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У статті визначено закономірності забезпечення суспільно-політичної стабільності та виок-

ремлено дві групи закономірностей державного управління системою профілактики та протидії

загрозам суспільно-політичній, а саме: залежність державного управління вказаною системою

від: особливостей безпекового середовища, політичного режиму та характеру офіційного внут-

рішньополітичного дискурсу; організаційного середовища держави. На основі цих закономірно-

стей запропоновано авторський варіант градації принципів державного управління системою

профілактики та протидії загрозами суспільно-політичній стабільності: загальні (методологічні),

які необхідні для визначення місії системи профілактики та протидії загрозам суспільно-по-

літичній стабільності, які розробляються на основі закономірностей першої групи; спеціальні

(організаційні), на основі яких можлива реалізація місії системи профілактики та протидії за-

грозам суспільно-політичній стабільності, які розробляються на основі закономірностей дру-

гої групи.

The article defines the patterns of ensuring social and political stability and from the perspective

of scientistic interpretation identifies two groups of patterns of the state management of the system

of prevention and counteraction to threats to socio-political stability, namely, the dependence of

the state governance of this system on: the features of the security environment, the political regime

and the nature of the official internal political discourse; the organizational environment of the state.

On the basis of these patterns the author proposes gradation of the principles of state management

of the system of prevention and counteraction to the threats to social and political stability: general

(methodological), that are necessary to define the mission of the system of prevention and

counteraction to threats to socio-political stability, which are developed based on the laws of the

first group; special (organizational), that enable the implementation of the mission of the system of

prevention and counteraction to threats to social and political stability, which are developed on the

basis of the laws of the second group.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Застосування інноваційних руйнівних технологій в

ході геополітичного протиборства між державами у ви-
рішальній мірі визначають послаблення системи націо-
нальної безпеки держав-супротивників. Саме тому в
Стратегії національної безпеки України однією з
актуальних загроз національним інтересам визначено
підрив суспільно-політичної стабільності з метою зни-
щення держави Україна [1]. За таких умов, що склали-
ся існує нагальна необхідність створення ефективної
системи забезпечення національної безпеки України та
системи профілактики та протидії загрозам суспільно-
політичній стабільності як її складової.

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле-
ми з найбільш важливими науковими та практичними
завданнями дослідження державно-управлінських про-
блем забезпечення суспільно-політичної стабільності
України в умовах зовнішнього інспірування соціальних
конфліктів.

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко-
вих публікацій можна зробити висновок про те, що дер-
жавно-управлінськими проблемами забезпечення су-
спільно-політичної стабільності переймалися такі вітчиз-
няні дослідники: О. Руденко (теоретико-методологічні
засади дослідження суспільної стабільності в науці дер-
жавного управління) [2], О. Валевський (аналіз загроз
стабільності в упровадженні політики реформ) [3],
Г. Ситник, М. Орел (типологія дестабілізації суспільно-
політичної системи) [4], О. Уткін (регіональний аспект
забезпечення суспільно-політичної стабільності) [5],
М. Шевченко (технології державного реагування на заг-
рози дестабілізації суспільно-політичної системи) [6].

Determining the objective laws and principles of the state management of the system of prevention

and counteraction to threats to social and political stability is an important element of the theoretical

and methodological approach to scientific understanding of the practical realization of the tasks of

ensuring the social and political stability in Ukraine. Based on these principles, it is possible to

formulate the following requirements for the state management activities to ensure the socio-political

stability of Ukraine in modern conditions: consistency, purposefulness, continuity, planning, activity,

flexibility.

A promising direction for further research is the definition of the mission, functions and tasks of

the system of prevention and counteraction to threats to social and political stability, taking into

account the current trends of geopolitical confrontation.

It is considered necessary to define the mission, functions and tasks of the system of prevention

and counteraction to threats to social and political stability, taking into account the current trends of

the geopolitical confrontation.

Ключові слова: системно-ситуативний підхід, сцієнтистська парадигма державного управління, зако-
номірності забезпечення суспільно-політичної стабільності, закономірності та принципи державного
управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності.

