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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми.Розвиток ринкових відносин, процеси європейської 
інтеграції, різноманіття й складність розвитку регіонів викликають гостру потребу в 
обґрунтуванні нових підходів до формування системи державного регулювання 
розвитку соціальної сфери, яка б відповідала ключовим принципам, що домінують у 
розвинених країнах світу. Серед цих принципів можна назвати: соціальну 
справедливість, високу якість соціальних послуг через створення конкурентного 
середовища, наявність умов для самореалізації та задоволення матеріальних, 
духовних, культурних та інших потреб кожною людиною. 

Реалізація зазначених принципів може бути здійснена через низку системних 
заходів, які включатимуть як удосконалення діяльності суб’єкта управління органів 
державного управління й органів місцевого самоврядування та відносин між ними, 
так і створення умов для самостійного вирішення нагальних проблем 
територіальних громад органами самоорганізації населення, громадськими 
організаціями. Отже, необхідність методологічного забезпечення нової системи 
державного регулювання розвитку соціальної сфери стає важливою науковою 
проблемою.  

Теоретичними питаннями багатоаспектної проблеми державного регулювання 
розвитку соціальної сфери займається ціла низка відомих українських дослідників, 
зокрема Б. Адамов, С. Бандур, Л.Беззубко, М. Білинська, В. Бульба, 
М.Братковський, М. Долішній, В. Дорофієнко, Д. Карамишев, Т. Заяць, В. Куценко, 
Е. Лібанова, О. Поважний, В. Скуратівський, В. Степанов, А. Халецька, О. Черниш 
та ін. На дослідженні проблем підвищення соціальних стандартів і якості життя 
зосереджені, зокрема, І. Бондар, С. Кадомцева, А. Колот, В. Новіков, 
О. Мельниченко, В. Огаренко, В. Онікієнко та ін. Особливостям становлення та 
розвитку в Україні громадянського суспільства присвячені праці Л. Беззубко, 
О. Білик, М. Братковського, О. Ганюкова, О. Другова, С. Зелінського, Н. Калінкіної, 
Ю. Кірсанова, В. Нікітіна, С. Левицького, Г. Табачука, М. Шевченко та ін. 
Інструменти розвитку соціального партнерства в Україні перебувають у центрі 
уваги такихучених, як В. Гошовська, В. Данюк, Г. Задорожний, О. Зінченко, 
О. Коврига, Т. Ляшенко, Ю. Маршавін, Д. Неліпа, В. Смоловик та ін. 

Між тим, незважаючи на велику кількість загальних наукових праць, ще 
недостатньо обґрунтовані концептуальні засади державного регулювання розвитку 
соціальної сфери в умовах становлення громадянського суспільства в Україні. 
Таким чином, ця проблема набуває особливої актуальності в сучасних умовах 
розвитку суспільства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до напряму науково-дослідних робіт Донецького 
державного університету управління за темою «Теоретико-методологічні засади 
розроблення та функціонування механізмів державного управління на 
центральному, регіональному, галузевому рівнях в різних сферах суспільного 
життя» (номер держреєстрації 011U002889, 2011-2017рр.). У її межах автором 
науково обґрунтовано підходи щодо формування й функціонування механізмів 
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державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів. 
Мета й задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-

методологічних засад і науково-методичних підходів щодо формування й 
функціонування механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в 
умовах сучасних викликів. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких задач: 
– здійснити системний аналіз основних концепцій державної соціальної 

політики з метою групування наукових поглядів на це явище; 
– розвинути поняттєво-категорійний апарат щодо визначення соціальної 

політики, соціальної сфери; 
– з’ясуватиособливості, які зумовлюють системний характер соціальної сфери 

країни, з метою визначення основних завдань державного регулювання розвитку 
соціальної сфери; 

– проаналізувати досвід європейських країн щодо державного регулювання 
соціальної сфери з метою обґрунтування напрямів використання цього досвідув 
Україні; 

– узагальнитикласифікацію концепцій і підходів до моделювання системи 
державного регулювання розвитку соціальної сфери з метою обґрунтування 
впровадження в Україні відповідних заходів адаптаційного характеру; 

– обґрунтувати сутність механізму державного регулювання соціальної сфери 
в умовах сучасних викликів; 

– з’ясувати особливості  підвищення якості інформаційно-аналітичного 
забезпечення управлінських рішень у системі державного регулювання розвитку 
соціальної сфери, для чого визначити принципи, на яких має базуватися 
інформаційно-комунікативна діяльність; 

– визначити напрями впливу інститутів громадського суспільства на державну 
соціальну політику й запропонувати шляхи вдосконалення діяльності громадських 
організацій; 

– проаналізувати й доповнити принципи, на яких повинні базуватися сучасні 
механізми державного регулювання соціальної сфери; 

– обґрунтувати підходи щодо формування інституційного, організаційно-
правового й економічного механізмів державного регулювання розвитку соціальної 
сфери; 

– визначити функціональну структуру інформаційно-аналітичної системи 
прийняття управлінських рішень; 

– запропонувати поетапну схему організації державно-приватного партнерства 
для розвитку соціальної інфраструктури регіону; 

– визначити й науково обґрунтувати підходи щодо реалізації субсидіарної 
моделі державного регулювання соціальної сфери. 

Об’єктом дослідження є соціальна сфера України. 
Предметомдослідження єформування й функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів. 
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження явищ і процесів 

розвитку соціальної сфери становлять функціональніположення теорії державного 
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управління, економічної теорії, соціальної економіки, діалектичний підхід до 
аргументації висновків та рефлексивного теоретичного мислення, системний підхід 
до вивчення залежностей між цілим і його складовими, синергетичний підхід до 
пізнання принципів самоорганізації нерівноважних систем, а також сукупність 
інших загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: 

- логічного узагальнення, синтезу, аналізу, порівняння – для визначення 
особливостей, які зумовлюють системний характер соціальної сфери країни, а також 
для обґрунтування напрямів використання в Українієвропейського досвіду 
державного регулювання соціальної сфери; 

- історико-логічний, ретроспективний, конструктивний, феноменологічний, 
наукової абстракції та декомпозиції, дискримінантного аналізу – для авторського 
тлумачення таких категорій, як: соціальна політика, соціальна сфера, а також 
групування наукових поглядів на ці явища, для визначення сутності механізму 
державного регулювання соціальної сфери в умовах сучасних викликів; 

- програмно-цільовий, структурно-функціональний, дизайну механізмів, 
прогнозування, матричного позиціонування – для обґрунтування підходів щодо 
формування інституційного, організаційно-правового й економічного механізмів 
державного регулювання розвитку соціальної сфери, функціональної структури 
інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень, а також для 
розробкипоетапної схеми організації державно-приватного партнерства в розвитку 
соціальної інфраструктури регіону. 

Інформаційною основоюдля проведення дослідження слугувализакони 
України, а також законопроекти, подані до Верховної Ради України, законодавчі 
акти Кабінету Міністрів України, укази Президента України, рішення конференцій 
ООН, стратегії розвитку регіонів країн ЄС та інших країн світу, дані Державного 
комітету статистики України та його регіональних управлінь, Світового Банку, 
Європейської Комісії, матеріали обласних державних адміністрацій та обласних рад 
України, результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, а також власні 
дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розв’язанні актуальної 
науково-практичної проблеми – науково-теоретичному обґрунтуванні 
методологічних засад і практичних рекомендацій щодо формування й 
функціонування механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в 
умовах сучасних викликів. 

Наукова новизна результатів дослідження розкривається в таких положеннях: 
уперше: 
доповнено принципи, на яких базуються сучасні механізми державного 

регулювання соціальної сфери, а саме: синхронне оновлення економічних і 
соціальних відносин; наступність процесу соціальних реформ з урахуванням 
тяглості системи національних цінностей; використання механізмів фінансового 
самоврядування; поєднання державних, комерційних і добродійних засад у 
соціальному забезпеченні; запровадження змішаних форм фінансування соціальних 
заходів; запровадження механізму складання соціальних бюджетів; пріоритетність 
стимулювання й соціальної підтримки трудової активності населення; 
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гарантованість юридичного захисту соціальної політики; 
обґрунтовано наукові підходи щодо формування інституційного, 

організаційно-правового й економічного механізмів державного регулювання 
розвитку соціальної сфери, які на відміну від чинних базуються на нових 
принципах, на розробці та реалізації системи державної ідеї, яка слугувала б 
розвитку соціальної сфери держави, на розробленні системних технологій 
вирішення актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних проблем, що 
сприяє реалізації системних цілей державного регулювання розвитку соціальної 
сфери; 

визначено йнауково обґрунтовано підходи щодо реалізації субсидіарної 
моделі державного регулювання соціальної сфери, а саме: програмно-цільовий 
підхід; експертна й оціночна діяльність; проведення технологічно оформлених 
публічних конкурсів; упровадження неподаткових спонукальних механізмів для 
бізнесу танекомерційних організацій; забезпечення системи постійнодіючих 
переговорних майданчиків; укладання суспільних договорів; організація 
громадських слухань; 

удосконалено: 
упровадження в Україні схеми «м’якої» системної методології Ульріха, яку 

доповнено новою соціально-еволюційною моделлю спіральної динаміки Грейвза-
Коуена, що відображає виникнення й розвиток восьми систем цінностей, які існують 
спільно, по черзі визначаючи стратегію розвитку та впливаючи на вибір системи 
управління. 

