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У статті розкрито сутнісні особливості механізму державного регулювання суспільномасо
вих явищ у контексті забезпечення національної безпеки, а також дано тлумачення всіх його
складових: принципів, функцій, методів, важелів і форм. Запропоновано авторське визначен
ня поняття "механізму державного регулювання суспільномасових явищ у контексті забезпе
чення національної безпеки", під яким пропонується розуміти спосіб організації взаємодії ме
тодів, форм та інструментів держави, що, за встановлених функцій та враховуючи певні прин
ципи, дає можливість забезпечити національну безпеку в умовах деструктивного впливу сус
пільномасових явищ. Таке розуміння механізму державного регулювання суспільномасових
явищ дозволяє визначити його структуру в системі забезпечення національної безпеки.
The article reveals the essential features of the mechanism of state regulation of socialmass
phenomena in the context of providing of national security, and the interpretation is given to all its
components: principles, functions, methods, levers and forms. It is proposed the author's definition
of the conception "mechanism of state regulation of socialmass phenomena in the context of
providing of national security", which proposed to understand the way of organization of interaction
methods, forms and instruments of the state that, according to established functions and considering
certain principles, makes it possible to ensure national security in the conditions of destructive
influence of sociomass phenomena. Such understanding of the mechanism of state regulation of
socialmass phenomena makes it possible to determine its structure in the system of providing of
national security.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Потреба в державному регулюванні суспільно"масо"
вих явищ у контексті забезпечення національної безпеки
формується в умовах зародження і гострого прояву оз"
нак суспільної нестабільності. Систематизація та узагаль"
нення зарубіжного та вітчизняного історичного досвіду за"

безпечення національної безпеки [1—3] дозволяє конста"
тувати, що до умов суспільної нестабільності призводить
найчастіше нестійкість держави. Остання більшою мірою
характеризується станом політичного режиму, гнучкістю і
розгалуженістю політичної системи, мірою одержавлення
/ бюрократизації громадського і приватного життя.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У працях вітчизняних науковців, а саме: В.М. Мороза
[4], Г.П. Ситника та В.І. Абрамова [5; 6], Л.А. Весельської
[7] та інших здійснено теоретико"методологічне обгрун"
тування механізмів державного регулювання.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Водночас низка проблем, пов'язаних із особливостя"
ми механізму державного регулювання суспільно"масових
явищ в контексті забезпечення національної безпеки за"
лишалися поза увагою дослідників.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутнісних особливостей ме"
ханізму державного регулювання суспільно"масових явищ
в контексті забезпечення національної безпеки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У галузі наук "державне управління" досить часто за"
стосовується поняття "державне регулювання", однак це
поняття не є чітко визначеним, особливо стосовно сфери
забезпечення національної безпеки. Це обумовлює комп"
лексне дослідження сутності механізму державного регу"
лювання суспільно"масових явищ в контексті забезпечен"
ня національної безпеки, розкриття всіх його складових
елементів.
Вітчизняний дослідник В.М. Мороз під державним ре"
гулюванням пропонує розуміти діяльність, спрямовану на
коригування роботи системи або елементів системи з ме"
тою забезпечення досягнення системою або елементами
системи такого стану, який забезпечує роботу відповідно
до визначених характеристик. Тобто цей вид діяльності
розглядається як регуляційний процес, метою якого є до"
сягнення відповідного рівня взаємодії та злагодженості
окремих частин [4, с. 148]. У теорії науки "державне уп"
равління" такий регуляційний процес відбувається шляхом
застосування механізму державного регулювання, який
організовує взаємодію певних елементів системи для впо"
рядкування системи суспільно"економічних відносин з
метою стабілізації і пристосування існуючої суспільно"по"
літичної системи до умов, що змінюються.
Механізм державного регулювання — складна управ"
лінська категорія. Для розкриття змісту поняття "механізм
державного регулювання" важливо зрозуміти сутність ме"
ханізму державного управління. В Енциклопедичному
словнику з державного управління під механізмами дер"
жавного управління вітчизняні дослідники пропонують
розуміти "способи розв'язання суперечностей явищ чи про"
цесу в державному управління, послідовна реалізація дій,
які базуються на основоположних принципах, цільовій
орієнтації, функціональній діяльності з використанням
відповідній їй форм і методів управління [4, с. 421]. Однак
сьогодні серед науковців і фахівців"практиків немає одно"
стайної думки щодо його визначення.
