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У статті досліджуються поняття корпоративної соціальної відповідальності, соціальної відпо
відальності бізнесу. Досліджено теоретичні та методологічні аспекти корпоративної соціаль
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альна відповідальність". Автор розкриває роль корпоративної соціальної відповідальності та
вивчає чинники, що визначають вплив цього суспільного інституту на соціальноекономічний
розвиток організацій в сучасних умовах.
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evolution of the world scientific thought in this area and discusses the stages of the development of
theoretical thinking and expansion of the thematic framework of the phenomenon of "corporate social
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні чотири роки війна, соціальне зубожіння,
неефективне державне управління створили в Україні
середовище несприятливе для ведення бізнесу. У на'
слідок кількох економічних та соціальних криз, в умо'
вах військового протистояння понад 60 відсотків насе'
лення, за даними Інституту соціології НАН України, зна'
ходиться на межі та поза межею бідності, а політична
еліта, що прийшла до влади після Революції Гідності
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виявилася не готовою до безлічі викликів продиктова'
них сучасним станом речей як всередині держави, так і
в світі в цілому.
У цих умовах виникає гостра необхідність у нових
підходах до формування механізмів ефективної пуб'
лічної політики як у сфері державного управління, так і
в економіці. Пріоритетною стає соціальна згуртованість,
як стан суспільства, за якого різні соціальні групи в ме'
жах країни, об'єднані спільними цінностями, демонст'
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рують здатність до співпраці, що створює можливості
для ефективного сталого розвитку.
Важливим апробованим та ефективним інструмен'
том, який об'єднує та активізує соціальні групи до
співпраці і може забезпечувати соціальну згуртованість,
в умовах пошуку адекватної і ефективної системи уп'
равління, націленої на вирішення суспільно значущих
проблем усіма ключовими державними і не державни'
ми акторами є концепція соціальної відповідальності
бізнесу.
На сьогодні соціальна відповідальність бізнесу є
важливим елементом у національних і транснаціональ'
них політичних програмах європейського і світового
співтовариства. СВБ є наскрізною темою, яка проходить
через кілька областей політичного життя суспільства,
відіграє фундаментальну роль у забезпеченні сталого
економічного зростання при одночасному пом'якшенні
негативних соціальних та екологічних наслідків еконо'
мічної діяльності суб'єктів господарювання.
Проте, не зважаючи на майже сторічну історію ви'
вчення поняття, в науковому та експертному середовищі
до цього часу точаться суперечки серед представників
наукових кіл, аналітиків, представників бізнесу з при'
воду того, що таке соціальна відповідальність бізнесу,
які її принципи і функції, добровільність чи обов'яз'
ковість впровадження, взаємовідносини держави'бізне'
су'суспільства, до сих пір не сформульовано загальноп'
рийняте визначення СВБ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У працях зарубіжних і вітчизняних вчених таких,
як Г. Боуен, Д. Вуд, П. Дракер, К. Девіс, М. Коултер,
А. Керролл, М. Портер, П. Стівен, С. Мережі, М. Фрід'
ман, Ю.Е. Благов, І.Ю. Бєляєва, О.В. Данилова, Н.А. Кри'
чевський, С.Є. Литовченко, Л.М. Нікітіна, С.П. Перегу'
дов, О. Пасхавер, О.Г. Пухкал, Ю.Н. Попов, І.В. Рейте'
рович, С.В. Ситник, С.О. Телешун, А.А. Шулус, М.А. Ес'
кіндаров і ін. представлені різні концепції, моделі СВБ,
досліджені її сутнісні характеристики, але питання про
визначення цього поняття є актуальним і на сьогодні.
Найбільш повне уявлення про СВБ може бути сформо'
вано при комплексному підході до її дослідження у
різних аспектах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
Метою статті є розвиток методологічного апарату
концепції соціальної відповідальності бізнесу, що пе'
редбачає встановлення сутності СВБ та визначення її
ролі в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціальна відповідальність бізнесу є підсистемою
соціальної відповідальності загальної системи суспіль'
ної взаємодії, а також засобом гарантування та охоро'
ни суспільних відносин, які встановлюються певними
суб'єктами та гарантуються певними засобами з метою
дотримання поваги до прав людини, є проявом культу'
ри суспільства, реалізації його суспільних інтересів і
регламентується соціальними нормами, контролюється
санкціями. Цей феномен уособлює елементи надбудо'

ви суспільства, що залежать від рівня розвитку еконо'
мічних, політичних та суспільних відносин; розвивається
та трансформується разом із суспільними відносинами;
є добровільною ініціативою організацій (компаній)
щодо дотримання етичних норм у сфері соціальної взає'
модії та прийняття на себе відповідальності за вплив на
навколишнє середовище, партнерів, споживачів, праці'
вників, громади тощо. Світова практика свідчить, що
концепція СВБ успішно розвивається і перебуває у про'
цесі постійних змін та вдосконалень [7].
