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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сьогодні Українська держава здійснює реформу%

вання системи державного управління, й зокрема у

сфері соціальної безпеки, що передбачає перехід до

соціального порядку відкритого доступу. Необхідними

умовами для переходу до порядку відкритого доступу,

який здійснили розвинуті країни є: підлеглість еліти вер%

ховенству закону, або рівність всіх перед законом, існу%

вання постійних організацій, які не залежать ні від дер%

жави, ні від конкретних особистостей, і, насамкінець,

консолідований контроль над збройними силами і тех%

нологіями руйнування і насильства, що запобігає само%

руйнуванню і деградації такого порядку [1, с. 74—78].

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле%

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями уточнення функцій та завдань системи за%

безпечення соціальної безпеки України в межах інсти%

туціонального підходу.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко%

вих публікацій [2—5] можна зробити висновок про те,

що проблеми забезпечення соціальної безпеки Украї%

ни присвячено чимало наукових праць вітчизняних до%
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слідників, а саме: Г.П. Ситника, В.І. Абрамова, В.І. Ки%

риленка, В.А. Мандрагелі, Д.Я. Кучми, О.Г. Афоніної,

Л.А. Весельської та інших. Проте, незважаючи на знач%

ну кількість робіт, в яких досліджуються проблеми дер%

жавного управління соціальною безпекою України, має%

мо констатувати, що сьогодні ще обмаль праць, в яких

би розглядалися питання удосконалення структури

та функцій системи забезпечення соціальної безпеки

України на сучасному етапі державного будівництва.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування сутності, ролі і місця

партисипаторної підсистеми у функціональній структурі

системи забезпечення соціальної безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головною метою функціонування системи забезпе%

чення соціальної безпеки України є забезпечення пев%

ного рівня соціальної безпеки людини, суспільства, дер%

жави, який гарантував би суспільно%політичну ста%

більність як запоруку суспільного розвитку. Мета фун%

кціонування цієї системи досягається реалізацією голов%

ної функції — виявлення та нейтралізація небезпек і

загроз національним інтересам в соціальній сфері.
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Для визначення функціональних складових та струк%

тури системи забезпечення соціальної безпеки необхідно

провести аналіз функцій зазначеної системи [5], а саме:

функції цілепокладання, що реалізовує однин із найваж%

ливіших принципів системного підходу — смислоутворю%

ючий зміст практики, який включає в себе цілеформуван%

ня й обумовлює потребу в цілералізації; функції цілефор%

мування, що забезпечує вибір та визначення цілей держав%

ного управління соціальною безпекою; функції цілереал%

ізації, що забезпечує політико%правове конструювання

системи забезпечення соціальної безпеки, що передбачає

відбір і композиційну побудову державно%управлінського

впливу на кожному етапі досягнення цілей соціальної пол%

ітики, а також визначення особливостей діяльності по за%

безпеченню соціальної безпеки в конкретних історичних

умовах; фундаментальної (основоположної) функції, що

регулює заходи по забезпеченню соціальної безпеки; про%

грамно%теоретичної функції, що регламентує процеси нор%

мативно обумовленої поведінки та взаємодії суб'єктів за%

безпечення соціальної безпеки; організаційно%управлінсь%

кої функції, що забезпечує організацію та управління в си%

стемі забезпечення соціальної безпеки; інтеграційної

функції, що регулює взаємодію системи забезпечення

соціальної безпеки із системами забезпечення регіональ%

ної та міжнародної безпеки; прогностичної функції, що

забезпечує виявлення та оцінку загроз національним інте%

ресам у соціальній сфері; функції планування, що регулює

розвиток системи забезпечення соціальної безпеки в кон%

тексті еволюції цільових настанов соціальної політики;

аналітичної функції, що регулює розвиток підсистеми на%

уково%методичного забезпечення соціальної безпеки в

контексті еволюції викликів та загроз національним інте%

ресам в соціальній сфері; координаційної функції, що за%

безпечує взаємодію органів державної влади, що опіку%

ються питаннями забезпечення соціальної безпеки на ос%

нові оцінки рівня соціальної безпеки; соціально%адаптив%

ної функції, що стимулює формування та розвиток соці%

альних якостей, формування соціально%психологічної мо%

тивації особистості та населення у сфері забезпечення со%

ціальної безпеки (освіта, виховання); ідеологічної функції,

що спрямована на поширення ідеології соціального парт%

нерства в контексті забезпечення соціальної безпеки;

партисипаторної функції, що забезпечує інституалізацію

соціального партнерства в контексті забезпечення соціаль%

ної безпеки.