Механізм державного регулювання суспільно"по"
літичних явищ в контексті забезпеченням національної без"
пеки як і механізм державного регулювання національної
безпеки в цілому має розглядатися системно шляхом
організації форм, методів та інструментів за встановлених
принципів і функцій. В такий спосіб і спробуємо розкрити
його зміст.
Зазначимо, що під поняттям "функція" (від лат. functio
— діяльність, виконання) зазвичай розуміють сталу су"
купність однорідних спеціалізованих робіт (дій, операцій),
здатність реалізації яких підтримується в організації [4, с.
745]. У свою чергу, функції регулювання значною мірою
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визначаються закономірностями тієї чи іншої соціальної
системи. Тип системи, тобто зміст взаємовідносин держа"
ви та суспільства, спільність їх інтересів, визначає найваж"
ливіші функції регулювання.
На наш погляд, до основних функцій механізму дер"
жавного регулювання суспільно"масових явищ у кон"
тексті забезпечення національної безпеки можна відне"
сти:
— інституційну (формування правових основ для прий"
няття державно"управлінських рішень у сфері забезпечен"
ня національної безпеки);
— цільову (визначення цілей та пріоритетів державної
політики щодо регулювання суспільно"масових явищ у кон"
тексті забезпечення національної безпеки);
— стимулюючу (формування регуляторів, здатних
ефективно впливати на діяльність суб'єктів суспільно"пол"
ітичного життя у бажаному для суспільного розвитку на"
пряму);
— соціально"захисну (забезпечення захисту прав та
свобод громадян, громадської безпеки, суспільної стаб"
ільності тощо);
— координуючу (узгодження інтересів між суб'єкта"
ми суспільного життя і політики);
— коригуючу (формування умов для неконфронтац"
ійного, демократичного типу суспільних відносин);
— ідеологічну (поширення комплексу ідей, поглядів
щодо становлення соціальних відносин — неконфронтац"
ійного, демократичного типу);
— контролюючу (контроль за виконанням поставле"
них завдань державного регулювання).
Визначені основні функції механізму державного ре"
гулювання суспільно"масових явищ в контексті забезпечен"
ня національної безпеки мають виконуватися суб'єктами
регулювання, серед яких можна виділити Раду національ"
ної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України,
Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки
України та інші центральні й місцеві органи державної вла"
ди.
Ефективне виконання вищенаведених функцій меха"
нізму державного регулювання суспільно"масових явищ в
контексті забезпечення національної безпеки обумовлює
дотримання науково обгрунтованих принципів регулюван"
ня.
Вчені досить по різному підходять до формулювання
принципів механізму державного регулювання [4—7]. До
того ж не має чіткого трактування принципів державного
регулювання суспільно"масових явищ у контексті забез"
печення національної безпеки. Тому спробуємо сформу"
лювати власне визначення та бачення основних принципів.
Під принципами механізму державного регулювання
суспільно"масових явищ у контексті забезпечення націо"
нальної безпеки пропонуємо розуміти найбільш загальні,
засадничі правила і рекомендації, якими слід керуватися
при організації і проведенні цієї роботи. Принципи меха"
нізму державного регулювання суспільно"масових явищ у
контексті забезпечення національної безпеки мають на"
ступні ознаки:
1) наявність певної цілі, яка становить зміст принципу;
2) нормативно"правове закріплення цієї ідеї;
3) безпосередній зв'язок із процесом державного ре"
гулювання суспільно"масових явищ в контексті забезпечен"
ня національної безпеки;
4) всезагальність у відношенні всього процесу держав"
ного регулювання суспільно"масових явищ у контексті за"
безпечення національної безпеки.
