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АНОТАЦІЯ 

 

Николаєва В. І. Державне управління розвитком системи соціальної 

роботи в умовах транзитивного суспільства. – Кваліфікаційна наукова праця 

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, Маріуполь, 2021. 

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні концептуальні 

засади і напрями модернізації механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства.  

Уточнено базові дефініції: «соціальна робота», «місія соціальної 

роботи», «система соціальної роботи», «механізм державного управління», 

«інновація». Сформульовано власне визначення змісту «державного 

управління розвитком системи соціальної роботи», і розглядається як 

систематичний вплив на процеси організації й розвитку соціальної допомоги 

та підтримки населення через державні й муніципальні установи, громадські 

та благодійні організації, керівників і фахівців із метою надання соціальних 

послуг, спрямованих на мінімізацію шкоди від існування соціальних 

проблем, і активізацію потенціалу суспільства, усунення перешкод задля 

адаптації й інтеграції малозахищених верств населення, з урахуванням 

наявних економічних можливостей органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

Виокремлено особливості державного управління розвитком системи 

соціальної роботи як на регіональному, так і на місцевому рівні – об’єднаної 

територіальної громади (далі – ОТГ), які полягають у координації, 

гармонізації фундаментальних узаємодій, удосконаленні структури системи 

соціальної роботи та контролю надання соціальних послуг і вимагають участі 
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в управлінні нею великої кількості суб’єктів державної влади на всіх рівнях її 

організації. 

Визначено головну мету інституціалізації соціальної роботи в Україні 

як напрацювання механізму, що дає можливість забезпечення постійного й 

нормального функціонування органів державного управління з чіткими, 

виконуваними та корисними рішеннями на кожному системному рівні. 

Показано зміст взаємозв’язків державної соціальної політики і системи 

соціальної роботи. Доведено і доповнено управлінсько-розпоряджувальним 

компонентом взаємодію державної соціальної політики і системи соціальної 

роботи поряд з уже відомими науково-пізнавальним та практично-

організаційним компонентами, який уможливлює одночасну реалізацію цілей 

загальнодержавної та регіональної соціальної політики, заснованої на 

законодавчо встановлених імперативах, що визначають реальний рівень 

життя, соціального добробуту, зайнятості населення, його соціальної 

підтримки.  

Проаналізовано і впорядковувано численні теорії та концептуальні 

підходи державного управління. Обґрунтовано вплив транзиції на державне 

управління розвитком системи соціальної роботи. Запропоновано авторську 

транзитивну концепцію державного управління розвитком системи 

соціальної роботи з відповідними структурними компонентами, сутність якої 

полягає в поданні соціальної роботи на локальному рівні (в окремій громаді) 

як взаємодії членів ОТГ, закладів соціальної інфраструктури та органів 

місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади.  

Розвинуто концепти про нерівномірність перебігу соціального процесу 

в період транзиції з точки зору змістового наповнення впливів 

запропонованої резонансної моделі, які відбуваються, на підставі чого 

охарактеризовано особливості та наслідки державного управління в різних 

підмоделях транзитивного соціального процесу.  

Охарактеризовано різні ознаки класифікації механізмів державного 

управління. Розроблено загальну систему державного управління соціальною 
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роботою в Україні та його механізмів. Проаналізовано сучасний стан 

організаційного, нормативно-правового, ресурсного механізмів державного 

управління соціальною роботою, взаємопов’язаність їх; виявлено низку 

невирішених проблем у правовому, економічному, кадровому, 

мотиваційному та інформаційному аспектах.  

Розкрито територіальні відмінності та властивості реалізації 

організаційного та ресурсного механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в сільській та міській місцевості. Визначено низку 

суттєвих державноуправлінських важелів соціального вирівнювання в 

сільській громаді: активізація участі населення в управлінні; здійснення 

чіткого розмежування функцій і повноважень центральних та місцевих 

органів державного управління у сфері розвитку сільських територій; 

забезпечення стабільної державної підтримки функціонування установ і 

організацій соціальної інфраструктури; співробітництво представників 

місцевого самоврядування з медичними, освітніми і правоохоронними 

закладами; забезпечення адекватного фінансування; залучення 

кваліфікованих фахівців тощо. 

Показано необхідність і актуальність залучення неурядових структур, 

зокрема громадських організацій, до роботи із вразливими категоріями 

населення (зокрема, внутрішньо переміщеними особами та учасникам 

АТО/ООС), обґрунтовано переваги і недоліки такого залучення й самих 

організацій. Виконано порівняння досвіду державних та недержавних 

організацій (НДО) у наданні соціальних послуг, проаналізовано інституційні 

умови для здійснення їх обома суб’єктами соціальної роботи.  

Охарактеризовано та класифіковано механізми взаємодії органів 

державного управління та організацій громадянського суспільства – 

соціальне замовлення, соціальне партнерство, міські цільові програми, 

державно-приватне партнерство (ДПП), соціальне підприємництво – і 

встановлено перешкоди та перспективи розвитку їх в Україні.  
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Виділено перспективні напрями міжсекторального партнерства: 

розвиток чинних державних програм із надання соціальних послуг у межах 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 рр., які враховують ресурси та можливості держави, 

НДО та міжнародних донорів; формування місцевого рівня партнерства, 

соціального підприємництва; співпраця між громадськими організаціями та 

державою на підставі контрактів. 

У процесі аналізу європейського досвіду державноуправлінської 

діяльності у сфері соціальної роботи виявлено, як стратегічну для 

Європейського Союзу (ЄС) ідею держави загального добробуту втілено в 

різних національних моделях соціальної роботи. Окреслено і узагальнено 

європейський досвід залучення НДО та застосування різних форм 

співробітництва з громадськістю до надання соціальних послуг. Вивчено 

особливості та етапи реформування механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи у транзитивних країнах ЄС, оскільки 

цей досвід найбільш актуальний сьогодні для українського транзитивного 

суспільства. 

Досліджено основні тенденції становлення європейських моделей 

державноуправлінської діяльності у сфері соціальної роботи та соціальної 

політики з урахуванням реформ: дотримання соціальних стандартів та 

базових соціальних гарантій в усіх країнах ЄС; швидка поширюваність 

позитивних напрямів і практик соціальної роботи, вплив на соціально-

правовий захист та систему соціальної роботи загалом недержавних 

міжнаціональних (міжнародних) організацій. Показано, що три умови: 

стандартизація послуг, поширення найліпших практик соціальної роботи та 

залучення міжнародних ресурсів – є запорукою успішності реформи системи 

соціальної роботи в Україні. 

Проаналізовано наслідки упровадження нового державного управління 

(NPM) за європейськими регіонами і визначено ключові властивості, 

кардинальні напрями адміністративних реформ, що здійснювались у кожній 
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країні ЄС, удосконалення головних взаємопов’язаних складників системи 

державного управління, до яких відносяться: інституції; правила і процедури, 

процеси і механізми координації співробітництва; кадровий потенціал. 

Зазначено, що новітнім досвідом ЄС у сфері соціальної роботи є 

запровадження принципів NPM та ефективних управлінських інструментів. 

Доведено, що європейська модель деінституціалізації системи 

соціальної роботи з людьми літнього віку, дітьми, які перебувають у 

державних інтернатних закладах, на сьогодні є найбільш збалансованою та 

ефективною. 

Обґрунтовано, що окремі інструменти NPM – інформатизація, 

дебюрократизація, децентралізація, деконцентрація (аутсорсинг), 

агенсифікація (створення спеціальних агенцій), ДПП, бенчмаркінг 

(безупинний систематичний пошук і упровадження найкращих практик 

надання публічних і соціальних послуг); вимірювання продуктивності 

реформ, громадських ініціатив щодо управління та модернізації; 

застосування інструментів управління якістю та апробація їх у державному 

управлінні розвитком соціальної роботи в Україні сприятимуть як 

ефективному реформуванню, так і підвищенню рівня державноуправлінських 

рішень на всіх щаблях системи. 

Проаналізовано актуальне законодавче та організаційне забезпечення 

соціальних послуг у контексті реформи децентралізації та обґрунтовано 

необхідність диференціації функцій органів державного управління на всіх 

рівнях управління у сфері соціальної роботи. Акцентовано увагу на 

функціональному наповненні повноважень органів державного управління 

соціальною роботою на рівні громади. 

У результаті аналізу різних напрямів перебігу реформи 

деінституціалізації відзначено, що за напрямом «соціальні послуги для дітей, 

які залишилися без батьківського піклування», державою був узятий курс на 

максимальне зменшення кількості великих інтернатних установ на користь 

прийомних та патронатних родин; запровадження послуг із підтримки дітей 
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та сімей у громадах для запобігання розлученню дітей із батьками; 

забезпечення соціального включення випускників інтернатних закладів. За 

напрямом «соціальне обслуговування осіб похилого віку» запропоновано 

удосконалити прийнятий алгоритм деінституціалізації соціального 

обслуговування, що дозволить вплинути на якість етапів – як підготовчого, 

на якому формуються стратегічні завдання та розробляються загальні 

алгоритми для роботи соціальних служб, так і практичного 

(упроваджувального), на якому формуються тактичні процедури організації, 

моніторингу та контролю забезпечення потреб осіб похилого віку. 

Розглянуто сучасні новаційні та інноваційні інструменти модернізації 

механізмів державного управління соціальною роботою, левову частину яких 

спрямовано на диджиталізацію державного управління та спрощення 

отримання якісних соціальних послуг за допомогою розвитку доступних 

прозорих електронних сервісів. Запропоновано програму диверсифікації 

соціальної допомоги (соціального обслуговування). Акцентовано увагу на 

організаційному та фінансовому аспектах упровадження програми, для чого 

визначено стадії активізації інноваційного процесу в системі соціальної 

роботи та розкрито властивості соціального замовлення, яке збільшить 

дієвість організаційного та фінансового механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи.  

Обґрунтовано застосування у процесі управління розвитком системи 

соціальної роботи таких важливих інструментів контролю, як моніторинг та 

оцінка якості, із використанням програмно-цільового методу побудовано 

авторську схему моніторингу системи соціальної роботи з виокремленням 

конкретних завдань, показників, а також визначенням очікуваних результатів 

на кожному управлінському рівні. Доведено доцільність запровадження 

громадського моніторингу ефективності та результативності державного 

управління, який здійснюється неурядовими організаціями на замовлення.  