Key words: system-situational approach, scientistic paradigm of state management, patterns of ensuring social
and political stability, patterns and principles of state management of the system of prevention and counteraction to
threats to social and political stability.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на значний науковий доробок вітчиз-
няних дослідників державно-управлінських проблем
забезпечення суспільно-політичної стабільності, маємо
констатувати, що сьогодні ще обмаль праць, в яких би
досліджувалися теоретичні засади державного управ-
ління системою профілактики та протидії загрозам су-
спільно-політичній стабільності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення теоретико-організацій-

них принципів державного управління системою проф-
ілактики та протидії загрозам суспільно-політичній ста-
більності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Визначення теоретико-організаційних принципів
державного управління системою профілактики та
протидії загрозам суспільно-політичній стабільності
будемо здійснювати в рамках системно-ситуаційного
підходу з використанням сцієнтистської парадигми
державного управління, яка розглядає останнє як спе-
цифічну галузь наукового знання, що реалізується в
діяльності держави [7, с. 22]. При цьому будемо вико-
ристовувати модель взаємообумовленості законів, за-
кономірностей і принципів державного управління, яку
запропоновала Н. Виноградова в [8]. Ця модель доз-
волить нам розглянути механізм опредмечування за-
кономірностей державного управління системою
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профілактики та протидії загрозам суспільно-пол-
ітичній стабільності у принципи управління вказаною
системою (див. рис. 1).

Попередньо розглянемо закони соціального управ-
ління, суспільного розвитку, розвитку і безпеки, полі-
тичні та соціальні закономірності, які є детермінантами
закономірностей забезпечення суспільно-політичної
стабільності.

Науковими законами соціального управління є: за-
кон необхідної різноманітності; закон інтеграції управ-
ління; закон спеціалізації управління; закон економії
часу; закон пріоритетності соціальних цілей; закон зро-
стання суб'єктності та інтелектуальності управління;
закон домінування глобальної мети системи; закон док-
тринальності; закон розвитку самодіяльності кожної
підструктури [9, с. 245—246].

Провідними науковими законами суспільного роз-
витку є діалектичні закони заперечення заперечень та
боротьби і єдності протилежностей [9, с. 247], а також
закони про механізми реалізації двох основних функцій
життєдіяльності соціальних систем і людини як соціаль-
ної істоти — функцій розвитку та безпеки, джерелах і
рушійних силах цього механізму [10, с. 58].

Найважливішими законами розвитку і безпеки є [10,
с. 64]:

1. Стабільність і безпека буття визначаються до-
статністю і збалансованістю двох найважливіших функ-
цій — функцій безпеки та розвитку.

2. Рівень розвитку соціальної організації визна-
чається рівнем розвитку потреб та інтересів людини.

3. Рівень безпеки соціальної організації визначаєть-
ся рівнем задоволення потреб та інтересів людини,
рівнем гармонічної збалансованості інтересів учасників
соціального процесу.

4. Рівень розвитку потреб та інтересів людини ви-
значається рівнем освіти, науки та культури.

Політичними закономірностями є необхідні й сут-
тєві, стійкі й повторювальні зв'язки у процеси політич-
них відносин і діяльності, функціонування і розвитку
політичного життя, взаємодії політики з іншими сфера-
ми суспільного життя [9, с. 250].

Соціальними закономірностями є стійкі, повторю-
вальні та змістовні характеристики трансформації соці-
ального середовища [9, с. 250].

Отже, наукові закони соціального управління, су-
спільного розвитку, розвитку та безпеки, політичні та
соціальні закономірності є надзвичайно зручними для
виявлення закономірностей забезпечення суспільно-
політичної стабільності. Під останніми пропонуємо ро-
зуміють залежність ступеню стабільності суспільно-по-
літичної системи від ступеней єдності суспільства та ста-
більності економіки, від характеру кризи та типу деста-
білізації, від оптимальності прийнятих державно-управ-
лінських рішень щодо стабілізації.

