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6. Директива Ради 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо гармо-
нізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої.

7. Директива Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року про загаль-
ний режим акцизних зборів та якою скасовується Директива 92/12/ЄЕС
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ
ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Глобальні трансформації, як імператив сучасного світогоспо-
дарського розвитку, з одного боку, виражають об’єктивні тенден-
ції інтернаціоналізації економічної, виробничої, науково-техно-
логічної, управлінської, культурної та гуманітарної сфер людсь-
кої життєдіяльності, а з другого — є причиною поглиблення не-
рівномірності соціального розвитку країн і регіонів, а також на-
ростання соціальних суперечностей у глобальному суспільстві.
Більше того, в соціальному плані економічна глобалізація
пред’являє до кожної країни нові виклики, пов’язані, передусім, з
послабленням ролі держави в системі соціального менеджменту,
гальмуванням розвитку інститутів соціального партнерства, по-
ширенням нестандартних форм зайнятості та посиленням нерів-
ності у розподілі доходів населення на міжнародному та внутріш-
ньокраїновому рівнях.

З огляду на це, кожна країна, залежно від національних особ-
ливостей взаємодії політичних, економічних, гуманітарно-
культурних і соціальних факторів її розвитку на різних історич-
них етапах, на сьогодні сформувала специфічну, притаманну ли-
ше їй, модель соціальної системи. Ключові функції такої системи
полягають у забезпеченні рівномірності у розподілі соціальних
благ у суспільстві та розбудові соціальної інфраструктури, а най-
головнішим критерієм ефективності її функціонування є підви-
щення рівня добробуту громадян.

Як свідчить світовий досвід, ефективність національних моде-
лей соціальної політики значною мірою зумовлена рівнем держав-
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но-корпоративної взаємодії у соціальній сфері, яка реалізується,
насамперед, за каналами соціальної відповідальності бізнесу із
делегуванням останньому частини притаманних державі функці-
ональних компетенцій. Більше того, в умовах глобального капі-
талізму без запровадження у бізнес-практику важелів та інстру-
ментів корпоративної соціальної відповідальності є неможливим
розв’язання найгостріших соціальних проблем.

Про важливість інституту корпоративної соціальної відпові-
дальності у сучасних соціальних системах країн світу свідчать,
зокрема, висновки експертів агенції «Conference Board», згідно
яких соціально відповідальні компанії демонструють нині значно
кращі фінансово-господарські результати порівняно з компанія-
ми, що не реалізують даний принцип у своїй діяльності, а саме:
дохід на інвестований капітал вищий майже на 10 %, дохід з ак-
тивів — на 3,55 %, дохід з продажів — на 2,79 %, а прибуток —
на 63,5 % [2].

Що стосується України, то на сьогодні вона, певною мірою,
«випадає» із загальноцивілізаційних процесів розбудови соціаль-
но відповідального бізнесу, оскільки, з одного боку, в нашій
країні західні ТНК не бажають нести «тягар» соціальної відпові-
дальності, а з другого — вітчизняні бізнесмени прагнуть у будь-
який спосіб «оптимізувати» свої соціальні витрати та досить про-
холодно відносяться до програм соціальної підтримки своїх робі-
тників, нерідко ігноруючи навіть вимоги профспілок. І хоча на
сьогодні ряд українських (ЗАК «Київстар», «Nemiroff холдинг»,
ЗАТ «Оболонь», концерн «Ніко» та ін.) та іноземних компаній,
які працюють в Україні («ТНК-ВР Комерс», «Сіменс Україна»,
«Сан ІнБев Україна», «Кока-кола Беверіджис Україна» та ін.) по-
ступово посилюють свою соціальну політику, однак подібна
практика дотепер не стала загальноприйнятою у національних
масштабах.

Тож на сьогодні Україна нагально потребує розбудови якісно
нової моделі взаємодії держави, бізнесу та суспільства у сфері
соціального менеджменту, а також активізації соціальної відпові-
дальності великих корпорацій. Така необхідність продиктована
тим, що нинішній формат національної системи соціального за-
хисту, сформований ще за радянської доби, повністю себе вичер-
пав і суперечить принципам ринкової економіки.