Першим серйозним дослідженням, у більшості пуб'
лікацій з цієї тематики, зазначається фундаментальна
праця "Соціальна відповідальність бізнесмена" профе'
сора економіки Іллінойського університету (США) Хоу'
ард Р. Боуена (Howard R. Bowen), в якій висвітлено зміст
поняття "соціальна відповідальність", показано, як кон'
цепція соціальної відповідальності може бути пошире'
на на бізнес, наскільки бізнесу є вигідною участь у соці'
альних програмах, які економічні і соціальні вигоди від
цього отримує суспільство, відображено можливості по'
дальшого детального вивчення соціальної відповідаль'
ності [21]. Боуен Г. зазначав, що СВБ полягає в реалі'
зації політики, прийнятті рішень чи поведінці, яка була
б бажана з позиції цілей і цінностей суспільства [23].
Утім проведений нами аналіз проблеми свідчить,
що дебати з цього приводу розпочалася ще наприкінці
ХIХ ст. після публікації статей підприємця'філантропа
Ендрю Карнегі, які потім увійшли до книжки "Євангелія
багатства" [22]. У цій праці він наголошує на двох прин'
ципах: доброчинності й ефективного управління власн'
істю. Згідно з першим принципом суспільство очікує від
бізнесу вкладання ресурсів у розв'язання найбільш на'
болілих соціальних проблем. Підприємець, за Карнегі,
володіє грошима "за дорученням" суспільства, з чого
випливає висновок щодо необхідності використання їх
для прирощення суспільного багатства. Звідси виникає
і другий принцип — ефективного управління власністю
[8].
Не можна також забувати видатного американсько'
го вченого, визнаного спеціаліста у галузі філософії ме'
неджменту — П. Друкера, який у своїх працях "Кінець
індустріальної людини" (1936), "Майбутнє індустріаль'
ної людини" (1946), "Управління за цілями" (1964), "Ме'
неджмент: завдання, відповідальність, практики" (1974),
та ін., просував ідею гуманістичного менеджменту, який
має бути соціально відповідальним, здійснювати конт'
роль за негативним впливом на суспільство та навко'
лишнє природне середовище, передбачати наслідки
своїх управлінських рішень [3].
Ще одним кандидатом на звання "батька СВБ" мож'
на назвати Кіта Девіса, який шляхом аналізу діяльності
багатьох корпорацій, дійшов висновку, що соціальна
відповідальність сприяє розвиткові компаній, і навпаки,
уникнення соціальної відповідальності звужує можли'
вості успіху. Вчений запропонував "залізний закон
відповідальності", згідно з яким у довгостроковій перс'
пективі ті, хто не використовує наявну владу в напрямі
соціальної відповідальності, має тенденцію втратити цю
владу. Проблема соціальної відповідальності має роз'
глядатися і на системному рівні, і на рівні компанії — в
управлінському контексті. Реальні рішення приймає
бізнесмен, а відповідний інститут бізнесу визначає
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тільки культурні рамки, напрями діяльності і специфічні
інтереси [4].
Якщо ж не вдаватися в полеміку, хто був родона'
чальником концепції СВБ, можна з усією впевненістю
констатувати, що саме після праць зазначених вище
авторів, починаючи з 1950 року, науковий світ розпо'
чав активну розробку сучасної концепції СВБ, а з кінця
70'х рр. провідні корпорації США та ЄС розпочали про'
цес її впровадження, шляхом оптимізації різних еле'
ментів корпоративної політики, пов'язаних із взаємові'
дносинами компаній з різними стейкхолдерами та ви'
роблення єдиних підходів до взаємодії бізнесу із сусп'
ільством та державою.
