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Постановка проблеми. Пошук шляхів 
подолання системної кризи, прагнення до 
стабілізації та покращення ситуації в соці-
альній, економічній, політичній та інших 
сферах національної безпеки, обумовлюють 
модернізацію соціальних відносин у бік під-
вищення соціальної відповідальності 
суб’єктів цих відносин. Не випадково серед 
вагомих важелів підготовки та реалізації 
проекту Стратегії сталого розвитку на пері-
од до 2020 року (на виконання Указу Прези-
дента України № 614 / 2014 від 23.07.14 р.) 
передбачено соціальну відповідальність. 
Але вона не буде запроваджуватись та діяти 
без активних дій щодо її усвідомлення, фор-
мування, становлення та використання. Го-
ловним суб’єктом соціальної відповідаль-
ності є особистість з її настановами, ціннос-
тями, які реалізуються у відповідній пове-
дінці та дають очікувану ефективність від 
соціально відповідальних дій. Події, які від-
буваються в Україні протягом 2013–2014 
рр., мають і переваги, і значні упущення. 
Перевагами є сплеск громадської активнос-
ті, висування вимог до влади щодо подолан-
ня корупції, соціальної несправедливості, 
пригнічення людської гідності, зростання 
соціальної нерівності та правової незахище-
ності людини тощо. 

Акції протесту, які перетворилися у 
подальшому у воєнні протистояння зі знач-
ною втратою людського потенціалу, поста-
вили питання, на які так і не знайшлися від-
повіді. Моральні, фізичні втрати та втрати 
життя заради бажання бути в колі асоційо-
ваних членів країн Європи – це лише одне зі 
значної кількості джерел невдоволення на-
селення своїм станом і положенням. Але 
більш вагомими чинниками виникнення та 
прояву громадської непокори були більш 
вагомі накопичені причини, які полягали у 
зростанні протиправної поведінки, корупції, 
економічної злочинності, тіньових відноси-
нах тощо. На фоні цього негативний вплив 
на соціальне самопочуття населення обу-
мовлювало зростання соціальної нерівності, 
зниження рівня та якості життя, високий рі-
вень безробіття, накопичення відчуття соці-
альної несправедливості тощо. Склалась ре-
волюційна ситуація, коли державний управ-
лінський потенціал не відчував зростання 
соціальної напруженості і не розумів на-

слідків соціально безвідповідальної пове-
дінки, а ступінь невдоволення населення 
своїм становищем зростав відповідно зі   
зростанням соціальних небезпек. Такий стан 
був не випадковим і формувався з різним 
ступенем інтенсивності протягом всіх років 
незалежності України. Саме послідовність 
пізнання процесів накопичення безвідпові-
дальних дій та протиправної поведінки обу-
мовлюють актуальність визначеної пробле-
матики та пошук дієвих шляхів щодо запро-
вадження в систему суспільних відносин 
соціальної відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Наукова спільнота України в пошу-
ках інноваційних шляхів модернізації сус-
пільних відносин у результатах наукових 
досліджень приходить до висновку, що най-
більш привабливим, ефективним та малови-
тратним є сценарій змін на засадах соціаль-
ної відповідальності. Різною є ступінь роз-
робленості цієї тематики – від теоретико-
методологічних узагальнень до практичних 
рекомендацій та дій. Найбільш відомими в 
цій сфері є наукові праці А. Н. Єрмоленко 
[1], І. П. Булєєва [2], З. І. Галушки [3], O. A. 
Грішнової. [4], М. Є. Дейч [5], Г. В. Задорож-
ного [6], В. П. Звонара [7], А. М. Колота [8, 
11],  В. М. Шаповал  [12],  В. Я. Швець  [14, 
16] та інших.

