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Питання підвищення стандартів соціального захисту населення
набуває особливої актуальності у складний періоди становлення,
трансформації та реформування держави. Як свідчить практика, саме у
цей час різко загострюються соціальні проблеми у суспільстві. Успіх у
вирішенні вищевказаних проблем залежить, в першу чергу, від
загального рівня економіки держави, а також від вдалої та успішної
державної соціальної політики. Система соціального захисту є
стратегічної сферою життєво важливих інтересів населення, якісні і
кількісні характеристики якої свідчать про рівень соціального,
економічного, правового і культурного розвитку держави і суспільства.
Особливості організації національної системи соціального захисту багато
в чому визначають порядок в країні, ступінь згоди в суспільстві, а також
стійкість і динаміка економічного і соціального розвитку.

В результаті функціонування системи соціального захисту населення
досягаються забезпечення державних стандартів, підвищення рівня
життя, поліпшення якості робочої сили, формування системи
трансфертів [1, с.67]. Система соціального захисту населення останніми
роками все більш виразно виділяється як самостійний і надзвичайно
важливий напрям реалізації державної соціальної політики, що має свою
ідеологію, чітко виражену вертикальну структуру і систему управління,
форми і технології реалізації, правову, фінансову, кадрову, науково-
методичну, матеріально-технічну і інформаційно-аналітичну
основи [1, с. 68].

Для встановлення сутності соціального захисту населення як об’єкту
публічного управління пропонується розглядати цю правову категорію у
широкому та вузькому сенсі, при цьому визначаючи це поняття у
широкому значенні як узгоджений механізм організаційно правових та
економічних заходів щодо забезпечення та реалізації соціальних прав
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людини і громадянина в державі, натомість у вузькому – як систему
спеціалізованих та вузько направлених заходів щодо захисту окремих
верств населення країни, зважаючи на певні критерії їх правового,
професійного та соціального статусу. Спільним для цих двох підходів є
те, що соціальний захист населення – це завжди певна діяльність
держави, яка здійснюється у рамках публічного управління. Така
діяльність спрямована на запобігання ситуаціям соціального ризику в
нормальному житті громадянина, що забезпечує підтримання
оптимальних умов життя, і закріплена у системі правових норм щодо
регулювання суспільних відносин, які складаються при задоволенні
потреб особи в належному матеріальному забезпеченні із спеціальних
фондів через індивідуальну форму розподілу, замість оплати праці чи як
доповнення до неї у випадках, передбачених законодавством, у розмірі
не нижчому від гарантованого державою мінімального рівня.

В загальному розумінні, публічне управління – це різновид суспільно
корисної діяльності, яка здійснюється певною сукупністю суб’єктів, у
тому числі органами державної влади. В зазначеному випадку
характерним є той факт, що публічне управління та державна влада
співпрацюють у тісному взаємозв’язку, який, відповідно до ч. 1 ст. 6
Конституції України, реалізовується згідно з принципом розподілу влади,
тобто органами законодавчої, виконавчої та судової влади. Окрім того,
публічне управління завжди здійснюється у контексті подій, що
відбуваються в суспільстві і в реальних соціально-економічних,
політичних і культурних умовах [2, с. 132]. Відповідно, публічне
управління не може бути ізольованим від суспільства, оскільки воно
реалізується частиною цього суспільства і в тісному взаємозв’язку із цим
суспільством.

Публічне управління реалізується шляхом функціонування
державних установ, через вирішення таких управлінських завдань, як
контроль, керівництво, планування, організаційне забезпечення,
забезпечення інформаційними технологіями, управління персоналом, та
оцінка «ефективності». Предмет публічного управління можна
охарактеризувати як системний аналіз діяльності державних органів як
політико-правового інституту управління суспільством і утворених
відповідних політико-правових і соціальних відносин. Метою публічного
управління є ініціювання групової діяльності громадян конкретної
держави, а також їх окремих спільнот, забезпеченні успішного
балансування і взаємодії між ними, а його сутність - у реалізації
керуючого впливу на визначені об`єкти. Одним з таких об’єктів є і
соціальний захист населення.

 Треба наголосити, що вектор шляхів реформування та розвитку
системи соціального захисту населення як об’єкта публічного управління
в Україні повинен бути направлений, в першу чергу, на впорядкування
та вирішення проблем, які до сьогодні навіть не були належним чином
систематизовані. У зв’язку з цим будуть виникати труднощі під час
розробки, удосконалення і ефективної реалізації загальних та
спеціальних засобів і методів публічного управління, в першу чергу це
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торкнеться вивчення державної соціальної політики, системного та
ситуаційного аналізу, програмно-цільових методів, системи експертних
оцінок, а також принципів, що є фундаментальними у сучасній теорії
публічного управління.
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