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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Проводячи реформування системи соціального за$

хисту в т.ч. і обслуговування та надання якісних соціаль$

них послуг населенню, актуальною стає проблема пе$

реформатування та переорієнтації закладів, установ,

організацій, соціальних служб і галузевого Міністерства

соціальної політики на інноваційну діяльність, яка грун$

тується на дослідженні, вивченні та тиражуванні найк$

ращих практик і розробленні нових моделей професій$

ної діяльності з вирішення тих чи інших соціальних про$

блем, які супроводжують людей в складних життєвих

обставинах.

Акцентуючи увагу на науково$прикладному ме$

ханізмі державного управління системою соціальних

послуг доводиться констатувати, що на сьогодні

Міністерством освіти і науки не проводиться підготовка

науково$педагогічних кадрів з галузі знань 1301 "Со$

ціальне забезпечення". Національною Академією Украї$

ни не визначено окремого наукового напряму з галузі

знань 1301 "Соціальне забезпечення", а це все негатив$

но позначається на дослідженні соціальних послуг та

розробленні науково$прикладних теорій та методик з

їх удосконалення.
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У статті розкрито сутність терміну "науково�прикладний механізм державного управління си�

стемою соціальних послуг", виокремлено та охарактеризовано ключові аспекти і недоліки підго�

товки науковців для системи соціального захисту населення з надання соціальних послуг. Оха�

рактеризовано фундаментальні і прикладні наукові дослідження та їх роль у системі соціаль�

них послуг. Проаналізовано сучасний стан науково�прикладних досліджень державного управ�

ління системою соціальних послуг.

The article reveals the essence of the concept of "scientific and applied the mechanism of state

control in the system of social services," seen and are characterized in key aspects and disadvantages

of scientific training for the social security system with the provision of social services. Are

characterized in fundamental and applied research and their role in the system of social services.

Analyzed sovrevennoe condition applied research governance system of social services.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Джерельною базою написання даної статті є наукові

праці, публікації вітчизняних та міжнародних вчених і дос$

лідників, які досліджували різні аспекти соціальної робо$

ти та системи соціальних послуг. Питання теорії та практи$

ки соціального обслуговування, державного управління і

системи соціальних послуг вразливим категоріям населен$

ня вивчалися науковцями В. Загорським, А. Михненко,

П. Надолішним, Л. Тюптьою, І. Івановою, Л. Скоропадою,

І. Звєрєвою, Т. Семигиною, І. Миговичем та ін.

Кращому розумінню понятійно$термінологічного

апарату державного управління в системі соціального

забезпечення сприяли також роботи таких вітчизняних

дослідників і науковців, як М. Головатий, І. Студеняка,

Б.Сташківа, Н.Болотіної та ін.

Написанню статті передувало грунтовне вивчення авто$

ром вітчизняної системи соціального захисту населення, різні

аспекти яких розкриваються в наукових роботах, публікаціях

таких вчених і дослідників, як С. Бандур, К. Батигіної, Н. Бо$

лотіної, Н. Борецької, К. Ващенко, М. Мокляк, О. Новікова,

О. Палій, М. Кравченко, О. Петроє, О. Піщуліна, О. Савченко,

Ю. Саєнко, Т. Семигіної, Б. Сташківа, В. Скуратівського,

П. Ситніка, В. Трощинського, Н. Ярош та ін.
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ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Незважаючи на існування цілої низки наукових

праць і публікацій, в яких розкриваються різні аспекти

системи соціального захисту населення, питання науко$

во$прикладного механізму державного управління сис$

темою соціальних послуг залишаються не досліджени$

ми. З огляду на викладене вище обгрунтовується вибір

автором теми статті та актуалізується потреба в прове$

денні відповідного дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування ролі науково$

прикладного механізму державного управління систе$

мою соціальних послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Реформування системи соціального захисту в пе$

ріод глобальної економічної кризи супроводжується

складними та неоднозначними процесами щодо нау$

ково$професійної підготовки фахівців здатних вико$

нувати поставлені завдання не зважаючи на негативні

внутрішні та зовнішні чинники. Переформатування та

переорієнтація структурних підрозділів Міністерства

соціальної політики на інноваційну діяльність повин$

на грунтуватись на вивченні, дослідженні, аналізі та

тиражуванні позитивних результатів з вирішення

складних життєвих обставин, в яких опинились люди

[5].

