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МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В. Я. Швець, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний гірничий
університет»,
vasil-shvetc@ukr.net, ma_riva@ukr.net
Методологія дослідження. Теоретичною і методологічною основою
дослідження є фундаментальні положення сучасної філософської, економічної
та соціологічної думки, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених. Для
досягнення поставленої мети щодо забезпечення ефективності взаємодії
суб’єктів

суспільних

відносин

на

засадах

соціальної

відповідальності

використано діалектичний метод наукового пізнання, комплексний, системний,
історичний і логічний підходи.
Результати. У ході дослідження виявлено багатоаспектну роль соціальної
відповідальності,
громадянського

яка

є

необхідною

суспільства,

вимогою

соціальної

та

держави,

умовою
оскільки

формування
забезпечує

консолідацію суспільства, підвищує рівень довіри, досягнення довготривалого
миру і злагоди та виконує в національній економіці низку важливих функцій:
сприяє підвищенню ефективності й конкурентоспроможності економіки за
рахунок більш виважених та відповідальних взаємовідносин партнерів у сфері
бізнесу; забезпечує краще узгодження інтересів усіх суб’єктів економічної,
соціальної, політичної діяльності, що створює засади неконфліктного розвитку;
забезпечує більш сприятливі умови для переходу на засади сталого розвитку;
сприяє

зниженню

соціального

навантаження

на

бюджет,

прискорює

формування відповідального за власний добробут громадянина та соціально
відповідального по відношенню до персоналу роботодавця.
Новизна. Визначено концептуальні підходи до формування системи
суспільних відносин, які базуються на синергетичному ефекті суспільної
взаємодії суб’єктів цих відносин, виконанні обов’язків заради суспільного блага
на підставі гармонізації суспільних інтересів, що обумовлює підвищення
соціальної інтеграції в сучасному українському суспільстві.
Практична значущість. Результати дослідження можуть стати новим
джерелом більш глибокого вивчення та пізнання сутності соціальної
відповідальності, будуть необхідними при розробці нових підходів до

управління у сфері економіки, а також стануть запорукою формування та
реалізації

державних,

регіональних

стратегій

розвитку

й

успішного

реформування та модернізації державного управління.
Ключові слова: соціальна відповідальність, державне та регіональне
управління, громадське суспільство, держава, регіон, бізнес, механізми
взаємодії суб’єктів.
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