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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Потреба в державному регулюванні суспільно(по(

літичних явищ у контексті забезпечення національної

безпеки України формується в умовах змін зовнішньо(

го та внутрішнього безпекового середовища. Вивчення

сучасних тенденцій політичного протиборства, зарубі(

жного та вітчизняного досвіду забезпечення національ(

ної безпеки в умовах зовнішнього інспірування соціаль(

них конфліктів дозволяє констатувати, що суспільно(

масові явища можуть використовуватися як дестабілі(

зуючий чинник суспільно(політичної системи.
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У статті запропоновано авторське визначення поняття "політика державного регулювання
суспільно�масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки", а також функціональ�
ну модель системи її творення. Визначено структурні елементи комплексного механізму дер�
жавного регулювання суспільно�масових явищ в інтересах забезпечення національної безпе�
ки, а саме: правовий; інституційний; організаційний; механізм розвитку; механізм прямого дер�
жавного регулювання суспільно�масових явищ, що включає в себе механізм правового регу�
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державного регулювання суспільно�масових явищ, що включає в себе економічний та інфор�
маційний механізм.

The author proposes an author's definition of the concept of "the policy of state regulation of social�
mass phenomena in the interests of ensuring national security", as well as a functional model of its
creation system. The structural elements of the complex mechanism of state regulation of social�
mass phenomena in the interests of ensuring national security are definis, namely: legal; institutional;
organizational; development mechanism; the mechanism of direct state regulation of social�mass
phenomena, which includes the mechanism of legal regulation, the motivational mechanism, the
mechanism for monitoring the activities of informal associations of citizens, the mechanism of
administrative regulation, the force mechanism; the mechanism of indirect state regulation of social�
mass phenomena, including an economic and information mechanism.
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Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле(

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

державного регулювання суспільно(масових явищ у

контексті забезпечення національної безпеки для по(

треб сучасної Української держави.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко(

вих публікацій можна зробити висновок про те, що пи(

тання використання суспільно(масових явищ в якості

дестабілізуючого чинника суспільно(політичної систе(

ми певною мірою розглядали такі автори, як: Ш. Ейзен(
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штадт [1], Н. Орєховська [2], Е. Люттвак [3], А. Князєв

[4], Б. Мухамеджанов [5], М. Петров [6], Дж. Шарп [7],

А. Байгушкін, Н. Загладін, В. Катагаров [8]. Проте ак(

туальним проблемам профілактики та протидії загро(

зам національній безпеці пов'язаними із суспільно(ма(

совим чинником присвячено обмаль наукових праць

вітчизняних дослідників, а саме: Г. Почепцова [9], О. Лит(

виненка [10], О. Руденко [11], М. Шевченка та О. Дави(

денка [12].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Враховуючи обмаль праць, в яких розглядаються ак(

туальні проблеми профілактики та протидії загрозам на(

ціональній безпеці пов'язаними із суспільно(масовим чин(

ником, маємо констатувати, що на сьогодні відсутні праці

з державного управління в яких би розглядалися питання

розробки структурно(функціональної моделі державно(

го регулювання суспільно(масових явищ у контексті забез(

печення національної безпеки з урахуванням трансфор(

мацій інституційного середовища безпеки України.

Саме тому метою статті є визначення структурних

елементів комплексного механізму реалізації політики

державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Держава є основним регулятивним інститутом у

будь(якому суспільстві, за допомогою якого задоволь(

няються потреби суспільства в інтегрованості й органі(

зованості.

Змістовна частина державного регулювання знач(

ною мірою пов'язана з цілепокладанням, яке можна

представити за допомогою "дерева" цілей:

ціль — 1 для організаційної системи "держава" —

підвищити якість життя населення країни до світових

стандартів;

ціль — 2 для суб'єкта управління (влади) — ство(

рення умов для максимального рoзкриття духовних і

фізичних здібностей населення країни для досягнення

цілeй держави;

ціль — 3 для об'єкта управління (індивіда і суспіль(

ства) — гармонізувати розвиток особистості, який би

поєднував права і обов'язки людини і громадянина [13,

с.180].

У рамках телеологічного підходу розглянемо питан(

ня державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки.

