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гы социальной безопасности национальной экономики как внешнего, так и 
■ теннего характера. С целью решения сложившейся ситуации необходимо принять 

шекс первоочередных мероприятий по минимизации негативного влияния угроз 
_тьной безопасности и поддержанию социальной стабильности национальной

■ и  томики.

Зроблено аналіз окремих загроз соціальній безпеці України й запропоновано 
їі заходи щодо мінімізації їх впливу на соціальну стабільність національної

The article analyses some threats to social security of Ukraine and offers urgent steps to 
~ nmize their influence on social stability of the national economy.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Коноваленко А.С., Мелітопольський відокремлений підрозділ Запорізького 
інституту економіки та інформаційних технологій

Процес соціально-економічних перетворень у сучасній Україні спрямований на 
ітзорення ефективної національної моделі економіки. Першочерговим завданням 
юціальної політики на сьогодні є створення умов для соціальної стабільності і 
достойного існування всіх громадян відповідно до загальносвітових тенденцій [7]. 
Складні умови сьогодення обумовлюють наближення бізнесу до вирішення проблем 
громади, до соціальних потреб суспільства, тому що бізнес є його невід’ємною 
частиною. Таким чином, соціальна орієнтація управління підприємствами в Україні є 
необхідністю, а соціальна відповідальність бізнесу -  вимогою сучасності.

Однак актуальною є проблема виміру рівня соціальної відповідальності бізнесу. 
Основою такої оцінки повинні стати певні принципи, дотримання яких дозволить 
оцінити внесок підприємства у розвиток суспільства та рівень соціальної 
відповідальності бізнесу перед групами зацікавлених осіб.

Теоретико-методологічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу на сьогодні 
є предметом обговорення широкого кола науковців. Значним внеском у розвиток теорії 
та практики соціальної відповідальності бізнесу є роботи видатних дослідників 
Ф. Візера, Ф. Хайєка, Л. Мізеса, П. Друкера, Д.МакКлеланда, Дж. Шекль. Сучасні 
підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності сформульовані в 
роботах К. Девіса, Дж. Ролза, Д. Гелбрейта, Г. Кунца, М. Фалмера тощо.
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Інституціональний підхід до дослідження соціальної відповідальності бізнесу 
реалізується у роботі Р. Павлова. Теоретичні аспекти оцінки показників соціальної 
відповідальності розглянуто Н. Водницькою. Соціальна відповідальність як чинник 
забезпечення економічної користі досліджувалась економістами Н. Загорулько, 
С. Івченко, М. Потапенко та ін.

Мета статті -  розглянути особливості взаємодії бізнес-структур із групами 
зацікавлених осіб та обґрунтувати основні принципи оцінки рівня соціальної 
відповідальності бізнесу.

Серед значної кількості зацікавлених осіб (стейкхолдерів) на діяльність 
підприємства найзначніше впливає держава. Державні органи влади, виконуючи свої 
функції, регулюють діяльність підприємств, встановлюють межі цього регулювання, 
забезпечують інформаційний простір та контролюють ступінь виконання підприємцями 
встановлених чинним законодавством норм та обмежень [1]. Стейкхолдери (працівники 
підприємства, суспільство, партнери по бізнесу) не мають чітко визначеної системи дій 
та їх вплив обмежується інформуванням керівництва підприємства про зміст 
актуальних проблем з метою залучити бізнес до їх вирішення.

Враховуючи інтереси зацікавлених осіб і межі державного регулювання 
діяльності підприємства, керівництво організації розробляє систему заходів соціальної 
відповідальності. Комплекс цих заходів складається як з обов’язкових, так і з 
добровільних дій керівництва організації.

Обов’язкові заходи, які необхідно реалізовувати підприємству, встановлюються 
державою та закріплені вимогами чинного законодавства. їх дотримання 
контролюється з боку державних органів влади. Враховуючи проблеми, які впливають 
на діяльність сучасних підприємств, держава має забезпечувати ефективне 
інформаційне поле діяльності підприємства не тільки з позиції існуючої системи 
законодавчо закріплених норм, а і з приводу' змін, які відбуваються в галузі 
регулювання діяльності підприємств.