На підставі аналізу взаємообумовленості наукових
законів соціального управління, суспільного розвитку,
розвитку та безпеки, політичних та соціальних законо-
мірностей нами визначено наступні закономірності за-
безпечення суспільно-політичної стабільності.

Перша закономірність — залежність єдності сусп-
ільства як збалансованої та врівноваженої системи від
цінностей і консенсусу інтересів.

Друга закономірність — обумовленість суспільно-
політичної стабільності стабільною економікою; рівно-
вагою між функціонуючими владними структурами; на-
явністю у суспільстві хоча б елементарної злагоди, що
досягається конструктивною інформаційною політи-
кою; стабільністю центральної влади.
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Рис. 1. Модель взаємообумовленості законів, закономірностей і принципів державного

управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності
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Третя закономірність — виникнення суспільно-пол-
ітичної (загальнонаціональної) кризи обумовлене наяв-
ністю та каскадним ефектом прояву урядової, парламен-
тської, конституційної криз.

Четверта закономірність — залежність оптималь-
ності рішень щодо застосування методів та засобів
стабілізації суспільно-політичної системи від типу де-
стабілізації (еволюційна, модернізаційна, трансфор-
маційна) та ієрархічного рівня загроз суспільно-пол-
ітичній стабільності (мікрополітичний, макрополітич-
ний рівні).

Отже, наукові закони соціального управління та су-
спільного розвитку, розвитку та безпеки, політичні та
соціальні закономірності визначають закономірності
забезпечення суспільно-політичної стабільності. Остан-
ні, в свою чергу, визначальним чином впливають на виз-
начення закономірностей державного управління сис-
темою профілактики та протидії загрозам суспільно-
політичній стабільності, які опредмечуються в норматив-
но-правових актах (законах юридичних) та формулю-
ються в законах державного управління (наукових).
Закономірності державного управління системою про-
філактики та протидії загрозам суспільно-політичній
стабільності також впливають на формування принципів
державного управління у цій сфері. З іншого боку, і
принципи державного управління системою профілак-
тики та протидії загрозам суспільно-політичній ста-
більності, розпредмечуючись у поведінці конкретного
управлінця, можуть визначати закономірності держав-
ного управління, які у свою чергу, певним чином, фор-
мують закономірності забезпечення суспільно-політи-
чної стабільності.

На нашу думку, закономірності державного управ-
ління системою профілактики та протидії загрозам су-
спільно-політичній стабільності — це об'єктивно існу-
ючі, стійкі, необхідні, такі, що повторюються, взаємоз-
в'язки між процесами та явищами в державному уп-
ралінні системою профілактики та протидії загрозам
суспільно-політичній стабільності, без яких останнє
втрачає характер наукового обгрунтуваного процесу і
не може бути ефективним та результативним. Ці зако-
номірності державного управління, що пізнаються на те-
оретичному рівні пізнання, набувають предметності
загалом у таких формах: Конституція України; Закон Ук-
раїни; Постанова Верховної Ради України; Указ Прези-
дента України; послання; концепція; модель; нормати-
ви; програма; стандарт; тариф; хартія тощо.

Використовуючи результати наукових розробок
щодо закономірностей та принципів соціального управ-
ління безпекою соціальних систем [6] пропонуємо,
виокремити дві групи принципів державного управлін-
ня системою профілактики та протидії загрозам су-
спільно-політичній стабільності, а саме принципи, які
визначають зміст державного управління та принципи
організації процесу управління. На цьому рівні розроб-
ки проблеми пропонуємо виділити дві основні групи за-
кономірностей державного управління системою про-
філактики та протидії загрозам суспільно-політичній
стабільності.

Перша група закономірностей відображає за-
лежність природи державного управління системою
профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній

стабільності, її місця в інструментарії та феноменології
державного управління від:

1) особливостей безпекового середовища, а саме:
а) зміни ролі і місця інформаційних інститутів су-

спільства в сучасних процесах соціальних змін;
б) трансформацій технологій боротьби з держав-

ністю, що характеризується зміною парадигми та форм
насильства;

в) характеру суспільно-політичних умов, національ-
ної могутності держав (суб'єктів політичної боротьби);

2) політичного режиму та характеру офіційного
внутрішньополітичного дискурсу в якому представлено:
пріоритети внутрішньої політики; розуміння загроз сус-
пільно-політичній стабільності та методи реагування на
них.

