
єю —  здійснює оцінку майна, зобов’язань, власного капіталу та тих 
процесів, що відбуваються на підприємстві. Теорія і практика бух
галтерського обліку запропонувала багато різних видів оцінок. То
му подальше дослідженні цієї економічної категорії та вироблення 
пропозицій щодо удосконаленню методів оцінки, їх групування та 
систематизації є важливим питанням сьогодення.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

В рамках реалізації Стратегії економічного і соціального роз
витку України (2004-2015 рр.) «Шляхом європейської інтегра
ції», як один із пріоритетів, виділена соціальна переорієнтація 
економічної політики [1, с. 12].
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Усвідомлюючи, що розвиток соціальної відповідальності біз
несу сприятиме розбудові партнерства між приватним та держав
ним секторами в межах реалізації загальнодержавних і регіона
льних стратегій соціально-економічного розвитку, держава у 
межах свої повноважень розробляє та впроваджує свою політику, 
у тому числі у сфері соціальної відповідальності.

Стратегічні орієнтири та конкретні умови розвитку соціальної 
відповідальності обумовлюють використання цілого арсеналу 
методів державного регулювання.

Під методами регулювання соціальної відповідальності бізне
су слід розуміти способи впливу зацікавлених осіб (органів дер
жавної влади, громадських організацій, бізнесу, профспілок, ор
ганізацій споживачів та дослідницьких інституцій) на створення 
сприятливих умов для розвитку соціальної відповідальності біз
несу та розробки національної стратегії з корпоративної соціаль
ної відповідальності.

В залежності від засобів впливу слід виділяти правові, адміні
стративні, економічні та морально-етичні методи.

Предметом регулювання соціальної відповідності бізнесу пра
вовими методами виступають відносини між державою та бізнес- 
структурами, між бізнес-структурами та найманими працівника
ми, між бізнес-структурами та суспільством.

Найбільш складним аспектом регулювання є система розвитку 
та підтримки громадян, тому що бізнес-структури не завжди заціка
влені в розвитку цього аспекту: по-перше, немає прямого зв’язку з 
бізнесом, по-друге, не дає прямої користі для розвитку бізнесу.

На відміну від Європи, де держава мотивує підприємця здійс
нювати добровільні соціальні інвестиції, українські закони мають 
виключно примусовий характер, а недотримання їх призводить 
до застосування каральних заходів. Соціальне страхування, що 
відволікає майже 41,7 % доходів підприємства, побудоване на 
принципі безальтернативності, підштовхує підприємства до за
стосування тіньових схем ведення бізнесу, оплати праці, тощо [2, 
с. 180; 3, с. 64].

Проявом економічного регулювання соціальної відповідності 
бізнесу з боку держави є зниження суми оподаткованого прибут
ку для підприємств, які перераховують кошти, або передають то
вари (роботи, послуги) на користь неприбуткових організацій 
(всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чор
нобильської катастрофи, установам науки, освіти, культури, за
повідникам, музеям-заповідникам), що виконують соціальну фу
нкцію для цільового використання [4, с. 269].
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Реалізація принципів соціальної відповідальності бізнесу мо
же бути здійснена через благодійництво [5]. Деякі аспекти соціа
льної відповідальності передбачають дії поза межами відповідно
сті законам та визнання зобов’язань перед іншими сторонами, які 
походять з поширених етичних та інших цінностей.

Таким чином, існує необхідність впровадження низки заходів 
з метою врегулювання питання соціальної відповідальності біз
несу, а саме:

— розробити пропозиції та рекомендації для розробки проек
ту Національної концепції розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу в Україні;

—  в рамках удосконалення законодавства України внести 
уточнення відносно тлумачення благодійного фонду, благодійної 
організації та інших організаційно-правових форм благодійних 
організацій;

—  чітко розмежувати права суб’єктів господарювання віднос
но створення благодійних організацій;

— привести нормативні акти у відповідність до міжнародних 
стандартів;

—  в рамках регулювання діяльності благодійних організацій 
значно збільшити плату за створення благодійних організацій та 
ввести громадський контроль за їх діяльністю;

—  для ведення ефективного контролю розробити та впрова
дити форми звітності соціальної відповідальності бізнесу та інші 
заходи.

Існує необхідність виявлення та систематизації потреб й очі
кувань всіх суб’єктів соціально-виробничого комплексу та роз
робки механізмів формування їх взаємодії.

Тому важливою є задача створення методики оцінки рівня со
ціальної відповідальності бізнесу з метою подальшого стимулкь 
вання її впровадження у практичну діяльність.
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СИСТЕМА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Функціонування системи управління підприємством немож
ливе без достовірної та оперативної інформації, її аналітичного 
опрацювання.

З реформуванням бухгалтерського обліку і фінансової звітно
сті підвищуються вимоги до інформаційного забезпечення під
приємства, яке повинне сприяти підвищенню результативності 
управлінських рішень з найголовніших фінансово-економічних 
питань.

Питома вага зведено-аналітичної інформації, за результатами 
наукових досліджень, не перевищує 5-8 %, а отже можна зроби
ти висновок, що рівень прийняття обґрунтованих та ефективних 
управлінських рішень на вітчизняному підприємстві є дуже низь
ким [1].

Облік та аналіз на сьогоднішній день не в повній мірі відпові
дають потребам фінансового менеджменту. Облік спрямований, 
головним чином, на складання фінансової та бухгалтерської звіт
ності, якої не завжди вистачає для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень та задоволення потреб основних користу
вачів інформації. Недостатньо сформованими є тсоретико-мето-
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