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Проблеми соціальної відповідальності суб'єктів господарювання
особливо чітко проявилися в умовах світової фінансово-економічної
кризи, що триває сьомий рік. Уряди більшості країн відмовилися від
концепції неолібералізму. Саме це дозволяє постійно виявляти
підприємства в багатьох сферах діяльності, які практикують соціальну
безвідповідальність. Особливо відзначилася великі банки США та країн
ЄС. У гонитві за прибутком вони брали участь у маніпулюванні ставками
міжбанківського кредиту LIBOR і загальноєвропейськими ставками
EURIBOR. До кризи вони наживалися за рахунок соціальної
безвідповідальності та виплачували величезні бонуси (премії) своїм
керівникам, а рятувалися від банкрутства під час кризи в більшості країн
за рахунок платників податків.
Метою статті є теоретичне узагальнення і розвиток науковометодичних підходів до посилення соціальної відповідальності суб'єктів
господарювання та їх рекламної діяльності.
У статті обґрунтовано концепцію соціальної відповідальності
суб'єктів господарювання з виділенням відповідальності перед своїм
персоналом, клієнтами та суспільством загалом. На думку автора,
соціальна відповідальність підприємств полягає в забезпеченні
комфортних, безпечних умов праці та гідної її оплати для свого
персоналу, у розвитку соціальної інфраструктури, у недопущенні
ухиляння від сплати податків і соціальних зборів, у забезпеченні
належної охорони навколишнього середовища, а також у використанні
соціально відповідального маркетингу (СBМ). Активна боротьба з
ухилянням від сплати податків ведеться в рамках ЄС. Криза змусила
європейські країни боротися зі злом, яке було раніше створено деякими з
них. Відомо, що найбільші у світі офшорні зони були створені
європейськими країнами з вигодою для себе.
Обґрунтовано вплив якості економічної системи країни на стан
соціальної відповідальності суб'єктів господарювання. Серед розвинених
капіталістичних країн краще за інших долають кризу капіталістичні країни
з моделями змішаних економічних систем, які мають достатньо високий

рівень державного регулювання і соціальної спрямованості економіки,
наприклад: Австралія, Швеція, Норвегія, Англія, Німеччина, Франція,
Японія, Південна Корея, Фінляндія. Краще за всіх долає кризу Китай.
Дуже важливу роль покликана виконувати така підсистема
економічної системи, як спосіб участі державних органів у координації та
управлінні економічною діяльністю і соціальною відповідальністю
суб'єктів господарювання в країні (механізм управління).
Важлива роль у системі соціальної відповідальності суб'єктів
господарювання належить використанню соціально відповідальної
реклами та маркетингу в цілому. Наведено приклади кричущої
соціальної безвідповідальності маркетингу та реклами в промислово
розвинених країнах і в Україні. Особливо великої шкоди суспільству
заподіяли деякі великі банки США і країн ЄС, виробники пива та інших
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, медикаментів, продуктів
харчування. Зроблено висновок про те, що концепція соціально
відповідального маркетингу, заснована тільки на зростанні свідомості
власників підприємств і соціальних ініціативах, не може бути реалізована
в широких масштабах без ефективного державного регулювання. Надано визначення СВМ і основні його критерії. У країнах, економічні
системи яких не забезпечують належного рівня державного регулювання
соціальної відповідальності суб'єктів господарювання, населення
приречене на експлуатацію соціально безвідповідальними суб'єктами
бізнесу, моральну та фізичну деградацію і навіть вимирання.
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