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Тема: Соціально-економічні аспекти бізнесу. 

 

1. Історія розвитку бізнесу. Об’єкти та суб’єкти відносин у бізнесі. 

2. Бізнес і суспільні інтереси. 

3. Етичні проблеми бізнесу як системи. 

 

Література: 

1. Чайка Г. Л. культура ділового спілкування менеджера. – К.: «Знання», 2015, с. 47-

76 

2. Томас М. Герет, Ричард Дж. Клоноскі. Етика бізнесу, - Київ: Основи, 2009, с. 189-

2-5. 

3. Палеха Ю. І. Ділова етика. – К.: Видавництво Європейського університету. – 2012, 

с. 13-36. 

 

 

Питання 1. Історія розвитку бізнесу. Об’єкти та суб’єкти відносин у бізнесі. 

  

 У кінофільмі Ельдара Рязанова «Жорстокий романс» героїня звертається до купця 

за допомогою, а він їй відповідає: «Не можу. Я дав купецьке слово».- «А що  ж таке – це 

купецьке слово?» - «Це важкі ланцюги, які я  не можу  розірвати». 

 Купецьке слово, слово честі офіцера – це етичні принципи, які визначали життя та 

діяльність наших предків. Відомо, що за кордоном дуже часто великі угоди здійснюються 

по телефону. Водночас, відомо також, що інвестиції в Україну надаються іноземними 

інвесторами не дуже охоче, бо не довіряють нам, оскільки наші підприємці не завжди 

дотримуються не тільки слова, а й підписаних контрактів, порушують етичні принципи 

ведення бізнесу, ділову етику. 

 Підприємництво (бізнес) – це самостійна, ініціативна, ризикова господарська 

діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою 

досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку. 

 Розвиток бізнесу відбувається в декілька етапів: 

І етап. Передумови бізнесу 

1. Виробництво «надлишкового» продукту, яке перевищує запити 

безпосереднього споживання. Обмін цього продукту на інші продукти і вироби – перша 

складова частина майбутнього бізнесу.  

        Разом із появою обміну «додатковим продуктом» виявляються і перші передумови 

розвитку психології бізнесу. Адже обмін товарів і продуктів став завданням конкретних 

людей і вимагав від них освоєння безлічі нових здібностей: готовності  зайнятися таким 

обміном, уміння домовлятися, виробляти норми і правила побудови відносин у цьому 

процесі. 

2. Поява грошей як еквівалента «загального продукту». Самостійні властивості, що 

їх мали гроші (як особливий товар), породили нову передумову бізнесу: мінову діяльність. 

Міняльні контори Єгипту, Греції, Риму, Візантії, країн Сходу та Середземномор’я, пізніше 

Італії та Голландії стали прообразом сучасних банків. 

 Етична і психологічна проблема ставлення до грошей викликали цілий спектр 

нових понять, пов’язаних із темою ставлення до грошей як негативних (жалібність, 

скнарість, корисливість, сріблолюбство), так і позитивних (щедрість, ощадливість, 

добродійність тощо). Пам'ятки письма доносять до нас багато винаходів і нововведень, 

що заклали фундамент сучасного бізнесу, зокрема: 

          - система оплати праці (масштабно вперше розроблено в Римській імперії). Якщо 

говорити в психологічних термінах, то йдеться про систему мотивації персоналу в 

бізнесі; 
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          - бухгалтерський облік (Італія, ХУ ст.). Для психології це означало черговий ступінь 

розвитку якості, так звану «розрахунковість» мислення бізнесмена; 

          - страхування (Голландія, ХУІ ст.). Разом із цим видом діяльності винайдено 

механізм, що дозволяє знизити міру ризику при здійсненні угод, торговельних операцій, 

транспортних експедицій і фінансових заходів; 

          - резервна банківська система (Лондон, середина ХУІІ ст.). Для бізнесу це означало 

подальше підвищення міри надійності дій. Деякою мірою цим від можливих невдач було 

застраховано не тільки переміщення товарів і торговельні операції, а й гроші; 

         - операції з акціями, біржова діяльність (ХУІІІ ст. ).  

 ІІ етап. Власне бізнес. 