Процес становлення і розвитку будь'якої концепції
проходить якісь формальні етапи. На нашу думку, вда'
лу систематизацію, що поклала початок певного науко'
вого консенсусу, запропонував один з провідних тео'
ретиків в області СВБ, професор менеджменту з Уні'
верситету Джорджії (США) А. Керолл. Усвідомлюючи
складність і суперечливість еволюції концепції, А. Ке'
ролл поставив перед собою завдання прослідкувати в
ній лише основні термінологічні зміни, визначивши в
якості значущих етапів десятирічні періоди[4]. Так,
1950'ті рр. були позначені ним як "початок еволюції тер'
міну СВБ", що відкрило сучасну епоху соціальної відпо'
відальності; 1960'і рр. — як період "змістовного поглиб'
лення дефініцій СВБ"; 1970'і рр. — як "посилення різно'
манітності дефініцій СВБ". Періодом, що характери'
зується "зменшенням числа дефініцій, зростанням до'
сліджень і появою альтернативних тем", стали 1980'ті
рр.; 1990'і рр. продемонстрували збереження ключо'
вої ролі самого терміну СВБ "при його поступовій транс'
формації або заміщення в альтернативних тематичних
рамках" [24, p. 268].
Важливо відзначити, що протягом усіх зазначених
етапів постійно відбувалася наукова дискусія з приво'
ду наповнення та означення самого поняття соціаль'
ної відповідальності бізнесу. Складність і тривалість
дискусії були зумовлені кількома факторами, зокре'
ма складністю та багаторівневість центральної кате'
горії. Адже вона включає в себе відповідальність як
таку, соціальну відповідальність як її специфічний тип
і відповідальність бізнесу як ту соціальну відпові'
дальність, суб'єктом якої є корпорація. Іншим факто'
ром виступало те, що в ході дискусії, популярні в
1950—1970 рр. терміни "соціальна відповідальність
бізнесмена" і "соціальна відповідальність бізнесу" по'
ступово втрачали свою актуальність і починаючи з
кінця 1990'х рр. став широко використовуватись роз'
ширений термін "корпоративна соціальна відпові'
дальність", що більш адекватно відображає сучасний
стратегічний підхід до поняття.
"Корпоративну соціальна відповідальність" (далі —
КСВ), термін що виник у кінці 20 ст. і став найважливі'
шою складовою поняття про сталий розвиток. У ціло'
му, можна говорити про синонімічність понять СВБ та
КСВ, адже на практиці представники бізнес середови'
ща, вважають за краще використовувати термін "кор'
поративна соціальна відповідальність", академічні кола,
громадські організації — "соціальна відповідальність
бізнесу". Обидва терміни є перекладом від англійсько'
го слова "corporate social responsibility"[9]. Ми ж, у по'
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дальшому, будемо використовувати авторські варіації
назв концепції.
Історично склалося кілька підходів до визначення
поняття КСВ, зокрема: філософський, соціально'еко'
номічний та управлінський. Водночас аналіз літератур'
них джерел свідчить, що світова економічна думка по'
стійно проводить нові теоретичні розробки та концеп'
туальні положення, перш за все управлінського та соці'
ально'економічного характеру.
Відповідно до управлінського підходу, за визначен'
ням міжнародного стандарту ІSО 26000, КСВ — це
відповідальність організації за вплив своїх рішень та
діяльності (а саме продукцію і послуги) на суспільство і
навколишнє середовище, що реалізується через прозо'
ру і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та
добробуту суспільству, враховує очікування зацікавле'
них сторін, поширена в усій організації і не суперечить
відповідному законодавству і міжнародним нормам по'
ведінки. Згідно з ISO 26000 соціальна відповідальність
компанії включає такі компоненти, як захист прав лю'
дини, навколишнього природного середовища, безпе'
ку праці, права споживачів та розвиток місцевих громад,
а також організаційне управління та етику бізнесу. Тоб'
то у новому керівництві враховані усі принципи, які заз'
начені у Глобальній ініціативі ООН (документи, до яко'
го приєдналося 6 тисяч компаній та організацій, серед
яких 130 українських). ISO 26000 є міжнародним стан'
дартом ISO, який дає вказівки щодо соціальної відпов'
ідальності. Він призначений для використання органі'
заціями усіх типів, у державному і приватному секторах,
в розвинених країнах і країнах, які розвиваються, а та'
кож у країнах з перехідною економікою. Він допоможе
їм побудувати роботу соціально відповідальним чином,
чого усе більше вимагає суспільство [26]. Керівництво
в ISO 26000 грунтується на найкращій практиці існую'
чих державних і приватних ініціатив сектора соціальної
відповідальності. Це відповідає відповідним деклараці'
ям і конвенції ООН та її складових, зокрема Міжнарод'
ної організації праці (ILO), з якою ISO створила Мемо'
рандум про взаєморозуміння (MoU) для забезпечення
узгодженості з трудовими стандартами (ILO). ISO також
підписала меморандум з ООН з питань Глобального
договору (UNGCO) і Організацією економічного співро'
бітництва та розвитку (OECD) щодо розширення
співпраці для розвитку ISO 26000 [14].