Врахування інтересів стейкхолдерів дозволяє керівництву підприємстві 
розширити межі обов’язкових заходів та ініціювати реалізацію соціальних програм, як: 
виходять за межі державного регулювання.

Оцінюючи взаємодію підприємства з державою та іншими категоріям:: 
стейкхолдерів, можна стверджувати, що держава й інші групи зацікавлених осїс 
негативно реагують на ігнорування підприємством їх інтересів [2]. Так, порушення 
підприємством встановлених державою норм призводить до застосування в і д п о в і д н і ї  

санкцій, покарань, штрафів, можливе навіть припинення діяльності такогс 
підприємства. У результаті рівень соціальної відповідальності бізнесу зменшується з: 
рахунок зниження ступеня виконання обов’язкових вимог держави.

Якщо керівництво підприємства не бере до уваги інтереси громади, персонаж, 
споживачів тощо, це зумовлює погіршення іміджу підприємства, призводить де 
виникнення конфліктних ситуацій, страйків тощо. У результаті рівень соціальне 
відповідальності бізнесу може деякий час залишатися незмінним, однак із часом віе 

знизиться за рахунок погіршення результатів фінансово-господарської діяльност 
підприємства. Таким чином, всі категорії стейкхолдерів можуть негативно реагувати н: 
діяльність підприємства.

Стейкхолдери, крім держави, здатні позитивно впливати на підприємство, якш 
керівництво підприємства враховує інтереси зацікавлених осіб та бере активну участь 
їх підтримці. Такий вплив покращує імідж організації, поліпшує внутрішній клімж 
фірми, формує довіру та повагу в колі споживачів, партнерів, навіть серед конкурент:: 
Діяльність підприємства з урахуванням вимог всіх категорій стейкхолдерів форм; 
певний рівень соціальної відповідальності бізнесу, який включає регламентовані ті 
добровільні складові, з метою позитивного впливу бізнесу на добробут суспільства.
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У той же час держава не підтримує прагнення підприємця дотримуватись 
встановлених норм та розширювати добровільно межі соціальної відповідальності за 
власний рахунок та за власного ініціативою. Реакція з боку органів державної влади або 
нейтральна у випадку, коли норми чинного законодавства дотримано, або негативна у 
випадку порушення законодавчих норм. Тобто дотримання підприємствами 
встановлених державою норм збільшує рівень соціальної відповідальності 
підприємства, але не має під собою позитивного мотивуючого впливу.

Необхідність позитивного стимулювання будь-яких управлінських процесів 
доведена теорією та практикою менеджменту [5]. Впровадження пільг різного роду, 
рейтингова оцінка та визначення досягнень підприємств у галузі соціальної 
відповідальності з боку органів державної влади та місцевого самоврядування може 
служити чинниками позитивного стимулювання соціалізації бізнесу. Тому без 
державної підтримки процес впровадження та розвитку практики соціальної 
відповідальності бізнесу на вітчизняних підприємствах не набуватиме масштабності та 
високих темпів.

На нашу думку, обґрунтування загальних принципів оцінки рівня соціальної 
відповідальності бізнесу дозволить досягти уніфікації інформації про соціальну 
спрямованість діяльності підприємств та організацій. Це, в свою чергу, дасть 
можливість представникам зовнішнього середовища (владі, потенційним інвесторам, 
працівникам, партнерам по бізнесу, громаді) робити об’єктивні висновки про рівень 
соціальної відповідальності суб’єкта господарювання.