визначення сутності механізму державного регулювання розвитку соціальної 
сфери в умовах сучасних викликівяк органічного компонента суспільства, яке 
самоорганізовується. Зародження елементів саме такого типу діяльності органів і 
суб’єктів влади спостерігається в процесі становлення нової української 
державності, проте їх визрівання, дифузія в нове управлінське середовище, 
перетворенняв прогресивну систему цілеспрямовано не забезпечується й навіть 
стримується. Головною причиною цього є неготовність нинішнього кадрового 
потенціалу державної влади до ефективної соціально орієнтованої організаційно-
управлінської діяльності в нових умовах. Вирішення цієї проблеми можливе за 
умови інноваційного підходу до розвитку механізмів державного управління; 

функціональну структуру інформаційно-аналітичної системи прийняття 
управлінських рішень, яка має спиратися на наявну соціально-економічну 
інфраструктуру; ураховувати масштабність і зміст розв’язуваних завданьна 
відповідному рівні ієрархії управлінської системи, яка може доповнюватися іншими 
підсистемами або, навпаки, скорочуватися за рахунок поглинання функціоналу 
одних підсистем функціоналом інших; 

поетапну схему організації державно-приватного партнерства  в розвитку 
соціальної інфраструктури регіону, а саме: перший етап – вибір проектів, які можуть 
бути реалізовані в рамках державно-приватного партнерства на основі програм 
розвитку соціальної сфери території; другий етап – вибір форми проекту державно-
приватного партнерства; третій етап – розробка додаткових умов партнерства; 
четвертий етап – визначення заходів контролю; п’ятий етап – визначення вимог до 
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післяпроектної роботи об’єкта після закінчення угоди про державно-приватного 
партнерства; 

 
дістало подальшого розвитку: 
групування наукових поглядів на досліджуванеявище, а саме: перша група 

концепцій передбачає комплексний погляд на державну соціальну політику як на 
ціль та інструмент економічного розвитку; у другу, укрупнену, групу концепцій 
можна об’єднати ті концепції, основа яких – соціальна справедливість, соціальне 
партнерство, і ті, які виходять із соціально-трудових відносин і їх стабілізації; третя 
група концепцій може об’єднати дві концепції: розгляд соціальної політики як 
інструменту, що пом’якшує негативні наслідки індивідуальної й соціальної 
нерівності, і виду суспільної діяльності, орієнтованої на соціальний захист; 

особливості, які зумовлюють системний характер соціальної сфери країни, де 
основним елементом системи виступає людина, яка є одночасно і об’єктом, і 
суб’єктом управління, а також основні завдання державного регулювання розвитку 
соціальної сфери, які базуються на відповідних принципах, а саме: зміщення 
пріоритетів розвитку суспільства в бік його соціальної складової; перехід від 
кількісних до якісних оцінок; підвищення якості життя в планованому континуумі; 
забезпечення взаємозв’язку й взаємозалежності якості життя людини та суспільства 
в цілому; формування спільних інтересів (екологія); визначення залежності між 
потребами й здатністю до їх задоволення; формування критеріїв оцінки якості життя 
людини відповідно до рівня розвитку суспільства; 

напрями використання зарубіжного досвіду в Україні: по-перше, необхідно 
поєднати соціальні й інноваційні орієнтації; по-друге,забезпечити наявності так 
званого соціального трикутника: сильний уряд – впливові профспілки – креативний 
бізнес; по-третє,створення умов для появи креативного бізнесу; по-четверте, 
забезпечення пропорційності в розподілі; по-п’яте, поєднання ринкових і 
неринкових методів; по-шосте, вирішення житлової проблеми. 

понятійно-категоріальний апарат щодо визначення соціальної політики та 
соціальної сфери, а саме: соціальна політика в прикладному, практичному сенсі – це 
сукупність конкретних заходів, спрямованих на життєзабезпечення населення, у 
широкому сенсі – це не стільки система заходів і засобів, скільки система 
взаємовідносин і взаємодій між соціальними групами, соціальними верствами 
суспільства, у центрі яких їх головна кінцева мета – людина, її добробут, соціальний 
захист і соціальний розвиток, життєзабезпечення й соціальна безпека населення в 
цілому; соціальна сфера – це складна, цілеспрямована, самоорганізована, що володіє 
властивостями інституціональності, відкрита система, яка має структуроване, здатне 
до саморозвитку внутрішнє середовище, що взаємодіє із зовнішнім середовищем і 
впливає на нього позитивно; 

принципи, на яких має базуватися інформаційно-комунікативна діяльність, а 
саме: ясності; єдності; стратегічного управління; регулювання інформаційних 
потоків в умовах сучасних викликів; зворотного зв’язку; партнерства; верифікації 
інформації; результативності; відкритості; самовдосконалення; мобілізації й 
стабілізації; координації; 
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напрями впливу інститутів громадського суспільства на державну соціальну 
політику: безпосередній вплив – розв’язання актуальних проблемних питань, які не 
можуть бути вирішені державою; консультативний – спрямуваннядержавної 
політики в правильне річище; інноваційний – розробка та демонстрація нових 
шляхів вирішення проблем; наглядовий – контроль за правильним виконанням 
державної політики; експертний – експертиза проектів законодавчих актів і програм 
соціального розвитку; інституційний – створення асоційованих структур;крім того, 
запропоновано шляхи вдосконалення діяльності громадських організацій, а саме: 
удосконалення механізмів співпраці місцевих органів влади з громадськими 
організаціями, зокрема щодо розвитку соціальної сфери; удосконалення механізму 
легалізації діяльності громадських організацій, зокрема щодо надання ними 
соціальних послуг населенню. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані в дисертаційному дослідженні положення у вигляді науково-
методологічних узагальнень та прикладних рекомендацій використовуються в 
практичній діяльності місцевих органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування України; навчальному процесі за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр». 

Запропоновані в дисертаційній роботі теоретичні положення, висновки та 
рекомендації впроваджені й показали свою практичну придатність та ефективність 
на різних рівнях державного управління, в тому числі у Державній інспекції України 
з питань праці, у структурних підрозділах Донецької обласної державної 
адміністрації, Харківської обласної державної адміністрації, районних державних 
адміністраціях. 

Обґрунтовані в дисертаційній роботі заходи використані Державною 
інспекцією України з питань праці при розробці «Програми гідної праці для країни 
на 2012-2015 роки», а також при організації взаємодії з органами місцевого 
самоврядування та громадськими організаціями при здійсненні покладених на цю 
інспекцію завдань (довідка № 32-10/01-1239 від 20.06.2014 р.) 

Авторські пропозиції щодо удосконалення напрямів впливу інститутів 
громадського суспільства на державну соціальну політику використані Донецькою 
обласною державною адміністрацією при розробці «Стратегії економічного і 
соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року» (довідка №12-
ВХ.838 від 13.03.2014р.). 

Обґрунтовані в дисертаційній роботі принципи, на яких базуються сучасні 
механізми державного регулювання соціальної сфери, а саме: синхронне оновлення 
економічних і соціальних відносин; наступність процесу соціальних реформ з 
урахуванням системи національних вартостей; використання механізмів 
фінансового самоврядування; поєднання державних, комерційних і добродійних 
засад у соціальному забезпеченні; запровадження змішаних форм фінансування 
соціальних заходів; запровадження механізму складання соціальних бюджетів; 
пріоритетність  стимулювання і соціальної підтримки трудової активності 
населення; гарантованість юридичного захисту соціальної політики використані 
Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної 
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адміністрації під час реалізації Стратегії сталого розвитку Харківської області на 
період до 2020 року (довідка № 07- 24/925 від 21.03.2014 р). 

Запропоновані в дисертаційній роботі заходи щодо формування і 
функціонування механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в 
умовах сучасних викликів впроваджені Антрацитівською районною державною 
адміністрацією Луганської області  при розробці Програми соціально-економічного 
розвитку району на 2014 р, а також при її виконанні (довідка № 210-6/214 від 
13.06.2014 р). 

Основні теоретико-методологічні та практичні положення щодо формування 
інституціонального, організаційно-правового і економічного механізмів державного 
регулювання розвитку соціальної сфери використані Чугуївською районною 
державною адміністрацією Харківської області при виконанні плану заходів 
реалізації Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік 
(довідка № 02-33/1142 від 17.03.2014 р.). 

Крім того, теоретичні розробки автора, практичні висновки і пропозиції, що 
випливають зі змісту дослідження, використовуються в навчальному процесі 
Донецького державного університету управління при викладанні таких дисциплін, 
як «Менеджмент в охороні здоров’я», «Менеджмент організацій соціального 
захисту» (довідка № 05-27/24від 14.03.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї й результати дослідження, 
особливо ті, що характеризують новизну й практичне значення, належать автору. 
Ідеї співавторів наукових праць у дисертації не використовувалися. Внесок автора в 
опубліковані колективні роботи конкретизований у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації.Основні положення та результати 
дослідження доповідалисяй обговорювалися протягом 2008–2014 рр. на 
міжнародних, національних, регіональних івишівських наукових заходах, а саме на: 
ІІ Міжнародній науково-практичнійКонференції «Державне регулювання 
соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу» (Україна, 
м. Харків, 2010); ІІ Міжнародній науково-практичній конференціїї «Проблемы 
рынка труда и формирования трудових ресурсов» (Російська Федерація, м. Москва, 
2011); Міжнародній науково-практичній конференції «Державне регулювання 
соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу»(Україна, Харків, 
2011);IVОрловських соціологічних читаннях «Управление в условиях динамічно 
развивающегося общества» (Російська Федерація, м. Орел, 2012); ХІІІ 
Міжнародному науковому конгресі «Публічне управління: виклики ХХІ століття» 
(Україна, м. Харків, 2013); І Міжнародній науково-практичній конференції 
«Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх 
вирішення» (Україна, м. Рівне, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Ольвійський форум – 2013: Стратегії країн причорноморського регіону в 
геополітичному просторі» (Україна, Миколаїв–Ялта, 2013); ІІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Регіональний розвиток – основа розбудови української 
держави» (Україна, м. Донецьк, 2013);Міжнародній науково-практичній 
конференції«Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації» (Україна, м. Хмельницький, 2013); ІV Міжнародній науково-
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практичній конференції«Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення» 
(Україна, м. Дніпропетровськ, 2013); ІХ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Образование и наука ХХІ век– 2013» (Болгарія, м. Софія, 2013); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Формування ефективних механізмів 
державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і 
практика» (Україна, м. Запоріжжя, 2013); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Научная индустрия европейского рынка» (Чеська Республіка, 
м. Прага, 2013); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука та 
інновація – 2013» (Польща, м. Пшемишль, 2013); І Міжнародній науково-практичній 
конференції «Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті 
сталого соціально-економічного розвитку» (Україна, м. Донецьк, 2013); ІІІ 
Міжнародній науково-методичній конференції «Шляхи забезпечення якості 
підготовки фахівців з економіки та підприємництва» (Україна, м. Харків, 2014); ІХ 
Міжнародній науково-практичній конференції «Альянс наук: вчений – вченому» 
(Україна, м. Рівне, 2014); Інтернет-конференція«Державне регулювання освітньо-
наукового забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері 
цивільного захисту» (Україна, м. Харків, 2014); VІІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних 
перетворень в суспільстві» (Україна, Донецьк–Святогірськ, 2014) та ін. 