Другу групу закономірностей складають залеж-
ності організаційних форм державного управління си-
стемою профілактики та протидії загрозам суспільно-
політичній стабільності від організаційного середови-
ща держави:

а) призначення і структури органів державного
управління, що здійснюють цю роботу, їхні матеріаль-
но-технічні та управлінські можливості;

б) рівня управлінської культури кадрового складу,
що здійснюють профілактику та протидію загрозам су-
спільно-політичній стабільності;

в) загальної та поточної ефективності системи про-
філактики та протидії загрозам суспільно-політичній
стабільності;

г) рівня науково-методичного та правового забез-
печення заходів щодо профілактики та протидії загро-
зам суспільно-політичній стабільності;

д) умов здійснення забезпечення суспільно-політич-
ної стабільності (умови миру та війни).

Зазначені вихідні положення дозволяють виокреми-
ти принципи державного управління системою про-
філактики та протидії загрозам суспільно-політичній
стабільності.

На нашу думку, принципи державного управління
системою профілактики та протидії загрозам суспіль-
но-політичній стабільності — це найбільш загальні по-
ложення, ідеї, засадничі правила і рекомендації, якими
слід керуватися при організації і здійсненні цієї діяль-
ності.

Пропонуємо наступну градацію принципів: загальні
(методологічні), які необхідні для визначення місії сис-
теми профілактики та протидії загрозам суспільно-полі-
тичній стабільності та побудови цієї системи, які роз-
робляються на основі закономірностей першої групи;
спеціальні (організаційні), на основі яких можлива реа-
лізація місії системи профілактики та протидії загрозам
суспільно-політичній стабільності. Ці принципи розроб-
ляються на основі закономірностей другої групи.

До методологічних принципів пропонуємо віднести:
1) принцип науковості державного управління сис-

темою профілактики та протидії загрозам суспільно-
політичній стабільності. Цей принцип означає широке
використання теоретичних засад, висновків і рекомен-
дацій науки "Державне управління", політології, соціо-
логії, безпекознавста, та інших наук у процесі форму-
вання системи профілактики та протидії загрозам су-
спільно-політичній стабільності, планування, виконання
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та оцінки результатів діяльності органів державного
управління щодо реагування на загрози суспільно-по-
літичній стабільності;

2) принцип єдності теорії і практики державного
управління системою профілактики та протидії загро-
зам суспільно-політичній стабільності. Цей принцип пе-
редбачає не лише розвиток теоретичних засад держав-
ного управління національною безпекою, але й широке
вивчення, узагальнення поширення позитивного досві-
ду забезпечення суспільно-політичної стабільності. Тоб-
то він вимагає пошуку оптимального співвідношення
двох процесів пізнання: від абстракції до конкретного і
від накопиченого досвіду до осмислення загальних за-
кономірностей становлення і розвитку системи про-
філактики та протидії загрозам суспільно-політичній
стабільності;

3) принцип верховенства права та законність в орга-
нізації заходів профілактики та протидії загрозам су-
спільно-політичній стабільності. Право і закон тут висту-
пають головним, визначальним чинником у вироблені та
реалізації цілей, засобів забезпечення суспільно-по-
літичної стабільності. Вони також формують межі та
можливості даного виду забезпечення;

4) принцип підпорядкованості мети, функцій та зав-
дань системи профілактики та протидії загрозам су-
спільно-політичній стабільності положенням ідеології
національної безпеки, національним цілям визначених
у Стратегії національної безпеки України, що забезпе-
чує цілісність вказаної системи, що охоплена єдиним
стратегічним задумом відстоювання національних інте-
ресів.