Розроблено авторську концептуальну схему процесу модернізації 

механізмів державного управління розвитком системи соціальної роботи. 



8 
 

Розкрито сутність центральних принципів удосконалення державного 

управління розвитком системи соціальної роботи: гуманізму, демократизму, 

системності, субсидіарності, оперативної самостійності, диференціації, 

відповідальності, соціального добробуту, оптимізації, пошуку альтернатив, 

імпаурменту, емерджентності, контролінгу. Виокремлено пріоритетні 

напрями, які дозволять підняти на новий якісний рівень систему соціальної 

роботи: приведення системи у відповідність до норм і стандартів ЄС; 

подальша інституціалізація та реформування системи на основі концепції 

сталого розвитку; упровадження інноваційних та новаційних інструментів 

державного управління; введення дієвої системи моніторингу і контролю з 

боку органів державного управління; виявлення внутрішніх факторів та 

мінімізація їхнього негативного впливу на державне управління розвитком 

системи соціальної роботи. Деталізовано завдання, які необхідно виконати з 

кожного напряму для оптимізації механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства.  

Запропоновано упровадження авторської мультимодальної системи 

соціальної роботи з технологією реалізації на регіональному та місцевому 

рівнях цієї моделі, сутність якої полягає у швидкому реагуванні з боку 

органів державного управління й наданні якісних соціальних послуг на 

запити і відповідно до потреб населення громади шляхом задіяння різних 

каналів заповнення матриці ресурсів. Доведено, що мультимодальна система 

соціальної роботи ґрунтується на низці структуроутворювальних принципів і 

підходів, серед яких провідне місце посідають диференційований та 

адресний, що передбачають відмінності у виборі мети, завдань, форм, 

методів і важелів державноуправлінської діяльності залежно від ступеня 

економічної самостійності тих, хто потребує соціальних послуг.  

Обґрунтовано, що для оптимізації організаційного, нормативно-

правового та ресурсного механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи доцільно використовувати соціально-

технологічний підхід, що передбачає дотримання: певних етапів і процедур 
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запровадження бенчмаркінгу та будь-яких інновацій; певних умов і контролю 

реформування системи соціальної роботи з боку органів державної влади; 

схеми управління розвитком системи соціальної роботи на рівні ОТГ з 

урахуванням впливу негативних чинників. Акцентовано на необхідності 

подальшого розроблення індикаторів та чинників в оцінюванні стану та 

якості соціальних послуг на всіх рівнях державного управління. Розроблено 

алгоритм мінімізації впливу негативних чинників, що складається з чотирьох 

етапів на основі методики оцінювання їхнього впливу негативних чинників 

на державне управління розвитком системи соціальної роботи. 

Модернізація та вдосконалення державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства в цілому: 

складається на основі нормативно закріпленого розмежування повноважень, 

муніципальних утворень; враховує нові методи і механізми управління 

(стратегічне планування, програмно-цільове фінансування й управління за 

результатами), зокрема і в межах оптимізації бюджетних витрат; 

застосування дієвих інноваційних інструментів державного управління та 

доступних електронних сервісів; передбачає процедури регламентації та 

організації надання доступних і якісних послуг у соціальній сфері; формує 

контрольно-наглядові інструменти стосовно надання послуг і якості їх. 

Ключові слова: державне управління, європейський досвід, механізми 

державного управління, модернізація, мультимодальна система, об’єднана 

територіальна громада, реформування, система соціальної роботи, соціальна 

політика, соціально-технологічний підхід, транзиція, транзитивна концепція. 
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Nykolaieva V. Public administration of the social work system development 

in a transitive society conditions. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscripts. 
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The dissertation for obtaining the Degree of Doctor of Sciences in Public 

Administration, specialty 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – 

Donetsk State University of Management, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Mariupol, 2021. 

The dissertation is devoted to the theoretical and methodological 

substantiation of conceptual bases and directions of modernization of mechanisms 

of public administration of the social work system development in a transitive 

society conditions.  

The basic definitions of the thesis have been clarified: "social work", 

"mission of social work", "system of social work", "mechanism of public 

administration", "innovation". The definition of the content of "public 

administration of the social work system development" is formulated, which 

consists in the fact that the state systematically influences the processes of 

organization and development of social assistance and support of the population 

through state and municipal institutions, public and charitable organizations, 

leaders, and specialists services aimed at minimizing the damage from the 

existence of social problems and activating the potential of society, removing 

obstacles to adaptation and integration, vulnerable people in society, taking into 

account the existing economic capabilities of public authorities and local 

governments.  

The peculiarities of public administration of the social work system 

development both at the regional and local level, namely the united territorial 

community (hereinafter - UTC), which consist in coordination, harmonization of 

fundamental interactions, improvement of the structure of the social work system 

and control over the provision of social services and requires participation in its 

management of a large number of subjects of state power at all levels of its 

organization.  

The main goal of institutionalization of social work in Ukraine is formulated 

as the developing of a mechanism that allows to ensure the constant and normal 
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functioning of public administration with clear, executable, and useful solutions at 

each system level. 

The content of the interrelation between state social policy and the social 

work system is shown. The interaction of the state social policy and the system of 

social work along with the already known scientific-cognitive and practical-

organizational components is proved and supplemented by the administrative 

component, which allows simultaneous realization of the goals of national and 

regional social policy based on legally established imperatives determining the real 

standard of living, social welfare, employment, its social support.  

Numerous theories and conceptual approaches of public administration are 

analyzed and organized. The influence of transition on public administration of the 

social work system development is substantiated. The author's transitive concept of 

public administration of the social work system with relevant structural 

components is proposed, the essence of which is to present social work at the local 

level (in a separate community) as an interaction of UTC members, social 

infrastructure institutions and local governments and local executive bodies. 

Concepts of uneven flow of the social process in the transition period in 

terms of content of the proposed resonant model that occur, based on which the 

features and consequences of public administration in different submodels of the 

transitive social process. 

Various features of classification of mechanisms of public administration are 

characterized. The general system of public administration and its social work 

mechanisms in Ukraine is developed. The current state of organizational, 

normative-legal, resource mechanisms of public administration of social work, 

their interconnectedness are analyzed; and a number of unresolved issues in the 

legal, economic, personnel, motivational and informational aspects is identified.  

Territorial differences and properties of realization of organizational and 

resource mechanisms of public administration of the system of social work 

development in rural and urban areas are revealed. A number of significant state-

administrative levers of social equalization in the rural community have been 
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identified: intensification of population participation in management; 

implementation of a clear delineation of functions and powers of central and local 

government in the field of rural development; ensuring stable state support for the 

functioning of institutions and organizations of social infrastructure; cooperation of 

local government representatives with medical, educational and law enforcement 

agencies; ensuring adequate funding; involvement of qualified specialists, etc. 

The necessity and urgency of involving non-governmental structures, in 

particular public organizations, in work with vulnerable categories of the 

population is shown (including IDPs and ATO/JFO participants), the advantages 

and disadvantages of such involvement and the organizations themselves are 

substantiated. A comparison of the experience of state and non-governmental 

organizations in the provision of social services is made, the institutional 

conditions for their implementation by both subjects of social work are analyzed.  

The mechanisms of interaction between public administration bodies and 

civil society organizations - social order, social partnership, city target programs, 

public-private partnership (PPP), social entrepreneurship are characterized and 

classified, and obstacles and prospects for their development in Ukraine are 

identified.  

Promising areas of intersectional partnership are highlighted: development 

of existing state programs for the provision of social services within the National 

Strategy for Civil Society Development in Ukraine for 2016-2020, which take into 

account the resources and capabilities of the state, NGOs and international donors; 

formation of the local level of partnership, social entrepreneurship; cooperation 

between public organizations and the state on the basis of contracts. 

In the process of analysis of the European experience of public 

administration in the field of social work, it was revealed as a strategic for the 

European Union (EU) idea of the welfare state is embodied in various national 

models of social work. The European experience of involving NGOs and applying 

various forms of cooperation with the public to the provision of social services is 

outlined and generalized. Peculiarities and stages of reforming the mechanisms of 
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public administration of the social work system development in the transit 

countries of the EU have been studied, as this experience is most relevant today for 

the Ukrainian transitive society.  

The main trends in the formation of European models of public 

administration in the field of social work and social policy are studied, taking into 

account the reforms: compliance with social standards and basic social guarantees 

in all EU countries; rapid spread of positive directions and practices of social work, 

influence on social and legal protection and of social work system in general of 

non-governmental international organizations. It is shown that three conditions:  

standardization of services, dissemination of best practices of social work and 

involvement of international resources are the key to the success of the reform of 

the social work system in Ukraine.  

The consequences of new public administration (NPM) implementation in 

European regions are analyzed and the key features, cardinal directions of 

administrative reforms carried out in each EU country, improvement of the main 

interconnected components of the public administration system, which include: 

institutions; rules and procedures, processes and mechanisms for coordination of 

cooperation; human resources. It is noted that the latest experience of the EU in the 

field of social work is the introduction of the principles of NPM and effective 

management tools. 

It is proved that the European model of deinstitutionalization of the system 

of social work with the elderly, children, who are in state boarding schools is 

currently the most balanced and effective. 

It is substantiated that some NPM tools are: informatization, 

debureaucratization, decentralization, deconcentration (outsourcing) agency 

(creation of special agencies), PPP, benchmarking (continuous systematic search 

and implementation of best practices in public and social services; measuring the 

productivity of reforms, public initiatives for management and modernization; the 

use of quality management tools and their approbation in the public administration 



14 
 

of social work development in Ukraine will contribute to both effective reform and 

raising the level of public administration decisions at all levels of the system. 

The actual domestic legislative and organizational support of social services 

in the context of decentralization reform is analyzed and the necessity of 

differentiation of functions of public administration bodies at all levels of 

management in the field of social work is substantiated. Emphasis is placed on the 

functional fulfillment of the powers of public administration bodies of social work 

at the community level. 

As a result of the analysis of different directions of the deinstitutionalization 

reform, it was noted that in the direction of "social services for children left 

without parental care", the state set a course to minimize the number of large 

boarding schools in favor of foster and foster families; introduction of support 

services for children and families in communities to prevent the separation of 

children from their parents; ensuring social inclusion of boarding school graduates. 