Міжнародний стандарт CSR / КСВ — 2008, введе'
ний в дію спільним рішенням Української асоціації
якості, Міжнародної асоціації менеджерів і аудиторів
якості, визначає, що "...соціальна відповідальність —
зобов'язання організації, що враховують прийняту нею
відповідальність за вирішення соціальних проблем свого
персоналу, місцевого населення і суспільства в цілому"
[13].
"Green Paper" Європейського союзу визначає КСВ
як "концепцію, згідно з якою компанії добровільно інтег'
рують соціальні та екологічні аспекти у свою комерцій'
ну діяльність та добровільну взаємодію зі своїми заці'
кавленими сторонами". Бути соціально відповідальним
означає не тільки виконувати законодавчо визначені
зобов'язання, але й розширювати ті законодавчі рамки
та інвестувати "більше" в людський капітал, навколишнє
середовище та взаємодію із зацікавленими сторонами.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Досвід інвестування в екологічно чисті технології та
бізнесову практику показує, що, виходячи за рамки
юридичної відповідальності, можна зробити неабиякий
внесок у конкурентну спроможність компанії. Вихід за
рамки основних юридичних зобов'язань у соціальній
сфері, наприклад, підтримка програм підготовки, пол'
іпшення умов праці, стосунків між керівниками і праців'
никами тощо може теж мати прямий вплив на продук'
тивність. Це відкриває шлях до управління змінами та
поєднанню соціального розвитку з підвищенням конку'
рентної спроможності [27].
Тим не менше, соціальну відповідальність бізнесу не
слід розглядати як заміну нормативних актів чи законо'
давства щодо соціальних прав або екологічних стан'
дартів, зокрема й розроблення нового відповідного за'
конодавства. У країнах, де такі норми не існують, слід
спрямовувати зусилля на впровадження відповідних ре'
гуляторних чи законодавчих рамок для того, щоб визна'
чити однакові для всіх умови діяльності, на тлі яких мож'
на буде розвивати соціально відповідальні практики [25].
У стратегії "Європа'2020", як і в більшості програм'
них документів Європейського Союзу, КСВ розгля'
дається як аналог поняття "соціальна відповідальність
бізнесу", яка визначається як добровільні зобов'язан'
ня підприємницьких структур, що виходять за межі чин'
них законодавчих норм, нести відповідальність за ре'
зультати своєї діяльності не лише в економічній, але й у
соціальній та екологічній сферах. Ця відповідальність
поширюється на значне коло зацікавлених осіб — влас'
ників, працівників компанії, місцеве населення і суспіль'
ство загалом [18].
Політика корпоративної соціальної відповідаль'
ності, за визначенням об'єднання корпорацій США [11],
що займається розвитком і просуванням концепції КСВ
Business for Social Responsibility — це взаємопов'яза'
ний набір політик, практик та програм, які інтегруються
в бізнес процес, процедури прийняття рішень на всіх
рівнів компанії, що включають відповідальність за по'
точну та минулу діяльність та майбутнє, вплив діяльності
компанії на зовнішнє середовище [2].
Експерти британської компанії "SustainAbility" [12,
c. 44] визначили КСВ як підхід до бізнесу, що передба'
чає відкриту і прозору ділову практику, дотримання
моральних норм, повагу до інших зацікавлених сторін і
зобов'язання підвищувати економічну, соціальну і еко'
логічну додану вартість.
Агентство The Economist Intelligence Unit [13] нада'
ло своє визначення, відповідно до якого КСВ — це
відповідальність компанії перед клієнтами, співробіт'
никами, постачальниками, акціонерами і населенням
регіонів, на території яких працює компанія. Відпові'
дальність управлінського персоналу охоплює соціальні
та екологічні питання, а також питання корпоративного
управління та прозорості.
Соціально'економічний підхід до визначення КСВ.
Європейська комісія дійшла висновку, що КСВ за
своєю суттю є концепцією, яка відображає добровільне
рішення компаній брати участь в поліпшенні суспільства
і захисту навколишнього природного середовища [28].