Дослідження та аналіз ефективних та інноваційних

форм професійної діяльності в системі надання соціаль$

них послуг повинен базуватися не на стихійній основі, а

носити цілеспрямований характер, який грунтується на

теоретичній та науково$прикладній основі і здатний за$

безпечити подальший розвиток механізмів державного

управління системою соціального захисту. Якщо про$

аналізувати види соціальних послуг: соціально$побутові,

психологічні, соціально$педагогічні, соціально$медичні,

реабілітаційні, соціально$економічні, юридичні, інфор$

маційні, послуги з працевлаштування та ін., що вимагає

концентрації на собі широкого кола наукових та про$

фесійних знань [6].

Перелік вищезазначених послуг потребує багато$

гранного та скрупульозного науково$прикладного до$

слідження з визначенням найширшого кола людей яким

вони необхідні в складний період їх життя.

Не менш важливим напрямом дослідження системи

соціальних послуг є заклади, установи, організації, со$

ціальні служби та їх форми власності і управління.

Згідно зі ст. 12 Закону "Про соціальні послуги" сфе$

ра надання соціальних послуг заснована на використанні

та розвитку всіх форм власності і складається з держав$

ного та недержавного секторів. До державного сектору

входять суб'єкти, що надають соціальні послуги і знахо$

дяться в державній власності, управління якими

здійснюється центральними органами виконавчої влади.

Комунальний сектор включає установи та заклади

комунальної власності, які надають соціальні послуги і

знаходяться в підпорядкуванні органів місцевого само$

врядування. Управління державним та комунальним сек$

торами здійснюється відповідними органами виконав$

чої влади та органами місцевого самоврядування.

До недержавного сектору відносяться громадські,

благодійні, релігійні організації та фізичні особи, ді$

яльність яких пов'язана з наданням соціальних послуг.

Управління сектором здійснюється в порядку, визначе$

ному законодавством та відповідними статутами [6].

Одним із форм, яку необхідно використовувати у

процесі державного управління системою соціальних по$

слуг є підготовка фахівців що здатні вирішити поставлені

професійні завдання. Особливого значення в цьому про$

цесі набуває науково$прикладний характер системи соц$

іальних послуг, що базується на передовому досвіді [6].

Передовий досвід є одним із найефективніших дже$

рел нових ідей, підходів, технологій, який можна вивча$

ти та досліджувати як в процесі практичної діяльності,

так і професійної підготовки.

Передовий досвід — це один із аспектів науково$

прикладного механізму державного управління в сис$

темі надання соціальних послуг. Науковий аспект меха$

нізму державного управління в системі соціальних по$

слуг базується на грунтовному дослідженні та аналізі

існуючих практик і виниклих або супровідних проблем,

які ускладнюють або не дають можливості отримати ба$

жані результати в наданні соціальних послуг [5].

На сьогодні можна констатувати, що через від$

сутність виокремленої наукової спеціальності галузі

знань 1301 "Соціальне забезпечення" дослідження дер$

жавного управління в системі соціальних послуг цілес$

прямовано не проводяться, і тому немає обгрунтованих

методик на вирішення "гострих" соціальних проблем.

Досліджений міжнародний досвід щодо надання соц$

іальних послуг в країнах Євросоюзу з різних галузей знань

не дозволяє бездумно копіювати його в українську систе$

му соціальних послуг через багато відмінностей:

— нормативно$правової бази;

— стандартів життя;

— можливостей використання матеріальних та

фінансових ресурсів;

— способів фінансування;

— форм та напрямів наукових досліджень;

— тощо [8].

Відповідно до вищезазначеного є нагальна необхідність

дослідити та проаналізувати ефективні моделі надання со$

ціальних послуг та рекомендувати ті, що можуть бути імпле$

ментовані в систему соціальних послуг України.

Науково$прикладний механізм державного управ$

ління системою соціальних послуг можна розглядати у

трьох основних аспектах:

— підготовка фахівців з надання соціальних послуг;

— практична діяльність з надання соціальних послуг

людям, що опинились в складних життєвих обставинах;

— наукові знання з їх категоріальним апаратом, що

грунтується на системі закономірностей, принципів, підходів

та забезпечений відповідними методами дослідження [4].

Автором досліджено, що теорія і практика системи

соціальних послуг базується на наукових знаннях, резуль$

татах досліджень та аналізі практичної діяльності соціаль$

них служб, установ організацій та фахівців, що управля$

ють, планують, організовують та надають соціальні послу$
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ги, а саму теорію системи соціальних послуг можна розг$

лядати як сукупність понять, концепцій, що відображають

закони, закономірності, принципи та тенденції її розвит$

ку, обгрунтовують моделі практики і форми забезпечення

людей, що опинились у складних життєвих обставинах.