Публікації. Основні наукові положення, висновки та рекомендації автора 
опубліковано в 54наукових роботах, у тому числі:2 монографії;27статтях у наукових 
фахових виданнях з державного управління, 4 статтях у зарубіжних виданнях, 1 
статті в іншому збірнику наукових праць, 20 тезах у матеріалах наукових 
конференцій загальним обсягом – 65,1 д.а., із яких особисто автору належить – 
57,6д.а.. 

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти 
розділів і висновків, які викладено на 471 сторінках друкованого тексту. Матеріали 
дисертації містять 49 рисунків, 3 таблиць, які наведено на 34 сторінках. Список 
використаних джерел зі 462 найменувань наведено на 50 сторінках, 1додатку – на 5 
сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Теоретичні засади функціонування механізмів 

державного регулювання соціальної сфери в Україні» досліджено еволюцію 
теорії державного регулювання соціальної сфери, визначено особливості 
державного регулювання розвитку соціальної сфери в Україні, розглянуто світовий 
досвід формування й розвитку механізмів державного регулювання соціальної 
сфери. 

У роботі доведено, що в сучасних умовах розвитку соціально-економічних 
систем все більшого значення набуває гуманітарна функція державного 
регулювання, що полягає у формуванні соціальної спрямованості економічної 
політики держави. 

Установлено, що на початковій стадії ринкових перетворень соціальна 
політика в Україні не розглядаласяяк один із ключових елементів загальної 
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економічної стратегії. Це призвело до виникнення цілоїнизки негативних явищ у 
розвитку соціальної сфери, а ціна економічних перетворень виявилася занадто 
високою, про що свідчить падіння рівня та якості життя населення на початку 
реформ.  

Досліджено еволюцію теорії державного регулювання соціальної сфери й 
визначено етапи цієї еволюції, а саме: перший етап –стихійна благодійність, що 
було домінантною з моменту формування сімейно-родових громад до кінця 
середньовіччя; другий етап – подальший розвиток громадської благодійності й 
формування в державі ставлення до злиднів і соціальної упослідженості як до 
пороку; третій етап – формування державно-адміністративної системи громадського 
піклування; четвертий етап – перехід соціальних функцій від суспільства до 
держави. 

Аналіз філософської й економічної літератури дозволив розглянути підходи 
щодо визначення соціальної політики, а саме: перша група підходів базується на 
ототожненні соціального й суспільного, унаслідок чого соціальна політика 
розглядається як «суспільні дії щодо вирішення проблем, які зачіпають все 
суспільство»; друга група підходів виходить у першу чергу із соціально-трудових 
відносин та орієнтована на їх стабілізацію; третя група підходів розглядає соціальну 
політику як вид суспільної діяльності, орієнтованоїв першу чергу на потенційно 
небезпечні шари населення – непрацездатних; четверта група розглядає соціальну 
політику як інструмент, що пом’якшує негативні наслідки індивідуальноїй 
соціальної нерівності через систему перерозподільних заходів; п’ята група підходів 
виходить із принципів соціальної справедливості та соціального партнерства як 
базових цінностей сучасного громадянського суспільства та соціальної держави. 

У процесі дослідження проаналізовано основні п’ять концепцій (підходів) 
соціальної політики, що дозволило провести більш укрупнене групування поглядів 
на це явище, а саме: перша група концепцій передбачає комплексний погляд на 
соціальну політику як на ціль та інструмент економічного розвитку; у другу групу 
концепцій можна об’єднати ті концепції, основа яких – соціальна справедливість, 
соціальне партнерство, і ті, які виходять із соціально-трудових відносин і їх 
стабілізації; третя група концепцій може об’єднати дві концепції: розгляд соціальної 
політики як інструменту, що пом’якшує негативні наслідки індивідуальної й 
соціальної нерівності, і як виду суспільної діяльності, спрямованої на соціальний 
захист.  

Аналіз і групування визначень і концепцій соціальної політики дозволили 
виробити широке й вузьке її тлумачення, а саме: соціальна політика в прикладному, 
практичному сенсі – це сукупність конкретних заходів, спрямованих на 
життєзабезпечення населення, у широкому сенсі– це не стільки система заходів і 
засобів, скільки система взаємовідносин і взаємодій між соціальними групами, 
соціальними верствами суспільства, у центрі яких їх головна кінцева мета – людина, 
її добробут, соціальний захист і соціальний розвиток, життєзабезпечення і соціальна 
безпека населення в цілому. 

У роботі доведено, що становлення ринкового господарства й одночасна 
гуманізація всього суспільного виробництва вимагає пріоритетного розвитку 
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передусім таких господарських систем, які пов’язані з безпосереднім задоволенням 
потреб людини й суспільства. До числа таких систем відноситься й соціальна сфера, 
у зв’язку з чим у роботі запропоновано авторське тлумачення цього явища як 
складної, цілеспрямованої, самоорганізованої, що володіє властивостями 
інституціональності, відкритої системи, яка має структуроване, здатне до 
саморозвитку внутрішнє середовище, що взаємодіє із зовнішнім середовищем і 
впливає на нього позитивно. 

Обґрунтовано особливості, які зумовлюють системний характер соціальної 
сфери країни(рис. 1), де основним елементом системи виступає людина, яка є 
одночасно і об’єктом, і суб’єктом управління. Тотожність і зближення об’єкта й 
суб’єкта управління, їх тісний взаємозв’язок і взаємозумовленість проявляються 
особливо чітко на регіональному рівні. 
 

 
Рис. 1.Особливості, які зумовлюють системний характер соціальної сфери країни 

 
Запропоновано комплексний підхід до регулювання соціальної сфери, який 

поєднує в собі галузевий підхід, згідно з яким соціальна сфера як система 
складається із сукупності окремих галузей, і територіальний підхід, згідно з яким 
соціальна сфера країни розглядається як система, базовим елементом якої виступає 
соціальна сфера регіону, у результаті чого розвиток окремих галузей соціальної 
сфери відбувається пропорційно, у взаємозв’язку одна з одною, а не ізольовано. 
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Такий підхід до соціальної сфери вимагає змін у системі державного управління, а 
саме: перерозподіл функцій між різними рівнями управління. 

У процесі дослідження визначено основні завдання державного регулювання 
розвитку соціальної сфери (рис. 2), які базуються на відповідних принципах, а саме: 
зміщення пріоритетів розвитку суспільства в бік його соціальної складової; перехід 
від кількісних до якісних оцінок; підвищення якості життя в планованому 
континуумі; забезпечення взаємозв’язку та взаємозалежності якості життя людини й 
суспільства в цілому; формування спільних інтересів (екологія); визначення 
залежності між потребами йздатністю до їх задоволення; формування критеріїв 
оцінки якості життя людини відповідно до рівня розвитку суспільства. 

 

 
 

Рис. 2. Основні завдання державного регулювання розвитку соціальної сфери 
 
На основі результатів аналізу європейського досвіду державного регулювання 

соціальної сфери в умовах фінансової кризи можнаокреслити низкунапрямів 
використання цього досвіду в Україні: по-перше, поєднання соціальнихта 
інноваційних орієнтацій; по-друге,формування так званого соціального трикутника: 
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сильний уряд – впливові профспілки – креативний бізнес; по-третє,створення умов 
для появи креативного бізнесу; по-четверте, забезпечення пропорційності в 
розподілі; по-п’яте, поєднання ринкових і неринкових методів; по-шосте, вирішення 
житлової проблеми. 

Обґрунтовано, що формування ефективного механізму державного 
регулювання соціальної сфери в Україні повинно здійснюватися на основі кращих 
зразків світового досвіду, однак з урахуванням специфіки вітчизняних умов 
соціально-економічного розвитку. Такий підхідпередбачаєрозробку відповідних 
заходів адаптаційного характеру.  

У другому розділі «Методологія дослідження державного регулювання 
розвитку соціальної сфери в сучасних умовах» проаналізовано методологічні 
засади дослідження системи державного регулювання розвитку соціальної сфери, 
науково-методичні підходи до державного регулювання розвитку соціальної сфери в 
сучасних умовах, специфіку державного регулювання розвитку соціальної сфери на 
регіональному рівні. 

У роботі доведено, що для дослідження державного регулювання розвитку 
соціальної сфери в умовах сучасних викликів доцільно використовувати наукові 
методи й підходи, розділені на три групи: загальні методи дослідження явищ і 
процесів управління; логічні методи пізнання; емпіричні методи дослідження. 

Використання зазначених методів у комплексі дозволило уточнитивизначення 
системи як цілеспрямованого комплексу взаємопов’язаних елементів будь-якої 
природи й відносин між ними. На підставі цього було запропоноване авторське 
тлумачення терміна«соціальна система» як цілеспрямованої діяльності людей, їх 
зв’язків, взаємодіїй взаємовідносин, спрямованихна досягнення заздалегідь 
визначеної мети. 

Було визначено особливі характеристики соціальної системи, такі як: 
багатовимірність факторів регуляції поведінки; численність контрольованих 
параметрів, що описують поведінку й стан системи; нестаціонарність процесів, що 
протікають у системі; інерційність і нелінійність; багатокритерійність процесу 
оцінки результатів роботи; багатоцільова спрямованість поведінки системи та її 
елементів; опис її структури як сукупності підсистем, об’єднаних за сутнісними 
ознаками. 

Управління складними соціальними системами зосереджено на суб’єктах та 
об’єктах управління, механізмах формування керівних впливів, способах і 
результатах їх впливу на об’єкти управління, у зв’язку з чим визначено об’єкти й 
суб’єкти державного регулювання розвитку соціальної сфери. 

На сучасному етапі розвитку України завдання побудови ефективних моделей 
державного управління соціальним розвитком є дуже актуальним. Моделювання 
системи державного управління соціальними процесами, об’єктами і явищами може 
починатися з відбору підходів і якісних методів моделювання. До останніх відносять 
графічний (діаграми, рисунки, графіки, карти, схеми), табличний та інші методи.  

