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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Сталий збалансований розвиток нерозривно пов'я�

заний з управлінням соціальним розвитком, що являє

собою адміністративно�політичну та професійно�пуб�

лічну діяльність, що виражається у свідомому впливі

суб'єктів управління на соціальну систему та її окремі

підсистеми на основі пізнання об'єктивних закономірно�

стей і тенденцій суспільно�територіального розвитку для

досягнення найбільш ефективного створення і регулю�

вання системи при узгодженні короткострокових, се�

редньострокових і довгострокових цілей.
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Державне управління соціальним розвитком здійс�

нюється на основі Конституції України, згідно з якою

держава визначена як незалежна, демократична, со�

ціальна й правова. Основною функцією системи держав�

ного управління є соціальна, що спирається на страте�

гію сталого соціального розвитку. Підвищення добро�

буту й безпеки людини, створення гармонії з природою

є основною метою будь�якої країни, що реалізується

завдяки здійсненню соціальної політики. Але несистем�

на й відірвана від логіки економічних перетворень со�

ціальна політика в Україні призвела до значних негатив�
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них явищ, поляризації населення за рівнем доходів,

майнового й соціального розшарування, ослаблення

мотивації активної трудової діяльності. Тож, вимагають

систематизації і оновлення концептуальні положення,

структурно�елементне наповнення і методичний інстру�

ментарій державного управління соціальним розвитком.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основною метою управління соціальним розвит�

ком є досягнення збалансованого розвитку, при яко�

му показники відтворення людського капіталу та за�

доволення потреб населення мають позитивну дина�

міку при врахуванні балансу між розподіленими в часі

ресурсами (потенціалом) і цілями соціального розвит�

ку.

Управління стійким збалансованим розвитком

регіону є реалізацією таких взаємопов'язаних

функцій [3, с. 77]: цілепокладання, аналіз, прогно�

зування і планування, організація, координація, мо�

тивація, навчання, облік і контроль, комунікація та

прийняття рішень.

Стосовно соціального розвитку управлінська діяль�

ність з реалізації функцій, що забезпечують його

стійкість і збалансованість, характеризується такими

особливостями (табл. 1).

Для того, щоб вищеназвана мета соціального роз�

витку була досягнута, до управління повинен бути за�

стосований системний підхід, який передбачає подання

процесу управління соціальним розвитком у вигляді си�

стеми. Відзначимо, що така система управління соціаль�

ним розвитком є регульованою, тобто в обов'язковому

порядку використовує інформацію про реакцію об'єкта

на управління, оскільки в управлінні соціальним розвит�

ком одним з ключових принципів є врахування інтересів

і потреб населення.

Основними елементами такої системи є суб'єкти

управління, об'єкт управління, механізми та інструмен�

ти управління (керуючий вплив), зворотний зв'язок і

ресурсне забезпечення (рис. 1).

Розглянемо їх детальніше.

1. Суб'єкти управління, тобто сукупність суб'єктів

управління соціальним розвитком, і розподіл повнова�

жень між ними:

— державні, регіональні й місцеві органи влади;

— підприємства різних організаційно�правових

форм, організації, установи (особливо установи со�

ціальної інфраструктури: освіти, охорони здоров'я, соці�

ального обслуговування), які надають послуги населен�

ню;

— бізнес�спільнота;

Таблиця 1. Аналіз функцій управління соціальним розвитком

Джерело: складено за даними [2; 3; 5].
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— громадські (неурядові) організації: політичні

партії, об'єднання, некомерційні організації, церква,

наукове співтовариство тощо.

2. Об'єкт управління соціальним розвитком, під яким

розуміємо сукупність двох підсистем:

— населення регіону (його стан, пропорції і темпи

розвитку). Стосовно до цієї підсистемі управління СРР

повинне бути спрямоване на відтворення і вдосконален�

ня людського капіталу, тобто забезпечення позитивно�

го природного приросту і підтримання оптимального

значення міграційного сальдо, зниження рівня нарко�

манії, алкоголізму, нівелювання кримінальних процесів,

поліпшення якості здоров'я, розвиток системи надання

медичних послуг, підвищення рівня освіти і загальної

духовності суспільства, формування естетичної культу�

ри особистості;

— соціальна сфера, тобто база для створення мож�

ливостей задовольняти весь комплекс потреб населен�

ня (надання послуг різного характеру). В рамках цього

блоку управління повинне бути спрямоване, перш за все,

на розвиток соціальної інфраструктури, системи дер�

жавних і місцевих послуг тощо.

3. Механізм управління соціальним розвитком,

під яким у вузькому сенсі розуміється сукупність

засобів (інструментів) і методів управління соціаль�

ним розвитком, у широкому розумінні механізм

являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємо�

зумовлюючих один одного організаційних чинників

та елементів, що визначають порядок, методи і пра�

вила управління соціальним розвитком з метою зак�

ріплення за суб'єктами управління соціальним роз�

витком певних функцій і забезпечення їх взаємодії;

структуризації напрямів і цілей управління; розроб�

ки плану заходів у рамках управління; створення

інструментальної та матеріально�технічної бази уп�

равління.