Варто зазначити, що масова політична поведінка як

різновид масової соціальної поведінки посідає особли(

ве місце серед об'єктів публічного управління, оскільки

в ній найбільш яскраво віддзеркалюється наявне на да(

ний час відношення чисельно масштабних груп грома(

дян до влади. На думку В. Токовенко, формами масо(

вої політичної поведінки є:

явка на виборчі дільниці;

голосування за певних кандидатів та певні партії й

політичні об'єднання;

участь у політичних демонстраціях, мітингах, зуст(

річах з політиками;

участь у страйках;

членство в політичних рухах, партіях тощо [14, с.

198].

Державний вплив на масову політичну поведінку є

цілісним процесом і може здійснюватися по(різному.

Ядром цього процесу є політичне керівництво, що за(

безпечується державними політичними діячами, які пе(

ребувають на даний момент при владі. Інформаційне та

виконавче забезпечення діяльності політиків здійс(

нюється апаратом державного управління, провладно

орієнтованими партіями, засобами масової інформації

та науково(дослідними установами. Водночас на масо(

ву політичну поведінку також здійснюється вплив з боку

опозиційних політичних сил. Є сенс зауважити, що межі

державного впливу на масову політичну поведінку об(

межені нормами плюралізму і наявністю у громадян

достатньо широких демократичних свобод на політич(

не самовираження.

Зазначені компоненти державного впливу на масо(

ву політичну поведінку, виступають різними складови(

ми і рівнями єдиного процесу, а саме:

встановлення правового поля для масової політич(

ної поведінки;

моніторинг наявної в суспільстві масової політичної

поведінки;

адміністративний контроль та адміністративне сан(

кціонування масової політичної поведінки (дозвіл

мітингів, зборів, демонстрацій, державна реєстрація

партій, суспільних організацій тощо);

аналіз причин наявної масової політичної поведін(

ки та прогноз тенденцій її розвитку;

прийняття рішень щодо засобів та методів впливу

на масову політичну поведінку;

управління масової політичною поведінкою шляхом

здійснення інформаційного впливу;

управління масовою політичною поведінкою шля(

хом застосування сили (чи загрози її застосування);

організаційна підтримка масових політичних акцій

шляхом надання приміщень та інших умов для прове(

дення масових акцій;

матеріальна та фінансова підтримка сприятливих з

державної точки зору масових політичних акцій та рухів

[14, с. 201—202].

Основоположною ідеєю державно(регулюючого

впливу на масову політичну поведінку є формування

відповідної масової політичної свідомості. Причому, як

свідчить історична практика, застосування силових ме(

тодів управління масовою політичною поведінкою є ви(

мушеним за умов, коли політичний вплив на свідомість

громадян не дав бажаного ефекту [14, с. 206; 15; 16].

Варто зауважити, що до суспільно(масових явищ

також відносяться мирні зібрання вболівальників на

спортивних змаганнях, шанувальників на концертах,

учасників народних гулянь тощо. За певних умов, мо(

жуть мати місце порушення громадської безпеки, які в

кінцевому підсумку провокують загрози публічній без(

пеці й навіть загрози національній безпеці. Відповідно,

основоположною ідеєю державно(регулюючого впли(

ву на масову соціальну поведінку є формування відпо(

відної масової правової свідомості як запоруки запобі(

гання протиправних діяння під час мирних зібрань.

Враховуючи викладене, пропонуємо під поняттям

"політика державного регулювання суспільно(масових
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явищ в інтересах забезпечення національної безпеки"

розуміти діяльність органів державної влади, яка в рам(

ках чинного законодавства спрямована на формування

відповідної масової політичної свідомості та правової

свідомості як системної основи профілактики загроз

публічній безпеці, запобігання протиправній поведінці

та збереження життя і здоров'я учасників протестних

акцій або мирних зібрань.

Функціональну модель системи творення політики

державного регулювання суспільно(масових явищ про(

понуємо представити сукупністю механізмів розробки

та реалізації (впровадження) політики, інформаційно(

аналітичного забезпечення.

Механізм розробки політики державного регулю(

вання суспільно(масових явищ в інтересах забезпечен(

ня національної безпеки структурно включає в себе па(

кет концептуально(настановчих документів, норматив(

но(правову базу, систему прийняття рішень, систему

програмно(цільового планування у сфері національної

безпеки.

