине, в отличие от большинства развитых стран, отсутствует 
нормативно-правовая база в сфере КСО, которая стимулировала бы развитие 
социально ответственного бизнеса в Украине. В законодательстве США, 
например, социально ответственным организациям присваивается особый 
статус «501(c)», который освобождает от уплаты налога на прибыль [1, с. 417]. 

Существенной проблемой развития КСО в Украине является также 
недостаточный уровень прозрачности социальной отчетности. Так, по данным 
Отчета о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 
форума от 16.10.2018 года, индекс прозрачности отчетности (в т. ч. 
социальной), составил 3,7 (120 место из 140 стран), что значительно ниже 
среднемирового значения (4,5) [3]. 

Тем не менее, в последние годы, в Украине, активно развиваются идеи 
КСО. В частности, во многих крупных отечественных компаниях в настоящий 
момент существует должность КСО-менеджера, а в некоторых – целый отдел, 
занимающийся проектами социальной ответственности бизнеса. 

Важным шагом в развитии КСО в Украине стало создание Центра 
«Развитие КСО» в 2008 году. Главной целью данной организации является 
внедрение социальной ответственности для системных и качественных 
изменений в Украине. Центр «Развитие КСО» функционирует в 4 
направлениях: КСО в кризисные времена; развитие образования; социальная 
ответственность органов власти; продвижение Украины за рубежом [4]. 

В последнее время, украинский бизнес начал постепенно осознавать 
преимущества КСО, главными среди которых являются: расширение доступа к 
рынку высокопрофессиональной рабочей силы; укрепление репутации и 
имиджа компании; привлечение новых партнеров; расширение доступа к рынку 
капиталов; снижение рисков и устойчивости при кризисах. 

Основная тенденция развития КСО в Украине – наличие трех групп 
компаний: 

1) Постсоветские компании – держат наибольшую социальную нагрузку, 
в последние годы начинают проводить ревизию социальных обязательств; 
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2) Компании с иностранным капиталом или инвесторами – 
характеризуются наиболее систематической реализацией идей КСО в Украине, 
имеют возможность перенимать опыт у материнских компаний; 

3) Украинские компании новой генерации с отечественным капиталом – 
являются наиболее мобильными в плане внедрения КСО, поскольку не имеют 
обязательств перед социальными структурами либо материнскими компаниями. 

Таким образом, повышение роли бизнеса в обществе, а также повышение 
требований к открытости в деловой сфере способствует развитию КСО в 
Украине. В последние годы в Украине начали осознавать основные 
преимущества социальной ответственности бизнеса. Развитие КСО в Украине 
тормозят следующие факторы: отсутствие законодательной базы, 
недостаточный уровень прозрачности социальной отчетности. 
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Згідно Основного Закону України, утвердження й забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави, а отже, пріоритетним 
напрямом її розвитку. Це положення знайшло відображення в основних 
принципах охорони здоров`я в Україні, а саме: визнання охорони здоров`я 
пріоритетним напрямом діяльності суспільства й держави, одним з головних 
чинників виживання та розвитку народу України [2, ст. 4]. 

В якості засобів комплексного впливу органів державного управління на 
суб’єктів ринку медичних послуг виступають нормативно-правові акти: укази, 
розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства 
охорони здоров`я України, інших міністерств та відомств України, накази 
обласних, міських, районних держадміністрацій тощо. Також засобами впливу 
на суб’єктів ринку медичних послуг можуть бути процеси їх ліцензування та 
акредитації чи державний контроль (суб’єкти контролю – МОЗ України, 
Управління охорони здоров`я обласних державних адміністрацій) за 
дотриманням нормативно-визначених стандартів надання медичних послуг. 