На наш погляд, до принципів механізму державного
регулювання суспільно"масових явищ у контексті забез"
печення національної безпеки необхідно віднести:
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принцип гармонізації інтересів між суб'єктами су"
спільного життя і політики;
принцип верховенства права та дотримання законності
у сфері державного регулювання суспільно"масових явищ
в контексті забезпечення національної безпеки;
принцип гарантованості прав і свобод громадян;
принцип наукового обгрунтування механізму держав"
ного регулювання суспільно"масових явищ в контексті за"
безпечення національної безпеки. Цей принцип передба"
чає широке використання досягнень теоретичних засад,
висновків і рекомендацій науки державне управління, без"
пекознавста, суспільних та гуманітарних наук в процесі
формування механізму державного регулювання суспіль"
но"масових явищ, планування, виконання та оцінки резуль"
татів зазначеного регулювання;
принцип єдності теорії і практики державного регулю"
вання суспільно"масових явищ у контексті забезпечення
національної безпеки. Цей принцип вимагає пошуку опти"
мального співвідношення двох процесів пізнання: від аб"
стракції до конкретного і від накопиченого досвіду до ос"
мислення загальних закономірностей становлення і роз"
витку механізму державного регулювання суспільно"масо"
вих явищ;
принцип підпорядкованості мети, функцій та завдань
державного регулювання суспільно"масових явищ в кон"
тексті забезпечення національної безпеки положенням
Стратегії національної безпеки України. Цей принцип за"
безпечує цілісність механізму державного регулювання
суспільно"масових явищ у контексті забезпечення націо"
нальної безпеки;
принцип безперервності означає, що процес плануван"
ня державного регулювання суспільно"масових явищ у
контексті забезпечення національної безпеки повинен
здійснюватися систематично, що продиктовано такими
об'єктивними обставинами, як невизначеність і мінливість
зовнішнього і внутрішнього середовища національної без"
пеки;
принцип гнучкості. Цей принцип тісно пов'язаний із
принципом безперервності і полягає у забезпеченні мож"
ливості змінювати плани державного регулювання суспіль"
но"масових явищ у контексті забезпечення національної
безпеки у зв'язку з виникненням непередбачених обста"
вин;
принцип адресності, який передбачає спрямованість
державно"управлінського впливу на конкретні джерела
дестабілізації суспільно"політичної системи;
принцип оперативності передбачає своєчасність та
адекватність заходів державного регулювання суспільно"
масових явищ, що пов'язано із мінливістю зовнішнього і
внутрішнього середовища національної безпеки;
принцип оптимального поєднання силових та несило"
вих заходів у процесі державного регулювання суспільно"
масових явищ в контексті забезпечення національної без"
пеки;
принцип відповідальності органів державної влади за
результати своєї діяльності у сфері державного регулю"
вання суспільно"масових явищ у контексті забезпечення
національної безпеки;
принцип підконтрольності органів державної влади, що
здійснюють державне регулювання суспільно"масових
явищ у контексті забезпечення національної безпеки;
принцип ефективності, що передбачає забезпечення
ефективного та цільового використання ресурсів системи
забезпечення національної безпеки, спрямованих на
підтримку суспільної стабільності.
Для виконання функцій або досягнення цілей механі"
зму державного регулювання суспільно"масових явищ в
контексті забезпечення національної безпеки, суб'єкт має

володіти відповідними ресурсами та засобами, які він може
використовувати при здійсненні регуляторної діяльності.
Тому постає питання визначення інструментів та важелів
державного регулювання суспільно"масових явищ у кон"
тексті забезпечення національної безпеки.
На нашу думку, як до інструментів, так і до важелів
державного регулювання суспільно"масових явищ у кон"
тексті забезпечення національної безпеки можна віднести
такі:
інституційні (закони, укази, постанови, розпоряджен"
ня);
адміністративні (контроль, обмеження, дозволи тощо);
силові (блокування, супроводження тощо);
інформаційно"пропагандистські (поширення ідей не"
конфронтаційного, демократичного типу суспільних відно"
син тощо).
Основною складовою механізму державного регулю"
вання є методи державного регулювання, під якими заз"
вичай розуміють способи впливу держави через законо"
давчі, виконавчі органи на відповідну сферу суспільства.
В Енциклопедичному словнику з державного управлі"
ння головними методами державного регулювання визна"
чено: пряме адміністративне регулювання та непряме ре"
гулювання з боку органів державної влади на відповідні
суб'єкти управління. До першої групи відносяться методи
правового регулювання, переконання, примушення, дер"
жавного контролю тощо. До другої — виховання, демок"
ратизація управління тощо [4, с. 398].