До спеціальних (організаційних) принципів держав-
ного управління системою профілактики та протидії
загрозам суспільно-політичній стабільності можна
віднести такі:

1) принцип оптимальної відповідності цілей систе-
ми профілактики та протидії загрозам суспільно-пол-
ітичній стабільності, її структури та функцій, динаміки і
організаційно-управлінських процесів. Слідування цьо-
му принципу передбачає відповідність загальних мож-
ливостей реалізації функцій системи профілактики та
протидії загрозам суспільно-політичній стабільності
цілям політики національної безпеки, соціальній, інфор-
маційній та економічній політиці, темпам і змістовним
змінам у державно-управлінській практиці;

2) принципи плановості і послідовності реалізації
державно-управлінського впливу на процеси забезпе-
чення суспільно-політичної стабільності. До цієї підгру-
пи принципів відносяться: принцип єдності; принцип
участі; принцип безперервності; принцип гнучкості;
принцип точності; принцип конкретності і цілеспрямо-
ваності заходів; принцип комплексного підходу до пла-
нування забезпечення суспільно-політичної стабіль-
ності; принцип реалістичності плану; принцип особис-
тої відповідальності за реалізацію кожного заходу за-
безпечення суспільно-політичної стабільності. Дотри-
мання цих принципів передбачає поступовість та по-
етапність у розробці та реалізації заходів забезпечен-
ня суспільно-політичної стабільності;

3) принцип оперативності передбачає своєчасність
та адекватність заходів державного реагування на за-
грози суспільно-політичній стабільності, що пов'язано

із мінливістю зовнішнього і внутрішнього безпекового
середовища.

Ці принципи взаємопов'язані і реалізуються в єд-
ності.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:
1. Визначено закономірності забезпечення суспіль-

но-політичної стабільності: залежність єдності суспіль-
ства як збалансованої та врівноваженої системи від
цінностей і консенсусу інтересів; обумовленість су-
спільно-політичної стабільності стабільною економі-
кою, рівновагою між функціонуючими владними струк-
турами, наявністю у суспільстві хоча б елементарної зла-
годи, стабільністю центральної влади; виникнення сус-
пільно-політичної кризи обумовлене наявністю та кас-
кадним ефектом прояву урядової, парламентської, кон-
ституційної криз; залежність оптимальності рішень
щодо застосування методів та засобів стабілізації сус-
пільно-політичної системи від типу дестабілізації та
ієрархічного рівня загроз суспільно-політичній стабіль-
ності.

2. Із сцієнтистської точки зору виокремлено дві гру-
пи закономірностей державного управління системою
профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній
стабільності, а саме: 1) залежність його природи, місця
в інструментарії та феноменології державного управ-
ління від: особливостей безпекового середовища, полі-
тичного режиму та характеру офіційного внутрішньо-
політичного дискурсу; 2) залежність організаційних
форм державного управління системою профілактики
та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності
від організаційного середовища держави.

3. На основі визначених закономірностей держав-
ного управління системою профілакики та протидії за-
грозам суспільно-політичній стабільності запропонова-
но авторський варіант градації принципів державного
управління вказаною системою: загальні (методо-
логічні), які необхідні для визначення місії системи
профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній
стабільності, які розробляються на основі законо-
мірностей першої групи; спеціальні (організаційні), на
основі яких можлива реалізація місії системи профілак-
тики та протидії загрозам суспільно-політичній стабіль-
ності, які розробляються на основі закономірностей
другої групи.

Визначення об'єктивних закономірностей та прин-
ципів державного управління системою профілактики
та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності
є важливим елементом теоретико-методологічного
підходу до наукового осмислення практичної реалізації
завдань забезпечення суспільно-політичної стабільності
України. Виходячи із вказаних принципів, можна сфор-
мулювати такі вимоги до державно-управлінської діяль-
ності щодо забезпечення суспільно-політичної стабіль-
ності України в сучасних умовах: системність, цілеспря-
мованість, безперервність, плановість, активність, гнуч-
кість.

Перспективним напрямом подальших досліджень
вбачається визначення місії, функцій та завдань систе-
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ми профілактики та протидії загрозам суспільно-полі-
тичній стабільності з урахуванням сучасних тенденцій
геополітичного протиборства.
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