Місією системи забезпечення соціальної безпеки

пропонуємо визначити захист національних інтересів у

соціальній сфері, створення необхідної і достатньої су%

купності економічних, юридичних, організаційних, полі%

тичних та інших умов для оптимізації суспільно%політич%

ної ситуації в країні, зростання добробуту її громадян

та забезпечення сталого розвитку країни.

Місія цієї системи досягається виконанням низки

завдань, наведених у таблиці 1.

Відповідно до вказаного переліку функцій створю%

ються окремі підсистеми, що забезпечують виконання

завдань по забезпеченню безпеки [5].

1. Інституційна підсистема. До функцій цієї підсисте%

ми можна віднести функції: а) цілепокладання, яка стра%

тегічно визначає функції інших механізмів системи забез%

печення соціальної безпеки і запускає функціонування всієї

системи; б) цілевизначення та цілереалізації, які регулю%

ють процеси формування системи забезпечення соціаль%

ної безпеки; в) програмно%теоретична функція, яка перед%

бачає розробку та удосконалення нормативно%правової

бази, а також визначає умови, можливості і межі функціо%

нування цієї системи, умови, що забезпечують ефек%

тивність функціонування механізмів забезпечення соціаль%

ної безпеки, форми взаємодії з іншими підсистемами на%

ціональної безпеки. В основу цього функціонального ком%

поненту підсистеми покладено завдання по концептуалі%

зації національних інтересів у соціальній сфері, визначен%

ню національних цілей забезпечення соціальної безпеки,

політико%правового конструювання системи забезпечен%

ня соціальної безпеки. Варто додати, що у цій підсистемі

здійснюється взаємодія між суб'єктами забезпечення со%

ціальної безпеки, а саме: органами законодавчої, виконав%

чої та судової влади, спеціалізованими органами, що без%

посередньо опікуються питаннями забезпечення соціаль%

ної безпеки, недержавними інститутами — політичними

партіями, громадськими організаціями і соціально%політич%

ними рухами, бізнесом, недержавними некомерційними

організаціями, а також із суб'єктами соціального рівня —

соціальними групами, спільнотами (етноси, класи, суспіль%

ство загалом), окремими громадянами і т.д.

2. Організаційно%управлінська підсистема реалізо%

вує організаційно%управлінську, координаційну та інтег%

раційну функції, які забезпечують організацію публіч%

ного управління у сфері забезпечення соціальної без%

пеки, а також взаємодію між суб'єктами забезпечення

соціальної безпеки.

3. Прогнозно%проектувальна підсистема виконує

функції прогностичну, аналітичну та функцію планування,

що забезпечує прогнозування соціальних криз, визначення

можливих загроз і ризиків соціальній безпеці, а також пла%

нування діяльності органів публічної влади, що опікують%

ся питаннями забезпечення соціальної безпеки.

4. Функціональна підсистема. До функцій цієї підси%

стеми можна віднести фундаментальну (основополож%

ну) функцію, що регулює процеси забезпечення соціаль%

ної безпеки.

5. Культурно%ідеологічна підсистема виконує функ%

ції соціально%адаптивну та ідеологічну функцію.

6. Партисипаторна (громадська) підсистема виконує

партисипаторну функцію, що забезпечує взаємодію між

органами публічної влади, громадськістю, бізнесом,

недержавними некомерційними організаціями з питань

забезпечення соціальної безпеки.

7. Комунікативна підсистема реалізовує функції мо%

ніторингу та контролю. В основу цього функціонального

компоненту підсистеми покладено завдання встановлен%

ня доцільної взаємодії між структурними компонентами

системи забезпечення соціальної безпеки в процесі її

функціонування за допомогою передачі інформації.

