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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Матеріальні і духовні блага складають сукупні можли�

вості суспільства в розвитку суспільного виробництва та

задоволенні особистих потреб. Саме особисті потреби (їх

наявність, ступінь задоволення, якісні характеристики) є

одним з вирішальних компонентів щодо формування

організаційної культури та побудови сталої системи
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лежності зазначених дефініцій, їх значення для забезпечення соціальної безпеки держави. Висвіт#
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to introduce the concept of "The organizational culture — the social responsibility — the socio#cultural
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ціннісних орієнтацій. Задоволенню відповідних потреб сус�

пільства сприяє споживанню продукції підприємств, орган�

ізацій та установ як сфери матеріального виробництва, так

і сфери культури, розвитку соціальної відповідальності

бізнесу та забезпечення соціальної безпеки держави. Фор�

мування відповідних ціннісних орієнтацій в суспільстві та,

на їх основі, забезпечення соціальної безпеки держави є

одним з пріоритетних напрямів державної безпекової та

культурної політики.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній науковій літературі спостерігається не�

велика кількість робіт, присвячених дослідженню саме

проблемам соціальної безпеки, соціального управління,

соціальних ризиків [5, с. 441]. Соціальна безпека поки не

стала актуальним предметом дослідження. В Україні ок�

ремі аспекти проблеми соціальної безпеки досліджують

такі фахівці: В. Андрійчук, Л. Весельська, Н. Головатий,

М. Горожанкіна, З. Живко, Л. Ільчук, О. Коваль, С. Куче�

рук, Я. Орленко, В. Пашков, С. Пирожков, Ю. Порохня�

вий, П. Шевчук та інші. Проблематику ціннісних орієнтацій

в сучасному суспільстві, питання соціальної відповідаль�

ності бізнесу, організаційної культури досліджують

Д. Баюра, О. Балакірєва, О. Броницький, І. Гнибіденко,

О. Головінов, М. Елвесон, Г. Задорожний, С. Кирій, О. Ков�

рига, В. Мартиненко, Б. Пасхавер, В. Стрельцов, О. Тин�

кован та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціль статті полягає у виявленні особливостей форму�

вання сучасних ціннісних орієнтацій суспільства, їх впливу

на розвиток сфери культури, організаційної культури

підприємств та соціальної відповідальності бізнесу. Завдан�

нями дослідження є аналіз взаємозалежності зазначених

дефініцій, їх значення для забезпечення соціальної безпе�

ки держави та пріоритетність для застосування механізмів

державного регулювання через програми органів держав�

ної влади та місцевого самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система ціннісних орієнтацій складає основу поглядів

особистості на навколишній світ, на інших індивідів. В

цінностях зібрано досвід минулих поколінь, що дозволяє

розглядати їх як найважливіші елементи культури. Зміна

ціннісних орієнтацій безпосередньо впливає на всю су�

купність відносин у соціально�економічній системі суспіль�

ства. Цінності не є незмінними, раз і назавжди упорядко�

ваними. У кожної людини може існувати своя система

цінностей, і в цій системі цінності шикуються у певному

взаємозв'язку.

Таким чином, ціннісні орієнтації — це відображення

у свідомості людини цінностей, які вважають стратегіч�

ними життєвими цілями та спільними світоглядними оріє�

нтаціями, це складний соціально�психологічний феномен,

який характеризує направленість і зміст активності осо�

бистості, зумовлюючи загальний підхід людини до світу,

до себе, надаючи сенс і напрям особистісним позиціям,

поведінці, вчинкам. Разом зі змінами кардинального ха�

рактеру, в Україні відбувається "переоцінка цінностей".

Якщо раніше існувала певна спадковість у передачі цінно�

стей від старшого покоління до молодшого, то нині цей

феномен майже відсутній. Неминуче відбувається посту�

пова переоцінка цінностей. Кардинальні зміни в пол�

ітичній, економічній, духовній сферах суспільства призво�

дять до змін в цінностях і вчинках людей [Докладно див.

6].

Ціннісні орієнтації є важливою складовою організац�

ійної культури суспільства. Формування відповідних

ціннісних орієнтацій покладено на функції організаційної

культури. Особисті потреби (їх наявність, ступінь задово�

лення, якісні характеристики) є одним з вирішальних ком�

понентів з формування суспільного попиту та побудови

стійкої системи ціннісних орієнтацій. Формування у пер�

соналу господарюючих суб'єктів та членів суспільства

відповідних ціннісних орієнтацій та потреб дасть поштовх

до розвитку сфери культури.

