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ГІДНА ПРАЦЯ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано роль соціальної відповідальності як
необхідної передумови реалізації концепції гідної праці в сучасних
умовах соціально-економічного розвитку, основи стандартизації
соціальної відповідальності та базові пріоритети в сфері праці.
Визначено найважливіші напрями розвитку соціальної відповідаль-
ності та її стандартизації в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гідна праця, зайнятість, соціальна відповідаль-
ність, соціальна відповідальність бізнесу, міжсекторне партнерст-
во, сталий розвиток, соціальний діалог.

АННОТАЦИЯ. Проанализирована роль социальной ответственно-
сти как необходимой предпосылки реализации концепции достой-
ного труда в современных условиях социально-экономического
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развития, основы стандартизации социальной ответственности и
базовые приоритеты в сфере труда. Определены наиболее важ-
ные направления развития социальной ответственности и ее стан-
дартизации в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: достойный труд, занятость, социальная от-
етственность, социальная ответственность бизнеса, межсектор-
ное партнерство, устойчивое развитие, социальный диалог.

ANNOTATION. The role of social responsibility as a prerequisite of
decent work conception realisation at the contemporary conditions of
social and economic development, the basis of social responsibility
standardisation, and also the main priorities in the sphere of labour are
analysed. The most important issues for development of social re-
sponsibility and its standardisation in Ukraine are determined.

KEY WORDS: decent work, employment, social responsibility, social
responsibility of business, multi-sectoral partnership, sustainable de-
velopment, social dialogue.

Постановка проблеми. Праця відіграє вирішальну роль від-
носно індивідуального вибору людини, добробуту сімей і соціаль-
ної стабільності, забезпечує умови збереження і розвитку людсь-
кого потенціалу, а відтак визначає майбутнє суспільства. У про-
цесі цивілізаційного розвитку відбувається еволюція потреб лю-
дини в сфері праці, зокрема щодо оцінки та сприйняття нею
власної трудової діяльності, що стає не лише засобом забезпе-
чення гідного рівня життя, але також інструментом самовира-
ження та самоствердження особистості в процесі трудової актив-
ності. З огляду на це, визначальними рисами гідної праці ви-
ступають повага до неї з боку суспільства, задоволення праців-
ника її моральними, матеріальними, якісними, кількісними та
змістовними характеристиками, відсутність шкоди для здоров’я
та сприяння розвитку здібностей людини [1].

Забезпечення відповідності базових параметрів сучасної тру-
дової діяльності визначеним характеристикам виступає метою
реалізації концепції гідної праці, сформульованої Міжнародною
організацією праці (МОП) наприкінці ХХ ст., що поєднує в собі
цілі розширення можливостей і підвищення якості зайнятості,
дотримання трудових стандартів, розвитку соціального діалогу та
ін. Водночас, сьогодні є очевидним, що в умовах глобальних со-
ціально-економічних процесів, зокрема кризового характеру, зав-
дання щодо реалізації концепції гідної праці МОП не може роз-
глядатися поза контекстом соціальної відповідальності.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженням гідної
праці присвячені роботи Г. Баклі, Ф. Бонне, Р. Колосової, А. Ко-
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лота, Е. Лібанової, Г. Осового, Г. Стендинга й ін. Питанням соці-
альної відповідальності приділяє увагу значна кількість наукових
досліджень А. Векслера, Ф. Котлера, М. Ліборакіної, С. Сімпсо-
на, Г. Тульчинського, С. Туркіна та ін. Зокрема, найбільш розроб-
леною є тематика соціальної відповідальності бізнесу, що роз-
кривається в роботах Г. Боуена, К. Девіса, А. Керолла, Т. Левітта,
Дж. Макгуїра, С. Сеті, В. Фредеріка, М. Фрідмена й ін.