Моделювання – це процес адекватного відображення найбільш істотних 
сторін досліджуваного об’єкта з тією точністю, яка необхідна для вирішення даної 
задачі. Теоретичною базою моделювання є теорія подібності. Подібність – це 
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однозначна взаємна відповідність двох об’єктів, за якої відомі функції переходу від 
параметрів одного об’єкта до параметрів іншого, а математичні описи таких об’єктів 
можуть бути перетворені в тотожні. Жорстка модель управління – як історична 
попередниця м’якої моделі – найбільш відома і найбільш поширена в сучасному 
світі. Але з розвитком демократичних принципів в управлінні зростає авторитет 
фахівців із менеджменту, накопичується досвід управління і зміцнюється 
управлінська культура, а також з урахуванням того, як сукупна праця вищого 
порядку витісняє сукупну роботу нижчого рівня, м’яка модель управління 
поступово витісняє жорстку.  

Проблеми формування та розвитку систем державного управління соціальною 
сферою й особливо її механізмів досліджувалися різними науковими школами, 
кожна з яких має певні методологічні відмінності в підходах і методах дослідження 
соціальних систем і розробці механізмів державного регулювання їх розвитком. 
Класифікацію цих підходів наведено на рис. 3.  

Рис. 3. Класифікація концепцій і підходів до моделювання систем державного 
управління 
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Розгляд підходів до моделювання державного регулювання розвитком 
соціальної сфери дозволило обґрунтувати впровадження в Україні схеми «м’якої» 
системної методології Ульріха, доповненої новою соціально-еволюційною моделлю 
спіральної динаміки Грейвза-Коуена (рис.4), яка відображає виникнення й розвиток 
восьми систем цінностей, що існують спільно, по черзі визначаючи стратегію 
розвитку та впливаючи на вибір системи управління (табл.1).Ці парадигми 
свідомості, або ціннісні комплекси, що включають духовні вірування, культурні ідеї, 
моральні принципи, моделі навчання і т. д., з’являються у міру виникнення потреби 
в них у процесі соціокультурної еволюції. Інтегральна модель спіральної динаміки 
відображає виникнення і розвиток восьми систем цінностей, які існують спільно, по 
черзі визначаючи стратегію розвитку та впливаючи на вибір системи управління.  

 

 
Рис. 4. «М’яка» системна методологія 

 
Соціальна система України знаходиться зараз на п’ятому рівні розвитку 

цінностей, оскільки основними стратегіями соціального розвитку на сьогодні 
розглядаються досягнення успіху, закріплення іміджу у світовому співтоваристві й 
зростання доходів, що повинно супроводжуватися впровадженням нових технологій 
і поступовим переходом на новий шостий рівень, який передбачає впровадження 
корпоративної соціальної відповідальності, розробку соціальних програм і проектів, 
відкриття благодійних фондів. 
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З урахуванням сучасних викликів дістали подальшого розвитку принципи, що 
лежать в основі спіральної динаміки, а саме: здатність актуалізувати нові ціннісні 
міми, не виключаючи старих; зміна життєвих умов може активувати ціннісні міми; 
кожен ціннісний мім проявляється у фазах; мислення по спіралі виявляється в русі 
від меншої складності до більшої.  

У процесі дослідження визначено, що модель управління системними 
цінностями дозволяє формувати стратегії з метою підвищення вартості соціального 
капіталу програми й уникнути переважання егоцентричного рівня ціннісних 
орієнтації, домінування матеріальних над соціально значущими й 
загальнолюдськими цінностями, тоді як сучасні програми орієнтовано на результат і 
не враховують життєвих цінностей учасників, що призводить до незадоволення 
місцем роботи й до збільшення плинності кадрів. 

У роботі встановлено, що процес вироблення державної соціальної політики 
як сукупність послідовних етапів моделювання діяльності органів влади повинен 
завершуватися оцінкою результатів політики, у зв’язку з чим запропоновано 
декілька видів оцінки соціальної політики, а саме: оцінка результатів конкретних 
політичних програм і проектів на основі думок різних груп і окремих людей; оцінка 
шляхом обліку й аналізу фінансових витрат; оцінка на підставі моніторингу 
поточних дій адміністративних органів і їх персоналу; оцінка результатів і наслідків 
реалізації загальнодержавних програм із використанням методології проектного 
управління.  

Механізм державного регулювання розвитком соціальної сфери, в умовах 
сучасних викликів слід визначати як органічний компонент суспільства, яке 
самоорганізовується. Зародження елементів саме такого типу діяльності органів і 
суб’єктів влади спостерігається в процесі становлення нової української 
державності, проте їх визрівання, дифузія в нове управлінське середовище, 
перетворення в прогресивну систему цілеспрямовано не забезпечується й навіть 
стримується. Головною причиною цього є неготовність нинішнього кадрового 
потенціалу державної влади до ефективної соціально орієнтованої організаційно-
управлінської діяльності в нових умовах. Вирішення цієї проблеми можливе за 
умови інноваційного підходу до розвитку механізмів державного управління.  

Концепція передбачає схему основних ціннісних мімів світу.  
Міми – інформаційні пакети, які, подібно до вірусів, переносяться від одного 

розуму до іншого, від громади до громади. Рухи і зупинки в процесі спіральної 
еволюції можуть відбуватися в будь-якому з напрямків – як вгору, так і вниз 
(еволюція чи інволюція). Спіраль моделі К. Грейвза не має верхньої межі; до неї 
необхідно додавати нові літери, цифри і кольори як нові рівні психологічного 
існування, які проявляються в людській природі. Під цінностями розуміються 
традиційні і ключові цінності соціальних корпорацій, загальнолюдські і сімейні, 
тобто нематеріальна сторона справи. Відповідно до теорії  Клера Грейвза, 
управління цінностями допомагає визначати причини виникнення конфліктів і 
розширює можливості мотивації, стимулювання персоналу. Рівні розвитку 
організаційних структур, з теорії  Грейвза, можна охарактеризувати залежно від 
прояву в компанії певних правил, норм і принципів взаємодії.Розглянемо 
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докладніше характеристику цінностей за рівнями спіралі розвитку та їх прояв у 
стратегіях компанії (табл. 1).  

Таблиця 1 
Рівні розвитку цінностей та їх прояв у стратегії організації (регіону) 

 

Рівень Характеристика 
цінностей Мислення Стратегії організації 

Перший 
(бежевий 
колір) 

Задоволення фізичних 
потреб: їжа, вода, тепло, 
розмноження 

Інстинктивне 

Задоволення фізичних потреб: їжа, 
вода, тепло, розмноження. 
Інстинктивна стратегія виживання. 
Етична стратегія – це те, що сприяє 
виживанню. Сучасні приклади: 
новонароджені й дуже старі люди.  

Другий 
(фіолето-
вий колір) 

Світ повний містичних 
сил і духів, яким 
необхідно поклонятися 
й служити або яких 
треба підкорювати 

Племінне 

Внутрішньокорпоративні стратегії: 
формування ритуалів та обрядів, 
встановлення табу, сильні традиції, 
сімейність всередині компанії  

Третій 
(червоний 
колір) 

Життя, як у джунглях, 
де сильний перемагає 
слабкого. Природа – це 
щось таке, що може 
бути завойоване  

Егоцентрич-
ним, силове 

Жорстокі конкурентоспроможні 
ринкові стратегії, рейдерство, рекет. 
Зовнішній лиск, імпульсивність у 
схваленні рішень, виживання ціною 
життя інших людей, співробітники – 
ніхто в компанії  

Четвертий 
(синій 
колір) 

Усе контролюється 
вищою силою, яка карає 
зло й нагороджує добро, 
стежить за 
дотриманням правил і 
виявляє відхилення від 
них 

Авторитарне, 
патріотичне, 
підпорядку-
вання влади 

Стратегії регламентації діяльності 
компанії: опис бізнес-процесів, 
посадові інструкції, положення, 
правила, методики, корпоративні 
стандарти  

П’ятий 
(помаран-
чевий 
колір) 

Світ повний ресурсів і 
можливостей зробити 
все краще й досягти 
процвітання 

Матеріалісти-
чне, націлене 

на 
суперництво  

Досягнення успіху, важливий імідж і 
зростання доходів; це супроводжується 
впровадженням нових технологій, 
обґрунтуванням будь-якого рішення 
мовою чисел  

Шостий 
(зелений 
колір) 

Оточення, у якому 
людина може знайти 
любов і виконати своє 
призначення  

Згода, 
консенсус, 

між особисті-
сні зв’язки 

Упровадження корпоративної 
соціальної відповідальності, розробка 
соціальних пакетів, відкриття 
благодійних фондів  

Сьомий 
(жовтий 
колір) 

Хаос, зміни є нормою, а 
невизначеність 
прийнята як стан буття 

Системне 
йінтегрувальн

е, орієнтація 
на бажання 

Розробка декількох сценаріїв розвитку 
компанії, принцип самостійності 
структурних одиниць, постійне 
навчання для оптимізації процесів 

Восьмий 
(бірюзо-
вий колір) 

Баланс 
взаємопов’язаних сил, 
де управління ризиками 
знаходиться в руках 
людини 

Цілісне, 
холістичне 

Глобальні стратегії, колективний 
розум, створення глобальної мережі 

 
Розглянуто показники ефективності соціального управління: розширення 

свободи вибору способу життя та головних життєвих благ, розширення 
можливостей отримання професійної освіти й розвитку; творчих здібностей; 
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підвищення рівня матеріального добробуту та якості життя; поліпшення здоров’я й 
продовження періоду активного, творчого життя; зміцнення національної та 
соціальної безпеки; підвищення рівня особистої безпеки, які реалізуються через 
прийняття соціальних стандартів. 

У процесі дослідження визначено джерела фінансування соціальної сфери 
(рис. 5), де вихідними елементами в системі бюджетного фінансування соціальної 
сфери є гарантії держави, причому їх обсяг зумовлюється не лише соціальними, але 
й економічними завданнями країни. 