Механізм реалізації (впровадження) політики дер(

жавного регулювання суспільно(масових явищ в інте(

ресах забезпечення національної безпеки — це склад(

на система соціальних засобів, які призначені для втілен(

ня концептуальних ідей стабільного суспільства в умо(

вах протікання процесів суспільно(масового характеру

в реальну практику забезпечення національної безпе(

ки. Цей механізм структурно включає в себе комплекс

органів державної влади та посадових осіб, а також

інститути громадянського суспільства, діяльність яких

спрямована на досягнення цілей поставлених у програмі

політики національної безпеки.

Механізм інформаційно(аналітичного забезпечення

політики державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки

структурно включає в себе комплекс органів, що орга(

нізовують, проводять моніторинг та аналіз внутрішнього

і зовнішнього безпекового середовища країни в кон(

тексті досягнення цілей поставлених у програмі зазна(

ченої політики.

У процесі обгрунтування та розробки механізмів

реалізації політики державного регулювання суспільно(

масових явищ в інтересах забезпечення національної

безпеки вважаємо за необхідне посилатися не лише на

механізми державного управління, а й механізми дер(

жави, які визначаються як система всіх державних

органів, які здійснюють завдання держави і реалізують

функції у сфері управління суспільством [17].

При розробці механізмів реалізації політики дер(

жавного регулювання суспільно(масових явищ в інте(

ресах забезпечення національної безпеки слід врахо(

вувати також взаємовідносини політичного керівницт(

ва та державного управління, які сьогодні розглядають(

ся фахівцями у контексті різних методологічних підхо(

дів, оскільки вони багато у чому впливають на визна(

чення загальних цілей та завдань державного управлін(

ня, структурне становлення системи його органів, ди(

ференціювання їх функцій та діяльності інших учасників

процесу формування та реалізації політики національ(

ної безпеки.

Аналіз наукової літератури [17—20] дозволяє кон(

статувати, що визначення сутності складових комплек(

сного механізму реалізації політики державного регу(

лювання суспільно(масових явищ в інтересах забезпе(

чення національної безпеки доцільно здійснювати з по(

зицій системного підходу як фундаментального у теорії

державного управління.

Комплексний механізм реалізації політики держав(

ного регулювання суспільно(масових явищ в інтересах

забезпечення національної безпеки має бути побудова(

ний як відносно самостійна система. Тобто необхідно

визначити його структуру, встановити взаємозв'язок між

елементами, проаналізувати їх функції та спроможність

діяти цілеспрямовано зі своїми особливостями. Це доз(

воляє розробити його як результативний спосіб пізнан(

ня реальної дійсності суспільно(масових явищ й науко(

во обгрунтованого державно(регулюючого впливу на

процеси, які відбуваються у сфері масової соціальної

поведінки, що відповідає вимогам системного підходу.

На основі теоретико(методологічних засад визна(

чення та функціонування механізмів державного управ(

ління, логіки формування взаємозв'язку ключових

дефініцій політики національної безпеки, визначимо

основні складові комплексного механізму реалізації

політики державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки.

Комплексний механізм реалізації політики держав(

ного регулювання суспільно(масових явищ в інтересах

забезпечення національної безпеки має декілька основ(

них складових, що представляють собою окремі меха(

нізми, об'єднані в систему правових, інституційних,

організаційних, фінансових та соціально(психологічних

засобів, які повинні використовуватись у комплексі, що

й забезпечить досягнення цілей державної політики на(

ціональної безпеки, сприятиме підвищенню її ефектив(

ності.

1. Правовий механізм формується, виходячи з того,

що на створення та розвиток нормативно(правової бази

політики державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки,

безумовно, здійснюють вплив різноманітні чинники,

серед яких такі:

особливості вихідного правового поля;

політичний режим в державі;

панівний тип комунікації;

особливості стану соціально(економічних умов краї(

ни в цілому;

рівень розвитку громадянського суспільства.

Правові засади у сфері політики державного регу(

лювання суспільно(масових явищ в інтересах забезпе(

чення національної безпеки встановлюють такі норми і

правила: суб'єктів політики державного регулювання

суспільно(масових явищ, їх статус, функції і компетен(

цію (предмет управлінського впливу, права та обов'яз(

ки, форми і методи діяльності), структуру і характер

взаємовідносин; порядок формулювання мети, цілей та

завдань політики державного регулювання суспільно(

масових явищ в інтересах забезпечення національної

безпеки; принципи побудови та функціонування держав(

но(управлінських інститутів; форми, умови, порядок

виникнення, зміни та припинення відносин між суб'єкта(

ми та об'єктами політики державного регулювання су(

спільно(масових явищ; сукупність правових інструментів

для гарантування суб'єктами політики державного ре(
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гулювання суспільно(масових явищ реалізації націо(

нальних інтересів; правові засоби, які визначають юри(

дичні технології: заборони, терміни, процедури та ін.;

методи адміністрування та засоби впливу, заходи відпо(

відальності тощо.