Аналіз поглядів окремих науковців щодо класифікації
методів державного регулювання, приводить до виснов"
ку, що в їх переліку є деяка спільність, проте відсутня чітка
класифікація [4—7]. Співвідношення між застосуванням
тих чи інших методів державного регулювання суспільно"
масових явищ у контексті забезпечення національної без"
пеки визначається низкою чинників, до яких слід включи"
ти рівень радикалізації суспільства, стан національної без"
пеки, рівень розвитку інституційного середовища, суспіль"
но"політичну обстановку тощо. Вважаємо, що до методів
державного регулювання суспільно"масових явищ у кон"
тексті забезпечення національної безпеки необхідно відне"
сти методи прямого адміністративного та непрямого регу"
люючого впливу органів державної влади на суспільно"
масові явища. До першої групи відносяться методи право"
вого регулювання, переконання, примушення та держав"
ного контролю. До другої групи відносяться економічні та
ідеологічні методи державного регулювання діяльності
суб'єктів суспільного життя та політики. Серед методів пер"
шої групи можна виокремити: методи правового регулю"
вання, за допомогою якого держава через свої органи
справляє вплив на суспільно"масові явища, дозволяючи їх
учасникам здійснювати дії правового характеру, надаючи
їм відповідні права і накладаючи на них певні обов'язки, а
також дає можливості вибору варіантів поведінки в межах,
встановлених правових норм в інтересах забезпечення
національної безпеки; метод переконання передбачає ви"
користання авторитету влади й створення певних умов,
соціального клімату, наявності вагомих аргументів з ме"
тою регулювання поведінки учасників суспільно"масових
явищ у інтересах забезпечення національної безпеки. Цей
метод спрямований на популяризацію та роз'яснення цілей
і змісту державного регулювання суспільно"масових явищ
у контексті забезпечення національної безпеки; метод
примушення використовується, коли виникає загроза гро"
мадській та державній безпеці, здійснюються злочинні
діяння тощо. Методом державного контролю забезпе"
чується дотримання учасниками суспільно"масових явищ
законів і інших правових актів, що стосуються сфери за"
безпечення національної безпеки.
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Серед методів другої групи можна виокремити: еко"
номічні методи регулювання, які застосовують для впливу
на зовнішні та внутрішні джерела фінансування організації
та проведення суспільно"масових явищ з метою дестабі"
лізації суспільно"політичної системи країни; ідеологічні
методи, які спрямовані на поширення ідей толерантності,
неконфронтаційного, демократичного типу суспільних
відносин тощо.
Що стосується форм державного регулювання су"
спільно"масових явищ в контексті забезпечення національ"
ної безпеки, то вони у вітчизняному офіційному та науко"
вому дискурсі не визначені. Відповідно пропонуємо ав"
торське визначення поняття "форма державного регулю"
вання суспільно"масових явищ у контексті забезпечення
національної безпеки". Під останнім пропонуємо розуміти
конкретні засоби впорядкування державою суспільно"ма"
сових процесів у контексті забезпечення національної без"
пеки. Форми державного регулювання у вигляді його за"
собів і методів формують інструментарій впливу держави
на відповідні процеси.
Головними формами державного регулювання су"
спільно"масових явищ у контексті забезпечення національ"
ної безпеки пропонуємо визначити моніторинг та прогнозу"
вання ризиків, загроз національній безпеці, що пов'язані із
чинником суспільно"масових явищ, профілактика, запобіган"
ня та нейтралізація зазначених загроз національній безпеці.
Набір цих форм може бути однаковим у різних краї"
нах, проте їхнє поєднання, спрямованість та пріоритетність
використання залежать від суспільно"політичної специфі"
ки періоду розвитку країни. Так, наприклад, сьогодні на
перший план в державному управлінні національною без"
пекою України висувається моніторинг ризиків та загроз
національній безпеці, пов'язаних із чинником суспільно"
масових явищ, а також профілактика, запобігання та ней"
тралізація цих загроз.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:
У межах дослідження державного регулювання сусп"
ільно"масових явищ у контексті забезпечення національ"
ної безпеки дано тлумачення всіх його складових: функцій,
принципів, методів, важелів і форм. На цій основі можна
розкрити специфіку механізму державного регулювання
суспільно"масових явищ у контексті забезпечення націо"
нальної безпеки. На нашу думку, це спосіб організації взає"
модії методів, форм та інструментів держави, що, за вста"
новлених функцій та враховуючи певні принципи, дає мож"
ливість забезпечити національну безпеку в умовах дест"
руктивного впливу суспільно"масових явищ. Для ефектив"
ного використання механізму, він має бути скоординова"
ним державою з об'єктами державного регулювання у
сфері суспільно"масових явищ.
Слід зазначити, що таке розуміння механізму держав"
ного регулювання суспільно"масових явищ дає можливість
визначити його структуру в системі забезпечення націо"
нальної безпеки, проте його адаптація та використання, на
нашу думку, має спиратися на інституціональну парадиг"
му, оскільки в її рамках можливо врахувати і політичні, і
соціальні, і культурні особливості конкретної держави.
Перспективним напрямом подальших досліджень вба"
чається у визначенні структури механізму державного ре"
гулювання суспільно"масових явищ у системі забезпечен"
ня національної безпеки України.
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