 

 
 

Рис. 5. Джерела фінансування соціальної сфери 
 
Для вироблення чіткого розуміння того, що повинна становити собою система 

державного регулювання розвитку соціальної сфери регіону, визначено її специфіку 
з погляду управління: соціальна сфера є відкритою системою, що є складовою 
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частиною всього господарства регіону; специфіка управління соціальною сферою 
пов’язана з особливостями виробництва; головною метою управління соціальною 
сферою має бути підвищення якості життя населення; цілі всіх функціональних 
комплексів соціальної сфери – ідентичні, способи досягнення цілей – специфічні; 
якість наданих соціальних послуг повинна задовольняти як нормативні вимоги, так і 
потреби населення регіону; верховенство споживача соціальних послуг в ієрархії 
пріоритетів диктує необхідність здійснення діагностики й моніторингу якості життя 
населення. 

У третьому розділі «Проблеми державного регулювання розвитку 
соціальної сфери» зроблено прогнозування розвитку структурних складових 
соціальної сфери, схарактеризованісоціологічні оцінки функціонування механізмів 
державного регулювання розвитку соціальної сфери, виявлені проблеми 
інформаційного-аналітичного забезпечення державного регулювання розвитку 
соціальної сфери, а також проблеми взаємодії держави та громадянського 
суспільства у сфері реалізації соціальних програм. 

Доведено, що проблеми державного регулювання розвитку соціальної сфери 
значною мірою викликані недооцінкою суб’єкта управління прогностичних 
економіко-математичних або експертних оцінок, які, у свою чергу, обумовлені 
відсутністю необхідного технологічного рівня поточного та перспективного 
планування розвитку соціальної сфери, низьким рівнем менеджменту, несистемним 
обґрунтуванням соціального розвитку, небажанням оцінювати на прогностичній 
основі майбутній період економічних, фінансових і соціальних змін у діяльності 
галузевих та організаційно-правових структур соціальної сфери в умовах сучасних 
викликів. 

У роботі визначено, що істотні сучасні виклики (зміна кон’юнктури ринків 
товарів, послуг, курсів валют та акцій, інфляція, нормативно-правове 
регламентування здійснення тієї чи іншої діяльності, економічних процесів)не 
позбавляють суб’єктів управління розвитком структурних складових, 
господарюючих суб’єктів соціальної сферинеобхідності займатися прогнозуванням 
свого перспективного розвитку. 

Обґрунтовано, що стратегічний розвиток соціальної сфери може бути 
достатньою мірою забезпечений зі збереженням, наприклад, темпів економічного 
зростання, ефективності процесу надання послуг, виробництва продукції в рамках 
кожного з прогностичних сценаріїв національної економіки, регіону, розвитку 
галузевих складових. 

Результати соціологічних оцінювань функціонування механізмів державного 
регулювання розвитку соціальної сфери показали, що підвищенню ефективності 
цього процесу заважають незадовільна робота комунальних служб; низький рівень 
партнерства громадських організацій, органів державної влади й місцевого 
самоврядування, підприємництва у сфері надання послуг населенню; високий рівень 
корупції, особливо у закладах освіти й охорони здоров’я; низький рівень 
інформованості громадян; недотримання й не гарантування базових соціальних 
прав; не проведення соціальних реформ. 

У результаті експертного опитування запропоновано шляхи подолання 
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зазначених проблем, а саме: приведення регульованих тарифів на житлово-
комунальні послуги для населення до економічно обґрунтованого рівня; 
забезпеченнялише адресного характеру надання соціальної підтримки населенню; 
запровадження загальнообов’язкового накопичувального й добровільного 
накопичувального пенсійного страхування; перехід на страхову модель охорони 
здоров’я шляхом запровадження загальнообов’язкового медичного страхування; 
удосконалення системи підготовки випускників ВНЗ; збільшення оплати праці 
лікарів і вчителів. 

Доведено, що в умовах становлення демократичного суспільства питання 
підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення та ефективності 
управлінських рішень у системі державного регулювання соціальною сферою 
набувають особливої актуальності. Практика формування елементів інформаційно-
аналітичного забезпечення органів управління на базі сучасних комп’ютерних і 
телекомунікаційних технологій стикається з низкою серйозних недопрацювань, 
пов’язаних із загальною теоретичною складністю поставлених завдань, а також із 
недостатнім опрацюванням структур, форм, методів і механізмів управління на 
місцях. 

Визначено, що вдосконалення методів інформаційного забезпечення процесу 
реалізації державної інформаційної політики як складової державного управління 
має відбуватися зурахуванням входіві виходів та внутрішнього руху інформації в 
структурних підрозділах і між посадовцями органу, розподілу інформації між 
керівниками й виконавцями, доступу до інформації службовців різних категорій та 
інших моментів, пов’язаних із забезпеченням управлінської діяльності в соціальній 
сфері. 

Інформацію в управлінській діяльності державного апарату варто розглядати 
як певнусукупність різних повідомлень, відомостей, даних про відповідні предмети, 
явища, процеси, відносини. Ці відомості, будучи зібраними, систематизованими й 
перетвореними в придатну для використання форму, відіграють у державному 
регулюванні розвитку соціальної сфери важливу роль, оскільки характеризують 
інформаційну систему державного управління в соціумі як відкриту для взаємодії з 
іншими інформаційними системами суспільства, що є значущимчинником розвитку 
інформаційної системи державного управління й всієї державної інформаційної 
політики в цілому. 

У ході дослідження визначено принципи, на яких має базуватися 
інформаційно-комунікативна діяльність у системі державного регулювання 
розвитком соціальної сфери, а саме: ясності; єдності; стратегічного управління; 
регулювання інформаційних потоків в умовах сучасних викликів; зворотного 
зв’язку; партнерства; верифікації інформації; результативності; відкритості; 
самовдосконалення; мобілізації й стабілізації; координації. 

В умовах сучасних викликів розвиток співпраці державного, громадського та 
комерційного секторів відбувається на основі соціального партнерства, де виділено 
два основні види взаємовідносин – співробітництва й планування. 

Результати соціологічного дослідження показали, що рівень розвитку 
інститутів громадського суспільства в Україні є низьким. Така ситуація зумовлена 
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відсутністю протягом практично всіх років незалежності правових умов для 
створення й діяльності цих інститутів, недосконалістю механізмів співпраці з 
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, небажанням владних 
інституцій долучати громадські установи до процесу прийняття та реалізації 
управлінських рішень. 

Визначено напрями впливу інститутів громадського суспільства на державну 
соціальну політику: безпосередній вплив – розв’язання актуальних проблемних 
питань, які не можуть бути вирішені державою; консультативний – спрямування 
державної політики в правильне річище; інноваційний – розробка та демонстрація 
нових шляхів вирішення проблем; наглядовий – контроль за правильним 
виконанням державної політики; експертний – експертиза проектів законодавчих 
актів і програм соціального розвитку; інституційний – створення асоційованих 
структур. 

Доведено, що в сучасних умовах інформаційно-комунікаційні технології 
можуть стати новим інструментом розкриття потенціалу громадських структур, 
забезпечення більш активної участі громадян у діяльності органів державного 
управління, а також підвищення відповідальності та підзвітності влади, побудови 
сучасної демократичної системи державного управління і, як наслідок, сприятимуть 
ефективному розвитку соціальної сфери в Україні. 

У роботі визначеношляхи вдосконалення діяльності громадських організацій, 
а саме: удосконалення механізмів співпраці місцевих органів влади з громадськими 
організаціями, зокрема щодо розвитку соціальної сфери; удосконалення механізму 
легалізації діяльності громадських організацій, зокрема щодо надання ними 
соціальних послуг населенню. 

У четвертому розділі «Концептуальні підходи до формування механізмів 
державного регулювання розвитку соціальної сфери» запропоновано основні 
напрями вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку соціальної 
сфери в умовах сучасних викликів, обґрунтовано формування інституційного, 
організаційно-правового й економічного механізмів державного регулювання 
розвитку соціальної сфер, запропоновано інформаційне забезпечення державного 
регулювання розвитку соціальної сфери в Україні. 

Розглянувши національні моделі різних країн (рис.6), доведено, що основні 
виклики соціальної держави пов’язані зі світовою економічною кризою, під час якої 
була зруйнована ілюзія гармонії між економічним зростанням і розширенням 
практики централізованого розподілу соціально-економічних благ, у зв’язку з чим у 
числі основних напрямків удосконалення механізмів державного регулювання 
розвитку соціальної сфери в сучасній моделі соціальної держави вчені пропонують 
встановлення нових принципів взаємовідносин економіки й політики, пошук нових 
механізмів з’єднання закономірностей ринкової економіки зі зростаючим попитом 
на добробут, відмову від метафізичного розуміння принципу рівності як парадигми 
суспільної діяльності, підвищення особистого внеску споживачів соціальних благ у 
їх виробництво. Зроблено висновок, що суперечностіекономічних інтересів, що 
виникли в рамках формування сучасної структури суспільного відтворення в 
результаті фінансово-економічної кризи, які можна усунути лише завдяки 
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ефективній системі співпраці влади, бізнесу, суспільства: суперечність між 
національними інтересами країни в досягненні фінансової стабільності й інтересами 
корпоративного сектора, що залучив велику кількість зовнішніх кредитів; 
суперечність між реальним сектором економіки, зацікавленим у залученні 
недорогих довгострокових кредитів, і фінансовим сектором; суперечність між 
інтересами внутрішніх споживачів і орієнтованих на експорт галузей; суперечність 
всередині сектора домогосподарств, зацікавленого, з одного боку, у розвитку 
національного виробництва, з іншого, – у споживанні імпортної продукції. 

 

Рис. 6. Класифікація національних моделей соціальної держави західних країн 
 
Визначені суперечності перешкоджають пошуку джерел посткризового 

розвитку економіки України, орієнтованої на досягнення соціального миру, 
благополуччя громадян і реалізацію довгострокових інтересів підприємницького 
співтовариства, які потребують посилення інформаційної прозорості діяльності 
влади та бізнесу при здійсненні спільних проектів. 

Розглянуто принципи, на яких базуються сучасні механізми державного 
регулювання розвитку соціальної сфери (рис.7), у зв’язку з чим з урахуванням 
позитивного досвіду управління соціальними процесами в розвинутих ринкових 
країнах запропоновано перелічені принципи доповнити такими: синхронне 
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оновлення економічних і соціальних відносин; забезпечення наступності процесу 
соціальних реформ з урахуванням тяглості системи національних цінностей; 
використання механізмів фінансового самоврядування; поєднання державних, 
комерційних і добродійних засад у соціальному забезпеченні; запровадження 
змішаних форм фінансування соціальних заходів; запровадження механізму 
складання соціальних бюджетів; забезпечення пріоритетності стимулювання й 
соціальної підтримки трудової активності населення; гарантування юридичного 
захисту соціальної політики. 