Правові норми, регламентуючи всі відносини, що

виникають у ході формування та реалізації політики

державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки, визнача(

ють тим самим, правове середовище та правовий інстру(

ментарій діяльності системи органів державного управ(

ління, а також інших суб'єктів, які залучаються до цьо(

го процесу.

Відзначимо, що основними властивостями право(

вого механізму є його зв'язок з конкретною ціллю та

системна природа, що передбачає не автоматичне

об'єднання нормативно(правових актів стосовно обра(

ної сфери регулювання (у даному випадку — політики

державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки), а їх

організовану і взаємопов'язану сукупність, спромож(

ну забезпечити досягнення поставленої мети шляхом

законної реалізації суб'єктами національної безпеки

визначених в чинному законодавстві національних інте(

ресів.

2. Інституційний механізм реалізації політики дер(

жавного регулювання суспільно(масових явищ в інте(

ресах забезпечення національної безпеки структурно

включає в себе органи державного управління, що опі(

куються питаннями забезпечення публічної безпеки, які

поділяються на органи загальної компетенції (цент(

ральні та місцеві органи державної влади, органи місце(

вого самоуправління та їх виконавчі органи) та органи

спеціальної компетенції (органи державної виконавчої

влади, для яких забезпечення публічної безпеки є ос(

новним завданням).

3. Організаційний механізм забезпечує функціону(

вання суб'єктів політики державного регулювання су(

спільно(масових явищ в інтересах забезпечення націо(

нальної безпеки, тобто являє собою сукупність правил

і процедур щодо: організації виконання органами вико(

навчої влади стратегії національної безпеки тощо;

організації моніторингу та прогнозування загроз

публічній безпеці тощо; організації програмно(цільово(

го планування, розподілу та використання ресурсів си(

стем забезпечення публічної безпеки як підсистеми си(

стеми забезпечення національної безпеки тощо; орга(

нізації виконання функціональних завдань та коорди(

нації дій між державними інститутами, що забезпечують

реалізацію національних інтересів на рівні заходів та ад(

міністративно(правових режимів; організації виконан(

ня функціональних завдань системою правоохоронних

органів та спецслужб, що мають право на оперативно(

розшукову діяльність; організації виконання функ(

ціональних завдань системою державних (недержав(

них) наукових центрів та вищих навчальних закладів, що

здійснюють підготовку фахівців для відповідних струк(

тур; координації дій між державою та неформальними

об'єднаннями громадян (політичними партіями, гро(

мадськими рухами, соціальними верствами та етнічни(

ми угрупованнями) в інтересах забезпечення національ(

ної безпеки; організації консультування і громадсько(

го обговорення проектів документів щодо реалізації

політики державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки,

моніторингу їх виконання, наданням і збиранням відпо(

відної інформації; організації інформаційного супро(

водження політики державного регулювання суспільно(

масових явищ; організації контролю результатів реалі(

зації політики державного регулювання суспільно(ма(

сових явищ.

4. Механізм розвитку передбачає програмно(цільо(

ве планування розвитку комплексного механізму реа(

лізації політики державного регулювання суспільно(

масових явищ в інтересах забезпечення національної

безпеки. Відповідний механізм включає в себе: ме(

ханізм гнучкої перебудови системи цілей (виокремлен(

ня пріоритетів) з урахуванням змін в безпековому се(

редовищі; механізм посилення організаційного потен(

ціалу всього комплексного механізму за рахунок рац(

іоналізації його структури; механізм взаємодії та взає(

мопроникнення суб'єктів забезпечення національної

безпеки.