На сьогодні в Україні спостерігається тенденція збільшення кількості 
підприємств, які підтримують рух за розповсюдження соціальних звітів [4]. Нами 
заперечується необхідність впровадження єдиного стандарту соціальної звітності та 
стверджується доцільність складання такої форми звітності лише за ініціативою 
керівництва підприємств, її індивідуальність та прозорість. У цьому разі можливе 
отримання необхідної інформації про показники діяльності підприємства без єдиних 
форм та стандартів соціальних звітів. Вихідними даними для оцінки рівня соціальної 
відповідальності бізнесу, на наш погляд, повинні бути дані статистичної, фінансової та 
податковій звітності підприємства.

Свою діяльність представники бізнес-середовища спрямовують на задоволення 
потреб зовнішнього середовища. Критерії оцінки рівня соціальної відповідальності 
бізнесу повинні відповідати вимогам зацікавлених осіб та задовольняти їх прагнення 
отримувати об’єктивну інформацію про спрямованість діяльності організації та її 
результати.

Результати дослідження уявлення українських підприємців про можливі форми 
прояву соціальної відповідальності бізнесу доводять, що найбільше значення при 
оцінці соціальної відповідальності організації мають заходи, які реалізуються в межах 
управління персоналом, а саме: заходи щодо впровадження соціальних програм 
покращання умов праці, навчання і розвитку працівників [3]. Рідко респонденти 
називали такі прояви соціальної відповідальності бізнесу, як благодійна діяльність, 
допомога громадськості, дотримання принципів етичного ставлення до споживачів, 
участь у регіональних програмах розвитку, реалізація екологічних програм тощо.

Основою методики оцінки рівня соціальної відповідальності бізнесу є загальні 
принципи її здійснення. До таких принципів відносимо такі:

1) принцип вибірковості. Вважаємо недоцільним проведення оцінки рівня 
соціальної відповідальності усіх без винятку організацій, хоча, можливо, в цьому є 
науковий інтерес з точки зору аналізу та порівняння. Дотримання принципу 
вибірковості дозволить виділити з великої кількості діючих підприємств такі, які мають 
монопольне становище та діяльність яких підлягає державному регулюванню;
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2) принцип порівнянності. З метою уніфікації показників соціальної активності 
доцільним є використання сукупності відносних показників, тому що порівняння 
абсолютних показників не дасть можливості робити висновки про об’єктивний стан 
речей. Крім того, з позиції визначення рівня соціальної відповідальності бізнесу 
важливим є не аналіз наявних ресурсів підприємства, а ефективність їх використання;

3) принцип обґрунтованості. Необхідно брати до уваги лише ті показники, які 
опубліковані офіційно або відображені в фінансовій та статистичній звітності 
підприємства. Це забезпечить правдивість та об’єктивність висвітлення інформації 
щодо соціальної відповідальності організації;

4) принцип урахування загальних для підприємств умов здійснення діяльності. 
Для оцінки тенденцій зміни соціального спрямування діяльності підприємства доцільно 
аналізувати окремі показники в динаміці по роках та враховувати існуючі тенденції. 
Такий аналіз дозволить урахувати вплив макроекономічних показників на всі 
підприємства незалежно від галузевої приналежності;

5) принцип галузевої приналежності. При аналізі рівня соціальної 
відповідальності об’єднань підприємств, або холдингів, які включають декілька 
напрямів діяльності (наприклад, фінансово-промислові групи), необхідно враховувати 
показники окремих галузевих напрямів. До того ж необхідно врахувати, що різні 
підприємства здійснюють діяльність у різних галузях народного господарства, а кожній 
галузі властиві різні ризики (фінансові, інвестиційні, кліматичні).

Враховуючи наявність певних особливостей у різних сферах економіки, 
пропонується оцінювати показники рівня соціальної відповідальності бізнесу 
незалежно від того, чи є вони обов'язковими (встановленими державою нормами) або 
реалізуються за ініціативою керівництва бізнес-одиниці (добровільно). Цього можна 
досягти за рахунок порівняння окремих показників з його середнім рівнем по галузі. 
Такий підхід дозволить враховувати специфіку діяльності підприємств різних галузей 
та порівнювати рівень їх соціальної відповідальності.

