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Питання соціальної відповідальності все частіше піднімаються сучасними науковцями та 

практиками. Актуальність зазначеної проблеми перш за все полягає у необхідності нового мислення та 
ставлення до суспільства в умовах постіндустріальної економіки. Без сумніву, нова парадигма вимагає 
глобальних змін в усіх сферах та підтримки різними стейкхолдерами. На нашу думку, зміни завжди має 
ініціювати держава, а остання на своєму прикладі має доводити їх ефективність, реальність та 
корисність. Тобто, держава, як гарант та взірець, має впроваджувати соціально відповідальну поведінку 
в усіх сферах. В першу чергу, мова йде про сферу соціального захисту, яка наразі має численні 
проблеми. Ми цілком погоджуємося із численними науковцями, котрі пропонують перенести акценти з 
підтримки соціально уразливих верств населення на стимулювання ефективної економічної діяльності 
працездатних громадян. Адже, саме останні виступають рушійною силою на шляху економічних та 
соціальних змін в умовах постіндустріальної економіки. 

На шляху розвитку соціальної відповідальності держава має запровадити комплекс конкретних 
дієвих заходів щодо підтримки працюючого населення, тих громадян, котрі воліють заробляти 
конкурентну зарплату та приносити користь державі. Так, звичайно, завжди актуальними є питання 
зменшення безробіття і створення нових високотехнологічних робочих місць для інноваційного 
середовища; скорочення низькооплачуваної і, особливо, тіньової зайнятості; забезпечення ефективних 
механізмів попередження зовнішньої трудової міграції населення тощо. Крім того, цілком 
погоджуємося, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства особливої уваги потребують 
питання поляризації доходів, тобто зменшення розриву між бідними та багатими прошарками 
населення. Цифри просто вражають, адже за різними підрахунками, в державі до 85 відсотків бідних 
людей. Таке становище є неприйнятним для сучасної європейської країни. Тут скоріше доцільним є 
використання досвіду європейських країн в сфері оподаткування. Тобто, необхідно запровадити 
механізми політики доходів, які стримуватимуть подальшу соціальну та економічну поляризацію рівня 
життя людей. Крім того, важливо здійснити комплекс заходів щодо подолання проблем дефіциту 
Пенсійного фонду - легалізувати робочі місця і заробітну плату; запровадити адміністративну та 
економічну відповідальність роботодавців; зменшити навантаження на фонд оплати праці для 
роботодавців; здійснити лібералізацію ринку праці, підвищити заробітки і зайнятість [1]. 
Першочергового вирішення потребує ліквідація дискримінації в пенсійному забезпеченні; перехід до 
виплати пенсій, що призначаються на пільгових умовах або за вислугу років із солідарної системи до 
недержавних пенсійних фондів, а також створення умов для запровадження обов'язкової 
накопичувальної пенсійної системи і максимальне прискорення розвитку недержавних пенсійних 
фондів.  

Разом із тим, при удосконаленні державної політики у сфері соціального захисту важливо 
враховувати умови успішних змін, а саме - соціальну відповідальність держави, бізнесу та громадянина, 
довіру народу до органів державної влади та суспільних інституцій, готовність людей до реформ. 
Реалізація запропонованих вище напрямів дозволить зменшити соціальну напругу у суспільстві, 
знизити соціальну нерівність громадян та й, врешті решт, об’єднати українське суспільство. Крім того, 
все це сприятиме підвищенню соціальної відповідальності всіх членів суспільства. 
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