 

 
 

Рис. 7. Принципи, на яких базуються сучасні механізми державного регулювання 
розвитку соціальної сфери 

 
Формування механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери 

на означених принципах варторозглядати як посилення гарантій досягнення 
національної злагоди, політичної та соціальної стабільності, активізації 
мотиваційних механізмів зайнятості та мобільності робочої сили, створення 
відповідного правового середовища функціонування ринку праці, реалізації 
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громадянами своїх соціально-трудових прав, створення надійної системи соціальних 
гарантій, збереженняй розвитку трудового потенціалу, що сприятиме формуванню 
солідарної соціальної структури українського суспільства, розвитку та закріпленню 
середнього класу як основного платоспроможного інвестора своєї країни. 

Застосування названих принципів максимізує рівень соціальної безпеки особи 
й суспільства, а також визначає чіткі пріоритети у формуванні та розвитку 
механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери на кожному 
конкретному етапі суспільного життя. 

У роботі обґрунтовано наукові підходи щодо формування інституційного, 
організаційно-правового й економічного механізмів державного регулювання 
розвитку соціальної сфери, які на відміну від чинних базуються на нових 
принципах, на розробці та реалізації системи державної ідеї, яка слугувала б 
розвитку соціальної сфери держави, на розробленні системних технологій 
вирішення актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних проблем, які 
слугують реалізації системних цілей державного регулювання розвитку соціальної 
сфери. 

Визначено, що ефективність державного регулювання розвитку соціальної 
сфери вимірюється тим, якоюмірою досягається мета. У такому разі критерій 
ефективності державного управління соціальною сферою – це здатність державних 
структур на різному рівні успішно вирішувати економічні, соціальні, фінансові, 
організаційні й інші завдання, досягати поставлених цілей, погоджувати й 
координувати економічні, соціальні й політичні інтереси різних груп населення, 
діючи при цьому у визначеному правовому полі. 

Аналіз правового регулювання права на доступ до інформації дозволяє 
стверджувати, що українське законодавство у сфері доступу до інформації має 
декларативний характер, не зовсім відповідає міжнародним і європейським 
стандартам у цій сфері, є розпорошеним і неузгодженим. З огляду на це 
запропоновано принципи, відповідно до яких повинна формуватися інформаційно-
аналітична робота органів державного регулювання соціальної сфери: 
загальнонаукові принципи, на яких ґрунтуються всі соціальні науки; соціально-
політичні принципи, що відображають вимоги, зумовлені залежністю змісту й 
спрямованості соціальної політики держави від загальних засад соціально-
економічної політики, що визначає концептуальні підходи до вибору пріоритетів у 
соціальному захисті населення; правові принципи; організаційні принципи, які 
формують зміст вимог до структури та персоналу, що працює в органах державного 
регулювання соціальної сфери. 

Запропоновано функціональну структуру інформаційно-аналітичної системи 
прийняття управлінських рішень (рис. 8). Цяінформаційно-аналітична система має 
спиратися на наявну соціально-економічну інфраструктуру; ураховувати 
масштабність і зміст розв’язуваних завдань на відповідному рівні ієрархії 
управлінської системи, яка може доповнюватися іншими підсистемами або, 
навпаки, скорочуватися за рахунок поглинання функціоналу одних підсистем 
функціоналом інших. 

Інформаційно-технологічні нововведення в державному управлінні повинні 
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мати комплексний характер, бути пов’язані з одночасним і погодженим 
використанням інформаційних, організаційних, правових, соціально-психологічних, 
кадрових, технічних і багатьох інших факторів. Усе це вимагає комплексного 
підходу, якісної зміни як системи роботи з інформацією, так і функціональної й 
організаційної структур управління, складу й структури всієї управлінської 
діяльності, характеру і побудови управлінських відносин та інших управлінських 
дій.  

 

 
 

Рис. 8. Функціональна структура інформаційно-аналітичної системи прийняття 
управлінських рішень 

 
Зроблено висновок, щоформування сучасної інформаційно-аналітичної та 

програмно-технічної систем підтримки управлінських рішень надасть можливість 
органам державної влади й місцевого самоврядування повно й оперативно 
аналізувати та оцінювати ситуацію щодо розвитку соціальної сфери. 

У п’ятому розділі «Механізми взаємодії органів державного управління та 
інститутів громадянського суспільства в процесі реалізації соціальної 
політики» визначено державні механізми забезпечення функціонування 
громадянських інститутів в Україні, удосконалено державно-приватне партнерство у 
розвитку соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського 
суспільства в Україні; розроблено субсидіарну модель державного регулювання 
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соціальної сфери: сутність і зміст. 
У роботі доведено, що під інститутами громадського суспільства слід розуміти 

громадські структури, які функціонуютьнезалежно від держави або за її підтримки й 
діяльність яких, по-перше, породжує права-відносини, спрямовані на реалізацію та 
захист цими структурамисвоїх прав і свобод, вирішення загальних завдань у 
галузіекономіки, соціального розвитку, культури та інших сферах суспільного 
життя, по-друге, здатна впливати на державні інститути йзахищати людей від 
необґрунтованого втручання цих інститутів у суспільне життя. 

Під механізмом формування й підтримки громадянських інститутів 
суспільства визначено сукупність суспільних і державно-правових відносин, 
суб’єкти яких за допомогою різних методів, способів і засобів, з урахуванням 
правових, політичних, соціальних та економічних факторів впливають на 
виникнення інститутів громадянського суспільства й на розвиток інститутів 
громадянського суспільства. Основні напрямки безпосереднього формування та 
підтримки громадянських інститутів суспільства за допомогою державно-правового 
механізму представленні на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Напрямки безпосереднього формування та підтримки громадянських 
інститутів суспільства за допомогою державно-правового механізму 
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Державними утвореннями, що сприяють формуванню громадянських 
інститутів суспільства, слід вважати утворені органами державної влади шляхом 
прийняття спеціальних нормативних правових актів про їх створення (як правило, 
Законів України та Указів Президента України) органи (ради, комісії, комітети 
тощо), покликані сприяти реалізації, охороні і захисту прав і свобод людини і 
громадянина шляхом діалогу з державним органом, які володіють такими 
властивостями:  

– складання органів формується, як правило, не за професійною ознакою, а з 
урахуванням суспільного статусу і морально-етичного авторитету його членів у 
суспільстві;  

– обговорення і прийняття членами даних органів рішення базується на їх 
професійних знаннях, або рекомендаціях (інструкціях) державного органу, при 
якому вони створені, або на їх життєвому досвіді і практичних навичках, а також на 
узагальненні думки суспільства, незалежних правозахисних організацій та інших 
громадянських інститутів суспільства;  

– прийняті даними органами рішення носять рекомендаційний для державного 
органу, при якому вони створені, характер;  

– свою діяльність вони ведуть у суворо визначених законом межах (структура, 
чисельний склад, перелік повноважень, конкретні права та обов’язки, 
відповідальність).  

Особливість Української держави полягає в тому, що їй історично відводяться 
більш широкі функції, ніж деяким європейським державам. Багато в чому причина 
цього криється у великому просторі, різноманітті, особливості національного 
характеру. Все це передбачає посилення організуючого початку в державі. Тільки 
зміцнюючи державу, підвищуючи ефективність влади, можна зібрати разом 
різноманітні території і перетворити їх в єдине ціле. Вихід криється в розробці таких 
принципів діяльності держави та формуванні основних напрямків реалізації 
державно-правового механізму, за допомогою яких можна буде підвищувати рівень 
добробуту громадян, зміцнювати статус його суб’єктів, сприяючи тим самим 
збереженню і розвитку України. 

 Держава і громадянське суспільство в рамках демократичного устрою 
зацікавлені в підтримці один одного, підвищенні ефективності своєї діяльності. 
Громадянське суспільство не здатне без сильної держави задовольнити значну 
частину вимог суспільства, а держава повинна бачити в громадянському суспільстві 
його специфічну роль у створенні демократії.  

Важливим компонентом громадянського суспільства в Україні є різноманітні 
організаційно-правові форми громадських об’єднань – громадські організації, рухи, 
фонди, установи, політичні партії та органи громадської самодіяльності. Громадське 
об’єднання слід розуміти у двох значеннях: як одну з форм вираження громадянами 
своїх інтересів і прояву їх суспільної (публічної) активності, що виражається у 
відстоюванні власних прав та інтересів, і як створене громадянами у формі 
юридичної особи добровільне, самоврядне, некомерційне формування, чия 
діяльність об’єднує громадян, відповідаючи їх спільним інтересам і цілям.  

Законна діяльність громадських інститутів неможлива без волі держави (в 
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особі уповноважених органів), без державних механізмів функціонування 
громадських інститутів, без розробки законодавчої бази для діяльності громадських 
об’єднань.  

В Україні доцільність використання державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері підкреслюється низьким рівнем застосування передових методів 
управління – протягом довгого часу зазначена сфера була об’єктом прямого 
державного управління, тому зараз особливо потребує використання потенціалу 
підприємницьких структур. Крім того, у соціальній сфері особливо високі потреби в 
ресурсах для реалізації поставлених завдань соціально-економічного розвитку. 
Загальною та найбільш гострою для всіх галузей і видів діяльності соціальної сфери 
є проблема відсутності стабільного і достатнього бюджетного фінансування, 
наслідком чого стає погіршення якості послуг та обслуговування, скорочення їх 
обсягу. При цьому зростають потреби суспільства в даних послугах, вимоги до рівня 
обслуговування, якості послуг та соціально-економічної ефективності діяльності 
закладів, створюється протиріччя, яке може вирішитися за допомогою залучення 
ресурсів підприємницьких структур.  