Висновки
1. Серед значної кількості стейкхолдерів на діяльність підприємства найзначніше 

впливає держава. Інші стейкхолдери інформують керівництво підприємства про 
актуальні проблеми, прагнучи залучити бізнес до їх вирішення. Враховуючи інтереси 
зацікавлених осіб і межі державного регулювання діяльності підприємства, керівництво 
реалізує обов’язкові та добровільні соціальні заходи.

2. Всі стейкхолдери можуть негативно впливати на діяльність підприємства, якщо 
його керівництво не бере до уваги їх інтереси. Це позначається на погіршенні іміджу 
підприємства, зменшує рівень соціальної відповідальності бізнесу. Врахування 
інтересів зацікавлених осіб зумовлює позитивний вплив стейкхолдерів (крім держави) 
на підприємство. З боку держави відсутнє стимулювання соціальної відповідальності 
бізнесу навіть у разі абсолютного дотримання встановлених норм та виконання 
підприємством всіх вимог. Це не відповідає теоретичним засадам сучасного 
менеджменту (теоріям мотивації).

3. Дотримання загальних принципів оцінки соціальної відповідальності бізнесу 
дозволяє уніфікувати інформацію про соціальну спрямованість діяльності підприємств 
та організацій, дає змогу представникам зовнішнього середовища робити об’єктивні 
висновки про рівень соціальної відповідальності бізнесу. До основних нами віднесені 
принципи вибірковості, порівнянності, обґрунтованості, принцип урахування загальних 
для підприємств умов здійснення діяльності та галузевої приналежності.

4. Нами заперечується необхідність впровадження єдиного стандарту соціальної 
звітності та стверджується доцільність складання такої форми звітності лише за 
ініціативою керівництва підприємств, її індивідуальність та прозорість. Є доцільним 
отримання інформації про діяльність підприємства без створення єдиних форм та

162



стандартів соціальних звітів. Вихідними даними для оптимальної методики оцінки 
рівня соціальної відповідальності бізнесу, на наш погляд, повинні бути відомості 
статистичної, фінансової та податкової звітності підприємства. Критерії оцінки рівня 
соціальної відповідальності бізнесу повинні відповідати вимогам зацікавлених осіб, 
задовольняти їх прагнення отримувати об’єктивну інформацію про спрямованість 
діяльності організації та її результати.

РЕЗЮМЕ

Рассмотрена роль социальной ответственности бизнеса в процессе формирования 
социальной политики и развития общества. Проведен анализ особенностей 
взаимодействия бизнес-структур с заинтересованными лицами и государством. 
Обоснованы основные принципы оценки уровня социальной ответственности бизнеса.

SUMMARY

Role of social responsibility of business in the process of social policy formation and 
society development is considered. Analysis of specific interactions between business- 
structures and stakeholders and state was made. Main principles used for estimating the level 
of social responsibility of business are grounded.
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Куряча Н.В., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Ринок страхування життя, його важлива частина -  пенсійне страхування досі є 
нерозвинутими у нашій країні, тим більше що за допомогою пенсійного страхування 
можливим є акумулювання великих обсягів коштів, що сприяє не тільки забезпеченню 
належного соціального стану в країні, але і підвищує інвестиційні можливості 
держави. Пенсійне страхування, започатковане в нашій країні договором між Україною 
і Європейським Союзом 16 червня 1994 р. та прийнятими зобов’язаннями України у 
1999 р. щодо адаптації українського законодавства для зарубіжних страхових компаній, 
завдяки зусиллям нашої держави розвивається, хоча і не такими швидкими темпами, як 
це відбувається у деяких постсоціалістичних країнах. Цьому сприяв і ряд прийнятих 
законодавчих актів щодо реєстрації на території України іноземних страхових 
компаній; законодавчих актів, що звільняють від оподаткування соціально-
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