Після опрацювання кожної із семи вищезазначених

підсистем, можемо представити систему забезпечення

соціальної безпеки на основі принципу суспільної взає%

модії як інтегровану систему, що поєднує в собі головні

складові забезпечення соціальної безпеки, в тому числі

підсистеми, як такі, що забезпечують структурно%функ%

ціональну взаємодію та структурні елементи, що регу%

люють відносини усередині кожної підсистеми.

Інституційна, організаційно%управлінська, прогноз%

но%проектувальна, функціональна, культурно%ідеологі%
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Таблиця 1. Функції та основні завдання системи забезпечення соціальної безпеки
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чна, комунікативна підсистеми функціонують як са%

мостійні складові системи забезпечення соціальної без%

пеки, що керуються формальними (державними) струк%

турами. Однак, за законами самоорганізації складних

систем, алгоритм управління повинен включати додат%

кову підсистему неформальної або самоорганізації, що

"запускає" функціонування решти підсистем [2—5].

Функціональна структура системи забезпечення

національної безпеки за рахунок створення каналу "ко%

мунікативна підсистема (неформальний контроль) —

суб'єкти управління" зумовлює задіяння механізму не%

формальної самоорганізації, що функціонує паралель%

но з формальними структурами в рамках моделі "парти%

сипаторного" управління.

Отже, система забезпечення соціальної безпеки має

такі структурні елементи: підсистему законодавчих актів,

що охоплюють широке коло питань забезпечення соц%

іальної безпеки; адміністративну підсистему, яка вклю%

чає в себе органи публічної влади, що безпосередньо та

опосередковано опікуються питаннями забезпечення

соціальної безпеки; підсистему державних аналітичних

інститутів, які здійснюють моніторинг загроз національ%

ним інтересам у соціальній сфері, прогнозують тенденції

їх розвитку та пропонують шляхи їх нейтралізації, а та%

кож партисипаторну підсистему, яка включає в себе

"профільні" суб'єкти та суб'єкти "загальної компетенції"

недержавного сектору, що безпосередньо та опосеред%

ковано опікуються питаннями забезпечення соціальної

безпеки, підсистему недержавних аналітичних інститутів.

Саме партисипаторна підсистема забезпечує ненасиль%

ницьку конкуренцію в соціальній політиці, економіці і в

будь%якій іншій сфері суспільства з відкритим доступом.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:

1. Головною метою функціонування системи забез%

печення соціальної безпеки України є забезпечення пев%

ного рівня соціальної безпеки людини, суспільства, дер%

жави, який гарантував би суспільно%політичну ста%

більність як запоруку суспільного розвитку. Мета фун%

кціонування цієї системи досягається реалізацією голов%

ної функції — виявленням небезпек і загроз національ%

ним інтересам в соціальній сфері та їх нейтралізацією.

Провівши декомпозицію головної функції системи за%

безпечення соціальної безпеки, виокремлено ряд робо%

чих функцій — цілепокладання, цілеформування, ціле%

реалізації, фундаментальної (основоположної), орга%

нізаційно%управлінської, прогностичної, планування,

аналітичної, координаційної, соціально%адаптивної, іде%

ологічної, партисипаторної, моніторингу та контролю.

2. Відповідно до вказаного переліку функцій виокрем%

лено окремі підсистеми, що забезпечують виконання зав%

дань по забезпеченню соціальної безпеки України, а саме:

інституційну, організаційно%управлінську, прогнозно%про%

ектувальну, фундаментальну (основоположну), культур%

но%ідеологічну, комунікативну. Ці підсистеми функціону%

ють як самостійні складові системи забезпечення соціаль%

ної безпеки, що керуються формальними (державними)

структурами. Однак для забезпечення функціональної

єдності системи забезпечення соціальної безпеки Украї%

ни алгоритм управління повинен включати додаткову

підсистему неформальної самоорганізації, що "запускає"

функціонування решти підсистем. Тобто функціональна

структура системи забезпечення соціальної безпеки за

рахунок створення каналу "комунікативна підсистема (не%

формальний контроль) — суб'єкти управління" зумовлює

задіяння механізму неформальної самоорганізації, що

функціонує паралельно з формальними структурами в

рамках моделі "партисипаторного" управління.

Перспективним напрямом подальших досліджень

вбачається у розробці функціональної моделі соціаль%

ного партнерства в контексті забезпечення соціальної

безпеки України.
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