Дві міжнародні науково практичні 
конференції відбулися з проблем соціальної 
відповідальності у 2013 р. у м. Харкові та у 
м. Донецьку. У 2014 р. було проведено круг-
лий стіл в Дніпропетровську за назвою «Со-
ціальна відповідальність влади, бізнесу, 
громадян» за участю провідних фахівців 
України. Наукові здобутки фахівців освітян 
було видано двома томами монографій [14, 
15]. Солідарність спеціалістів різних галузей 
науки щодо бачення та становлення соці-
альної відповідальності обумовили міждис-
циплінарні підходи з її розв’язання, коли 
задіяні до процесів модернізації суспільних 
відносин на засадах соціальної відповідаль-
ності є фахівці з права, економіки, соціоло-
гії, філософії, кібернетики тощо. Адже кін-
цевим результатом її запровадження є наці-
ональні інтереси щодо процвітання України 
та її нації, довіра в суспільстві та на міжна-
родній арені, надійність та дисциплінар-
ність, врахування ментальних особливостей 
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та релігійності, виховання солідарності, со-
борності, патріотизму тощо. Виділити та 
зважити пріоритетність напрямів дослід-
жень з соціальної відповідальності, виходя-
чи з наукових публікацій вкрай складно. 
Статистична база не дає таких обґрунтувань. 
А соціологічні дослідження вкрай обмежено 
торкаються тематики соціальної відпові-
дальності. Їх брак обумовлює гостру потре-
бу у проведенні таких досліджень, які у спо-
лученні з теоретичними узагальненнями, 
статистичним аналізом та соціальним ауди-
том дають можливість визначити та обґрун-
тувати якісні управлінські рішення, спрямо-
вані на модернізацію системи управління та 
суспільних відносин на засадах соціальної 
відповідальності. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є оцінка небезпек, пов’язаних з нероз-
виненістю соціальної відповідальності в  
системі управління, та обґрунтування на-
прямів його становлення та модернізації. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Серед напрямів наукових дослід-
жень з соціальної відповідальності перевага 
віддається соціальній відповідальності біз-
несу, держави, суспільства та людини.  

Завдяки проведеному в Інституті еко-
номіки промисловості НАН України у 2013 
р. експертному опитуванню з проблем соці-
альної відповідальності була можливість 
зважити ступінь наукової розробленості со-
ціальної відповідальності за кожним з ви-
значених суб’єктів [6]. На думку експертів 
найбільш високий ступінь наукового опра-
цювання проблематики з соціальної відпові-
дальності простежується відносно бізнесу, 
де лише 43,7% респондентів оцінюють як 
низький та дуже низький, що у порівнянні з 
негативною оцінкою щодо держави (63,2%), 
людини (65,7%), суспільства (70,2%) є знач-
но оптимістичним варіантом. Вибір пріори-
тетності напрямів у будь-якому науковому 
дослідженні є запорукою успішного його 
завершення та знайдення таких рішень, які є 
найкращими щодо досягнення поставлених 
цілей. Експерти з соціальної відповідальнос-
ті вважають, що вагомість пріоритетних на-
прямів з розвитку соціальної відповідаль-
ності розподіляється за такою послідовністю 
– управлінські (61,4%), інституціональні
(60,8%), соціокультурні (53,8%), концепту-

альні (53,2%), правові (51,9%). 
Значущість розвиненості системи соці-

альної відповідальності в системі суспіль-
них відносин визначається ступенем впливу 
на загрози національній безпеці. А вагомість 
цього показника оцінює рівень цієї загрози. 
За результатами дослідження виявився над-
звичайно високий негативний вплив нероз-
виненості соціальної відповідальності на 
формування загроз національній безпеці. Це 
констатувало 88,3% експертів. Такий не-
сприятливий та небезпечний стан, пов'яза-
ний з нерозвиненістю соціальної відпові-
дальності в системі суспільних відносин, 
обумовив подальше розкриття цих загроз 
національній безпеці та визначення їх ваго-
мості. Відповіді експертів стали певним 
прогнозом причин реалізації загроз з потен-
ційних в реальні та в події, які спричинили 
протестні акції населення наприкінці 2013 
року. На рис. 1 представлено оцінку вагомос-
ті загроз національній безпеці, пов’язаних з 
нерозвиненістю соціальної відповідальності. 