Розвиток теорії системи соціальних послуг відбу$

вається на підставі наукових досліджень споріднених

наук таких, як: економіка, психологія, соціологія, пра$

во, державне управління тощо, осмисленням емпірич$

ного досвіду, створенням нових методик діяльності.

Система соціальних послуг вибудовує свою методо$

логію на здобутих у процесі практичної діяльності дока$

зових знань та аналізі практики. Важливим у цьому аспекті

є науково$теоретичні обгрунтування природи соціальних

проблем та способи їх розв'язання або усунення і саме на

цей аспект спрямована наукова діяльність, яка досліджує

та на підставі отриманих результатів, викристалізовує нові

знання або моделі вирішення поставлених завдань.

Розглядаючи науково$прикладний механізм дер$

жавного управління системою соціальних послуг слід

зазначити, що на сьогодні не існує чітко вибудованої

моделі цього процесу.

На нашу думку, перш ніж продовжити дослідження на$

уково$прикладного механізму державного управління сис$

темою соціальних послуг, необхідно витлумачити основні

поняття такі, як: фундаментальні та прикладні наукові дос$

лідження, науковий та науково$прикладний результат.

На сьогодні більшість науковців вважають — що фун$

даментальні наукові дослідження — це науково$теоре$

тична та експериментальна діяльність, спрямована на

одержання нових знань про закономірності розвитку при$

роди, суспільства, людини їх взаємозв'язку [3, с. 555].

Прикладні наукові дослідження — наукова і науко$

во$технічна діяльність, спрямована на одержання і ви$

користання знань для практичних цілей [3, с. 555].

На підставі проведених фундаментальних та при$

кладних наукових досліджень ми отримуємо результа$

ти, які трактуються як:

— нове знання, одержане в процесі фундаменталь$

них досліджень та зафіксоване на носіях наукової інфор$

мації: доповіді, монографічного дослідження тощо;

— нове конструктивне чи технологічне рішення, ек$

спериментальний зразок, закінчене випробування, роз$

робка яка може бути впроваджена в суспільну практи$

ку [3, с. 555].

Розглядаючи реабілітаційні послуги, як один з видів

соціальних послуг, що базується на застосуванні різних

технічних засобів реабілітації таких, як автомобілі візки

для пересування, слухові апарати, протези різних членів

тіла тощо, ми не можемо обійтися без науково$технічної

діяльності, що спрямована на одержання і використання

нових знань у всіх галузях техніки і технології, а її основ$

ними формами (видами) є науково$дослідні, науково$кон$

структорські, проектно$конструкторські, технологічні,

пошукові та проектно$пошукові роботи, виготовлення дос$

лідних зразків або партій науково$технічної продукції та

інші роботи пов'язані з доведенням наукових та науково$

технічних знань до стадії практичного їх використання.

Здійснюючи соціальний захист військовослуж$

бовців, учасників АТО, що потребують сьогодні різних

видів протезування та соціальних послуг державі необ$

хідно розробити механізм державного управління соці$

альними послугами, який би забезпечував ці послуги

вчасно та в повному обсязі, відповідно до потреб та

науково$технічного прогресу. А це розроблення тих

інструментів державного регулювання, які дозволять

вести технологічні, пошукові та проектно$пошукові ро$

боти з виготовлення дослідних зразків, а в подальшому

партій науково$технічної продукції.

Грунтовних науково$прикладних досліджень потре$

бують також ті категорії людей, що перебувають у

складних життєвих обставинах, серед яких діти$сиро$

ти, інваліди, люди похилого віку.

Досліджуючи науково$прикладний механізм дер$

жавного управління системою соціальних послуг слід

зазначити, що він має кілька напрямів дослідження: нор$

мативно$правовий, організаційно$інформаційний,

фінансовий, кадровий та освітній. Не дослідивши бодай

однієї з них і не вийшовши на оптимальні моделі функ$

ціонування, не можливо забезпечити ефективну діяль$

ність системи соціальних послуг.

Безумовно, ми не можемо не бачити прикладного

спрямування наукових досліджень у системі соціальних

послуг, яка складається з двох взаємопов'язаних та

взаємообумовлених складових: теоретико$методолог$

ічної та прикладної.

Науково$прикладне дослідження в системі соціальних

послуг — це процес дослідження соціальних, економіч$

них, психологічних та інших явищ і проблем людей, що

опинились у складних життєвих обставинах, в якому на$

працьовуються теоретико$емпирічні систематизовані знан$

ня про форми, методи та засоби соціальної підтримки.

Науково$прикладний механізм державного управління

системою соціальних послуг — це наукова діяльність спря$

мована на дослідження явищ, процесів, складних життє$

вих обставин в житті людей з метою напрацювання нових

знань, форм, методів та засобів для застосування їх в прак$

тичній діяльності соціальних служб, закладів, установ,

організацій з метою удосконалення управління системою

надання соціальних послуг населенню.