In the direction of "social services for the elderly" it is proposed to improve the 

adopted algorithm for deinstitutionalization of social services, which will affect the 

quality of the preparatory stage, which forms strategic objectives and develops 

general algorithms for social services, and the quality of practical (implementation) 

stage, where tactical procedures for organizing, monitoring, and controlling the 

needs of the elderly are being formed.  

Modern novation and innovative tools for modernization of mechanisms of 

public administration of social work are considered, the lion's share of which is 

aimed at digitalization of public administration and simplification of obtaining 

quality social services through the development of accessible transparent electronic 

services. The program of diversification of social assistance (social service) is 

offered. Emphasis is placed on the organizational and financial aspects of the 

program, for which the stages of activation of the innovation process in the social 

work system are identified and the properties of the social order are revealed, 

which will increase the effectiveness of organizational and financial mechanisms 

of public administration of social work system development. 



15 
 
The application of such important control tools in the process of managing 

the development of the social work system as substantiation is monitored: as 

monitoring and quality assessment, using the program-target method the author's 

scheme of social work monitoring is constructed with specific tasks, indicators, 

and determination of expected results at each management level. The expediency 

of introducing public monitoring of the efficiency and effectiveness of public 

administration, which is carried out by non-governmental organizations to order, 

has been proved. 

The author's conceptual scheme of the process of modernization of 

mechanisms of public administration of the system of social work development is 

evolved. The essence of the central principles of improving public administration 

of the social work system development is revealed: humanism, democracy, system, 

subsidiarity, operational independence, differentiation, responsibility, social 

welfare, optimization, search for alternatives, empowerment, emergence, 

controlling. The priority areas that will raise the system of social work to a new 

quality level are identified: bringing the system in line with EU norms and 

standards; further institutionalization and reform of the system based on the 

concept of sustainable development; introduction of innovative and innovative 

tools of public administration; implementation of an effective system of 

monitoring and control by public administration bodies; identification of internal 

factors and minimization of their negative impact on public administration of the 

social work system development. The tasks that need to be performed in each 

direction to optimize the mechanisms of public administration of social work 

system development in a transitional society are detailed. 

The introduction of the author's multimodal social work system with the 

technology of implementation at the regional and local levels of this model is 

proposed, the essence of which is to respond quickly by public administration and 

provide quality social services to the requests and needs of the community by using 

various channels to fill the resource matrix. It is proved that the multimodal system 

of social work is based on a number of structural principles and approaches, among 
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which the leading place is occupied by differentiated and targeted, which provide 

differences in the choice of goals, objectives, forms, methods and levers of public 

administration depending on the degree of economic independence of those who 

need social services. 

It is substantiated that for optimization of organizational, normative-legal 

and resource mechanisms of public administration of the social work system 

development it is expedient to use the social-technological approach, which 

provides observance of: certain stages and implementation procedures of 

benchmarking and any innovations; certain conditions and control over the reform 

of the social work system by public authorities; schemes of management of the 

social work system development at the level of the united territorial community 

(UTC) taking into account the influence of negative indicators. The algorithm for 

minimizing the influence of negative indicators consisting of four stages based on 

the assessing method the influence on public administration of social work system 

development is evolved. 

Modernization and improving public administration of social work system 

development in a transitive society conditions in general: is based on the 

normatively established division of powers, municipalities; takes into account new 

management methods and mechanisms (strategic planning, program-targeted 

financing and management by results), including in the framework of budget 

expenditure optimization; implementation of effective innovative tools of public 

administration and available electronic services; provides procedures for regulation 

and organization of the provision of affordable and quality services in the social 

sphere; forms control and supervisory tools for the provision of services and their 

quality.  

Keywords: public administration, European experience, public 

administration mechanisms, modernization, multimodal system, united territorial 

community (UTC), reform, social work system, social policy, socio-technological 

approach, transition, transitive concept. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В Україні відбувається 

реформування системи державного управління, зумовлене пошуком шляхів 

ефективної трансформації процесів взаємодії між державою і суспільством, 

що відповідають потребам і викликам сучасної соціальної і геополітичної 

реальності. Виклики сучасності вимагають зміни ролі держави, поліпшення 

рівня життя громадян, вибудовування партнерських відносин із бізнес-

структурами та інституціями громадянського суспільства. Сьогодні 

ефективний вплив держави як суб’єкта управління на різні структурні 

елементи суспільства має базуватися на систематизованих принципах 

адекватності економічної й соціальної політики, що задають основні 

параметри державного управління, надають визначеності системі результатів 

макропрогнозування, і принципах, за якими має формуватися, 

зорієнтовуватися і здійснюватися діяльність органів державної влади в 

стратегічному й оперативному режимах. 

Сучасна  система  соціальної роботи  почала  формуватися  в Україні  в 

90-х рр. ХХ ст., відразу у трьох напрямах: практика, сфера пізнання й освітня 

діяльність. Слід зазначити, що соціальна робота докорінно відрізняється від 

усіх видів відносин, які диктуються інституційними зв’язками у системі 

державного управління. Такі відносини реалізуються між соціальними 

інституціями, групами або індивідами, які відчувають потребу в них і 

завдяки цьому можуть вважатися цілісними у своїй архетипній структурі. 

Подальша розбудова сучасної системи соціальної роботи актуалізує 

необхідність її модернізації за кількома напрямами: упровадження 

демократичних засад в управлінську практику, пошук найбільш ефективних 

механізмів з метою спрямування діяльності органів державного управління 

на забезпечення високої якості соціальних послуг і рівного доступу до них, 

упровадження інноваційних технологій у практику соціальної роботи, 

розроблення дієвих методів залучення громадськості, використання усього 
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потенціалу суспільства для розв’язання найбільш гострих соціальних 

проблем сьогодення. 

Наукові розвідки, що присвячені дослідженням соціальної сфери та 

управлінню нею в різних соціальних системах, знайшли відображення в 

роботах багатьох вчених. Зокрема, осмисленням соціальної сфери в цілому та 

соціального захисту займалися М. Вебер [68] (теорія соціальної дії), П. Рікер 

[69] (категорії соціальної практики), Т. Парсонс [389] (структурний 

функціоналізм), Дж. Александер [14] (неофункціоналізм), М. Арчер [28] 

(реалізм соціальної теорії), П. Бурдьє [61] (соціальний простір), Е. Ґіденс [82] 

(соціальна теорія структуризації), П. Штомпка [628] (соціальні зміни) та ін. 

Значним доробком у теоретико-методологічне підґрунтя дослідження 

стало осмислення соціальної роботи як виду діяльності, що міститься в 

роботах багатьох європейських і американських вчених, таких як Г. Бернлер, 

Л. Юнссон [47], Р. Баркер [42], Л. Вакан, М. Доуел, П. Марш [136], В. Лоренц 

[246], Д. Кейсі [176], Т. Картер, Т. Джеффс, М. Сміт [199], І. Нойфельд [370], 

М. Пейн [390], Ф. Парслоу [415], А. Пінкус, А. Мінахан [397], Ш. Рамон, 

Р. Саррі [378], Д. Хепуорт, Р. Ларсен [607], С. Шардлоу [131] та ін. 

Змістовний аналіз наукових праць і публікацій, у яких крізь призму 

різних галузей науки досліджується національна система побудови 

соціальної роботи та її основні напрями, дозволив сформувати уявлення 

щодо предметного поля дослідження. Тут варто згадати таких дослідників, як 

О. Безпалько, Р. Вайнола [17], В. Бех [49], І. Грига [100], О. Іванова [180], 

І. Звєрєва [518, 520], О. Карпенко [197], А. Капська [193, 529], М. Кравченко 

[227], Г. Лактіонова [523], М. Лукашевич [249, 564], А. Малько [256], 

І. Мигович [278–279], О. Новікова [369], І. Пінчук [510], В. Поліщук [404], 

В. Полтавець [522], Г. Попович [407–408], І. Савельчук [487], Т. Семигіна 

[490, 494], Г. Слозанська [511], С. Толстоухова [573], М. Туленков [579], 

Л. Тюптя [580], С. Харченко [560], А. Ходорчук [524], В. Шахрай [619], 

А. Фурман, М. Підгурська [599], К. Шендеровський [623]та ін.  
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Особливості формування та дії механізмів державного управління, а 

також різні аспекти державного управління розкрито в роботах В. Авер’янова 

[124], Г. Атаманчука [29], В. Бакуменка [34], Ю. Бондаренко [55], 

Ю. Древаля [138], В. Князєва [207], Ю. Комара [229], В. Корженка [223], 

О. Коротич [225], О. Лебединської [240], І. Лопушинського [244],  

В. Малиновського [254], К. Міщенко [287], Н. Нижник [305], 

П. Надолішнього [295], О. Оболенського [377], О. Петроє [396], 

Т. Поспєлової [411], Л. Приходченко [418], Я. Радиш [467], О. Сидорчук 

[499], Г. Ситник [502], О. Стефанової [548], О. Федорчак [590], І. Черленяк 

[611], О. Черниш [613], М. Шульги [629], Ю. Юрченко [634]. 

Проблеми використання різних форм і методів державного управління 

в соціогуманітарній сфері, зокрема в реалізації соціальної політики та в 

системі соціальної роботи, розкриваються у монографіях, окремих наукових 

та науково-методичних роботах І. Бандури [39], М. Головатого [89], Т. Ганслі 

[79], С. Горбатюк [93], О. Горпинич [97], Р. Греби [98], О. Дєгтяра [128], 

Н. Діденко [151], К. Дубич [140], Н. Кривоконь [232], А. Крупник [233], 

О. Крутій [234], Е. Лібанової [507], І. Лопатченко [243], О. Макарової [252], 

С. Марової [260], В. Никифоренка [519], М. Панченко [388], Т. Семигіної 

[493], П. Ситника [502], П. Спікера [544], О. Стефанової [548], А. Стойки 

[549], В. Токаревої [572], В. Трощинського [506], Є. Холостової [605–606], 

О. Черниш [613], П. Шевчука [621], А. Ягодки [635], Л. Ярової [638–639] та 

ін. 