За С.В. Перегудовим, СВБ виходить за рамки вста'
новлених законом норм і передбачає діяльність, спря'
мовану на задоволення суспільних потреб [15].

Абрамов Р.Н. [1, с. 343] зазначає, що КСВ — части'
на корпоративної відповідальності, що представляє
область діяльності компанії, пов'язаними з добровільно
взятими на себе соціальними зобов'язаннями щодо за'
цікавлених груп і суспільства в цілому. КСВ — самостійні
і етичні зобов'язання компаній.
Гончаров С.Ф. [5] — КСВ — це система взаємовід'
носин між працівником, роботодавцем і державою,
спрямована на вдосконалення соціально'трудових
відносин, підтримку соціальної стабільності в трудово'
му колективі і навколишньому співтоваристві, розвиток
соціальної і природоохоронної діяльності на національ'
ному та міжнародному рівнях.
Данилова О.В. [6, с. 25] — СВБ — це система відно'
син, що відтворює діяльність, орієнтовану на досягнен'
ня економічного і соціального ефекту в процесі сусп'
ільного відтворення; створення стабільного економіч'
ного середовища; інтелектуалізацію основного ресур'
су національної економіки — людського капіталу.
Представником філософського підходу є зокрема
Чистов Р.С. [20], який визначив СВБ як явище, що вис'
тупає в якості форми, що впорядкує соціально'еко'
номічні відносини, при якій корпорація як історичний
суб'єкт, закріплює таку соціальну взаємодію і взаємов'
плив, які сприяють реалізації її соціальних функцій,
формують високу якість системи соціального життєза'
безпечення і відтворення.
Нами ціленаправлено висвітлені визначення в основ'
ному управлінського характеру, що відповідає загальній
науковій тенденції 21 століття, яка виражається у пере'
ході від загальних теоретичних констатувань, філо'
софських суджень щодо сутності, місця та ролі СВБ до
розроблення управлінських технологій, активізації соці'
ально відповідальної поведінки, обгрунтування впливу
практик СВБ на соціально'економічний розвиток орга'
нізацій та розгляд цього феномену крізь призму потен'
ційних і реальних ресурсів організації.
Проведений нами аналіз підходів до розуміння яви'
ща соціально відповідальності бізнесу свідчить про
наявність суттєвих відмінностей у напрямах соціальної
активності бізнесових структур. Це можна пояснити
різницею соціально'економічного розвитку і якістю
інституціонального середовища, специфікою ділового
і соціального середовища, в якому функціонує або з
яким стикається та чи інша компанія, різноманіттям соці'
альних викликів, які постають перед організаціями,
відмінностями в завданнях щодо підвищення конкурен'
тоспроможності та, врешті'решт, відмінностями мента'
літету топ'менеджменту. Проте спільним є актуалізація
вибору конкретних практик соціальної активності, по'
шук оптимального варіанта їх поєднання та інтеграції в
систему корпоративного управління. Річ не стільки в тім,
якого визначення феномену корпоративної соціальної
відповідальності додержується топ'менджмент, тобто
ті, хто визначають корпоративну політику, а втім, чим
конкретно її наповнювати, як конструювати систему
соціальної активності, якою має бути структура та ієрар'
хія напрямів соціально відповідальної поведінки у спе'
цифічних умовах діяльності компанії та у відповідь на
зовнішні і внутрішні виклики, що постають перед бізнес'
організацією або, імовірно, постануть у недалекій пер'
спективі [17].
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Спільними є також принципи діяльності компаній по
впровадженню КСВ:
— відповідальність за результати діяльності;
— добровільність;
— врахування потреб та очікувань заінтересованих
осіб;
— інтегрованість у довгострокову стратегію розвит'
ку організації;
— відповідність правовим (в тому числі — міжна'
родним) та етичним нормам, прийнятим у суспільстві;
— прозорість діяльності;
— підзвітність;
— узгодженість із цілями сталого розвитку суспіль'
ства [26].
Що ж до ролі соціальної відповідальності бізнесу,
можна з упевненістю сказати, що на сьогодні СВБ роз'
глядається як активна соціальна позиція компанії, що
полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та по'
стійному діалозі із суспільством та виявляється в участі
компанії у вирішенні найгостріших соціальних проблем
громади та суспільства. Це своєрідний суспільний до'
говір між бізнесом, владою та суспільством, головна
мета якого полягає у сприянні благу всього суспільства.