Концепція організаційної культури набула статусу од�

ного з найактуальніших та найперспективніших напрямів,

що має безпосередній прямий зв'язок та вплив на сферу

культури в цілому, бо виступає як передумова посилення

дієвості організації.

Організаційна культура — це нематеріальний бік діяль�

ності організації, специфічні для кожної організації

цінності, відносини, поведінкові норми, що склалися в

діловій практиці і свідомості працівників. Так, М. Армст�

ронг визначає організаційну культуру як "модель ціннос�

тей, норм, переконань, установок і припущень, які, мож�

ливо, не виражені словами, але формують те, як люди по�

водяться і як вони діють" [1, с. 194]. За своїм змістом

організаційна культура — це сукупність цінностей і досяг�

нень в усіх напрямах діяльності організацій, дотримання

нею та її складовими частинами моральних, юридичних,

організаційних, економічних, технологічних, технічних та

естетичних норм.

Організаційна культура стимулює або змушує пра�

цівників створювати позитивний імідж суб'єкта госпо�

дарювання, спрямовує діяльність на досягнення не

тільки матеріальних, але й духовних цілей. Організа�

ційна культура має свої унікальні функції [Докладно

див. 9], а саме:

— креативну — створення і збереження духовних

цінностей;

— оціночно�нормативну — на основі порівняння ре�

альної поведінки людини зі схваленими нормами, надаєть�

ся оцінка працівникові, визначаються його позитивні та

негативні дії, прогресивне або консервативне ставлення до

організаційного розвитку;

— регулююча — створення корпоративних норм і

включення їх до внутрішніх нормативних положень; моні�

торинг дотримання цих положень працівниками;

— пізнавальна — отримання працівниками нових

знань, пізнання нових відчуттів, участь у нових формах на�

вчання, здобуття духовного і соціального досвіду;

— змістова — участь культури у визначенні людиною

і соціумом сенсу життя, сенсу свого існування, тобто осо�

бистої й соціальної місії;

— комунікаційна —  через цінності, норми поведінки

та інші елементи культури забезпечується взаєморозумін�

ня членів організації та їхня взаємодія;

— функція суспільної пам'яті — збереження і нагро�

мадження досвіду людських відносин корпорації і людства

в цілому.

Вплив організаційної культури на результати роботи

дуже значний — у випадку невідповідності організацій�

них цілей та структури організації цінностям та поведін�

ковим нормам співробітників, виникає внутрішній

конфлікт, що може перерости в глибоку кризу. Організа�

ційна культура підприємства постійно змінюється, вона

еволюціонує природним шляхом під впливом змін у зов�

нішньому середовищі. Існують культури, які сприяють

досягненню цілей організації у визначених умовах, або,

навпаки, перешкоджають цьому. Зміна організаційної

культури займає багато часу, в її процесі змінюються соц�

іальні пріоритети, норми поведінки, а головне — ціннісні

орієнтації.

Звернемось до такого феномену соціально�тру�

дових відносин, як соціальна відповідальність. Соц�

іальна в ідповідальність  — рівень добровільного

відгуку на соціальні проблеми з боку організації. Цей

відгук має місце стосовно того, що лежить поза обу�

мовлених законом чи регуляторним органом вимог

щодо діяльності підприємств та організацій в сфері

соціальної політики по відношенню до своїх праців�

ників.
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Соціальна відповідальність укладається у соц�

іальній взаємодії, соціальних обов'язках, соціальній

чуйності. Організація має прагнути вирішувати пробле�

ми працівників навіть в тому випадку, коли це не пе�

редбачено законодавством. Це є добровільним прий�

няттям на себе соціальних зобов'язань. Зовнішні соц�

іальні зобов'язання — це вирішення екологічних, куль�

турних, мистецьких, соціальних, освітніх проблем пра�

цівників. Розвиток принципів соціальної відповідаль�

ності стимулює розвиток сфери культури, які вирішу�

ють комплексі культурні, мистецькі, освітні проблеми

працівників, сприяють задоволенню їх відповідних по�

треб.

Окреме значення для забезпечення сталого проце�

су відтворення у сфері культури має соціальне парт�

нерство — це тип соціально�трудових відносин, що ор�

ієнтується не на конфронтацію сторін, а на пошук і до�

сягнення соціального консенсусу, на забезпечення оп�

тимального балансу в реалізації різних інтересів сторін

соціального партнерства, за якого підприємець може

забезпечити собі стабільне отримання відповідного

прибутку, а найманий працівник — гідні умови життя.

Саме в таких відносинах об'єктивно зацікавлені всі соц�

іальні групи, держава і суспільство в цілому, оскільки

завдяки ним досягається соціальна стабільність у

суспільстві, його прогресивний соціально�економічний

розвиток.