Системний підхід, який було обрано як одну з методологій 

дослідження, у роботі представлено напрацюваннями, які зробили О. Авєріна 

[5], В. Афанасьєв [30], В. Баклі [654], Л. фон Берталанфі [48], І. Блауберг, 

Е. Юдін [53], В. Бакуменко, С. Кравченко [33], Ю. Бех [51], М. Каган [187], 

Д. Карамишев, Я. Радиш [195], О. Кустовська [238], О. Левченко [241], 

Н. Нижник, О. Машков [305], О. Остапчук [383], А. Рапопорт [469], 

В. Садовський [179], В. Скуратівський [504], О. Старіш [545], Ю. Сурмін 

[555], О. Уйомов [581], Н. Фоміцька [597], В. Халемендик [601] та ін. 
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Однак численні методологічні теорії і підходи, що існують, не 

відображають повною мірою специфіку цілісної проблеми державного 

управління розвитком системи соціальної роботи в сучасних реаліях, тобто 

вони не враховують усіх контекстів транзитивного стану українського 

суспільства. Необхідно підкреслити, що ґрунтовних наукових досліджень 

системи соціальної роботи в контексті державного управління також 

виявляється недостатньо, адже наразі основний акцент здебільшого робиться 

на державному управлінні розвитком системи соціального захисту, системі 

соціальних послуг або соціальної роботи з окремими категоріями населення. 

У контексті вищевикладеного і обґрунтовується вибір теми дисертації, 

виділення її в окремий напрям наукового дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт 

Донецького державного університету управління, зокрема за темами: 

«Публічне управління для сталого територіального розвитку» (№ державної 

реєстрації 0118U001700, 2016–2020 рр.), «Теоретико-методологічні засади 

розроблення та функціонування механізмів державного управління на 

центральному, регіональному, галузевому рівнях, у різних сферах 

суспільного життя» (№ державної реєстрації 0110U002889, 2011–2018 рр.), 

«Процеси формування громадянського суспільства та політичної нації в 

Україні в контексті Європейської інтеграції і глобалізації» (№ державної 

реєстрації 0116U004971, 2016–2020 рр.). У межах наукових тем автором 

проаналізована державна політика у сфері соціальної роботи, зроблене 

обґрунтування концептуальних засад державного управління розвитком 

системи соціальної роботи на різних рівнях, розроблені пріоритетні напрями 

та завдання щодо вдосконалення механізмів державного управління 

соціальною роботою з окремими вразливими категоріями населення (діти-

сироти, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО) 

тощо), і в першу чергу на рівні громади, а саме в аспекті формування 

соціального партнерства з недержавними організаціями (далі – НДО). 
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Розроблено алгоритм державного управління розвитком системи соціальної 

роботи з мінімізації негативних чинників у процесі реформування 

соціогуманітарної сфери. 

Мета i завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методологічних засад і розробки практичних рекомендацій щодо 

модернізації механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. 

Досягнення мети забезпечувалося послідовним вирішенням таких 

взаємопов᾽язаних завдань теоретичного, методологічного та практичного 

характеру: 

 здійснити аналіз теоретико-методологічних засад механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи в умовах 

транзитивного суспільства, розвинути його понятійно-категорійний апарат;  

 розкрити зміст процесу інституціалізації соціальної роботи, її 

взаємозв’язок із державною соціальною політикою; 

 обґрунтувати транзитивну концепцію державного управління 

розвитком системи соціальної роботи; 

 проаналізувати сучасний стан механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи і можливості міжсекторального 

партнерства; 

 довести доцільність запровадження європейського досвіду у сфері 

державного управління розвитком системи соціальної роботи в сучасну 

управлінську практику в Україні; 

 надати пропозиції щодо подальшого вдосконалення системи 

контролю та обґрунтувати доцільність запровадження зворотного зв’язку в 

контексті реформ децентралізації та деінституціалізації (далі – ДІ) у сфері 

соціальної роботи; 

 здійснити систематизацію сучасних інструментів і технологій 

державного управління розвитком системи соціальної роботи; 
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 розробити концептуальні засади модернізації механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного 

суспільства; 

 обґрунтувати мультимодальну систему соціальної роботи та 

алгоритм її упровадження на регіональному та місцевому рівнях державного 

управління; 

 визначити технології оптимізації механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи та розробити алгоритм мінімізації 

впливу на них негативних чинників. 

Об’єкт дослідження – державне управління розвитком системи 

соціальної роботи.  

Предмет дослідження – механізми державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 

є класичні та сучасні теорії, концепції й підходи до державного управління та 

соціальної роботи. Для досягнення поставленої мети було використано 

загальнонаукові та спеціальні наукові методи, зокрема: теоретичного 

узагальнення та систематизації – для опрацювання теоретичних основ 

дослідження, розкриття змісту ключових понять, ідентифікації сутнісних 

характеристик та механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи; індукції й дедукції – для удосконалення понятійно-

категорійного апарату дослідження, зокрема розуміння сутності системи 

соціальної роботи, державного управління системою соціальної роботи на 

різних рівнях; аналізу та синтезу – для визначення ключових проблем і 

чинників, що впливають на дієвість механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи, нормативно-правового, 

організаційного та ресурсного забезпечення їх, здійснення оцінки системи 

інструментів державноуправлінської діяльності та важелів, способів впливу 

на процеси реформування та запровадження інновацій у державне управління 

на всіх рівнях надання соціальних послуг в умовах транзитивного 
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суспільства; структурно-функціонального та системного – для визначення 

структури, функцій та принципів соціальної роботи, взаємозумовленості 

соціальної роботи і державної соціальної політики, з’ясування взаємин між 

об’єктами та суб’єктами державного управління в соціальній сфері; 

історичного і логічного – з використанням їх розглянуто еволюцію концепцій 

державного управління, моделей соціальної політики і соціальної роботи; 

інституціалізації системи соціальної роботи, етапів реалізації ДІ, 

децентралізації та розвитку соціальних послуг на рівнях державного 

управління; статистичного аналізу – для дослідження процесів формування 

інноваційних інструментів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи, тенденцій територіальної динаміки диференціації 

державноуправлінської діяльності на різних рівнях; порівняльного аналізу та 

екстраполяції – з метою узагальнення найкращого європейського досвіду 

управління соціальною роботою, практик реформування державного 

управління європейських транзитивних країн та упровадження у  

державноуправлінську діяльність; моделювання – для побудови резонансної 

моделі транзиції та концептуальної схеми модернізації механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи; ілюстративно-

графічного – для унаочнення результатів аналізу розглянутих процесів та 

схематичного подання результатів дослідження.  

Теоретико-методологічні засади дослідження збагачено вивченням 

правових, соціологічних, інформаційних та аналітичних звітів, публікацій 

Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту демографії та 

соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук (НАН) 

України, Інституту економіки і прогнозування НАН України, Інституту 

соціології НАН України, Інституту регіональних досліджень НАН України, 

центральних органів виконавчої влади, Міжнародної ради з питань 

соціального забезпечення, документів і публікацій United Nations Children's 

Fund (ЮНІСЕФ), Міжнародної організації праці (далі – МОП), 
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Європейського Союзу (далі – ЄС), Ради Європи, Європейської соціальної 

мережі, Світового банку, Міжнародної федерації соціальної роботи тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розв’язанні 

наукової проблеми в галузі державного управління щодо теоретико-

методологічного обґрунтування концептуальних положень та пріоритетних 

напрямів модернізації й оптимізації державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. Зокрема, у 

дисертації:  

уперше:  

 теоретично обґрунтовано транзитивну концепцію державного 

управління розвитком системи соціальної роботи, яка представлена такими 

структурними компонентами: концептами (транзиції та транзитивної 

динаміки); класифікацією (транзиції за наслідками; транзиції за часом; 

транзиційної динаміки змін); нормативною резонансною моделлю транзиції 

(з трьома підмоделями: кризовою, динамічною та умовно стабільною, та 

характеристиками державного управління на кожній стадії); принципами; 

охарактеризовано деструктивний та конструктивний вплив їх на ефективне 

функціонування механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи, що сприяє швидкому реагуванню на зміни і 

непередбачувані ситуації на локальному рівні (зокрема, об’єднаної 

територіальної громади, далі – ОТГ) і створенню ефективної системи 

соціальної роботи з боку органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; 

 розроблено концептуальні засади модернізації механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи в умовах 

транзитивного суспільства на регіональному і місцевому рівнях, які містять 

такі ознаки: теоретико-методологічні (мета, головні принципи) та практичні 

(пріоритетні напрями удосконалення з урахуванням впливу негативних 

чинників); обґрунтовано шляхи їхнього досягнення та механізми 

забезпечення (нормативно-правовий, організаційний, ресурсний) завдяки 
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використанню системного підходу з ознакою цілісності, що орієнтує на 

конкретний соціальний результат – підвищення якості соціальних послуг;  

 обґрунтовано зміст мультимодальної системи соціальної роботи на 

регіональному і місцевому рівнях; алгоритм її розвитку на засадах 

використання програмно-цільового, диференційованого, адресного підходів, 

з урахуванням об’єктивних та суб’єктивних умов формування; складання 

матриці ресурсів, що дозволяє застосовувати комплексно більш широкий 

спектр напрямів, методів і технологій управління з акцентом на превенції 

нових гострих соціальних проблем; 

удосконалено:  

 систему взаємозв’язків та взаємовпливу державної соціальної 

політики і соціальної роботи, де вже відомі компоненти доповнено ще одним 

– управлінсько-розпоряджувальним, який систему взаємозв’язків та 

взаємовпливу державної соціальної політики і соціальної роботи, де вже 

відомі компоненти доповнено ще одним – управлінсько-розпоряджувальним, 

який наділяє органи державного управління координаційною, регуляторною 

та контрольною функціями, що дозволяє оперативно, гнучко реагувати на 

зміни в суспільстві; 

 науково-методичний підхід до аналізу чинних механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи, у якому, на 

відміну від тих, що існують, де відсутня територіальна диференціація, 

пріоритетними акцентами стають: узагальнення та систематизація 

нормативно-правових актів на різних рівнях управління, що забезпечують 

дотримання принципів доступності, оптимізації кількості пільгових 

категорій, транспарентності; упровадження дієвих державноуправлінських 

важелів у систему соціальної роботи, що уможливлює соціальне 

вирівнювання між міськими і сільськими громадами; умови, досвід та 

інституційні механізми залучення організацій громадянського суспільства 

(ОГС) до надання соціальних послуг на основі упровадження механізмів 

міжсекторального партнерства: соціального замовлення, соціального 
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партнерства, міських цільових програм, державно-приватного партнерства 

(далі – ДПП) та соціального підприємництва, що створює передумови для 

формування й розвитку ринку соціальних послуг; 

 наукові підходи до систематизації сучасних інструментів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи, які узагальнено і 

згруповано на підставі визначених критеріїв класифікації, та методику 

проведення системного моніторингу, контролю й оцінювання соціальних 

послуг на всіх рівнях управління, яку доповнено конкретними завданнями, 

показниками та очікуваними результатами, що дає можливість оцінити 

ступінь упровадження інноваційних та новаційних методів управління. 

