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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
О. Ф. Новікова, д. е. н., професор, Л. М. Кузьменко, д. е. н., професор,
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
експертних опитувань – для з’ясування поглядів населення України щодо загроз економічній
безпеці через безвідповідальну поведінку органів державного управління; методи середньої
та середньозваженої оцінки – при обробці результатів соціологічного опитування; наукового
узагальнення – при визначенні напрямів модернізації системи державного управління в
контексті реалізації національної безпеки.
Результати. За результатами експертного опитування оцінено надзвичайно високий
негативний вплив нерозвиненості соціальної відповідальності на формування загроз
національній безпеці. Встановлено, що низький рівень та якість життя, високий рівень
бідності, несформованість середнього класу, знецінення праці працівника, відсутність
зорієнтованості на престижність праці та відсутність умов розвитку трудових компетенцій
найбільше загрожують національній безпеці України.
Через оцінку негативних наслідків дії безвідповідальності визначено особливості
удосконалення державного управління у системі національної безпеки на засадах соціальної
відповідальності. Запропоновано напрями модернізації системи державного управління в
контексті
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Практична значущість. Результати опитування можуть бути використані при
удосконаленні правових та організаційних засад побудови стратегії якісної модернізації
системи державного управління з врахуванням міжнародного досвіду та національних
особливостей.
Ключові слова: соціальна відповідність, державне управління, національна безпека,
протиправна поведінка, цінність праці, громадянське суспільство, соціальна
несправедливість, недовіра до влади.
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