Які загрози національної безпеки по-
в'язані з нерозвиненістю соціальної відпові-
дальності? 

Рис. 1. Вагомість загроз національній 
безпеці, пов’язаних із нерозвиненістю соці-

альної відповідальності 

Перше місце серед загроз посіла соці-
альна загроза, яку в системі національній 
безпеці штучно принижують, бо вона відпо-
відно до законодавства України про націо-
нальну безпеку навіть не увійшла до кола 
пріоритетних національних інтересів для її 
скасування. Дійсно низький рівень та якість 
життя, високий рівень бідності, несформо-
ваність середнього класу, на наявність яких 
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вказало 60,1% експертів, є причина високого 
рівня невдоволення населенням станом сво-
го життя, причиною високої соціальної на-
пруженості та швидкого накопичення про-
тестного потенціалу, а також умовою виник-
нення нестабільності. На друге місце серед 
загроз національній безпеці через нерозви-
неність соціальної відповідальності 58,9% 
експертів поставили причини знецінення 
праці та працівника з незорієнтованістю на 
престижність праці, удосконалення соціаль-
но-трудових відносин та якість трудового 
життя, відсутністю умов розвитку трудових 
компетенцій. Результати багатьох інших до-
сліджень та реальна дійсність підтверджу-
ють негативні наслідки знецінення інститу-
ту праці, що обумовлює мотивацію до не-
трудових доходів, до збагачення без докла-
дання трудових зусиль, до зростання тініза-
ції відносин у трудовій сфері. Орієнтація на 
успіх без трудового внеску поширюється і 
стає нормою. Соціальна відповідальність 
роботодавця і працівника не розвинена, бо 
правова основа їх обов’язків у трудовій сфе-
рі слабо регламентована. 

Третьою за вагомістю загрозою націо-
нальній безпеці експерти визначили якість 
суспільних відносин, яка за думкою 56,3% 
експертів виявила двоїсну роль: і позитивну, 
і посилення негативної, які вплинули пев-
ним чином на події 2014 р. Соціальна згур-
тованість і патріотизм за цей термін зросли, 
а національна злагода залишилась нерозви-
неною та не виявила очікуваних ознак.  

Незадоволеність експертами негатив-
ною зміною соціальних норм поведінки 
членів суспільства і його інститутів, розви-
ток ідеології споживацтва як загрози націо-
нальній безпеці, констатували 52,5% опита-
них. Дійсно неправова поведінка стала нор-
мою всіх суб’єктів соціальних відносин, а 
ідеологія споживацтва стала інтенсивно 
розповсюджуватися  і обумовила перешкоди 
для запровадження ідеології сталого розвит-
ку, яка спрямована на раціональне та ощад-
ливе використання всіх видів ресурсів для їх 
збереження теперішнім та майбутніми поко-
лінням. 

Майже половина опитаних (50,6%) у 
першій половині 2013 р. цілком справедливо 
серед загроз національній безпеці визначили 
нерозвиненість громадянського суспільства 

та демократичних інститутів для забезпе-
чення прав і свобод людини і громадянина. 
Події після листопада 2013 р. були сплеском 
громадянської активності, але ця активність 
не мала яскравої спрямованості на конструк-
тивні дії щодо перспектив розвитку суспіль-
ства та ідеологічних настанов і орієнтирів. 
Скоріше це був прояв спроможності вияви-
ти ознаки формування громадянського сус-
пільства і прагнення до становлення демо-
кратичних засад управління. 

У вільних відповідях респонденти до-
датково визначили загрози, пов’язані з не-
розвиненістю соціальної відповідальності: 
відсутність консолідуючої ідеї розвитку 
українського суспільства; погіршення еко-
логічної ситуації; відплив капіталу в офшо-
ри; поширення системної корупції; деграда-
ція людського потенціалу; низький рівень 
політичної, економічної, технологічної без-
пеки; зниження соціальної, підприємницької 
та громадської активності; низький рівень 
соціального капіталу; загальна недовіра в 
суспільстві; втрата духовно-моральних цін-
ностей. 

