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ВСТУП
Причини необхідності підвищення соціальної

відповідальності бізнесу зумовлені низкою обставин,
головні з яких — підвищення значимості нематері-
альних факторів економічного зростання, пов'яза-
них з розвитком людського потенціалу.

Конкурентоспроможність бізнес-структур,
отже, і національних економік в більшій мірі визна-
чається чинниками, що лежать на стороні якості, а
не ціни, здатністю до інновацій і сприйняття новітніх
технологічних досягнень, в основі яких лежить
людський, інтелектуальний і соціальний капітал.
Якість робочої сили і мотивація працівників задають
економічні вимоги соціального бізнесу.

Дослідженню соціальної відповідальності бізне-
су присвятили свої праці такі вчені, як В.Ф. Байцим,
С.І. Бандур, І.С. Благун, Т. Голікова, М. Долішній та
інші.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є:
— визначити, що передумовою рівноправного

партнерства між державою і бізнесом є підвищення
соціальної відповідальності бізнесу;
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— розглянути причини необхідності розробки
концепції соціальної відповідальності бізнесу;

— охарактеризувати рівні соціальної відпові-
дальності бізнес-структур;

— розглянути сучасну модель відносин між вла-
дою і бізнесом.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною причиною підвищення уваги до розвит-

ку соціальних функцій бізнесу є перегляд традицій-
них поглядів на концепцію соціальної політики, на
розширення кола її суб'єктів. Якщо раніше бізнес
брав переважно фінансову участь у вирішенні соц-
іальних проблем, сплачуючи податки та сприяючи
реалізації благодійних програм, коли конкретні ме-
ханізми задоволення соціальних потреб залишалися
прерогативою держави і інститутів громадянського
суспільства, то в останній чверті минулого століття
в найбільш розвинених країнах були вироблені до-
сить високі стандарти соціального захищеності на-
селення, пов'язані з не менш високим рівнем держав-
них соціальних витрат: сьогодні через державний
бюджет в промислово розвинених країнах перероз-
поділяється до половини ВВП [9, с. 297].
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Старіння населення, дестабілізація зайнятості,
падіння престижності кваліфікованого індустріаль-
ної праці, посилюють диференціацію умов та опла-
ти праці різних категорій працівників, збільшують
утриманське навантаження на найбільш активну ча-
стину населення, загострюють соціальну ситуацію.

Для підтримки сформованого рівня соціальних
гарантій необхідно подальше зростання обсягу інве-
стицій, який вже не можна забезпечити тільки за ра-
хунок коштів державного бюджету. Потрібна роз-
робка принципово нових механізмів розвитку соц-
іальної сфери.

У цих умовах бізнес повинен стати рівноправним
партнером держави і нести з ним відповідальність за
соціальний розвиток населення. Наскільки успішно
фірми зуміють об'єднати зусилля з державою та гро-
мадськими організаціями у формуванні активної
стратегії соціального розвитку, настільки будуть за-
лежати і конкурентоспроможність, і ефективність
самого бізнесу.

Друга причина необхідності розробки концепції
соціальної відповідальності бізнесу пов'язана з
глобалізацією економіки, що посилюється впливом
великих компаній на економічний розвиток. Окремі
держави поступово втрачають здатність незалежно
формувати внутрішню соціально-економічну політи-
ку, поступаючись місцем транснаціональним корпо-
раціям.

Критерії соціально відповідальної поведінки та
механізми його стимулювання в сучасній Україні виг-
лядають наступним чином.

Увага в даний момент концентрується на питанні
про те, чи може соціальна відповідальність бізнесу
обмежуватися тільки сплатою податків та виплатою
гідної заробітної плати або бізнес має прийняти на
себе додаткові соціальні зобов'язання, перш за все з
розробки та реалізації різних благодійних програм.

Поняття "соціально відповідального бізнесу" не
може бути зведене до класичного благодійництва та
чесного дотримання підприємцями встановлених
правил гри. Воно передбачає становлення принципо-
во нових рис у мотивації і поведінці бізнес-структур.