При цьому традиційна практика добродійності та
філантропії компаній поступово відходить у минуле.
Провідні корпорації виходять за рамки "класичної"
філантропії — фінансової або товарної допомоги від
компанії благодійним, соціальним, культурним орган'
ізаціям[16].
У такому контексті КСВ виступає важливим чинни'
ком зростання соціальної згуртованості. Відповідно, від
впровадження соціально'відповідальних ініціатив окре'
мих організацій значні переваги отримують усі члени
суспільства. Зокрема слід назвати такі соціально зна'
чимі результати впровадження КСВ на загальнонаціо'
нальному рівні:
— зростання рівня добробуту та якості життя насе'
лення;
— підвищення конкурентоспроможності національ'
ної економіки;
— зменшення навантаження на місцеві бюджети за
рахунок добровільних соціальних ініціатив бізнесу;
— оптимізація механізмів захисту прав власності та
корпоративного управління;
— розвиток програм екозбереження та економії ре'
сурсів;
— детінізація бізнесу та зниження рівня корумпо'
ваності суспільства;
— подолання соціальної ізольованості та знижен'
ня рівня соціальної конфліктності за рахунок налагод'
ження взаємодії різних суспільних суб'єктів через соц'
іальний діалог;
— удосконалення існуючих та розвиток нових форм
соціального та державно'приватного партнерства;
— покращення міжнародного іміджу держави та її
інвестиційного клімату [18].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Підводячи підсумок, слід сказати, що соціальна
відповідальність бізнесу — складна філософська, інтег'
рувальна морально'етична, правова, соціально'еконо'
мічна, управлінська категорія, яка під різними кутами
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зору й у різних площинах подана в низці теоретико'при'
кладних розробок.
У процесі еволюції концепції СВБ науковцями сфор'
мована ціла система поглядів, суджень, теоретичних
конструкцій які хоч і доволі різняться, проте не супере'
чать, а скоріше доповнюють одна одну та вступають у
ролі своєрідних етапів розвитку явища.
Найбільш повним, на нашу думку, є визначення соці'
альної відповідальності бізнесу як сукупності зобов'я'
зань, які добровільно бере на себе компанія з ураху'
ванням думок працівників, акціонерів, представників
місцевих громад та інших ключових зацікавлених осіб.
Ці зобов'язання регулярно переглядаються і динамічно
змінюються відповідно до специфіки і рівня розвитку
компанії, виконуються, за рахунок власних ресурсів та
націлені на реалізацію значущих внутрішніх і зовнішніх
соціальних проблем, результати яких сприяють розвит'
ку компанії, покращенню її репутації та іміджу, а також
розширенню конструктивних партнерських зв'язків з
державою, діловими партнерами, громадянським су'
спільством.
Соціальна відповідальність, незалежно від того,
якої концепції соціальної відповідальності додер'
жується компанія — це важливий ресурс, здатний
формув ати конкре тні переваги, забезпе чувати
стійкість розвитку, адекватно реагувати на соціальні
виклики (як внутрішні, так і зовнішні), перетворюючи
останні з обмежень на переваги. Врешті решт, це
філософія організації підприємницької та громадсь'
кої діяльності, яких дотримуються компанії, що піклу'
ються про свій розвиток, забезпечення гідного рівня
життя людей, про розвиток суспільства в цілому і збе'
реження довкілля для наступних поколінь. Це своєр'
ідний суспільний договір між бізнесом, владою та
суспільством, головна мета якого полягає у сприянні
благу всього суспільства.
Роль бізнесу у виробленні та реалізації ефективної
публічної політики в сучасних умовах неможливо пере'
оцінити, він може і повинен стати соціально відповідаль'
ним суб'єктом реформування суспільних відносин, іна'
кше він стане провокатором соціальних конфліктів і
економічних потрясінь. Проте його діяльність повинна
знаходитися в рамках суспільного договору і контро'
люватися інститутами громадянського суспільства і ча'
стково — держави [19]. У кінцевому рахунку, прийма'
ючи на себе соціальну відповідальність, бізнес добро'
вільно пропонує державі і суспільству своє посильне
сприяння у вирішенні різних проблем.
Об'єднані зусилля трикутника "влада — суспіль'
ство'соціально відповідальний бізнес" діяти у задано'
му векторі здатні вивести державу на новий рівень роз'
витку, зробити її конкурентоздатною та бажаною у
світовій спільноті.
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