Актуальність проблематики соціальної відповідальності в Украї-
ні зумовлена, передусім, конституційним визначенням її статусу
як соціальної, демократичної, правової держави, в якій визнають-
ся та забезпечуються фундаментальні права і свободи людини
[2], зокрема, у сфері праці. З огляду на це, метою даного дослі-
дження є визначення найважливіших пріоритетів розвитку соціаль-
ної відповідальності як передумови реалізації концепції гідної
праці в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розуміння соціальної відпові-
дальності формувалося в ході суспільно-історичного процесу ін-
дивідуалізації особистості, в основі якого лежить переосмислен-
ня основного принципу взаємодії соціального цілого і його еле-
ментів [3, с. 82]. Ґрунтуючись на соціал-демократичних ідеях
відповідальності, соціальна держава може бути визначена як пра-
вова, демократична держава з розвинутим громадянським суспіль-
ством, що забезпечує соціальний устрій, який доцільно сполучає
засади свободи і влади, базується на принципах соціальної рів-
ності, справедливості, загальної солідарності та взаємної відпові-
дальності. При цьому принцип взаємної відповідальності перед-
бачає чітке визначення та розподіл сфер соціальної відповідаль-
ності всіх рівнів влади і управління, соціальних партнерів, інших
інститутів громадянського суспільства та кожної людини [4, с. 82].

Комплексним стандартом у сфері соціальної відповідальності
сьогодні є Міжнародний стандарт ІSO 26000:2010 «Керівництво
із соціальної відповідальності» [5], що встановлює основні прин-
ципи й рекомендації щодо соціально відповідальної політики і
може бути визнаний першим кроком до уніфікації процедури
впровадження соціальної відповідальності у діяльність будь-якої
організації. Ним охоплюються сфера застосування, терміни й ви-
значення соціальної відповідальності, її розуміння і принципи,
питання визнання соціальної відповідальності та співробітництва
із зацікавленими сторонами, а також ключові настанови стосовно
основних об’єктів соціальної відповідальності та її інтеграції у
діяльність і політику організації. Стандарт наголошує, що при
його використанні організація повинна брати до уваги соціальні,
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екологічні, правові, культурні, політичні й організаційні аспекти
різноманітності навколишнього світу [6].

Згідно Міжнародного стандарту ІSO 26000:2010, ключовими
принципами соціальної відповідальності визначені: підзвітність,
прозорість, етична поведінка, повага до інтересів зацікавлених
сторін, дотримання верховенства закону, міжнародних норм по-
ведінки та прав людини. Фундаментальними практиками соціаль-
ної відповідальності є визнання такої відповідальності, виявлення
зацікавлених сторін і взаємодія з ними. При цьому зацікавленими
сторонами виступають споживачі, акціонери та інвестори, парт-
нери, конкуренти, держава, працівники, місцеві громади, неуря-
дові організації, засоби масової інформації.

Практики з інтеграції соціальної відповідальності в діяльність
організації охоплюють розуміння соціальної відповідальності ор-
ганізації, співвідношення характеристик організації та соціальної
відповідальності, підвищення довіри до організації стосовно її
соціальної відповідальності, обмін інформацією про соціальну
відповідальність, добровільні ініціативи у сфері соціальної відпо-
відальності, аналіз і вдосконалення діяльності й практики органі-
зації, що відноситься до соціальної відповідальності.

Основними напрямами реалізації соціальної відповідальності
є права людини (зокрема у сфері праці), трудові й добросовісні
ділові практики, навколишнє середовище, участь у житті місце-
вих громад та їх розвиток, взаємодія зі споживачами та організа-
ційне управління. При цьому останнє уможливлює реалізацію дій
організації щодо інших основних напрямів і впровадження прин-
ципів соціальної відповідальності.