Зокрема, запропоновано подальші напрями розвитку системи контролю за 

рахунок диференціації функцій органів державного управління на різних 

рівнях управління реформою децентралізації у сфері соціальної роботи, яка 

полягає у виокремленні конкретних завдань та обов’язковому введенні 

інструменту зворотного зв’язку для надання системності в контролі з боку 

державних інституцій; оновлення дії алгоритму ДІ соціального 

обслуговування, який відрізняється від того, що існує, додатковим етапом, 

що передбачає оцінювання якості соціальних послуг, оприлюднення 

результатів серед стейкхолдерів, значно підвищуючи ефективність контролю 

і надаючи можливість корекції процесу ДІ; 

дістали подальшого розвитку: 

 понятійно-категорійний апарат теорії державного управління у 

площині соціальної роботи в контексті уточнення таких понять: «соціальна 

робота», «місія соціальної роботи», «система соціальної роботи», «державне 

управління розвитком системи соціальної роботи», «механізм державного 

управління», «державне управління розвитком системи соціальної роботи на 

рівні об’єднаної територіальної громади», «інновація» що, на відміну від тих, 

що існують, дає можливість більш обґрунтовано та змістовно розкривати й 

використовувати зазначені поняття під час подальших наукових розвідок та 

сприяє узгодженню нормативно-правових актів у соціальній сфері; 
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 систематизація еволюції становлення соціальної роботи в Україні як 

соціального інституту, за результатами якої виявлено суперечності та 

складнощі державного управління інституціалізацією системи соціальної 

роботи у зв’язку з наявністю численних структурних елементів (об’єктів і 

суб’єктів, значної кількості функцій, методів, технологій соціальної роботи 

тощо) та її реалізації на різних системних рівнях; 

 узагальнення закономірностей становлення та розвитку 

європейських моделей соціальної політики і соціальної роботи, що дозволило 

виокремити стрижневі вектори удосконалення чинних моделей та визначити 

підґрунтя, функції, принципи соціальної роботи в залученні НДО, і 

порівняння  характеристик проведення реформ державного управління в 

транзитивних країнах ЄС, що може бути використано в українському 

транзитивному суспільстві. Система заходів щодо упровадження 

результативних європейських практик в українську систему державного 

управління соціальної роботою за рахунок визначення ключових 

властивостей нового державного управління (New Public Governance – NPM): 

принципів, процедур і стандартів державного управління та їхніх переваг, що 

надало змогу, на відміну від моделей державного управління, що існують, 

визначити найбільш дієві інструменти державного управління розвитком 

системи соціальної роботи, що сприяли її модернізації, реструктуризації в 

країнах ЄС з метою подальшого втілення в реалії українського суспільства;   

 соціально-технологічний підхід до оптимізації механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи, завдяки якому 

здійснюється: розмежування, поділ процесу на внутрішньо зв’язані між 

собою етапи, фази, операції, координованість і поетапність дій органів 

державного управління на регіональному рівні та рівні громади; розроблення 

технології упровадження бенчмаркінгу та інновацій; організація й 

упорядковування управлінського впливу на систему соціальної роботи та її 

реформування відповідно до мети і поставлених завдань; мінімізація дії 
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негативних чинників на механізми державного управління через 

запровадження відповідного алгоритму. 

Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної 

роботи позитивно впливатимуть на подальший розвиток теорії та практики 

державного управління соціальною полягає в тому, що основні теоретичні 

положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи позитивно 

впливатимуть на подальший розвиток теорії та практики державного 

управління соціальною сферою, зокрема і розвитком системи соціальної 

роботи, слугуватимуть теоретичною основою формування й реалізації 

соціальної політики на різних управлінських рівнях та можуть 

використовуватись у процесі вдосконалення, підготовки та експертизи 

нормативно-правових актів із питань соціального захисту та організації 

соціальних послуг, розроблення програмних документів усіх управлінських 

рівнів щодо забезпечення соціальних потреб громадян, а також навчальних 

програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.  

Результати та окремі положення дисертаційної роботи апробовано і 

упроваджено в діяльності: 

– Національного агентства України з питань державної служби під час 

розроблення програм підвищення кваліфікації з питань соціального захисту 

громадян, зокрема надання населенню якісних соціальних послуг із 

дотриманням європейських стандартів та проведення відповідного навчання 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (довідка 

про упровадження від 21.12.2019 р. № 9658/08-19);  

– Луганського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді у процесі підвищення кваліфікації його працівників та його 

структурних підрозділів; під час планування діяльності Центру було 

враховано рекомендації з удосконалення організації та надання якісних 
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соціальних послуг, проведення моніторингу (довідка про упровадження від 

16.02.2020 р. № 100); 

 – Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської 

ради під час упровадження програми раннього втручання в м. Маріуполі у 

квітні 2017 р. в межах проєктів «Підтримка батьків дітей з інвалідністю задля 

їх ефективного партнерства в розробці раннього втручання в Східній 

Україні» та «Підсилення спроможності громадських організацій, що 

керуються батьками, підтримувати здійснення реформ, спрямованих на права 

та потреби дітей з інвалідністю раннього віку в Україні», що фінансуються 

ЄС та Урядом Німеччини і виконуються за підтримки ЮНІСЕФ, при 

створенні соціального партнерства між надавачами соціальних та освітніх 

послуг, обговоренні «Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» у 

січні 2018 р. та наданні пропозицій стосовно посилення здатності ВПО брати 

участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на 

процеси прийняття рішень на всеукраїнському та місцевому рівнях (довідка 

про упровадження від 01.11.2018 р. № 15.5-11/147-18); 

– Мангушської районної державної адміністрації у процесі реалізації 

регіональних програм з організації та надання соціальної підтримки, 

соціальних послуг окремим уразливим категоріям населення, які опинилися у 

складних життєвих обставинах (довідка про упровадження від 21.04.2020 р. 

№ 01-29/1276/0/2- 20);  

– Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка упродовж 2018/2019 і 2019/2020 навчальних років для 

професійної підготовки соціальних працівників першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності «Соціальна 

робота» (довідка про упровадження від 06.03.2020 р. № 332-33/03); 

– Донецького державного університету управління – було враховано 

під час розроблення освітньо-професійної програми галузі знань 23 

«Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього 

ступеня «бакалавр» і упроваджено в навчальний процес та викладання 
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дисциплін «Управління соціальними службами», «Державне та регіональне 

управління», «Теорія соціального захисту і соціального забезпечення», 

«Соціальна робота в громаді» (довідка про упровадження від 19.03.2020 р. № 

03-01/212). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана 

здобувачем самостійно, усі сформульовані в ній положення й висновки, що 

характеризують наукову новизну й основні наукові результати, обґрунтовано 

на підставі особистих досліджень авторки. Із наукових праць, опублікованих 

у співавторстві, використано лише ті ідеї та положення, які є результатом 

особистих досліджень. У дисертаційному дослідженні відсутні запозичення з  

кандидатської дисертації, не використовувались також ідеї співавторів 

окремих наукових публікацій [5; 12; 14; 30; 36; 51; 59; 61]. Внесок авторки в 

опублікованих у співавторстві роботах конкретизовано в списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки 

дисертаційного дослідження було апробовані та оприлюднено на науково- 

практичних конференціях різного рівня, як-от: «Сучасні суспільні проблеми 

у вимірі соціології управління» (м. Донецьк, 2012–2014 рр.); «Державне 

управління в контексті адміністративної реформи» (м. Маріуполь, 2015 р.); 

«Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та 

спротиву в епоху модерну» (м. Київ, 2015 р.); «Інституційне забезпечення 

кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток» 

(м. Київ, 2015 р.); «Історія, проблеми та необхідні умови становлення 

громадянського суспільства в Україні» (м. Львів, 2015 р.); «Модернізація 

системи державного управління: теорія та практика» (м. Львів, 2016 р.); 

«Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та 

перспективи» (м. Маріуполь, 2017 р.); «Україна та ЄС: можливості та 

перспективи співпраці» (м. Маріуполь, 2017 р.); ІІІ конгрес Соціологічної 

асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» 

(м. Харків, 2017 р.); «Стратегічний потенціал державного та територіального 

розвитку» (м. Маріуполь, 2017–2019 рр.); «Проблеми управління соціальним 
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і гуманітарним розвитком» (м. Дніпро, 2017 р.); «Становлення та розвиток 

місцевого самоврядування в Україні» (м. Хмельницький, 2017 р.); 

«Актуальные проблемы профессионального образования в Республике 

Беларусь и за рубежом» (м. Вітебськ, 2017 р.); «Публічне управління для 

сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому 

рівні» (м. Маріуполь, 2018, 2020 рр.); «Економіка і культура України в 

світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії» (м. Київ, 

2018 р.); «Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток» (м. Львів, 

2018 р.); Global and national problems of economic security. Ivane Javakhishvili 

Tbilisi state university (Tbilisi, 2018); «Україна у світових глобалізаційних 

процесах: культура, економіка, суспільство» (м. Київ, 2019 р.); «Соціальна 

робота: виклики сьогодення» (м. Тернопіль, 2019 р.); «Концептуальні 

проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки» (м. Івано-

Франківськ, 2019 р.); «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та 

перспективи на національному та місцевому рівнях» (м. Київ (Україна) – 

м. Бельско-Бяла (Польща), 2019 р.); «Державне управління в Україні: 

виклики та перспективи» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Сучасний рух науки» 

(м. Дніпро, 2019 р.); «Інноваційний розвиток і підвищення рівня 

спроможності об’єднаних територіальних громад» (м. Дніпро, 2019 р.); 

«Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.); науково-практична конференція за міжнародною 

участю «Розвиток публічного управління в Україні» (м. Львів, 2020 р.); 

«Публічне управління ХХІ століття: портал можливостей» (м. Харків, 

2020 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

опубліковано у 67 наукових працях, зокрема: 1 одноосібна монографія, 3 

монографії у співавторстві, 22 статті в наукових фахових виданнях України, 

4 статті в іноземних виданнях (1 – електронне фахове видання, 4 – наукові 

роботи у співавторстві); 21 теза доповідей за матеріалами науково-

практичних конференцій, 16 – публікації в інших виданнях. Загальний обсяг 
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публікацій за темою дослідження – 56,22 авт. арк., з яких особисто автору 

належать 55,37 авт. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків до кожного розділу і загальних, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 584 

сторінки, із них 432 сторінки основного тексту. Робота містить 42 рисунки, 

46 таблиць і 5 додатків. Список використаних джерел складається із 785 

найменувань, у тому числі 146 іноземною мовою.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В 

УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

1.1. Сутність, зміст і принципи системи соціальної роботи 
 

Наука не може обмежуватися тільки вивченням дії різних чинників на 

окрему сферу – необхідно досліджувати загальні закони та принципи не 

просто взаємодії, а цілісного інтегрального впливу заради досягнення мети – 

забезпечення безпеки членів суспільства і підвищення якості їхнього життя. 