Розбудова корпоративної соціальної відповідальності бізнесу
в Україні повинна включати, насамперед, формування потужного
вітчизняного корпоративного сектору та посилення його уваги до
задоволення соціальних запитів і потреб працівників. Досягнення
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цієї стратегічної мети передбачає такий невід’ємний компонент,
як соціалізацію відносин власності, яка забезпечить реальний до-
ступ найманих працівників до активів підприємств, на яких вони
працюють, а також до процесів його управління, розробки стра-
тегії та розподілу доходів. Це матиме своїм наслідком не лише
підвищення добробуту працівника, але й посилення його мотива-
ції до більш продуктивної праці. Важливість даного напряму со-
ціалізації вітчизняного бізнесу продиктована нинішньою тенден-
цією щодо постійного зниження економічної активності україн-
ського населення, яка, до речі, є однією з найнижчих в Європі і
не перевищує 56 % [1, с. 19], що суттєво звужує можливості ви-
користання національного людського капіталу.

Сфера діяльності вітчизняного крупного бізнесу має включати
не лише суто фінансово-господарські операції, але й обов’язкові
програми надання соціальних послуг працівникам на робочому
місці. Це стосується як фінансування програм щодо підвищення
кваліфікації кадрового корпусу, так і надання йому широкого со-
ціального пакету з оздоровлення працівників і членів їх сімей,
задоволення їх культурних запитів та ін.

Водночас соціальна відповідальність вітчизняного бізнесу по-
винна включати і зовнішній компонент, який стосується розбу-
дови об’єктів соціальної інфраструктури загальнодержавного
значення, передусім у тих регіонах, де дислокуються підприємст-
ва. Йдеться, насамперед, про їх участь у меценатстві, програмах
озеленення територій, розбудові закладів побутового обслугову-
вання населення, рекреаційних об’єктів, парків культури і відпо-
чинку та ін.

З огляду на зростання техногенного і антропогенного наван-
таження на довкілля та особливий екологічний статус екосистеми
економіки України, важливим заходом з формування соціально
відповідального бізнесу повинна стати реалізація екологічних і
природоохоронних програм у рамках корпоративної соціальної
відповідальності. І це не випадково, оскільки за результатами
оцінки стану довкілля з боку міжнародних експертів, наша дер-
жава посідає нині одне з найнижчих місць у світі за рейтингом
екозбереження. І це при тому, що енергомісткість національного
виробництва є однією з найвищих у світі, а структура вітчизня-
ного промислового комплексу є вкрай загрозливою з погляду за-
безпечення екологічної безпеки.

Важливим стимулом для вітчизняного бізнесу щодо нарощу-
вання масштабів його соціальної відповідальності є також державне
і суспільне визнання його внеску у розвиток національної соціа-
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ціальної системи. Досягнення цієї мети включає як запро-
вадження рейтингування компаній за показником соціальної від-
повідальності, так і оприлюднення компаніями своїх річних соці-
альних звітів (у західній бізнес-практиці — звітів зі сталого роз-
витку) з включення до них даних щодо діяльності компанії у
соціальній сфері та у сфері захисту довкілля. Подібні соціальні
звіти будуть виконувати як суто інформаційну функцію, так і свід-
читимуть про рівень впровадження у вітчизняну практику зага-
льноприйнятих у світі стандартів корпоративного управління.

Лише при реалізації системи таких першочергових заходів у
сфері соціалізації діяльності вітчизняного бізнесу стане можли-
вою практична реалізація в Україні соціально-економічного кур-
су, зорієнтованого на поліпшення рівня і якості життя населення,
а також наближення соціальних стандартів у країні до загально-
цивілізаційних, європейських норм соціальної держави.
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ПРАЦІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Суспільна ефективність праці тісно пов’язана з соціально-
економічною політикою держави, яка через систему методів сти-
мулювання і регулювання управляє формуванням ринкової еко-
номіки. З другого боку, суспільна ефективність праці пов’язана з
діяльністю конкретних економічних суб’єктів, котрі визначають
своє місце на ринку, активно взаємодіючи з оточуючим навко-
лишнім середовищем у пошуках шляхів адаптації до її змін.