5. Механізм прямого державного регулювання су(

спільно(масових явищ в інтересах забезпечення націо(

нальної безпеки включає комплекс взаємопов'язаних

механізмів, а саме:

механізм правового регулювання включає комплекс

взаємопов'язаних юридичних засобів, які втілені на нор(

мативному рівні, необхідні та достатні для досягнення

цілей у сфері публічної безпеки. Можна виділити такі

основні елементи правового регулювання: норми пра(

ва, правовідносини, реалізація прав та обов'язків, за(

ходи відповідальності, популяризація знань чинного

законодавства тощо. Відповідний механізм можна виз(

начити як юридичну технологію, що дає змогу досягти

поставлених цілей у сфері публічної безпеки, тобто

ефективності та результативності. Як і будь(який інший

управлінський процес, правове регулювання спрямова(

не на оптимізацію, дієвість правової норми, з метою

забезпечення режиму безпеки;

мотиваційний механізм передбачає створення спо(

нукальних стимулів до вибору альтернативи масової

соціальної поведінки, яка не створює загроз націо(

нальній безпеці;

механізм контролю за діяльністю неформальних

об'єднань громадян (політичними партіями, громадсь(

кими рухами, соціальними верствами та етнічними угру(

пованнями) в інтересах забезпечення національної без(

пеки;

механізм адміністративного регулювання, що перед(

бачає в рамках чинного законодавства встановлення

обмежень на діяльність суспільних рухів, політичних

партій, які створюють загрози національній безпеці;

силовий механізм, що передбачає блокування або

супроводження суспільно(масових явищ за участю де(

структивних сил, які створюють загрози національній

безпеці.

6. Механізм непрямого державного регулювання

суспільно(масових явищ в інтересах забезпечення на(

ціональної безпеки включає комплекс взаємопов'яза(

них механізмів, а саме:

економічний механізм, який реалізовується у вигля(

ді державної фінансової підтримки органів державно(
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го управління, що опікуються питаннями забезпечення

національної безпеки та інших джерел фінансування

передбачених на законодавчому рівні, а також встанов(

лення фінансових обмежень на діяльність суспільних

рухів, політичних партій, які створюють загрози націо(

нальній безпеці;

інформаційний механізм, який реалізовується за

допомогою інформаційно(пропагандистського за(

безпечення державного регулювання суспільно(ма(

сових явищ в інтересах національної безпеки, що пе(

редбачає поширення ідей стабільності, неконфрон(

таційного, демократичного типу суспільних відносин

тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:

1. Запропоновано авторське визначення поняття

"політика державного регулювання суспільно(масових

явищ в інтересах забезпечення національної безпеки".

Під останньою пропонуємо розуміти діяльність органів

державної влади, яка в рамках чинного законодавства

спрямована на формування відповідної масової пол(

ітичної свідомості та правової свідомості як системної

основи профілактики загроз публічній безпеці, запоб(

ігання протиправній поведінці та збереження життя і

здоров'я учасників протестних акцій або мирних

зібрань.

2. Функціональну модель системи творення політи(

ки державного регулювання суспільно(масових явищ

пропонуємо представити сукупністю механізмів розроб(

ки та реалізації (впровадження) політики, інформацій(

но(аналітичного забезпечення.

3. Комплексний механізм реалізації політики дер(

жавного регулювання суспільно(масових явищ в інте(

ресах забезпечення національної безпеки має декіль(

ка основних складових, що представляють собою ок(

ремі механізми, а саме: 1) правовий; 2) інституційний;

3) організаційний; 4) механізм розвитку, який струк(

турно включає в себе механізм гнучкої перебудови

системи цілей (виокремлення пріоритетів), механізм

посилення організаційного потенціалу всього комп(

лексного механізму, механізм взаємодії та взаємоп(

роникнення суб'єктів забезпечення національної без(

пеки; 5) механізм прямого державного регулювання

суспільно(масових явищ, що включає в себе комплекс

взаємопов'язаних механізмів, а саме: механізм пра(

вового регулювання, мотиваційний механізм, ме(

ханізм контролю за діяльністю неформальних об(

'єднань громадян, механізм адміністративного регу(

лювання, силовий механізм; 6) механізм непрямого

державного регулювання суспільно(масових явищ,

що включає в себе комплекс взаємопов'язаних ме(

ханізмів, а саме: економічний механізм, інформацій(

ний механізм.

Перспективним напрямом подальших досліджень

вбачається в оцінці складових комплексного механізму

державного регулювання суспільно(масових явищ в

інтересах забезпечення національної безпеки України,

що є окремою складною темою і потребує ретельного

дослідження, що автор і ставить за мету під час подаль(

шої роботи у цій сфері.
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