Історично склалося так, що соціальна робота існувала одночасно як три 

взаємопов’язаних процеси (практика, сфера пізнання й освітня діяльність). 

Однак механізми реалізації та здійснення цих процесів мали не тільки різні 

передумови, а й різні соціально-структурні характеристики та специфіку. Ця 

теза підтверджується проведеним змістовим аналізом наукових джерел [12, 

49, 58, 105, 148, 208, 249, 498, 508, 510, 513–515, 523, 526, 529, 580, 594], 

узагальнений результат відображено на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Узагальнена характеристика аспектів соціальної роботи 

Соціальна робота 

Область пізнання 
 

Має певну сукупність кон-
цепцій і теорій, предмет, 
об’єкт, категоріальний 
апарат, базові категорії, 
принципи, закономірності, 
методи дослідження. 
Інтеграція 
фундаментальних 
положень соціального і 
гуманітарного знання. 
Вивчення й розробка 
технологій, проведення 
соціальних досліджень. 

Практика 
 

Здійснюється на основі 
законодавчих актів. Має 
мету, засоби, умови 
(соціальні інститути), 
спираючись на 
використання соціальних 
технологій. Має сфери 
соціальної практики як 
підґрунтя щодо різних 
напрямів, видів і форм 
соціальної роботи. 
Упровадження соціальних 
стандартів. Тісний 
взаємозв’язок з соціальною 
політикою держави. 

Освітня діяльність 
 

Організація підготовки 
кадрів фахівців у сфері со-
ціальної роботи. Форму-
вання системи вищої і 
середньої спеціальної 
освіти за даним напрямом 
та спеціальністю. Мета: 
опанування науково-
теоретичними знаннями і 
практичними навичками 
надання допомоги і 
підтримки нужденним, які 
потрапили у складну 
життєву ситуацію на 
різних етапах 
життєдіяльності. 
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Теоретичне осмислення соціальної роботи міститься у працях 

українських та зарубіжних авторів, зокрема: В. Беха [49], В. Бочарової [58], 

Р. Вайноли, О. Безпалько, Г. Лактіонової [523], М. Головатого, Г. Дмитренко 

[585], М. Лукашевича [249], І. Григи [526], Л. Зайнишева [566], І. Звєрєвої 

[520], О. Іванової, Л. Тюпті [580], О. Карпенко [198], А. Капської [192], 

О. Козлова [513], В. Курбатова [515], І. Миговича [278, 564], І. Пінчук [510], 

В. Полтавця [522], В. Поліщук [528], Г. Попович [408], В. Савельчук [487], 

Т. Семигіної [249, 537], В. Сидорова [495–498], С. Тетерського [565], 

С. Толстоухової [573], М. Туленкова [579], С. Харченка [560], Є. Холостової 

[605], А. Ходорчука [524], М. Фірсова, О. Студенової [595], Г. Філонова 

[379], В. Шахрая [619], Т. Яркіної [637] та ін. 

Соціальна робота як наука в Україні перебуває на стадії становлення. 

Вона має мультидисциплінарний характер і спирається на концептуальні 

розробки суміжних сфер знання й адаптацію їх до потреб соціальної роботи. 

Тому для неї характерна предметна невизначеність, домінування положень з 

інших сфер пізнання й формування специфічного понятійного поля на 

засадах уточнення меж понятійного простору, характерного для певної 

царини. Як специфічна сфера пізнання вона зазнає значних трансформацій і 

створює передумови щодо різнобічних наукових досліджень. 

Як стверджує М. Фірсов [595], саме в період з 1990 р. в науці почали 

домінувати постмодерністські підходи, що формуються на основі 

переосмислення соціальних та методичних підходів у соціальній роботі. 

Представники постмодернізму З. Бауман [43], Д. Белл [46], Ж. Бодрійяр [54], 

П. Бурдьє [61], Ф. Джеймісон [129], Р. Інглхарт [178], М. Маклюен [253], 

Дж. Рітцер [480], Е. Тоффлер [574], П. Штомпка [628] заперечують 

універсальні моделі пояснення та опису реальності й декларують 

принциповий плюралізм у підходах та цінностях. Відносність понять, 

цінностей пов’язується з суб’єктивністю. Для постмодернізму характерне 

заперечення авторитетів, універсальних принципів та абсолютних істин. Такі 
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підходи приводять до того, що абсолютною цінністю в соціальній роботі стає 

клієнт і його запити.  

Отже, на сьогодні відбувається систематизація нагромаджених знань, 

апробованих практичних надбань і розширення категорійно-

термінологічного поля соціальної роботи, тому деякі положення й концепції 

потребують додаткових пояснень і уточнень. 

Попри те, що царини пізнання можливо описати, структурувати, 

розкрити межі їх, надати точне визначення соціальної роботи та її місії на 

сьогоднішній момент неможливо. Соціальна робота, її сутність, зміст 

залежать від конкретних історичних, соціально-економічних, політичних 

умов у тому чи іншому суспільстві. Приклади інтерпретацій сутності терміна 

«соціальна робота» наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Інтерпретації сутності соціальної роботи 

№ Визначення соціальної роботи Джерело 

1 Комплекс різноманітних видів допомоги: соціально-побутової, медико-соціальної, 
соціально-правової, соціально-педагогічної, оскільки допомога завжди предметна й 
спрямована на задоволення тих чи інших потреб 

 [256, с. 95] 

2 Специфічний вид професійної діяльності, надання державного і недержавного 
сприяння людині з метою забезпечення культурного, соціального і матеріального 
рівня її життя, надання допомоги особі, родині, групі осіб чи громаді 

 [249, с. 12] 

3 Вплив професіоналів, громадськості і соціальних інститутів на соціальне суспільство 
шляхом формування й реалізації соціальної політики, спрямованої на створення 
сприятливих умов життєдіяльності кожної людини і її сім’ї 

[193, с. 13] 

4 Система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті 
забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження й підтримки найменш 
захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення 

[522, с. 5] 

5 Професійна і громадська діяльність державних і недержавних закладів, приватних, 
громадських, змішаних організацій, їхніх служб, фахівців і громадських активістів з 
метою розв’язання соціальних проблем окремих членів суспільства і соціальних 
груп, які опинились у складних життєвих ситуаціях 

[621, с. 205] 

6 Система практичних навичок (а не теоретичних знань), що базуються на 
теоретичних засадах. Мета – забезпечити соціальну злагоду шляхом підтримки й 
активізації потенціалу найменш захищених верств суспільства і протидію факторам 
соціального відчуження 

[387,  
с. 78–79] 

7 Вид професійної діяльності, заснованої на предметно-інтегрованих, 
міждисциплінарних прийомах формування, підтримки, реабілітації, стійкої 
соціальної інтеграції або реінтеграції окремої особистості і груп  

[49, с. 9] 
 

8 Цілеспрямована діяльність у суспільстві, яку спрямовано на надання допомоги 
різним пільговим категоріям населення, підтримку соціального порядку та 
інституціональної структури суспільства  

[595, с. 169–
170] 

9 Цілеспрямована діяльність у суспільстві через уповноважені органи, спрямовані на 
забезпечення даного соціального, культурного та матеріального рівня життя всіх 
членів суспільства та надання допомоги різним категоріям людей 

[510, с. 195] 

10 Специфічний вид професійної діяльності, надання державного й недержавного 
сприяння людині з метою забезпечення даного культурного, соціального та 
матеріального рівня її життя, надання індивідуальної допомоги людині, сім`ї чи 

[508, с. 324]  
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групі осіб 
11 Багатофункціональна професійна діяльність. За своєю організаційно-формальною 

ознакою її можна уявити як систему процедур, прийомів та методів, здійснюваних у 
процесі складних і слабо структурованих соціальних проблем 

[566, с. 30] 

12 Особливий вид суспільної діяльності, система різноманітних засобів, спрямованих 
на соціальний захист, соціальну допомогу людині, підтримку життєвих сил, 
морально-гуманістичну допомогу, вирішення комплексу інших соціальних проблем 
особистості, окремих соціальних груп  

[531, с.203] 

13 Професійна діяльність, що здійснюється професійно підготовленими спеціалістами 
та їхніми помічниками і має спрямованість на надання індивідуальної допомоги 
людині, сім’ї чи групі осіб, які потрапили у скрутну для них ситуацію, шляхом 
інформування, консультування, безпосередньої натуральної і фінансової допомоги, 
соціальної реадаптації, догляду та обслуговування хворих і самотніх, надання 
психологічної й педагогічної підтримки та орієнтацію тих, хто потребує допомоги, 
на власну активність у розв’язанні складних проблем 

[196, с. 14] 

14 Унікальний вид професійної діяльності зі створення соціальних умов для 
поліпшення життя окремої особистості, підвищення добробуту народу  

[580, с. 23] 

