УДК 364.48
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЩОДО НАДАННЯ ЗМІНАМ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ
КЕРОВАНОГО ХАРАКТЕРУ
Н. М. Дєєва, д. е. н., професор, Інститут демографії та соціальних
досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

Методологія дослідження. При створенні науково-методичних підходів
щодо

надання

керованого

змінам

соціальної

характеру

були

відповідальності

використані

суб’єктів

економіки

методи:

наукового

наступні

узагальнення – для виявлення невирішених питань в теорії соціальної
відповідальності; абстракції – для встановлення причин невиконання суб’єктами
своїх соціальних функцій; аналізу й синтезу – для формування засад соціальної
відповідальності всіх суб’єктів економіки.
Результати. Встановлено, що науковці зосереджені, в основному, на
дослідженні соціальної відповідальності бізнесу у той час, коли питання
соціальної відповідальності населення, регіональних органів влади та місцевого
самоврядування, а також держави не стали базовими категоріями при формуванні
програм

соціально-економічного

відповідальність

має

носити

розвитку.

Доведено,

консолідований

що

соціальна

і

виступати

характер

результативною функцією діяльності всіх суб’єктів національної економіки.
Виявлено

основні

причини

невиконання

суб’єктами

економічної

діяльності своїх соціальних функцій, а саме:
– з боку бізнесу: систематичне порушення законодавства, що знаходить
свій прояв в ухиленні від сплати податків та інших виплат соціального
призначення; відсутність дій щодо приведення розмірів мінімальної заробітної
плати до встановлених законодавством розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб; заниження заробітної плати працівникам.
– з боку домогосподарств: пасивність населення в нарощуванні власної
доходної бази, патерналістські настрої більшості громадян;
– з боку регіональних органів влади та місцевого самоврядування:
невиконання своїх повноважень в частині створення нових робочих місць і
відсутність зацікавленості у зростанні доходів населення за рахунок власної
праці через загрозу зменшення трансфертів місцевим бюджетам із державного.

– з боку держави: зміщення організаційних функцій держави в бік
розподільчих

функцій,

невиконання

владою

затверджених

на

законодавчому рівні державних соціальних стандартів та уповільнений
розвиток інституціональної бази їх виконання.
Новизна.

Закладено

методологічне

підґрунтя

формування

засад

соціальної відповідальності, що базується не на фрагментарній, а інтегративній
соціальній відповідальності всіх суб’єктів економіки.
Практична значущість. Виконання запропонованих заходів дозволить
забезпечити ефективне проведення адміністративно-територіальної реформи із
децентралізацією

владних повноважень, в тому числі

в системі надання

соціальних послуг, створить основу для забезпечення реальної самостійності і
самодостатності

місцевого

самоврядування

та

перейти

від

бюджетів

«споживання» до бюджетів «розвитку», що надасть змінам соціальної
відповідальності суб’єктів економіки керованого характеру.
Ключові слова: соціальна держава, соціальні стандарти, соціальна
відповідальність суб’єктів економіки.
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