 Відносно новий вид людської діяльності, що має специфічні якісні риси, повною 

мірою сформувався лише на рубежі ХІХ – ХХ ст. Це діяльність, що взяла на себе завдання 

обміну та розподілу продуктів і послуг. Виробництво як таке не є специфічним для 

бізнесу, воно скоріше «додано» до завдання обміну в тих випадках, коли воно виявляється 

економічно вигідним. 

 Сутністю бізнесу є активність, яка має своїм результатом одержання прибутку. Цей 

критерій містить у собі дві складові: 1) активність; 2) одержання прибутку. Саме 

одержання прибутку (як результат цієї активності) є критерієм відмежування 

«справжнього» бізнесу від «не-бізнесу» і «квазі-бізнесу». 

 Бізнес характеризується трьома основними особливостями, що відрізняють його 

від інших видів діяльності. 

1. Результатом бізнесу є прибуток. Цей критерій дозволяє відмежувати  

намір дістати прибуток (суб’єктивну переконливість у тому, що здійснювана діяльність 

«очевидно» рентабельна, прибуткова) від реального одержання прибутку в результаті 

праці бізнесмена. 

2. Прибуток – це далеко не будь-які гроші, які людина одержує.  

Зокрема, прибутком, наприклад, не є зарплата, спадщина, виграш у лотерею, гроші, 

взяті у борг (кредит), знайдені на вулиці; гроші, виділені урядом під певні економічні 

програми, і багато чого іншого. Прибутком вважається тільки результат комерційної 

операції «гроші – товар (послуга) – гроші», здійснивши яку, людина повинна із суми 

отриманого доходу вирахувати всі необхідні витрати. 

3. Бізнес – це системно організований процес, цілісна діяльність, зміст 

якої виходить за рамки окремої, нехай навіть найбільш успішної комерційної 

операції (тобто це не окрема угода чи низка угод). 

 

                             Об’єкти та суб’єкти відносин у бізнесі  

   

 

4.   Історіята су 
                  Справа 

- мотивація; 
- цілі; 
- засоби; 
- «я» у справі 

                       Інші згоди 

- партнери; 
- споживачі; 
- соціальні групи; 
- «правила гри» 
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     Питання 2. Бізнес і суспільні інтереси. 

 

 Етика – це уявлення про правильну або неправильну поведінку під час досягнення 

конкретної цілі. 

 Ділова етика – це система загальних етичних норм і правил поведінки суб’єктів 

підприємницької діяльності, їх спілкування і взаємодії. Вона виявляється як на мікрорівні 

– це моральні відносини в організаціях, так і на макрорівні – це моральні відносини між 

суб’єктами господарської діяльності. 

 Ділова етика регулює відносини бізнесмена, підприємця, менеджера зі своїми 

партнерами, конкурентами, клієнтами, працівниками тощо. З огляду на неї 

відбувається: 

- регулювання відносин між економічними суб’єктами ринку (виконання  

сторонами контрактних зобов’язань, покриття збитків, запобігання порушенням вільної 

конкуренції, додержання правил та норм, що стосуються реклами, використання товарних 

знаків). Окремі норми ділової етики включаються в умови договорів; 

- виконання норм та правил державного регулювання, що встановлюють  

заходи контролю з боку держави за додержанням законодавства, стандартів, постанов та 

розпоряджень. Повага до закону є одним з найважливіших життєвих принципів, яким 

повинен керуватися бізнес, бо він може нормально розвиватися тільки в правовій державі; 

- регулювання відносин бізнесу із споживачами (реклама повинна мати  

чесний та достовірний характер, обов’язкове дотримання стандартів та вимог щодо 

сертифікації продукції); 

          Підприємець 

          Суспільство 

- держава; 
- службовці; 
- закони; 
- громадська думка 

                    Природа 

 

- екологічні 
проблеми 
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- відносини бізнесу із суспільством (керівники зобов’язані приймати  

рішення і здійснювати дії, спрямовані на підвищення рівня життя як працівників, так і 

суспільства загалом; 

- культури ділового партнерства – (відносини, побудовані на довірі,   

добропорядності, вмінні тримати своє слово). 