15 Специфічна форма державного і недержавного впливу на людину з метою 
забезпечення гідного культурного, соціального і матеріального рівня життя 
населення 

[515, с. 3] 

16 Соціальна робота підтримує status quo, допомагаючи найуразливішим членам 
суспільства адаптуватися до соціальних структур 

[616, с. 6] 

17 Вид професійної діяльності, спрямованої на гармонізацію особистісних і суспільних 
відносин через надання допомоги окремим індивідам, групам людей і спільнот, які 
зазнають ускладнень у соціальному функціонуванні, за допомогою захисту, 
підтримки, корекції та реабілітації, а також шляхом зміни або реформування 
окремих елементів соціальної системи  

[603, с. 17] 

18 Одна з форм діяльності, спрямована на досягнення соціальних змін, стримування 
соціальних катаклізмів і конфліктів у суспільстві 

[542, c. 345] 

19 Специфічна діяльність соціальних інститутів, спрямована на здійснення соціальної 
профілактики та реабілітації, надання соціальної допомоги й послуг дітям, молоді, 
іншим спеціальним групам з метою реалізації їхніх політичних, соціально-
економічних, екологічних прав, культурних та духовних запитів в інтересах як 
особистості, суспільства, так і міжнародного співтовариства 

[585, с. 15] 

20 Управління застосуванням ресурсів людини, сім’ї або спільноти, які перебувають у 
складній життєвій ситуації 

[381, с. 6] 

21 Професійна робота з надання допомоги особі, сім’ї, різним віковим і соціальним 
групам (клієнтам) у розв’язанні їх психолого-педагогічних, медичних, правових, 
економічних та інших проблем  

[497, с. 4] 

22 Специфічна діяльність уповноважених органів держави та об’єднань громадян, 
спрямована на соціальне обслуговування, у тому числі соціальне страхування, 
надання соціальних послуг, соціальної допомоги громадянам, а також здійснення 
соціальної профілактики і соціальної реабілітації з метою реалізації та захисту 
економічних, соціальних, екологічних прав, духовних і культурних запитів людини 

[520, с. 9] 

 
 

Узагальнюючи дефініцію терміна «соціальна робота», можна її 

охарактеризувати як: професійна або специфічна діяльність, що здійснюється 

в суспільстві через різноманітні уповноважені органи, спрямована на надання 

соціальної допомоги і забезпечення належного соціально-економічного, 

культурного, екологічного та духовного життя різних верств населення, у 

першу чергу вразливих його категорій. 

Водночас предметна сутність соціальної роботи спирається на 

складний феномен «соціальності», який виражає різноманітні способи й 

форми співіснування і взаємодії усіх цілісних соціальних суб’єктів. Відомо, 
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що такий симбіоз має існувати на основі соціального партнерства, соціальної 

справедливості, дотримання гарантій забезпечення реалізації соціальної 

політики. Усі ці складники є суттєвим орієнтиром, критеріальною базою 

соціальної роботи, що належить до соціальної сфери. Е. Зінь [177] акцентує 

увагу на чотирьох підсистемах (складниках) системи соціальної сфери: 

1. Підсистема відтворення, функціонування й розвитку. 

2. Підсистема забезпечення соціальної безпеки. 

3. Підсистема соціальної структури суспільства. 

4. Підсистема функціонування установ, підприємств. 

При цьому у другій підсистемі наявний соціальний захист, але не 

включено соціальної роботи. Вважаємо за доречне додати соціальну роботу як 

один із надважливих складників забезпечення соціальної безпеки і подати 

сутність соціальної сфери як системи життєдіяльності суспільства з 

урахуванням нашої пропозиції (рис. 1.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1.2. Сутність соціальної сфери та її підсистем 
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охорони здоров’я, зростання духовного й фізичного потенціалу, забезпечення 

соціальної захищеності населення. Діяльність у соціальній сфері спрямовано 

також на формування ініціативної творчої особистості, розвиток української 

культури і культури національних меншин [177]. 

Як вид суспільної та професійної діяльності соціальна робота отримала 

розвиток на основі вже складених систем соціального захисту та 

обслуговування, охорони здоров’я, освіти, правопорядку та виконання 

покарань, соціальних служб, спеціалізованих установ і закладів тощо. 

Дослідження питань ефективності соціальної роботи у вирішенні 

соціальних проблем потребує звернення до концепції соціальних змін як 

однієї з пріоритетних теоретичних парадигм. Вивчення змін за допомогою 

синтезу різних гуманітарних наук дозволяє сформулювати першочергові 

завдання: 

1. Пошук шляхів гармонізації взаємодії особистості та навколишнього 

середовища. 

2. Становлення оптимальних відносин між людьми у суспільстві, групі, 

громаді. 

3. Зміна ситуації клієнта на основі стимулювання його соціального й 

особистісного потенціалу. 

Згідно з положеннями,що були висловлені Європейською Асоціацію 

Шкіл соціальної роботи, «соціальна робота, упроваджувана в різних формах, 

має місце там, де відбуваються численні комплексні взаємодії між людьми та 

їхнім середовищем. Місія соціальної роботи – надавати можливість людям 

якнайповніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та 

запобігати виникненню дисфункцій. Професійну соціальну роботу 

спрямована на вирішення проблем та зміни у житті людей, сімей та громад» 

[525]. 

Теорії можуть спиратися на академічні, практичні, організаційні 

джерела, відповідно в них будуть переважати або поєднуватися різні 

погляди. В Україні склалася нестандартна ситуація. Спочатку виникла 
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практична соціальна робота у 90-х рр. минулого століття, а потім у середині 

90-х рр. було розпочато навчання у провідних українських університетах за 

спеціальністю «Соціальна робота». Одночасно здійснювалося вивчення 

зарубіжного досвіду через переклад важливих монографій, посібників та 

книг із соціальної роботи багатьох європейських і американських вчених, 

наприклад: Дж. Александера [14], М. Арчера [28], Г. Бернера, Л. Юнссона 

[47], Р. Баркера [42], П. Бурдьє, Л. Вакана [62], Е. Ґіденса [82], М. Доуела, 

П. Марша [136], В. Лоренца [246], Т. Картера, Т. Джеффса, М. Сміта [199], 

І. Нойфельда [370], М. Пейна [390], Ф. Парслоу [415], Т. Парсонса [389], 

А. Пінкуса, А. Мінахана [397], Ш. Рамон, Р. Саррі [378], Д. Хепуорт, 

Р. Ларсен [607], С. Шардлоу [131], П. Штомпки [628] та ін.  

І тільки у XXI ст. розпочалися ґрунтовні наукові дослідження, а також 

реалізація цілої низки проєктів і програм: «Теmpus-Tacis» (1995–1997), 

«Розвиток соціальної роботи в Україні» (2000), «Соціальна освіта в Україні» 

(2000–2003). Тому ми повинні знаходити шляхи для об’єднання теорії та 

практики на основі різних варіантів і за можливості уникати будь-якої 

полеміки щодо професійного впливу між різними представниками соціальної 

роботи. 

Видається доцільним згадати книгу Малколма Пейна «Сучасна теорія 

соціальної роботи» [390], де наводяться три типи поглядів на соціальну 

роботу: рефлексивно-терапевтичні; соціалістично-колективістські; 

індивідуалістично-реформістські. Їхню сутність відбито на рис. 1.3. 

Відома українська дослідниця Т. Семигіна підкреслює оригінальну 

значущість і сутність кожного з цих підходів, що віддзеркалюють сутність та 

місію соціальної роботи [492]. 

Ще у процесі становлення соціальної роботи в Україні дослідники 

виокремлювали від 7 до 20 функцій, які поділяли на дві групи: базисні та 

спеціальні. Базисні функції: діагностична (оціночна); прогностична; 

перетворювальна; комунікативна. Спеціальні функції: комунікативна. 
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правозахисна; психотерапевтична; рекламно-пропагандистська; соціально-

медична; соціально-педагогічна; соціально-економічна [495].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Сутність підходів у соціальній роботі 

 

Під функцією розуміють зовнішній прояв властивостей якого-небудь 

об’єкта в даній системі відносин або роль, яку виконує певний інститут чи 

процес стосовно до цілого. Тому під час розгляду функцій соціальної роботи 

допустимі статично-позиційний і динамічний підходи [501, c. 139–148]. 

Статично-позиційний підхід характеризує функції соціальної роботи по 

відношенню до споживачів соціальних послуг, а динамічний – до держави, 

тобто є інструментом уникнення та розв’язання гострих соціальних проблем 

(соціальної розрядки) (табл. 1.2). 

 

 

Соціальна робота 

Рефлексивно-терапевтичний 
підхід 

 

Місія соціальної роботи 
визначається як забезпечення 
добробуту індивідів, груп і 
мікросоціальних груп у 
суспільстві через сприяння 
особистісному розвитку і 
самореалізації 
 
Даний підхід відображає 
соціально-демократичну 
політичну філософію соціальної 
роботи – економічний і 
соціальний розвиток має 
здійснюватися спільно з рухом до 
індивідуального і соціального 
розвитку 

Соціалістично-
колективістський підхід 

Місія соціальної роботи – 
забезпечення співпраці і 
взаємної підтримки в 
суспільстві, для того, щоб 
найбільш незахищені та 
вразливі соціальні категорії 
населення могли 
розраховувати на здатність 
до самостійного життя  
Соціальна робота налагоджує 
зв’язки між клієнтами і 
соціальними системами, 
стимулює активність людей. 
Індивідуальний і соціальний 
розвиток цих категорій населення 
неможливий доти, доки не будуть 
проведені соціальні перетворення 
у суспільстві із дотримання 
принципу соціальної 
справедливості 

Індивідуалістично-
реформістський підхід 

 

Місія соціальної роботи – 
відповідність потребам 
індивідів та покращення 
надання послуг, частиною 
яких вона є 
 
 
 
 Соціальна робота розглядається 
як частина соціального захисту, 
підтримує соціальний порядок і 
соціальну структуру суспільства. 
Цей підхід відображає 
ліберальну, раціонально-
економічну політичну філософію, 
яка стверджує гарантовану 
законом особисту свободу в 
умовах ринкової економіки в 
якості найкращого варіанту 
організації суспільства 
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Таблиця 1.2 

Сутність і характеристика функцій соціальної роботи [501] 