Суттєвим системним доповненням до 
визначення та обґрунтування пріоритетних 
напрямів подолання загроз національній 
безпеці через нерозвиненість соціальної від-
повідальності є зваженість негативних на-
слідків дії безвідповідальності. Оцінки екс-
пертів щодо вагомості негативних наслідків 
переважання безвідповідальності представ-
лено у табл. 1. [6, c.70]. 

Оцінені експертами негативні наслідки 
переважання безвідповідальності в системі 
суспільних відносин за своєю сутністю та 
структурою підтверджують визначені загро-
зи та більш широко розкривають причино-
наслідкові зв’язки її несформованості та 
широкої незалученості в практику управлін-
ня. Стан у суспільстві, коли ігноруються 
правові і соціальні норми та укорінюється 
безвідповідальна та неправова поведінка, 
який констатували 56,3% експертів є причи-
ною накопичення у настроях людей почуття 
соціальної несправедливості, зростання со-
ціальної напруженості та протесаного по-
тенціалу. Такий безлад обумовлює загальну 
недовіру в системі суспільних відносин 
(55,7%), яка знижує можливості більш при-
скореного подолання системної кризи в краї 
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Таблиця 1. 
Оцінка експертами негативних наслід-

ків переважання безвідповідальності в сис-
темі суспільних відносин в Україні, % 

Які негативні наслідки переважання безвідпові-
дальних відносин? 
Ігнорування правових і соціальних норм. 
Укорінення безвідповідальної та непра-
вової поведінки 

56,3 

Всезагальна недовіра в системі сус-
пільних відносин 

55,7 

Падіння престижу чесної праці, ус-
пішність і привілеї – забудь-яку ціну 

51,3 

Ціннісна дезорієнтація особистості 50,6 
Поширення соціальних хвороб, амораль-
ної поведінки 

44,9 

Накопичення відчуття соціальної неспра-
ведливості, напруженості, безвиході 

41,8 

Ігнорування духовно-моральних ціннос-
тей 

32,3 

Безпорядки, хаос, конфліктність відносин 
у суспільстві 

21,5 

Зневіра людини у саму себе 15,8 
Зростання міграційних настроїв 15,8 
Укріплення філософії бідності, злиденно-
сті серед населення 

10,8 

Втрата авторитету України серед зару-
біжних партнерів-інвесторів 

10,1 

ні в усіх її сферах – політичній, економічній, 
соціальній тощо. Підтвердженням правомір-
ності визначення серед загроз національній 
безпеці через нерозвиненість соціальної від-
повідальності десоціалізації трудових відно-
син, зниження цінності праці, низької якості 
трудового життя, нерозвиненості трудових 
компетенцій (58,9%), є оцінка негативних 
наслідків переважання безвідповідальності в 
системі суспільних відносин через падіння 
престижу чесної праці, коли понад усе є ус-
пішність і привілеї – за будь-яку ціну 
(51,3%). 

Найбільш значні втрати укріплення 
безвідповідальності в системі суспільних 
відносин стосуються людини, її ціннісної 
дезорієнтації (50,6%), поширення соціаль-
них хвороб, зростання аморальної поведінки 
(44,9%), накопичення відчуття соціальної 
несправедливості, безвиході (41,8%), ігно-
рування духовно-моральних цінностей 
(32,3%), зневіри людини у саму себе 
(15,8%). За таких умов зростають безпоряд-
ки, хаос, конфліктність відносин у суспіль-

стві, міграційні настрої, укріплюється філо-
софія бідності, злиденності серед населення, 
а також втрачається авторитет України се-
ред зарубіжних країн.  

У вільних відповідях експерти нега-
тивні наслідки превалювання безвідпові-
дальності доповнили такими: втрата дер-
жавності та незалежності держави Україна; 
зниження підприємницької активності, зви-
кання з культурою маргінального комфорту. 
«Треба негайно щось робити, а не витрачати 
сили та кошти на рекламу корпоративної 
соціальної відповідальності», – закликав 
один з експертів. 