Соціальне партнерство одночасно є як результатом,

так і активним чинником формування громадянського сус�

пільства, в якому різні соціальні групи, прошарки та класи

за своїми специфічними інтересами створюють свої орган�

ізації, через які формують стійку соціальну спільноту, що

забезпечує соціальну та політичну стабільність у

суспільстві.

Соціальне партнерство має визначене суспільне при�

значення: створення та діяльність певних органів, впро�

вадження в життя гуманістичних ідей і принципів регулю�

вання соціально�трудових відносин, розробку, прийнят�

тя та реалізацію конкретних взаємовигідних рішень. Сус�

пільне призначення соціального партнерства полягає та�

кож і у практичному втіленні узгодженої соціально оріє�

нтованої політики, у сприянні врегулюванню соціальних

конфліктів, подоланні кризових явищ, в кінцевому підсум�

ку — зростанні якості життя громадян країни. Зростання

якості життя, впровадження гуманістичних ідей та прин�

ципів регулювання соціально�трудових відносин, можли�

ве лише за умов формування відповідної парадигми цінно�

стей людини.

Розвиток принципів ефективної організаційної куль�

тури та соціального партнерства є нагальними проблема�

ми сучасного соціально�економічного розвитку су�
спільства. А зміна ціннісних орієнтацій безпосередньо

впливає на всю сукупність відносин в соціально�еко�

номічній системі суспільства.

Як зазначає А. Колот: "Імплементація соціальної

відповідальності в загальну систему суспільного розвит�

ку вимагає як дотримання законів, традицій, так і голов�

ного — високої загальної культури та моральності

суб'єктів соціально відповідальної поведінки" [4, с. 153].

Таким чином, можна простежити чіткий взаємозв'�

язок досліджуваних факторів. А саме: розвиток соц�

іального партнерства та соціальної відповідальності

бізнесу сприятиме формуванню відповідних потреб

працівників. Здебільшого, ці потреби задовольняють�

ся продукцією сфери культури. Розвиваючи і формую�

чи стійку парадигму соціальних орієнтирів та ціннісних

орієнтацій суспільства, можна отримати стійкий важіль

для розвитку сфери культури. Розвиток соціальної

відповідальності бізнесу, соціального партнерства є

тим важелем фінансово�економічного розвитку сфери

культури, за допомогою якого подібні підприємства та

організації зможуть побудувати сталу фінансово�мате�

ріальну базу для забезпечення свого ефективного фун�

кціонування.

На організації та підприємства сфери культури по�

кладена одна з вирішальних ролей у формуванні відпо�

відної системи ціннісних орієнтацій суспільства. Зміна

ступеня розвитку організаційної культури під впливом

трансформації світоглядних, ціннісних орієнтацій роз�

витку суспільства, безпосередньо впливає на світогляд

людини, організаційну культуру, рівень соціального

партнерства та соціальної відповідальності бізнесу, що

в кінцевому рахунку сприятиме зміцненню соціальної

безпеки держави.

Досягнення стану соціальної безпеки як складової ча�

стини безпеки національної повинно сприяти забезпечен�

ню національних інтересів України — життєво важливих

матеріальних, інтелектуальних і духовних цінностей украї�

нського народу [3]. Відтак, питання соціальної безпеки

були і залишаються вкрай актуальними, враховуючи праг�

нення держави до захисту своїх національних інтересів та

формування нової формації освічених, всебічно розвине�

них особистостей як фундаментальної ланки українсько�

го суспільства.

Основними сучасними принципами забезпечення на�

ціональної безпеки в Україні є пріоритет прав і свобод

людини і громадянина, верховенство права, своєчасність

і адекватність заходів захисту національних інтересів.

Закон України "Про основи національної безпеки Украї�

ни" містить положення згідно, з яким національна без�

пека забезпечується шляхом проведення виваженої дер�

жавної політики в економічній, соціальній, політичній,

воєнній, екологічній, науково�технологічній, інфор�

маційній та інших сферах [3]. Таким чином, соціальна

політика держави є одним із головних інструментів за�

безпечення національної, а відтак, і соціальної безпеки

держави.

Національна безпека тлумачиться українським зако�

нодавством як захищеність життєво важливих інтересів

людини і громадянина, суспільства і держави, за якої за�

безпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне ви�

явлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенц�

ійних загроз національним інтересам [3].