До механізмів управління соціальним розвитком,

через які реалізуються функції управління, відносять�

ся:

— організаційно�управлінський, що дає змогу да�

вати прямі вказівки;

— нормативно�правовий;

— фінансово�економічний;

— соціально�психологічний, який використовуєть�

ся для підвищення соціальної активності суб'єктів

управління. Відзначимо, що соціально�психологічні

методи, засновані на комплексному використанні в

управлінні досягнень поведінкових наук, особливо важ�

ливі в управлінні соціальним розвитком, оскільки слу�

гують способом для вираження функцій організації і

Рис. 1. Система управління соціальним розвитком
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взаємодії населення, мотивації діяльних індивідуумів і

груп.

Вибір методів управління залежить від масштабу

управління, мети і завдань, зовнішніх і внутрішніх фак�

торів та реальної наявності тих чи інших засобів (інстру�

ментів) управління. В рамках механізму державного

управління соціальним розвитком суб'єкти управління,

застосовуючи одні й ті самі засоби , здійснюють керу�

ючий вплив різними методами.

4. Ресурсне забезпечення управління соціаль�

ним розвитком, тобто сукупність ресурсів різного

характеру для можливості реалізовувати управлін�

ня соціальним розвитком. Відзначимо, що управлі�

ння соціальним розвитком повинне бути спрямова�

не на розвиток і раціональне використання потенц�

іалу певної території, а також на створення для на�

селення економічної можливості реалізовувати свої

навички та здібності з метою розвитку й задоволен�

ня своїх потреб і створення для суспільства стаб�

ільних умов.

Таким чином, можна виділити такі особливості управ�

ління соціальним розвитком:

— процес управління соціальним розвитком фор�

мується на основі принципів політики соціального роз�

витку;

— система управління соціальним розвитком є три�

контурною, що поєднує стратегічне (постановка довго�

строкових цілей, тобто обов'язкова орієнтація на забез�

печення майбутнього суспільства), тактичне (вибір спо�

собу досягнення цілей на основі наявних ресурсів) та

оперативне (вирішення щоденних, поточних завдань і

проблем) управління;

— механізми управління соціальним розвитком мо�

жуть бути ефективними тільки за умови гармонізації

інтересів усіх суб'єктів управління;

— деякі види ресурсів управління соціальним роз�

витком одночасно є і об'єктом управління (наприклад,

демографічні);

— у кожному суб'єкті країни "каркас" універсаль�

ного механізму управління залежно від регіональних

особливостей і умов повинен доповнюватися специфіч�

ними елементами.

 — велике значення має реакція суспільства як

основного об'єкта на процеси і результати управління

соціальним розвитком.

Головною (генеральною) метою державного управ�

ління соціальним розвитком є досягнення соціальною

системою динамічного балансу, але в цьому процесі до�

сить важливо задати рівень оптимальності (оптимізації)

цієї системи. Оптимальність системи є результатом

цілеспрямованого управління її елементами, виражен�

ням передбачуваності та спроможності зберегти стан

внутрішньої єдності і гармонії. Як підкреслює В.В. Ва�

силькова [1, с.135], оптимальність і гармонійність сис�

теми потребують механізмів управління ними.

 Для досягнення такого стану вищеназвана зада�

на мета повинна бути сформована в конкретні пара�

метри стану — планові показники. Проблеми досяг�

нення мети доцільно ідентифікувати як відхилення

значень показників соціального розвитку в теперіш�

ньому часі від бажаних значень з урахуванням ризиків

і обмежень, виходячи з концепції збалансованості

соціального розвитку. Тому в роботі цілепокладання

в управлінні соціальним розвитком названо проблем�

но�орієнтованим.

Процес проблемно�орієнтованого цілепокладання

наведений на рисунку 2.

Процес соціального розвитку нерозривно пов'яза�

ний з відхиленням або зміною показників (індикаторів).

Тільки одночасна наявність таких основних властивос�

тей, як упорядкованість, стохастичність (або випад�

ковість, невизначеність) виділяє процеси розвитку від

інших змін. Виходячи з цього Л. Мельник, розвиток роз�

глядає як необоротну, спрямовану та закономірну зміну

системи внаслідок дії внутрішньо властивих їй ме�

ханізмів самоорганізації [4, с. 34].

Рис. 2. Етапи проблемно�орієнтованого цілепокладання
в державному управлінні соціальним розвитком
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Управління складними соціальними системами зо�

середжено на механізмах формування керуючих впливів

в процесі суб'єктно�об'єктної та об'єктно�суб'єктної

взаємодії. Формування механізмів державного управ�

ління соціальним розвитком, як сукупності управлінсь�

ких (перш за все організаційних) засобів, за допомогою

яких здійснюється ухвалення науково�обгрунтованих

управлінських рішень і досягається ефективна їх реалі�

зація, з метою підвищення рівня добробуту, розширен�

ня структури потреб та форм життєдіяльності населен�

ня у соціально�економічному середовищі представле�

но на рисунку 4.