Критерієм соціально відповідальної поведінки
бізнесу є наявність неринкових елементів у відтво-
рювальній поведінці суб'єкта господарювання, пов'я-
заних з формуванням партнерських відносин. Такий
критерій дозволяє провести різницю між сучасними
трактуваннями соціальної відповідальності бізнесу
і традиційною благодійністю. Благодійність дик-
тується етичними міркуваннями, не зачіпає стра-
тегічні цілі суб'єкта господарювання, не формує його
поведінки як суб'єкта відтворювального процесу [10,
с. 30].

Соціальна відповідальність бізнесу передбачає
зміни в поведінці суб'єкта господарювання у власне
економічній сфері, тобто при вибудовуванні відно-
син з усіма залученими в його діяльність сторонами
— працівниками, споживачами та постачальниками,
органами місцевої влади, державою. При прийнятті
рішень про те, що виробляти, як виробляти, для кого
виробляти, соціально відповідальний підприємець
керується не тільки критерієм ринкової доцільності,
прибутковості, але і критеріями, які враховують інте-
реси сторін.

Якщо в класичній ринковій схемі "провали" рин-
ку компенсує держава, то в новій концепції соціаль-
но відповідальний підприємець (у більш зрілій моделі
— соціально відповідальна бізнес-спільнота) прагне
хоча б частково заповнити ці "провали" власними
силами.

Таким чином, бізнес поступово переходить від
одномірної шкали, яка визначається виключно кри-
терієм ринкової раціональності цінностей до бага-
товимірної шкали, яка враховує економічні, соц-

іальні та етичні інтереси його діяльності. Цей про-
цес має протікати в руслі соціалізації економічного
розвитку.

Проте в короткостроковому періоді інвестиції в
соціальну сферу означають додаткові витрати і
відповідно деяке зниження конкурентоспромож-
ності суб'єкта господарювання. Саме тому соціаль-
но відповідальна поведінка може дозволити собі в
першу чергу найбільш сильні корпорації, що мають
великий запас стійкості і серйозні конкурентні пе-
реваги (в 2—2,5 рази вище, ніж у середньому). Для
поширення в підприємницькому середовищі соціаль-
но відповідальної поведінки необхідною умовою є
стимулювання держави і громадського суспільства.

З боку держави стимулювання, як правило, прий-
має форму податкових пільг і, що актуально в сучас-
них українських умовах, зустрічного фінансування
соціально значущих проектів, державного та приват-
ного партнерства [8].

Стимулювання з боку громадського суспільства
здійснюється за допомогою нормативного примусу
як результату переваг частини населення:

— покупки товарів у соціально відповідальних ви-
робників (згідно з даними опитувань, у розвинених
країнах 80—90% споживачів роблять вибір на ко-
ристь компаній, які залучені в соціально значимі про-
екти);

— інвестування коштів в акції соціально відпові-
дальних фірм;

— пов'язування своєї трудової кар'єри з соціаль-
но відповідальним роботодавцем [2].

У результаті соціально відповідальні суб'єкти
бізнесу отримують вагомі економічні переваги, обу-
мовлені підвищенням конкурентоспроможності то-
варного знака і зростанням інвестиційної привабли-
вості компанії, розширенням можливостей залучен-
ня кваліфікованих кадрів, підвищенням конкурен-
тоспроможності на ринку праці. Окремі підприємці
та бізнес-спільнота в цілому отримують наступні ви-
годи: зниження ризику втрати репутації; посилення
лояльності та конструктивного співробітництва з
персоналом, інвесторами, споживачами, суміжника-
ми, урядовими установами, місцевими громадами та
громадськими організаціями. У той же час компанії,
відступаючі від декларованих етичних норм, стика-
ються з серйозними проблемами [3, с. 117].