Процес соціального забезпечення громадян має

складний багатогранний характер і свої складові такі,

як: теоретична та практична підготовка і результати на$

уково$дослідної роботи в галузі.

Професійну підготовку фахівців для галузі знань 1301

"Соціальне забезпечення" повинні супроводжувати не тільки

результати наукових досліджень, а й науково$дослідна

робота магістрантів, викладачів, що проводять професійну

підготовку та професіоналів$практиків, що безпосередньо

працюють у системі надання соціальних послуг.

На превеликий жаль, розірваність зв'язків у теоре$

тичній та практичній підготовці, не мотивованість про$

фесіоналів$практиків щодо передачі практичних знань

та позитивного досвіду, а тим більше проведення

спільних науково$прикладних досліджень, на сьогодні

в глухому куті. Необхідно розробити шкалу мотивації

для професіоналів$практиків, яка б за результатами

науково$прикладних досліджень та передачі позитивно$

го досвіду забезпечувала б їх кар'єрне зростання, підви$

щення кваліфікації, матеріальне стимулювання тощо.

Науково$дослідну роботу будь$якої галузі знань

неможливо побудувати через відсутність такого науко$

вого напряму в переліку наукових спеціальностей галузі,

і саме в цьому і полягає головна проблема відсутності
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фундаментальних та прикладних досліджень у галузі

знань 1301 "Соціальне забезпечення".

Система професійної підготовки фахівців з галузі

знань "Соціальне забезпечення", її наукові засади, про$

блеми і шляхи формування знань та умінь, методик і тех$

нологій надання соціальних послуг людям, що опинились

в складних життєвих обставинах потребують розгортан$

ня наукових досліджень з окреслених проблем.

Науково$професійна підготовка фахівців для системи

надання соціальних послуг повинна носити випереджу$

вальний характер з опануванням новітніх технологій, інно$

ваційних методів роботи як вітчизняних, так і міжнарод$

них позитивних практик, і все це повинно базуватися на

результатах фундаментальних та прикладних наукових

досліджень галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення".

Саме вищезазначені факти дозволяють стверджува$

ти, що галузь знань 1301 "Соціальне забезпечення" повин$

на базуватися не тільки на професійній підготовці фахівців,

а повинна мати своє продовження в окремій галузі науки.

На думку автора, визначену постановою Кабінету

Міністрів України в 2007 році галузь знань 1301 "Со$

ціальне забезпечення" на сучасному етапі розвитку си$

стеми соціальних послуг необхідно підсилити одноймен$

ною галуззю науки, і досліджувати соціальне забезпе$

чення не в розрізі економіки, права, соціології, психо$

логії тощо, а як науки, що має вивчати та досліджувати

глобальні соціальні проблеми і різні аспекти науково$

прикладної діяльності практиків — професіоналів сис$

теми соціального захисту населення.

Крім того, підготовка науково$педагогічних кадрів у

вищих навчальних закладах України повинна мати сталі

філософські і науково$методологічні засади, що форму$

ють фахівців здатних не тільки до повсякденної кропіткої

роботи практичного спрямовання, а й готових поглиблю$

вати науково$прикладні основи державного управління

системою соціальних послуг у нових умовах євроінтеграції.

Здійснений аналіз наукових джерел та набутий ав$

тором емпіричний досвід дали підстави визначити про$

блеми що супроводжують дослідження науково$при$

кладного механізму державного управління системою

соціальних послуг, серед яких:

— відсутність наукової спеціальності з галузі знань

1301 "Соціальне забезпечення";

— розірвані зв'язки між навчальними закладами та

структурними підрозділами міністерства соціальної полі$

тики з проведення науково$практичної підготовки;

— відсутність взаємодії міністерства науки і освіти

та міністерства соціальної політики, щодо розроблен$

ня та імплементації результатів науково$прикладних

досліджень в систему надання соціальних послуг;

— не забезпеченість моральної та фінансової мо$

тивації працівників структурних підрозділів міністерства

соціальної політики щодо організації та проведення

науково$прикладних досліджень.

До перспективних напрямів подальших досліджень

слід віднести:

— пошук ефективних науково$прикладних ме$

ханізмів та інструментів державного управління в сис$

темі надання соціальних послуг і імплементація їх в сис$

тему соціального захисту населення;

— проведення наукових досліджень з розроб$

лення методик та технологій з ефективного держав$

ного управління системою надання соціальних по$

слуг.
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