   Суспільство зацікавлене у розвитку бізнесу, оскільки останній  

забезпечує цивілізоване існування його членів: забезпечує потреби людей в товарах та 

послугах, створює робочі місця, сприяє розвитку науково-технічного прогресу та 

культури.  

Бізнес зацікавлений у розвитку суспільства, оскільки тим самим створюється 

сприятливе середовище для підприємницької діяльності. Але те, що бізнесова діяльність 

здійснюється в суспільстві, але в інтересах тільки невеликої його частини, приводить до 

виникнення етично-моральних проблем. Зокрема, існують приховані проблеми. 

Наприклад, парадоксальне існування бідності: з одного боку, наявність надлишку 

виробничих потужностей, з іншого – бездіяльної робочої сили. Наявність безробіття 

вигідне бізнесу, оскільки надає йому можливість економити на витратах на заробітну 

плату працівникам, які погоджуються працювати на таких умовах через страх втрати 

роботу. 

 Широко розповсюджене твердження, що в основі здорової ринкової  

економіки лежить конкуренція, насправді залишається міфом. Маленькі фірми не в змозі 

вплинути на ціни чи розподіл ресурсів. Це роблять великі компанії, які мають досить 

сили, щоб уникнути дисципліни ринку. 

    Значною проблемою є лобізм – політичний вплив великих компаній через 

функціонування передвиборних кампаній і членства в урядових комісіях, робота 

лобістських груп, що представляють інтереси бізнесу в парламенті. 

       Суспільство платить бізнесу велику ціну, несе значні суспільні витрати, які 

виражаються у скороченні тривалості життя через нервове напруження, відсутності 

вільного часу через роботу. 

 До етично-моральних проблем приводить і діяльність великих мультинаціональних 

корпорацій. Розміщені в бідних країнах, вони одержують прибутки ціною істотних 

втрат населення цих країн (використання більш дешевої людської праці, виснаження 

природних ресурсів, продаж застарілих техніки та технології, недоброякісної продукції). 

Зазвичай діяльність великих корпорацій у нерозвинутих країнах відбувається тільки при 

сплаті хабарів чиновниками для сприяння власного бізнесу. 

 Соціальна відповідальність – це визначений рівень добровільної безкорисної 

підтримки вирішення соціальних проблем із боку бізнесу, що має місце поза вимогами 

державних органів і над ними. 

 Існують два підходи до розумінні поняття «соціальна відповідальність у бізнесі». 

Відповідно до першого з них, бізнес вважається соціально відповідальним, якщо він, не 

порушуючи законів і норм державного регулювання, збільшує прибуток, тобто досягає 

економічних цілей. 

 Згідно з другим підходом, підприємець у доповнення до економічної 

відповідальності повинен враховувати людські й соціальні аспекти впливу свого бізнесу 

на працівників, партнерів, споживачів, а також робити позитивний внесок у вирішення 

проблем суспільства загалом, тобто суспільство чекає від бізнесу суттєвих досягнень із 

так званих соціальних цілей. 

 Напрямами підвищення соціальної відповідальності бізнесу є: 

- Програми освіти працівників та їх дітей за кошти підприємства. 

- Програми охорони здоров'я співробітників та їх сімей за кошти  

Підприємства. 

- Програми тимчасового переводу співробітників до установи  
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соціального обслуговування населення з оплатою їх роботи. 

- Програми підтримки розвитку спорту, мистецтва. 

- Допомога малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, інвалідам. 

- Програми додаткової оплати викладачів навчальних закладів. 

 

Серед перешкод підвищенню соціальної відповідальності в бізнесі  

можна назвати відсутність будь-якої звітності підприємців перед суспільством за участь у 

соціальних діях і нестачу вміння та досвіду вирішувати соціальні проблеми. 

Існують аргументи «за» і «проти» соціальної відповідальності бізнесу. 