Трудові практики охоплюють питання найму і трудових від-
носин, умов праці та соціального захисту, охорони праці й безпе-
ки на робочому місці, розвитку людського потенціалу і соціаль-
ного діалогу. Добросовісні ділові практики передбачають про-
тидію корупції, відповідальне залучення до політики, дотримання
принципів чесної конкуренції, пропаганду соціальної відповідаль-
ності й повагу до прав власності. Участь у житті місцевих громад
та їх розвиток включає створення умов для зайнятості й удоско-
налення навичок, соціальні інвестиції в здоров’я, освіту і культу-
ру, розвиток технологій, забезпечення добробуту та доходу.

Дії організації за кожним з визначених напрямів мають ґрун-
туватися на принципах і практиках соціальної відповідальності,
передбачати визначення й контроль проблем, що істотно впли-
вають на її рішення та діяльність, а також розглядати основні на-
прями у безпосередньому взаємозв’язку і враховувати коротко-
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та довгострокові цілі організації. Розвиток соціальної відповідаль-
ності вимагає розуміння взаємозв’язків між організацією, суспіль-
ством і зацікавленими сторонами, що ґрунтуються на очікуван-
нях та інтересах, і визначають взаємовплив рішень і діяльності
зацікавлених сторін.

Концептуальною основою дій у сфері праці та практичних за-
ходів урядів, працівників і роботодавців, що забезпечують зв’я-
зок між соціальним прогресом і економічним розвитком, зокрема
в умовах світової фінансово-економічної кризи, став Глобальний
пакт про робочі місця, прийнятий у червні 2009 р. на 98-й сесії
Міжнародної конференції праці [7]. Він підкреслює важливість
реалізації конкретних заходів з наступних напрямів:

приділення першочергової уваги потребам захисту та розши-
рення зайнятості шляхом створення життєздатних підприємств,
надання високоякісних послуг загального користування і форму-
вання адекватної системи соціального захисту в межах міжнарод-
них і національних заходів, спрямованих на сприяння економіч-
ному відновленню і розвитку;

посилення підтримки вразливих категорій осіб, які серйозно
постраждали внаслідок кризи, зокрема молоді, низькооплачува-
них і малокваліфікованих працівників, зайнятих у неформальній
економіці, а також трудових мігрантів;

концентрація зусиль на підтримці рівня зайнятості та полег-
шенні процесу зміни роботи, забезпечення доступу безробітних
на ринок праці, формування й зміцнення ефективних державних
служб зайнятості та інших інститутів ринку праці;

забезпечення рівного доступу до підвищення кваліфікації, якіс-
ного навчання та освіти для створення умов економічного віднов-
лення і розширення можливостей у цій галузі;

відмова від прийняття протекціоністських рішень, недопу-
щення руйнівних наслідків дефляційних спіралей заробітної пла-
ти та погіршення умов праці;

застосування національних і міжнародних трудових норм, що
підтримують процеси відновлення економіки й робочих місць,
скорочення гендерної нерівності;

участь у соціальному діалозі на основі принципів трипартизму
та ведення колективних переговорів між роботодавцями і праців-
никами як конструктивних процесів, спрямованих на максималь-
не посилення впливу антикризових заходів з урахуванням потреб
реальної економіки;

забезпечення відповідності короткострокових заходів прин-
ципам економічної, соціальної та екологічної сталості;
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забезпечення синергетичного ефекту між державою і ринком,
ефективне дієве регулювання ринкових економік, включно з нор-
мативно-правовим середовищем, що дозволить створювати жит-
тєздатні підприємства і робочі місця в різних секторах й ін.

Визначені напрями мають бути загальною концептуальною
основою для розробки національних пакетів програмних заходів,
пристосованих до конкретних ситуацій та пріоритетів, і підтри-
муваних багатосторонніми інституціями.