Згідно із законодавством України державно-приватне партнерство – це 
система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації яких 
ресурси обох партнерів об’єднуються з відповідним розподілом ризиків, 
відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними для взаємовигідної 
співпраці на довгостроковій основі у створенні (відновленні) нових та/або 
модернізації (реконструкції) діючих об’єктів, які потребують залучення інвестицій, 
та користуванні (експлуатації) такими об’єктами. В Україні закон «Про державно-
приватне партнерство» передбачає реалізацію проектів лише у формі договору, тоді 
як, наприклад, у ряді європейських країн такого обмеження немає, переважно 
створюється спеціальна структура у формі юридичної особи за участю публічного і 
приватного партнера, у ряді випадків – ще за участю фінансових інститутів. У 
рамках даного об’єднання й укладаються договори, що дозволяє досягти 
максимальної структурованості і прозорості операції 

Зроблено висновок, що в Україні доцільність використання державно-
приватного партнерства в соціальній сфері мотивована низьким рівнем застосування 
передових методів управління: протягом тривалогочасу зазначена сфера була 
об’єктом прямого державного управління, тому зараз вона особливо потребує 
використання потенціалу підприємницьких структур.  

Визначено, що в соціальній сфері як потенційної сфері формування державно-
приватного партнерства, проекти державно-приватного партнерствамаютьпевну 
специфіку, яка виявляється в такому: у проектах державно-приватного партнерства 
щодо послуг соціальної сфери домінує соціальна мета; соціальна мета, як правило, є 
метою державного партнера; об’єктом державно-приватного партнерства в 
соціальній сфері, як правило, виступає сукупний об’єкт (соціальний, економічний і 
духовний); для забезпечення якості партнерства необхідним є ретельний відбір 
індикаторів контролю; при створенні умов для партнерських відносин необхідним є 
врахування додаткових можливостей для інвестора в отриманні доходів у процесі 
функціонування об’єкта партнерства. 
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У процесі дослідження визначено аспекти мотивації бізнесу до участі в 
державно-приватному партнерстві з метою розвитку соціальної інфраструктури 
(рис.10), а саме: економічну, опосередковано-економічну, соціальну, політичну, 
ідеологічну. 

 

 
 

Рис. 10. Аспекти мотивації бізнесу до участі в державно-приватному партнерстві в 
розвитку соціальної інфраструктури 

 
Запропонована поетапна схема організації державно-приватного партнерства в 

розвитку соціальної інфраструктури регіону, а саме: перший етап – вибір проектів, 
які можуть бути реалізовані в рамках державно-приватного партнерства на основі 
програм розвитку соціальної сфери  території; другий етап – вибір форми проекту 
державно-приватного партнерства; третій етап – розробка додаткових умов 
партнерства; четвертий етап – визначення заходів контролю; п’ятий етап – 
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визначення вимог до післяпроектної роботи об’єкта після закінчення угоди про 
державно-приватного партнерство. Визначено нинішні тенденції світового розвитку, 
які впливають на основні напрями вдосконалення сучасної моделі соціальної 
держави, серед яких: суперечність між необхідністю проведення політики 
протекціонізму та невідповідністю цієї політики принципам свободи торгівлі; 
покладення обов’язкущодо соціальної підтримки іммігрантів на власних громадян у 
зв’язку зі свободою переміщення й міграції; виконання соціальних програм у рамках 
розвитку й реалізації концепції єдиного соціального простору, викладеної в 
Європейській соціальній хартії. 

Обґрунтовано, що базовою альтернативою чинній системі соціального захисту 
може служити субсидіарна соціальна політика, сутність якої полягає в тому, що 
вирішення соціальних завдань має передусім здійснюватися силами малих одиниць 
суспільства,а втручання органів місцевого самоврядування та державних структур 
потрібней допускається лише тоді, коли це неминуче, коли ті чи інші завдання ці 
одиниці суспільства не здатні вирішити самостійно.  

Визначено принципи субсидіарності для формування ефективної соціальної 
політики, а саме: профілактика; соціальне інвестування; інтерактивність; 
толерантність; прозорість; відкритість; безперервність; публічна конкурентність; 
договірне партнерство. 

У роботівизначено й обґрунтовано підходи щодо реалізації субсидіарної 
моделі державного регулювання соціальної сфери, а саме: програмно-цільовий 
підхід; експертна й оціночна діяльність; проведення технологічно оформлених 
публічних конкурсів; упровадження неподаткових спонукальних механізмів для 
бізнесу і некомерційних організацій; забезпечення системи постійнодіючих 
переговорних майданчиків; укладення суспільних договорів; організація 
громадських слухань. 

Зроблено висновок, що формування середнього класу додасть стійкості всій 
соціальній конструкції й послужить основою для подолання найбільш негативних 
наслідків соціального розколу. 

 
ВИСНОВКИ 

Отримані в ході дослідження результати в сукупності розв’язують важливу 
науково-практичну проблему обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо 
формування й функціонування механізмів державного регулювання розвитку 
соціальної сфери в умовах сучасних викликів. 

1. Доведено, що в умовах сучасних викликів все більшого значення набуває 
гуманітарна функція державного регулювання суспільних процесів, яка полягає у 
формуванні соціальної спрямованості економічної політики держави, що пов’язана з 
безпосереднім задоволенням потреб людини й суспільства. 

2. Системний аналізосновних концепцій державної соціальної політики 
дозволив провести більш укрупнене групування поглядів на це явище, а саме: перша 
група концепцій передбачає комплексний погляд на соціальну політику як на ціль та 
інструмент економічного розвитку; друга група об’єднуєті концепції, основа яких – 
соціальна справедливість, соціальне партнерство, і ті, які виходять із соціально-
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трудових відносин і їх стабілізації; третя група концепцій може об’єднати дві 
концепції, які розглядають соціальну політику як інструмент, що пом’якшує 
негативні наслідки індивідуальної й соціальної нерівності, і як вид суспільної 
діяльності, спрямованої на соціальний захист. 

3. Аналіз й групування визначень концепцій соціальної політики дозволили 
розвинути поняттєво-категорійний апарат щодо визначення соціальної політики та 
соціальної сфери. Відповідно соціальну політику в прикладному, практичному сенсі 
можна розглядати як сукупність конкретних заходів, спрямованих на 
життєзабезпечення населення, а в широкому сенсі– не стільки як систему заходів і 
засобів, скільки як систему взаємовідносин і взаємодій між соціальними групами, 
соціальними верствами суспільства, у центрі яких їх головна кінцева мета – людина, 
її добробут, соціальний захист і соціальний розвиток, життєзабезпечення й 
соціальна безпека населення в цілому. Соціальну сферу можна визначити як 
складну, цілеспрямовану самоорганізовану, що володіє властивостями 
інституціональності, відкриту систему, яка має структуроване, здатне до 
саморозвитку внутрішнє середовище, що взаємодіє із зовнішнім середовищем і 
впливає на нього позитивно. 

4. Визначено особливості, які зумовлюють системний характер соціальної 
сфери країни, де основним елементом системи виступає людина, яка є одночасно і 
об’єктом, і суб’єктом управління, а також основні завдання державного 
регулювання розвитку соціальної сфери, які базуються на принципах: зміщення 
пріоритетів розвитку суспільства в бік його соціальної складової; переходу від 
кількісних до якісних оцінок; підвищення якості життя в планованому континуумі; 
забезпечення взаємозв’язку й взаємозалежності якості життя людини й суспільства в 
цілому; формування спільних інтересів (екологія); визначення залежності між 
потребами йздатністю доїх задоволення; формування критеріїв оцінки якості життя 
людини відповідно до рівня розвитку суспільства. 

5. На основі результатів аналізу європейського досвіду державного 
регулювання соціальної сфери в умовах фінансової кризи запропоновано 
низкунапрямів використання цього досвідув Україні: по-перше, поєднання 
соціальнихта інноваційних орієнтацій; по-друге,забезпечення наявності так званого 
соціального трикутника: сильний уряд – впливові профспілки – креативний бізнес; 
по-третє,сприяння появі креативного бізнесу; по-четверте, забезпечення 
пропорційності в розподілі; по-п’яте, поєднання ринкових і неринкових методів; по-
шосте, вирішення житлової проблеми. 

6. Розгляд концепцій і підходів до моделювання державного регулювання 
розвитку соціальної сфери дозволили обґрунтувати впровадження в Україні схеми 
«м’якої» системної методології Ульріха, доповненої новою соціально-еволюційною 
моделлю спіральної динаміки Грейвза-Коуена, яка відображає виникнення й 
розвиток восьми систем цінностей, що існують спільно, по черзі визначаючи 
стратегію розвитку та впливаючи на вибір системи управління. 

7. Обґрунтовано сутність механізму державного регулювання розвитку 
соціальної сфери в умовах сучасних викликів як органічного компонента 
суспільства, яке самоорганізовується. Зародження елементів саме такого типу 
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діяльності органів і суб’єктів влади спостерігається в процесі становлення нової 
української державності,проте їх визрівання, дифузія в нове управлінське 
середовище,перетворенняв прогресивну систему цілеспрямовано не забезпечується 
й навіть стримується. Головною причиною цього є неготовність нинішнього 
кадрового потенціалу державної влади до ефективної соціально орієнтованої 
організаційно-управлінської діяльності в нових умовах. Вирішення цієї проблеми 
можливе за умови інноваційного підходу до розвитку механізмів державного 
управління. 

8. Дістали подальшого розвитку принципи, на яких має базуватися 
інформаційно-комунікативна діяльність, а саме принципи: ясності; єдності; 
стратегічного управління; регулювання інформаційних потоків в умовах сучасних 
викликів; зворотного зв’язку; партнерства; верифікації інформації; 
результативності; відкритості; самовдосконалення; мобілізації й стабілізації; 
координації. 

9. Визначено напрями впливу інститутів громадського суспільства на 
державну соціальну політику: безпосередній вплив – розв’язання актуальних 
проблемних питань, які не можуть бути вирішені державою; консультативний – 
спрямування державної політики в правильне річище; інноваційний – розробка та 
демонстрація нових шляхів вирішення проблем; наглядовий – контроль за 
правильним виконанням державної політики; експертний – експертиза проектів 
законодавчих актів і програм соціального розвитку; інституційний – створення 
асоційованих структур. Крім цього, запропоновано шляхи вдосконалення діяльності 
громадських організацій, а саме: удосконалення механізмів співпраці місцевих 
органів влади з громадськими організаціями, зокрема щодо розвитку соціальної 
сфери; удосконалення механізму легалізації діяльності громадських організацій, 
зокрема щодо надання ними соціальних послуг населенню. 