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор�

канність і безпека визнаються найвищою соціальною

цінністю в державі, однак недооцінка ролі інтелектуаль�

ного потенціалу і недостатньо ефективне його викорис�

тання в Україні призводять до того, що у матеріальному

виробництві спостерігається яскраво виражений трудо�

місткий і сировинний характер. Об'єктами національної

безпеки України є конституційні права і свободи людини

і громадянина, духовні, морально�етичні, культурні, істо�

ричні, інтелектуальні та матеріальні цінності суспільства,

інформаційне, навколишнє природне середовище, при�

родні ресурси; конституційний лад, суверенітет, терито�

ріальна цілісність і недоторканність держави [3]. Важли�

вим висновком є те, що духовні, морально�етичні, куль�

турні цінності суспільства визнаються державою повноп�

равними об'єктами національної безпеки задля яких про�

вадиться спеціальна державна політика в соціальній

сфері.

Незважаючи на безліч сучасних загроз національній

безпеці України — наявних та потенційно можливих явищ

і чинників, що створюють небезпеку життєво важливим

національним інтересам, — питання соціальної безпеки

залишаються малодослідженими.
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Соціальний захист, соціальна безпека, з одного боку,

і соціальний розвиток, соціальні відносини — з іншого,

органічно поєднані: без розвинених соціальних відносин

не може бути досягнуто стабільної соціальної безпеки

людини, суспільства, а соціальна безпека значною мірою

зумовлює розвиненість, зрілість процесів соціального, сус�

пільного розвитку [8, с. 71].

Об'єктом соціальної політики є суспільні відносини,

процеси, які відбуваються у соціумі, які впливають на

формування соціальної безпеки людини, задоволення

нею власних соціальних потреб та інтересів, освоєння

соціальних цінностей. Соціальна безпека безпосередньо

залежить від соціальної політики, яка спрямована на соц�

іальну роботу через внутрішню політику країни для фор�

мування загальних соціальних стандартів і нормативів [5,

с. 438].

За сучасних умов діяльність державних органів управ�

ління та місцевого самоврядування в основному направ�

лена на компенсацію збитків від дій загроз економічної

безпеки або на подолання негативних тенденцій розвитку

об'єкта [2, с. 26]. Пріоритетним для держави повинно бути

комплексне вирішення проблем соціальної безпеки, фор�

мування відповідної політики попередження "руйнації" ста�

ну соціальної та національної безпеки.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Занепад культурної сфери неминуче призводить до

духовної деградації людини, що негативно впливає на роз�

виток трудового потенціалу України, стає причиною по�

гіршення якості ділової етики та культури спілкування в

соціально�економічному середовищі країни.

На основі вищевикладеного пропонуємо концепцію

"Організаційна культура — Соціальна відповідальність —

Соціально�культурна сфера — Соціальна безпека держа�

ви", яка розкриває безпосередній взаємозв'язок забезпе�

чення національної безпеки держави, розвитку сфери куль�

тури і таких явищ, як соціальна відповідальність бізнесу та

організаційна культура суб'єктів економічної діяльності.

Система взаємозв'язку організаційної культури, соціаль�

ного партнерства та соціальної відповідальності бізнесу

постійно знаходиться під впливом, з одного боку, регулю�

ючого впливу соціальної системи, а з іншого — стихійних

факторів соціального життя. Саме тому на основі ціннісних

орієнтацій, громадських моральних цінностей, необхідно

будувати принципи організаційної культури всередині

підприємства, мотивувати адекватну політику соціальної

відповідальності бізнесу, який буде давати поштовх до роз�

витку сфери культури.

З метою захисту державної безпеки та національ�

них інтересів, активізації дослідження соціальної без�

пеки та її соціально�культурних чинників, пропонуємо
внести зміни до Закону України "Про основи національ�

ної безпеки України". А саме: до переліку загроз націо�

нальній безпеці України додати нові загрози соціальній

безпеці в напрямі швидкої втрати державою соціально�

культурного та духовно�морального потенціалу нації. До

основних напрямів державної політики з питань націо�

нальної безпеки у соціальній та гуманітарній сферах

пропонуємо внести напрям з всебічного сприяння та сти�

мулювання на державному рівні зміцненню фінансово�

матеріальної бази культурно�мистецької інфраструк�

тури, до яких належать підприємства, заклади та уста�

нови бібліотечної, музейної, кінематографічної, теат�
ральної справи.

Культурно�мистецька інфраструктура повинна спри�

яти людині в усвідомленні нею сенсу свого життя, карди�

нально змінити форми її мислення, відновити первинну

значущість духовно�моральних і національно�культурних

цінностей у господарському розвитку, а тому її розвиток

повинен стати найбільш важливим пріоритетом сучасних

соціально�економічних досліджень та основою для забез�

печення соціальної безпеки України.
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