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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз досліджень, присвячених сучасним соціально$еко$

номічним викликам щодо здоров'я населення в умовах Украї$

ни, а також орієнтація процесу державотворення на утверджен$

ня європейських цінностей і асоціацію України з Європейським

союзом, свідчить, що для України розпочався новий етап роз$

витку, який характеризується як спільними з прогресивними краї$

нами, так і специфічними національними рисами [1; 4 ].

У першу чергу слід відзначити, що наша країна, маючи намір

асоціації з ЄС, повинна орієнтуватись на так звану Європейську

соціальну модель, в забезпечення якої ЄС вкладає біля 50 %

валового продукту, а відтак, перед нашою державою стоять

значні соціально$економічні виклики. З іншого боку, кризовий

стан економіки країни, обтяжений агресією сусідньої держави,

бойовими діями і руйнуванням економіки Сходу України, утво$

рює значний виклик щодо сталого розвитку держави і впевне$

ності у завтрашньому дні населення [3].

Разом з тим, на нинішньому етапі розвитку в Україні

здійснюється складний, динамічний демократичний перехід до

політично свідомого, відповідального громадянського суспільства

нової якості, в якому поступово підвищується роль участі грома$

дян в державному управлінні, забезпеченні їх прав і свобод.

Успішність процесів суспільної трансформації, які відбува$

ються у складних умовах економічної, соціальної кризи і військо$

вих дій на сході України, залежить від ефективної скерованості

суспільних змін та врахування викликів і вимог, що сформува$
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лися на даний час в Україні, зокрема, щодо адекватної соціаль$

но$психологічної адаптації населення до нових умов, що є та$

кож актуальним як для збереження здоров'я населення країни,

так і для формування нового здорового суспільства.

У цих складних умовах, в першу чергу, необхідним є фор$

мування нової системи державного управління на європейських

принципах належного врядування, а саме — відкритості, відпо$

відальності, ефективності та узгодженості, а також впроваджен$

ня зазначеного в Угоді про асоціацію України до ЄС принципу

— "здоров'я населення в усіх політиках держави" [2].

МЕТА РОБОТИ
Метою даної роботи є окреслити завдання і визначити шля$

хи і методи державного управління, необхідні для формування

стратегії соціально$психологічної адаптації населення України

до сучасних реалій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Учасники Круглого столу, що відбувся в Національній ака$

демії державного управління при Президентові України

(5.12.2014 р.), — провідні фахівці з державного управління та

керівники науково$освітніх закладів визначили актуальні завдан$

ня для державного управління щодо соціально$психологічних

проблем в Україні. Зокрема Кукушкін К. М., заступник началь$

ника управління Державної служби з соціальної, професійної

адаптації та психологічної реабілітації ветеранів війни та учас$



Інвестиції: практика та досвід № 2/2015102

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ників АТО при Кабінеті Міністрів України, підкреслив акту$

альність проблеми і привернув увагу до необхідності прийняття

відповідного закону та координації поки що розрізнених дій

фахівців і волонтерів. Пінчук І. Я., директор Українського нау$

ково$дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та нар$

кології МОЗ України та інші учасники наводили обгрунтовані

дані щодо кількості населення (біля 5 млн), яке потребує соц$

іально$психологічної допомоги. Обговорили заходи з форму$

вання державної стратегії соціально$психологічної адаптації

населення, відновлення його здоров'я та розробки технологій

державного управління і місцевого самоврядування для їх реа$

лізації. Було визначено, що такий підхід сприяє інвестиціям в

відновлення здоров'я населення і надасть можливість забезпе$

чити суспільні трансформаційні процеси щодо утвердження гро$

мадянського суспільства, спрямування цих процесів на інтегра$

цію до Європейського союзу, а також закладає основи розвит$

ку національної економіки, забезпечує як відновлювальне еко$

номічне зростання після тривалої рецесії національного госпо$

дарства, так і його сталий розвиток, націлений на досягнення

конкурентоспроможності національної економіки в умовах гло$

бальних викликів і реалізації стратегічного курсу входження Ук$

раїни в Євросоюз.