10.Доповнено принципи, на яких базуються сучасні механізми державного 
регулювання соціальної сфери: синхронне оновлення економічних і соціальних 
відносин; наступність процесу соціальних реформ з урахуванням тяглості системи 
національних цінностей; використання механізмів фінансового самоврядування; 
поєднання державних, комерційних і добродійних засад у соціальному забезпеченні; 
запровадження змішаних форм фінансування соціальних заходів; запровадження 
механізму складання соціальних бюджетів; пріоритетність стимулювання й 
соціальної підтримки трудової активності населення; гарантованість юридичного 
захисту соціальної політики. 

11. Обґрунтовано наукові підходи щодо формування інституційного, 
організаційно-правового й економічного механізмів державного регулювання 
розвитку соціальної сфери, які, на відміну від чинних, базуються на нових 
принципах, на розробці та реалізації системи державної ідеї, яка слугувала б 
розвитку соціальної сфери держави, на розробленні системних технологій 
вирішення актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних проблем, які 
слугують реалізації системних цілей державного регулювання розвитку соціальної 
сфери. 

12. Визначенофункціональну структуру інформаційно-аналітичної системи 
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прийняття управлінських рішень. Ця система має спиратися на наявнусоціально-
економічну інфраструктуру; ураховувати масштабність і зміст розв’язуваних 
завдань на відповідному рівні ієрархії управлінської системи, яка може 
доповнюватися іншими підсистемами або, навпаки, може скорочуватися за рахунок 
поглинання функціоналу одних підсистем функціоналом інших. 

13. Запропонована поетапна схема організації державно приватного 
партнерствав розвитку соціальної інфраструктури регіону, яка включає: перший 
етап – вибір проектів, які можуть бути реалізовані в рамках державно приватного 
партнерства на основі програм розвитку соціальної сфери території; другий етап –
вибір форми проекту державно-приватного партнерства; третій етап – розробка 
додаткових умов партнерства; четвертий етап – визначення заходів контролю; 
п’ятий етап – визначення вимог до післяпроектної роботи об’єкта після закінчення 
угоди про державно приватне партнерство. 

14. Визначено й обґрунтовано підходи щодо реалізації субсидіарної моделі 
державного регулювання соціальної сфери, а саме: програмно-цільовий підхід; 
експертна й оціночна діяльність; проведення технологічно оформлених публічних 
конкурсів; упровадження неподаткових спонукальних механізмів для бізнесу 
йнекомерційних організацій; забезпечення системи постійнодіючих переговорних 
майданчиків; укладення суспільних договорів; організація громадських слухань. 
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АНОТАЦІЯ 

Дєгтяр О.А. Формування і функціонування механізмів державного 
регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів. – На 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 
управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – 
Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України. 
– Донецьк, 2014.  

Дисертація присвячена дослідженню проблеми формуванняй функціонування 
механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних 
викликів. У роботі проаналізовано еволюцію теорії державного регулювання 
соціальної сфери, визначено особливості державного регулювання розвитку 
соціальної сфери в Україні, розглянуто світовий досвід формування й розвитку 
механізмів державного регулювання соціальної сфери. 

Проаналізовано методологічні засади дослідження системи державного 
регулювання розвитку соціальної сфери, науково-методичні підходи до державного 
регулювання розвитку соціальної сфери в сучасних умовах, специфіку державного 
регулювання розвитку соціальної сфери на регіональному рівні. 

Зроблено прогнозування розвитку структурних складових соціальної сфери, 
надані соціологічні оцінки функціонування механізмів державного регулювання 
розвитку соціальної сфери, виявлені проблеми інформаційного-аналітичного 
забезпечення державного регулювання розвитку соціальної сфери, а також 
проблеми взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері реалізації 
соціальних програм. 

Запропоновано основні напрями вдосконалення механізмів державного 
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регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів, обґрунтовано 
формування інституційного, організаційно-правового й економічного механізмів 
державного регулювання розвитку соціальної сфер, запропоновано інформаційне 
забезпечення державного регулювання розвитку соціальної сфери в Україні. 

Визначенодержавні механізми забезпечення функціонування громадянських 
інститутів в Україні, удосконалено державно-приватне партнерство в розвитку 
соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства в 
Україні, розроблено субсидіарну модель державного регулювання соціальної сфери. 

Ключові слова: соціальна сфера, соціальна політика, механізми державного 
регулювання, інформаційно-аналітичне забезпечення, державно-приватне 
партнерство, сучасні виклики, субсидіарна модель, громадське суспільство. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дегтярь О.А. Формирование и функционирование механизмов 
государственного регулирования развития социальной сферы в условиях 
современных вызовов.– На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по государственному 
управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. 
– Донецкий государственный университет управления Министерства образования и 
науки Украины. – Донецк, 2014. 

Диссертация посвящена исследованию проблеме формированию и 
функционированию механизмов государственного регулирования развития 
социальной сферы в условиях современных вызовов. В работе проанализирована 
эволюция теории государственного регулирования социальной сферы, определены 
особенности государственного регулирования развития социальной сферы в 
Украине, рассмотрен мировой опыт формирования и развития механизмов 
государственного регулирования социальной сферы. 

Проанализированы методологические основы исследования системы 
государственного регулирования развития социальной сферы, научно-методические 
подходы к государственному регулированию развития социальной сферы в 
современных условиях, специфика государственного регулирования развития 
социальной сферы на региональном уровне. 

В работе доказано, что для исследования государственного регулирования 
развития социальной сферы в условиях современных вызовов целесообразно 
использовать научные методы и подходы, которые разделены на три группы: общие 
методы исследования явлений и процессов управления; логические методы 
познания; эмпирические методы исследования. 

Сделано прогнозирование развития структурных составляющих социальной 
сферы, предоставлены социологические оценки функционирования механизмов 
государственного регулирования развития социальной сферы, выявлены проблемы 
информационно-аналитического обеспечения государственного регулирования 
развития социальной сферы, а также проблемы взаимодействия государства и 
гражданского общества в сфере реализации социальных программ. 

Определено, что совершенствование методов информационного обеспечения 
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процесса реализации государственной информационной политики как 
составляющей государственного управления должно происходить с учетом: входов 
и выходов; внутреннего движения информации в структурных подразделениях и 
между должностными лицами органа; распределения информации между 
руководителями и исполнителями; доступа к информации служащих различных 
категорий и других моментов, связанных с обеспечением управленческой 
деятельности в социальной сфере. 

Предложены основные направления совершенствования механизмов 
государственного регулирования развития социальной сферы в условиях 
современных вызовов, обосновано формирование институционального, 
организационно-правового и экономического механизмов государственного 
регулирования развития социальной сферы, предложено информационное 
обеспечение государственного регулирования развития социальной сферы в 
Украине. 

Предложено функциональную структуру информационно-аналитической 
системы принятия управленческих решений. Эта система должна: основываться на 
существующей социально-экономической инфраструктуре; учитывать 
масштабность и смысл решаемых задач на соответствующем уровне иерархии 
управленческой системы, которая может дополняться другими подсистемами или, 
наоборот, может сокращаться за счет поглощения функционала одних подсистем 
функционалом других. 

Сделан вывод, что в Украине целесообразность использования 
государственно-частного партнерства в социальной сфере мотивировананизким 
уровнем применения передовых методов управления: в течение долгого времени 
указанная сфера была объектом прямого государственного управления, поэтому 
сейчас она особенно нуждается в использовании потенциала предпринимательских 
структур. 

Определено, что в социальной сфере как в потенциальной области 
формирования государственно-частного партнерства проекты такого партнерства 
имеют определенную специфику, которая проявляется в следующем: в проектах 
государственно-частного партнерства по услугам социальной сферы доминирует 
социальная цель; социальная цель, как правило, является целью государственного 
партнера; объектом государственно-частного партнерства в социальной сфере, как 
правило, выступает совокупный объект (социальный, экономический и духовный); 
для повышения качества партнерства необходимо тщательно отбирать индикаторы 
контроля; для развития партнерства необходимо учитывать дополнительные 
возможности для инвестора в получении доходов в процессе функционирования 
объекта партнерства. 

Ключевые слова: социальная сфера; социальная политика; механизмы 
государственного регулирования; информационно-аналитическое обеспечение; 
государственно-частное партнерство; современные вызовы; субсидиарная модель; 
гражданское общество. 
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ANNOTATION 
Diegtiar O.A. Formation and Functioning of Mechanisms for State Regulation 

of Social Sphere Development under Conditions of Current Challenges. – Manuscript. 
Thesis for the Degree of the Candidate of Sciences in Public Administration with 

specialization 25.00.02 – Donetsk State University of Management under the Ministry of 
Education and Science of Ukraine. – Donetsk, 2014. 

The thesis under consideration is devoted to the problem of formation and 
functioning of the mechanisms for state regulation of the social sphere development under 
the conditions of current challenges. The work researches the evolution of the theory of 
state regulation of the social sphere development. The special features of state regulation 
of the social sphere development in Ukraineare identified. The world experience of 
forming and developing of the mechanisms for state regulation of the social sphere 
developmentis reviewed.  

The thesis analyzes the methodological basis for researching the system of state 
regulation of the social sphere development, scientific and methodological approaches to 
state regulation of the social sphere development in the current context, specific 
characteristics of state regulation of the social sphere development on the regional level. 

The development of the social sphere structural components is forecast; a 
sociological evaluation of the mechanisms for state regulation mechanisms for state 
regulation of the social sphere development is given; the problems of information and 
analytical support for state regulation of the social sphere development, as well as thoseof 
the state-civil society interaction in the field of social program realizationare revealed. 

The main directions of improving the state regulation mechanisms for the social 
sphere development in the context of current challengesare suggested; formation of the 
institutional, organizational, legislative and economic mechanisms for state regulation of 
the social sphere developmentare substantiated; the information support for state 
regulation of the social sphere development in Ukraineis proposed. 

The state mechanisms for supportingpublic institutions in Ukraineare offered; the 
state-private partnership in developing social infrastructure under the conditions of civil 
society development in Ukraineis improved; a subsidiary model for state regulation of the 
social sphereis developed. 

Key words: social sphere, social policy, state regulation mechanism, information 
and analytical support, state-private partnership, current challenges, subsidiary model, 
civil society. 

 
 