Виділяють такі рівні соціальної відповідальності
бізнес-структур. Базовий рівень, який відображає
модель "компанії власників", яка отримала поширен-
ня в англосаксонських країнах. Її слід розглядати як
передумову, стартову умову соціально відповідаль-
ної поведінки, що передбачає сумлінне виконання
своїх прямих зобов'язань перед суспільством і дер-
жавою, а саме:

— регулярно виплачувати заробітну плату,
розмір якої має забезпечувати нормальне відтворен-
ня робочої сили;

— дотримуватися норм трудового законодавства;
— своєчасно і в повному обсязі сплачувати на-

лежні податки;
— забезпечувати виконання встановлених стан-

дартів якості продукції.
Другий рівень — рівень розвитку партнерських

внутрішньофірмових відносин передбачає безпосе-
реднє врахування інтересів працівників на основі пе-
реговорного процесу. На додаток до дотримання пе-
рерахованих вище базових зобов'язань цей рівень га-
рантує надання працівникам набору пільг та соціаль-
них послуг:

— інвестиції в людський капітал: у професійну
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфі-
кації персоналу, в удосконалення організації та
змісту праці, в охорону праці та здоров'я праців-
ників;
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— соціальні інвестиції: поліпшення пенсійного та
житлового забезпечення, програми, спрямовані не на
самого працівника, а на членів його родини.

Третій рівень — це зовнішнє середовище по
відношенню до окремої корпорації, але не до бізнес-
спільноти в цілому. Він охоплює програми і напрями
діяльності, сфера дії яких виходить за межі підприє-
мства. Об'єктом соціальних інвестицій в даному ви-
падку стають населення територій або окремі його
категорії, де розгортається діяльність корпорації.
Сюди потрапляють усі благодійні програми і част-
ково програми, націлені на створення сприятливих
умов діяльності компанії,  що дають "супутній
ефект", наприклад, вкладення в транспортну інфра-
структуру регіону, благоустрій території, в культу-
ру, освіту.

Для такого розширення сфери соціальної
відповідальності бізнесу в Україні необхідно форму-
вати партнерські відносини з державою на всіх
рівнях — від місцевої до центральної влади, а також
всередині бізнес-спільноти.

Соціальна відповідальність в найбільш широко-
му розумінні передбачає участь останнього в роз-
робці та проведенні державної соціально-економіч-
ної політики, спрямованої на сталий розвиток [1; 4;
7].

У роботі [5] пропонується сучасна модель відно-
син між владою і бізнесом, яка характеризується
трьома відокремленими зонами їх взаємодії —
"білої", "чорної" і "сірої".

"Біла" зона включає формальну практику: регу-
лювання податкових відносин, адміністративне та
економічне регулювання бізнесу (реєстрація, ліцен-
зування, контроль і примус до виконання встанов-
лених норм тощо), конкурси з розподілу державних
замовлень; "чорна" зона — це неформальна, зазви-
чай кримінальна практика, перш за все корупція;
"сіра" зона охоплює неформальні побори з бізнесу,
безпосередньо не пов'язані з корупцією, і нефор-
мальний торг самого бізнесу з владою з приводу умов
свого функціонування.

Відносини в "сірій" зоні засновані на виконанні
владою своїх публічних функцій і на взаємній заці-
кавленості сторін у виживанні на території регіону.
Інструментом досягнення інтересів підприємця стає
добровільний або добровільно-примусовий внесок у
фінансування територій його перебування. При цьо-
му саме "сіра" зона відображає специфічні особли-
вості сучасної української економіки, зумовлені дію-
чою системою міжбюджетних відносин і необхідні-
стю вирішення місцевих проблем.

Взаємовідносини влади і бізнесу в рамках "сірої"
зони характеризуються [5, с. 120—121]:

— переплетенням формальних і неформальних
норм і правил при визначальній ролі останніх;

— нелегальним характером неформальних відно-
син, коли накладення на бізнес додаткових зобов'я-
зань безпосередньо не пов'язане з корупцією чинов-
ників;

— використанням нелегальних відносин пред-
ставниками органів влади для реалізації своїх публ-
ічних функцій.

Деформалізація правил у сфері взаємодії влади і
бізнесу фактично означає виведення цілого ряду їх
відносин в "чорну" та "сіру" зони.

Формування останньої розглядається в контексті
інституційної еволюції в напрямі деформалізації
правил, в ході якої формальні правила значною
мірою заміщуються неформальними і вбудовуються
в неформальні відношення [5]. "Сіра" зона характе-
ризується тим, що в її межах влада намагається реа-
лізовувати свої функції в обхід чинного законодав-
ства.