Об'єктивною причиною необхідності наукового осмислен$

ня соціально$психологічних ризиків в нашому суспільстві є на$

копичення упродовж багатьох років негативних домінант та по$

треба у забезпеченні виходу держави на траєкторію сталого

розвитку, розбудови демократичних засад державотворення.

Перед українським суспільством стоїть чітке завдання знай$

ти підходи і методи, які б утворили ідеологічні і практичні стрижні

перетворень та позитивних змін у суспільстві і державі. При цьо$

му слід враховувати, що з огляду на численні суперечності в сус$

пільному житті та непередбачувані обставини реалізація держав$

ної стратегії соціально$психологічної адаптації населення не буде

легкою, відбуватиметься протягом тривалого періоду і потре$

буватиме об'єднаних зусиль декількох галузей управління. Для

узгодження цих дій необхідні зусилля органів державного уп$

равління і місцевого самоврядування. В процесі формування

стратегії соціально$психологічної адаптації населення провідну

роль має відігравати державне управління різного рівня орган$

ізації, що базується на:

— науковому обгрунтуванні відповідальності і участі систе$

ми органів державної влади і органів місцевого самоврядуван$

ня в цих процесах;

— обгрунтованому впровадженні в практику державного

управління і місцевого самоврядування ефективних сучасних

технологій і методів соціально$психологічної адаптації населен$

ня, апробованих світовою практикою;

— налагодженні підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації наукових та науково$педагогічних кадрів компетен$

тних щодо реалізації стратегії соціально$психологічної адаптації

та реабілітації населення.

Проблеми утворення державної стратегії соціально$психо$

логічної адаптації населення в контексті суспільно$політичних

реформ потребують наступних дій:

— організації моніторингу рівня соціально$психологічної

адаптованості різних верств і категорій населення України,

військовослужбовців і їхніх сімей до умов, пов'язаних із суспіль$

ними змінами та зовнішньою військовою агресією;

— налагодження чіткої координації зусиль держави, при$

ватного сектора та громадськості щодо прискореної підготов$

ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації достатньої

кількості фахівців, здатних надавати населенню та учасникам

бойових дій належну соціально$психологічну допомогу;

— впровадження ефективних інноваційних технологій та

методів соціально$психологічної адаптації та реабілітації насе$

лення;

— створення розгалуженої мережі територіальних центрів

надання соціально$психологічної допомоги особам, які постраж$

дали в ході АТО;

— удосконалення системи підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації практичних психологів до роботи з со$

ціально$психологічної адаптації та реабілітації населення;

ВИСНОВКИ
Представлені і обговорені на засіданні Круглого столу нау$

ково обгрунтовані погляди науковців і представників держав$

ного управління надають можливість констатувати, що в Україні

назріла необхідність державної координації розрізнених зусиль

представників сфери освіти, охорони здоров'я, соціальної сфе$

ри та громадських організацій щодо соціально$психологічної

адаптації населення до сучасних складних умов розвитку дер$

жави.

З цією метою було запропоновано:

1. Утворити на базі Національної академії державного уп$

равління координаційний Центр наукової та управлінської діяль$

ності з питань формування державної стратегії соціально$пси$

хологічної реабілітації населення.

2. Розробити у співпраці з громадськими організаціями за$

ходи щодо реалізації державної стратегії соціально$психологі$

чної адаптації населення.

3. Залучити до розпочатої роботи всі зацікавлені організації

в здійсненні соціально$психологічної адаптації населення та учас$

ників бойових дій, як то — соціальні служби, заклади медичної

допомоги та освіти, релігійні організації та інші.

4. Упорядковані рекомендації направити в органи держав$

ної влади: Адміністрацію Президента, Державну службу Украї$

ни у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної опе$

рації, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної

політики та Міністерство освіти і науки України, а також коміте$

ти Верховної Ради України з розглянутих проблем.
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