УДК 316.422.42: 338.24
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Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:
экспертных опросов – для выяснения взглядов населения Украины относительно угроз
экономической безопасности из-за безответственного поведения органов государственного
управления; методы средней и средневзвешенной оценки – при обработке результатов
социологического

опроса;

научного

обобщения

–

при

определении

направлений

модернизации системы государственного управления в контексте реализации национальной
безопасности.
Результаты. По результатам экспертного опроса оценено чрезвычайно высокое
негативное влияние неразвитости социальной ответственности на формирование угроз
национальной безопасности. Установлено, что низкий уровень и качество жизни, высокий
уровень бедности, не сформированный средний класс, обесценивание труда работника,
отсутствие ориентированности на престижность труда и отсутствие условий развития
трудовых компетенций наиболее угрожают национальной безопасности Украины.
Через оценку негативных последствий действия безответственности определены
особенности совершенствования государственного управления в системе национальной
безопасности на принципах социальной ответственности. Предложены направления
модернизации системы государственного управления в контексте реализации национальной
безопасности с применением рычагов социальной ответственности.
Новизна. По результатам экспертного опроса выяснен уровень угроз национальной
безопасности Украины за счет неразвитости отношений социальной ответственности.
Практическая значимость. Результаты опроса могут быть использованы при
совершенствовании правовых и организационных основ построения стратегии качественной
модернизации системы государственного управления с учетом международного опыта и
национальных особенностей.
Ключевые слова: социальная ответственность, государственное управление, национальная безопасность, неправовое поведение, ценность труда, гражданское общество, социальная несправедливость, недоверие к власти.
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