Висновки. Врахування потреб розвит-
ку соціальної відповідальності в системі мо-
дернізаційних процесів державного управ-
ління у контексті національної безпеки пот-
ребує реалізації таких заходів: 

– забезпечити підготовку пропозицій
до Верховної Ради України щодо доцільнос-
ті внесення змін та доповнень до законодав-
ства України про національну безпеку, зов-
нішню та внутрішню політику, які визнача-
ють серед пріоритетних напрямів державної 
політики виконання міжнародних зобо-
в’язань та міжнародних стандартів зі стало-
го розвитку та соціальної відповідальності; 

– провести оцінку стану та перешкод
розвитку соціальної відповідальності в дер-
жаві, які посилюють прояв загроз націо-
нальної безпеки щодо зростання майнової 
диференціації в суспільстві та рівня біднос-
ті; падіння престижу та цінності праці, зни-
ження соціальної згуртованості та патріо-
тизму; нерозвиненості громадянського сус-
пільства і демократичних інститутів тощо; 

– здійснити аналіз та оцінку виконання
соціального законодавства України, визна-
чити повноту затребування відповідальності 
при його нереалізованості, встановити при-
чини, які перешкоджають застосуванню від-
повідальності; 

– сприяти становленню та розвитку
соціальної відповідальності особистості,  
суспільства, бізнесу та держави через куль-
тивування її престижності як національного 
інтересу на міжнародному та державному 
рівнях; 

– задіяти інформаційні ресурси (ЗМІ,
Internet, соціальні мережі тощо) для поши-
рення стимулювання і підтримки соціально 
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відповідальної поведінки; 
– забезпечити відстеження причинно-

наслідкових процесів формування та укріп-
лення корупції в контексті незастосування 
заходів відповідальності в соціальній, еко-
номічній, екологічній,виробничій та інших 
сферах діяльності; 

– визначити в колі показників соціаль-
ної відповідальності держави виконання  
міжнародних домовленостей України; 

– відстежувати рівень досягнення
пріоритетів розвитку держави (щодо підви-
щення рівня і якості життя, економічного 
зростання та інноваційного розвитку, забез-
печення соціальної орієнтації економіки), 
встановлених у правових документах, та за-
стосувати рівень їх виконання при визна-
ченні соціальної відповідальності держави; 

– створити умови та надати можливос-
ті для розвитку демократичних засад конт-
ролю за діяльністю держави з боку суспіль-
ства та його представників (громадських 
об’єднань, політичних партій, професійних 
спілок, громадян тощо). 

Перспективи подальших наукових до-
сліджень у визначеному напрямку потребу-
ють створення цілісної системи соціальної 
відповідальності, де завдяки моделюванню 
процесів взаємодії суб’єктів  суспільних від-
носин на засадах соціальної відповідально-
сті, виникає можливість якісної модернізації 
системи управління з врахуванням міжна-
родного досвіду та національних особ-
ливостей. 
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Определены особенности совершенствования государственного управления в системе 
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национальной безопасности на принципах социальной ответственности. По результатам экс-
пертного опроса оценены угрозы национальной безопасности, связанные с неразвитостью 
социальной ответственности. Предложены направления модернизации системы государ-
ственного управления в контексте реализации национальной безопасности с применением 
рычагов социальной ответственности. 

Ключевые слова: социальная ответственность, государственное управление, нацио-
нальная безопасность, неправовое поведение, ценность труда, гражданское общество, соци-
альная несправедливость, недоверие к власти. 

The specific features of improving governance in the national security system on the princi-
ples of social responsibility are defined. According to the results of the expert survey, the threat to 
national security because of the lack of development of social responsibility is assessed. Directions 
of modernization of public administration in the context of national security with the use of lever-
age social responsibility are offered. 

Keywords: social responsibility, governance, national security, unlawful conduct, the value of 
labor, civil society, social injustice, distrust. 
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