При формуванні механізмів державного управлін�

ня соціальним розвитком виділимо:

Функціональні блоки, тобто напрями діяльності:

1. Нормативно�правовий блок, що дає змогу регла�

ментувати і впорядкувати розробку й реалізацію заходів

у рамках державного управління соціальним розвитком

регіону.

2. Оціночно�прогнозно�контрольний блок, який дає

можливість провести оцінювання, скласти прогноз со�

ціального розвитку регіону, а також контролювати реа�

лізацію управлінського процесу.

Особливу увагу слід приділити формуванню інфор�

маційного забезпечення управління соціальним розвит�

ком, що передбачає проведення сукупності процесів з

моніторингу, аналізу інформації та оцінювання про�

міжних і підсумкових результатів управління. При оці�

нюванні рівня соціального розвитку та ефективності

управління соціальним розвитком доцільно застосову�

вати як об'єктивні, що засновані на використанні стати�

стичної інформації, так і суб'єктивні, які базуються на

вивченні суб'єктивної думки, методи оцінювання. Тому

інформаційні бази повинні формуватися за допомогою

двох джерел інформації: суб'єкта управління (в рамках

механізму управління) та об'єкта (реакція населення на

роботу керуючої системи). Таке поєднання каналів

інформації здатне зробити роботу системи державно�

Рис. 3. Формування механізмів державного управління соціальним розвитком
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го управління соціальним розвитком ефективнішою,

оскільки буде вдосконалений потік зворотного зв'язку,

що дасть у подальшому змогу вчасно коригувати управ�

лінський вплив.

3. Фінансування та інвестування, які дають мож�

ливість визначити і спрямувати фінансові кошти на реа�

лізацію заходів у рамках соціальної політики держави,

або, якщо розглядати територіальні сегменти — регіо�

нальної політики соціального розвитку.

4. Програмно�цільовий блок, що дає змогу правиль�

но визначити пріоритети, цілі і завдання (сформувати

цільову базу), ефективно спланувати заходи і їх фінан�

сування в рамках політики соціального розвитку.

5. Блок взаємодії і партнерства, який, з одного боку,

забезпечить оптимальну взаємодію між рівнями влади

на основі чіткого розмежування повноважень, а з іншо�

го — сприятиме розвитку партнерства між владою і су�

б'єктами господарювання, владою і населенням.

У рамках державного управління повинна здійсню�

ватися постійна взаємодія суб'єктів (партнерство), що

передбачає формування зв'язків між суб'єктами управ�

ління соціальним розвитком. В нашому дослідженні

взаємодія в рамках державного управління соціальним

розвитком умовно класифікована на дві складові:

— імперативна взаємодія — здійснюється відпові�

дно до нормативно�правових актів (наприклад, розме�

жування повноважень, соціальне забезпечення населен�

ня, розміщення і виконання державних (місцевих) за�

мовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання

послуг для державних і місцевих потреб тощо), тобто

обов'язкова;

— диспозитивна взаємодія — це засноване на не�

регламентованих нормативними актами принципах (доб�

ровільності, інтегрованості, узгодженості, взаємозалеж�

ності, гармонізації, синергізму і довгостроковості) парт�

нерство у сфері соціального розвитку, в рамках якого

реалізуються спільні дії суб'єктів управління соціальним

розвитком для досягнення загальних цілей соціального

розвитку з метою максимізації ефективності управління.

Як і в будь�якій управлінській діяльності, в управлінні

соціальним розвитком використовується стандартний

набір методів (адміністративні, економічні, соціально�

психологічні), але, незважаючи на деяку спільність заз�

начених методів з іншими сферами управління (економі�

чною, екологічною тощо), методи й інструменти, що зас�

тосовуються в названій сфері, мають певну специфіку:

Використання ряду інструментів має певні особли�

вості, що пов'язані із самою сутністю соціального роз�

витку, тому при формуванні механізму державного уп�

равління соціальним розвитком конкретного регіону

необхідно інтегрувати функціональні блоки з метода�

ми та інструментами, орієнтуючись на зовнішні умови і

регіональну специфіку, в тому числі — особливості

цілей соціально�економічного розвитку

ВИСНОВКИ
Сучасний кризовий період в України зумовлює орга�

ни державної влади ставитися з гіпервідповідальністю

до формування соціального середовища у суспільстві

та інструментарію задоволення потреб соціально�мате�

ріального і соціально�духовного розвитку. Державне

управління соціальним розвитком спирається на вели�

ку сукупність методів та інструментів, тож стратегічною

задачею влади є забезпечення комплексного раціональ�

ного підходу до формування, управління та регулюван�

ня соціальною сферою. Універсальним та базовим

інструментом механізму державного управління є зако�

нодавство, яке виробляє соціальне цілепокладання за

допомогою норм (законів) концепцій, стратегій та про�

грам соціального розвитку та закладає вектори соціаль�

ного еволюціонізму. Тож, розроблення єдиної системи

взаємопов'язаних, одночасних дій та заходів на загаль�

нодержавному, регіональному та локальному рівнях, їх

системність та наукова обгрунтованість є запорукою

покращення соціальної ситуації та підвищення якості

життя населення в Україні.
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