Тому при вирішенні проблеми соціально відпові-

дальної поведінки бізнес-структур та перспективи
його розвитку необхідно враховувати зазначений ас-
пект проблеми.

В Україні на сьогодні в першу чергу необхідно ви-
рішувати завдання базового рівня соціальної відпо-
відальності, значна частина яких відноситься до сфе-
ри оплати праці. Недостатній для нормального
відтворення робочої сили рівень заробітної плати
працівників є найбільш гострою проблемою соціаль-
но-трудової  сфери на більшості  вітчизняних
підприємствах.

У числі пов'язаних проблем слід назвати необг-
рунтовано диференціацію заробітної плати, нерегу-
лярність і непередбачуваність процесу її індексації,
непрозорість системи винагороди.

Серед інших завдань базового рівня соціальної
відповідальності, які потребують невідкладного ви-
рішення, слід назвати:

— відхід від сплати податків, у тому числі соц-
іальних (через тіньові виплати), що підриває соціаль-
ну захищеність працівників;

— недотримання норм трудового законодавства;
— низькі гарантії збереження робочого місця.
Завдання наступного рівня соціально відпові-

дальної поведінки пов'язані з тим, що жорсткі відно-
сини роботодавців і працівників превалюють, над
партнерськими.

Відсутній контроль за якістю і структурою внут-
рішньофірмових соціальних програм з боку їх спо-
живачів (працівників). Існують суб'єктивізм розпо-
ділу нефінансових благ і пільг, нерівність в охопленні
соціальними програмами різних категорій персона-
лу. Вимоги розширити сферу соціально відповідаль-
ної поведінки за рамки базового рівня і тим більше
вивести його за межі корпорації на сьогодні викли-
кають протестні настрої з боку і працівників, і
підприємців.

Перші вважають, що ступінь їх соціальної захи-
щеності сьогодні недостатній для того, щоб реалі-
зовувати соціальні програми, безпосередньо не орі-
єнтовані на персонал підприємств. Другі при виборі
напрямів соціальних інвестицій воліють ті з них, які,
мають яскраво виражений демонстраційний ефект,
можуть принести громадський резонанс [6; 7].

Таким чином, в українських умовах становлен-
ня, соціальної відповідальності бізнесу є тривалим
процесом, що протікає суперечливо навіть у
найбільш розвинених і благополучних регіонах.

ВИСНОВКИ
Головною причиною підвищення уваги до розвит-

ку соціальних функцій бізнесу є перегляд традицій-
них поглядів на концепцію соціальної політики, на
розширення кола її суб'єктів. Іншою причиною не-
обхідності розробки концепції соціальної відпові-
дальності бізнесу є глобалізація економіки, що по-
силюється впливом великих компаній на економіч-
ний розвиток.

Раніше бізнес брав переважно фінансову участь
у вирішенні соціальних проблем, сплачуючи подат-
ки та сприяючи реалізації благодійних програм, коли
конкретні механізми задоволення соціальних потреб
залишалися прерогативою держави і інститутів гро-
мадянського суспільства, а тепер в найбільш розви-
нених країнах були вироблені досить високі стандар-
ти соціальної захищеності населення, пов'язані з не
менш високим рівнем державних соціальних витрат:
сьогодні через державний бюджет в промислово роз-
винених країнах перерозподіляється до половини
ВВП, У цих умовах бізнес повинен стати рівноправ-
ним партнером держави і нести з ним відпові-
дальність за соціальний розвиток населення.

Виділяють такі рівні соціальної відповідальності
бізнес-структур: базовий рівень, який відображає
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модель "компанії власників"; другий рівень — рівень
розвитку партнерських внутрішньофірмових відно-
син передбачає безпосереднє врахування інтересів
працівників на основі переговорного процесу; третій
рівень — це зовнішнє середовище по відношенню до
окремої корпорації, але не до бізнес-спільноти в
цілому.

Сучасна модель відносин між владою і бізнесом
характеризується трьома відокремленими зонами їх
взаємодії — "білої", "чорної" і "сірої". Ці зони взає-
модії докладно розглянуто в цій статті.
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