Противники широкої соціальної відповідальності висувають такі  

аргументи: 

1) ціною такої поведінки є зниження прибутку компанії, тому витрати  

на програми соціальної відповідальності, зрештою, переносяться на споживачів у виді 

підвищення цін; 

2) розплата за соціальну відповідальність може набути форми  

зниження заробітної плати, зниження дивідендів, скорочення інвестицій в оновлення і 

вдосконалення виробничих потужностей, зменшення кредиторської заборгованості тощо; 

3) ухвалення соціальної відповідальності може ввести в оману членів  

організації щодо її основних цілей; 

4) відповідальність за розв’язання соціальних проблем має бути на  

індивідуумах, а не на компаніях; 

5) розв’язання соціальних проблем має знаходитися в компетенції  

державних і муніципальних органів та підприємств (керівники корпорацій не навчені 

розв’язувати суспільні проблеми); 

6) компанія, яка несе велику частку соціальної відповідальності, може  

програти в конкретній боротьбі іншим компаніям; 

7) ефект соціальних програм не може бути точно визначений – про  

результати подібних дій украй важко звітувати перед зацікавленими особами і широкою 

громадськістю; 

8) порушуються принцип максимізації прибутку, хоча, в той самий  

час, переслідуючи тільки економічні цілі та дотримуючись при цьому законів і норм 

державного регулювання, організація: 

а) задовольняє споживчий попит у товарах і послугах; 

б) створює робочі місця; 

в) платить податки; 

г) забезпечує певний рівень повернення капіталу (у вигляді дивідендів); 

г) створює нові суспільні багатства та цінності. 

Прихильники ідеї соціальної відповідальності аргументують такими  

доказами: 

1) соціальне залучення організації лежить в основі її власних інтересів,  

оскільки створює краще суспільство і краще середовище для бізнесу; 

2) програми соціальної відповідальності є засобом формування і  

підтримки позитивного публічного іміджу; 

3) соціально відповідальний та етичний менеджмент попереджає або  

послаблює негативний ефект дії на організацію з боку таких впливових груп, як державні 

та муніципальні органи влади; 

4) широка громадськість чекає етичної поведінки організацій та їх  

керівництва – невідповідність цим очікуванням може привести до негативних наслідків; 

5) внутрішнє моральне зобов’язання поводиться соціально  

відповідально та етично – власники, менеджери та співробітники організації є членами 

суспільства, і для них природно дотримуватися його моральних норм; 
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6) створювані організаціями соціальні проблеми, такі як, наприклад,  

забруднення навколишнього середовища, мають розв’язуватися за рахунок цих 

організацій; 

7) соціальні відповідальність урівноважує могутність і відповідальність 

компанії; 

8) соціальні відповідальність виправдовує існування організації як  

елементу суспільства. 

Відносини бізнесу та держави. Реалізація етичних принципів у бізнесі  

зменшує втручання держави в діяльність підприємства. 

Щодо проблеми відносин між підприємством та державою існують дві  

думки. 

Перша з них базується на ідеї справедливості як права вільного  

володіння та розпорядження законно придбаною власністю. Сутність її розкривається у 

тому, що ні держава, ні суспільство не повинні втручатися в справи підприємства. В 

такому разі підприємство одержуватиме більший прибуток і приноситиме більшу користь 

суспільству. 

Друга думка базується на тому, що підприємства повинні управлятися  

як членами суспільства, так і органами державної влади. Суспільне керівництво повинно 

здійснюватися з допомогою формування суспільної думки щодо оцінки діяльності фірми. 

 

Питання 3. Етичні проблеми бізнесу як системи. 

 

Виділяють такі етичні проблеми відносин бізнесу і держави: 

- пошук покровителів або довірених осіб в уряді; 

- прагнення підприємців зайняти місце у владі; 

- поєднання влади і бізнесу, зрощення елітних економічних структур  

бізнесу з державою; 

- корупція та хабарництво; 

- приховування доходів та несплата податків. 

Підвищенню соціальної відповідальності підприємництва  

перешкоджають: 

- відсутність будь-якої звітності підприємців перед суспільством за  

участь у соціальних діях, оскільки останні певною мірою не будуть вважати себе 

відповідальними за це; 

- відсутність уміння і досвіду вирішувати соціальні проблеми. Підбір  

персоналу підприємець здійснює в першу чергу для вирішення економічних, технічних чи 

технологічних питань. Він не має досвіду рішення соціальних проблем, якими повинні 

займатися фахівці державних установ чи добродійні товариства. 

        

   
 