У свою чергу, потенціал МОП щодо співпраці з урядами і со-
ціальними партнерами, досліджень та аналізу економічних і соці-
альних процесів, передбачається концентрувати, зокрема, на пи-
таннях розширення зайнятості та активних програм на ринках
праці, створення і розвитку підприємств, розвитку інститутів рин-
ку праці, удосконалення діяльності органів регулювання у сфері
праці та трудових інспекцій, дотримання і моніторингу міжнарод-
них трудових норм, удосконалення механізмів встановлення мі-
німальної заробітної плати, систем соціального захисту і моделей
їх фінансування, розробки національних програм гідної праці,
дослідження трудової міграції, розвитку соціального діалогу та
ін. В цьому контексті МОП вважає, що задля підвищення ефек-
тивності практичної роботи з визначених напрямів необхідним є
розширення потенційних можливостей країн щодо збирання та
використання інформації про ринок праці, зокрема, тенденцій у
сфері оплати праці, як основи для прийняття виважених та об-
ґрунтованих політичних рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Впровадження соціаль-
ної відповідальності дозволяє створити необхідні передумови для
забезпечення сталого розвитку в контексті управління фізичним,
природним, людським і соціальним капіталом. Саме тому одним
з основних пріоритетів у цій сфері є формування та запрова-
дження національного стандарту соціальної відповідальності,
яким визначатимуться базові принципи реалізації соціальної по-
літики у сфері праці, зокрема щодо зайнятості, умов та оплаті
праці, свободи об’єднань і права на укладання колективного до-
говору тощо, а також формування відповідної системи управ-
ління та взаємодії із зацікавленими сторонами. При цьому прак-
тика і стандарти соціальної відповідальності мають впроваджува-
тись як у приватному, так і в державному секторі та бюджетній
сфері.

Сучасні пріоритети національної політики щодо забезпечення
соціальної відповідальності в сфері праці, передусім, мають охоп-
лювати:
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створення та відновлення робочих місць, формування страхо-
вих механізмів захисту заробітної плати;

легалізацію зайнятості, забезпечення дотримання фундамен-
тальних трудових прав і стандартів;

мотивацію трудової та економічної активності населення з ме-
тою забезпечення пріоритету заробітної плати перед різними ви-
дами соціальної допомоги;

створення рівних умов оподаткування трудових та інших ви-
дів доходів, зокрема пасивних;

розвиток соціального діалогу, активізацію взаємодії соціаль-
них партнерів з іншими інститутами громадянського суспільства.

Реалізація визначених напрямів удосконалення механізмів со-
ціальної відповідальності в сфері праці дозволить сформувати
передумови для наближення національних стандартів гідної пра-
ці до європейських, удосконалення взаємодії держави та інститу-
тів громадянського суспільства.

На відміну від класичного соціального діалогу, що являє со-
бою систему колективних відносин між працівниками, роботодав-
цями (власниками), їх представниками, органами державної вла-
ди і місцевого самоврядування щодо реалізації трудових і соціаль-
но-економічних інтересів сторін, елементи соціальної системи
об’єднані в три сектори: державний (політичний), приватний (біз-
нес-сектор) та громадський (третій сектор), конструктивна вза-
ємодія та взаємовигідна співпраця яких з метою вирішення соці-
альних проблем отримала назву міжсекторного партнерства [4,
с. 83; 8]. З огляду на це, соціальна відповідальність в широкому
сенсі може бути забезпечена лише шляхом поєднання концеп-
туальних засад і механізмів соціальної відповідальності бізнесу,
соціального діалогу та міжсекторного партнерства. Відтак, роз-
ширення кола інституцій громадянського суспільства, залучених
до процесу досягнення узгоджених соціальних цілей, зокрема,
у сфері праці, є одним з найважливіших напрямів реалізації соці-
альної відповідальності у сучасному суспільстві.
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ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ

АНОТАЦІЯ. Представлено результати дослідження асиметрії ін-
формації у системі формування та регулювання трудових доходів.
Визначено шляхи мінімізації асиметрії інформації при формуванні
та регулюванні трудових доходів.
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АННОТАЦИЯ. Представлены результаты исследования асиммет-
рии информации в системе формирования и регулирования тру-
довых доходов. Определены пути минимизации асимметрии ин-
формации при формировании и регулировании трудовых дохо-
дов.
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