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Головною задачею соціальної відповідальності в будівництві в сучасних умовах 

є забезпечення ефективного функціонування і безперервного технічного та соціального 

розвитку будівельних організацій на основі впровадження досягнень науково-

технічного прогресу в сфері будівельної техніки, технології, організації та управління 

будівельним виробництвом, прогресу в соціальних відносинах. 

Соціальна відповідальність будівельних підприємств у своїй основі має 

концепцію соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) тобто полягає у відповідальному 

ставленні будь-якої компанії до своїх працівників, споживачів, партнерів та продукції 

яку виробляє. Основними характеристиками є добровільність та системність. 

СВБ в Україні перебуває в стадії вдосконалення. Найважливішу роль у цій сфері 

відіграють насамперед, представництва іноземних компаній, які приносять на наші 

терени сучасні світові практики, стандарти та принципи, а також великі та малі 

вітчизняні підприємства й організації, які регулярно удосконалюють свою діяльність на 

основах концепцій Загального управління якістю. 

Ключову роль тут відіграють кілька понять: поняття інклюзивності. Кожне 

будівельне підприємство забов’язане передбачати розробку і застосування конкретних 

рішень які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в суспільному 

житті; захист довкілля як системи заходів щодо раціонального використання природніх 

ресурсів, обмеження негативного впливу на навколишнє середовище та забезпечення 

екологічної безпеки; поняття рівності жінок і чоловіків тобто подолання сексизму та 

інших видів дискримінації. 

Нормативно-правова база в цілому і забезпечує достатню будівельну діяльність, 

проте подальший розвиток потребує вдосконалення в галузях інклюзивності, охорони 

пам’яток архітектури та історії, містобудівної діяльності, підвищення безпеки та 

довговічності, впровадження сучасних західних технологій будівництва, новітніх 

матеріалів, поліпшення рівня житлового будівництва, розвитку договірних відносин. 

Будівельні норми передбачають що при спорудженні нових та реставрації, ремонті 

існуючих будівель і споруд будуть обов’язково забезпечення дотримання вимог 

безпеки, зручності, доступності, зручності та інформативності. 

Соціально відповідальне підприємство згідно з світової практики відповідає 

таким критеріям: 

 Виконує вимоги міжнародних, державних та регіональних будівельних норм; 

 Вчасно та добросовісно сплачує податки; 

 Регулярно реалізовує програми з підвищення професійної кваліфікації власних 

працівників, морально стимулює розвиток персоналу. 
Зважаючи на необхідності будівельних споруд в житті кожної людини важливо зосередитись на 

таких ключових речах як запровадження в практику житлового будівництва нові прогресивні 

нормативні документи для формування сучасної соціальної інфраструктури та потребі 

забезпечувати всебічний розвиток кожного працівника 

  