Статично-позиційний підхід Динамічний підхід 

Гуманістична функція є цільовою; 
вона відображає ціннісну сутність 
соціальної роботи 

Профілактична функція сприяє збереженню і зміцненню 
нормального стану, порядку в державі. Вона реалізується 
шляхом виявлення «зон соціального ризику» (які можуть стати 
джерелом суспільної нестабільності) та адресного впливу на 
фактори небезпек 

Соціально-правова функція полягає в 
застосуванні правового статусу 
індивіда при вирішенні складної 
життєвої ситуації 

Фасилітаційна функція передбачає полегшення (зменшення 
труднощів) діяльності держави в цілому та окремих 
управлінських структур, спрощення виконання державою її 
обов'язків перед громадянами, заспокоєння й умиротворення 
представників локальних спільнот або всього населення 

Соціально-побутова та соціально-
медична функції допомагають долати 
труднощі, що виникають через нестачу 
фізичного ресурсу 

Функція забезпечення соціальної справедливості послуговує 
запобіганню різкому зубожінню і дискримінації окремих 
соціальних груп, загостренню соціальних суперечностей. 
Соціальна справедливість забезпечується шляхом створення 
відносно рівних можливостей для соціальних верств, що 
зазнають тих чи інших труднощів 

Психолого-педагогічну функцію 
спрямовано на розвиток здібностей 
індивіда, формування активної 
життєвої позиції, позитивного 
ставлення до самого себе, організацію 
освоєння соціального досвіду 

Діагностичну функцію соціальної роботи покликано усувати 
окремі соціальні аномалії в певному мікросоціумі, 
конкретизувати проблему клієнта та виявляти його 
індивідуальні особливості, тобто вона фіксує перший етап 
діяльності – постановку соціального діагнозу 

Соціально-економічна функція 
орієнтує соціальну роботу на 
підтримку майнового статусу 
особистості, сім’ї, групи та ін. 

Прогностична функція концентрує увагу на оформленні мети 
допомоги. Ідеальне передбачення варіантів технологій 
соціальної роботи та вибір серед них таких, що можуть 
забезпечити максимальну результативність за розумних витрат 
зусиль і часу 

Соціально-психологічну функцію 
пов’язано з регулюванням відносин у 
процесі подолання важкої життєвої 
ситуації 

Функція здійснення допомоги характеризує втілення плану в 
дійсність, що передбачає формування системи агентів 
допомоги, надання безпосереднього впливу на вирішення 
проблем, що виникають 

Агітаційно-пропагандистська функція 
соціальної роботи – за зміни 
соціального статусу того чи іншого 
об'єкта (індивіда, сім'ї, соціальної 
групи) чи явища 

Аналітична функція реєструє закінчення акту соціальної 
роботи; передбачає аналіз результатів допомоги, рішення про 
характер подальшої взаємодії (про припинення контакту у 
зв’язку з вичерпанням можливостей допомоги або про 
координацію подальшої діяльності) 

 

Статично-позиційний підхід виділяє такі функції соціальної роботи 

щодо об’єкта: гуманістичну, соціально-правову, соціально-економічну, 

соціально-побутову, соціально-медичну, психолого-педагогічну, соціально-

психологічну, агітаційно-пропагандистську. 

У рамках цього підходу соціальна робота виконує певні функції щодо 

держави. Вона є інструментом уникнення та вирішення соціальних проблем 

(соціальної розрядки). Виділяють такі функції: профілактична, 

фасилітаційна, забезпечення соціальної справедливості [12]. 



58 
 

Динамічний підхід до визначення функцій соціальної роботи виходить із 

трактування функцій як елементів процесу функціонування. До них можна 

віднести: діагностичну, прогнозування, функцію здійснення допомоги, 

аналітичну, координаційну.  

Соціальна робота в Україні перебуває у стані реформування, тому її 

філософію та функції усе ще чітко не визначено. Це стосується і сутності 

місії соціальної роботи. У західних практиках досі точаться дискусії щодо 

місії соціальної роботи. Одні зараховують її до функцій соціального 

контролю, інші – до функцій соціальних змін, а деякі ставлять посередині 

між функціями соціального контролю та соціальних змін. У зв’язку з цим 

наведімо функції соціальної роботи, які запропонувала О. Кузіна [562]. До 

основних функцій вона відносить  соціальну допомогу і соціальний контроль. 

Щоб уникнути надмірного перевантаження контролю, ця авторка пропонує 

увести більш конкретні, специфічні функції, які виконують окремі суб’єкти 

соціальної роботи – фахівці та організації. До таких функцій належать: 

діагностична, прогностична, профілактична, інформаційна, правозахисна, 

реабілітаційна, рекламна, комунікативна, організаційна та ін. 

Звернімося до функції соціального контролю. Сам термін «соціальний 

контроль» був уведений в науковий обіг французьким соціологом і 

соціальним психологом Габріелем Тардом. Отже, соціальний контроль – це 

спосіб саморегуляції суспільної життєдіяльності, що за допомогою 

прийнятих у суспільстві соціальних цінностей і норм забезпечує 

упорядковане функціонування всіх її компонентів. Під соціальним контролем 

розуміють авторитет суспільної думки, гласності результатів, оцінок 

поводження й діяльності людей [542, с. 186].  

Як видно з визначення, діяльність системи соціального контролю 

передбачає виконання широкого комплексу заходів (санкцій) як позитивного, 

так і негативного характеру. Ця діяльність здійснюється суб’єктами 

соціального контролю. П. Бергер виділяє кілька суб’єктів, акторів 

соціального контролю: держава і правоохоронні органи; соціальні норми; 
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професійне середовище та сім’я; спеціалізовані установи: інтернати, лікарні, 

пансіонати, спеціальні школи.  

Мабуть, одними із провідних акторів системи соціального контролю є 

держава і правоохоронні органи. За Т. Парсонсом, вони виконують функцію 

інтеграції, тобто підтримки внутрішньої єдності і припинення можливих 

відхилень. Протидія індивідуальним і масовим відхиленням, або девіаціям, є 

найважливішим завданням системи соціального контролю. Для того щоб 

краще відобразити її сутність, ми назвемо її репресивною. Репресивна 

функція являє собою комплекс засобів, процедур, дій, які спрямовано на 

усунення, припинення різних видів делінквентної (злочинної) і девіантної 

поведінки. Ця функція реалізується різними формами соціального контролю: 

формальною, неформальною тощо [543]. 

Вважаємо за доцільне надати пояснення з приводу вищеназваних 

функцій. Функції соціального контролю часто асоціюються зі звичайними 

видами діяльності в соціальній роботі, такими як, наприклад, стримування та 

обмеження проблемної поведінки інших людей. Це стосується насамперед 

захисту прав дітей від насильства батьків або реабілітації неповнолітніх 

злочинців. Хоча методи соціального контролю часто є необхідними для 

стримування девіантної поведінки, використання їх може зашкодити іншим 

людям. З огляду на це необхідно бути обережними щодо надмірного 

захоплення соціальними працівниками виконанням функцій соціального 

контролю: іноді це призводить до дій, метою яких є підсилення дотримання 

та відповідності до певного стандарту в такий спосіб, що не дозволяє 

окремим категоріям населення (сім’ям та громадам) стверджувати своє право 

бути відмінними від інших [536].  

Відповідальність соціальної роботи за соціальні зміни – це функція, яку 

відображено в міжнародному визначенні соціальної роботи, що було 

прийняте Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи та Міжнародною 

федерацією соціальної роботи у липні 2002 р.: «Професія соціального 

працівника сприяє соціальним змінам, вирішенню проблем у стосунках між 
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людьми, наснаженню та звільненню людей з тим, щоб збільшити їх дію. 

Користуючись теоріями поведінки людини та соціальних систем, соціальні 

працівники проводять професійне втручання у тих місцях та в ті моменти, 

коли і де люди взаємодіють зі своїм середовищем. Принципи дотримання 

прав людини та соціальної справедливості є фундаментальними для 

соціальної роботи» [758]. 

У цьому коментарі йдеться також про те, що соціальна робота постала з 

гуманітарних і демократичних ідеалів, тому її цінності ґрунтуються на 

визнанні рівності, значущості та гідності усіх людей. У зв’язку з цим вона 

спрямована на задоволення потреб людей і розвиток людського потенціалу.  

В Україні спробу методологічного обґрунтування соціальної роботи 

здійснив один з її основоположників І. Мигович, який підкреслював, що «в 

основі закладені такі стрижневі поняття, як «соціальне» та «соціалізація» 

[277, с. 74–75]. Тому він стверджує, що це професійна діяльність соціальних 

інститутів, державних організацій і НДО, груп та окремих індивідів, 

пов’язана з наданням допомоги особам чи групам людей щодо соціалізації, 

якщо в них за відсутності належних умов у суспільстві або через наявність 

особистих вад процес соціалізації ускладнюється, призупиняється або 

відбувається у зворотному напрямі (тобто спостерігається десоціалізація) 

[196, 616]. 

З функціональної точки зору соціальна робота розглядається як 

взаємодія її суб’єкта і об’єкта, як окремий випадок соціального управління, 

де об’єкт піддається цілеспрямованому впливу, а суб’єкт здійснює такий 

вплив. Об’єкт соціальної роботи розглядається як певний вид практичної 

соціальної діяльності, а предметом може виступати або сторона цього 

об’єкта, наприклад соціальна ситуація клієнта, або (найчастіше) 

закономірності соціальної роботи. Об’єктом соціальної роботи в його 

широкому розумінні виступає все населення. Це пояснюється тим, що 

життєдіяльність всіх верств і груп населення залежить від умов, які значною 

мірою зумовлюються розвитком суспільства, станом соціальної сфери, 



61 
 

змістом соціальної політики, можливостями її реалізації. Наприклад, у різні 

періоди життя людини можуть виникати різні проблеми: погіршення стану 

здоров’я або фінансового становища, конфлікти в родині, стресові ситуації 

тощо. Тому більшість людей тією чи іншою мірою потребує кваліфікованої 

допомоги фахівця з соціальної роботи. 

Суб’єктами соціальної роботи виступають: 

- держава зі своїми структурами у вигляді законодавчої, виконавчої та 

судової влади різних рівнів; 

- установи соціального обслуговування населення; адміністрації 

організацій і установ; громадські, благодійні, приватні організації та 

установи; 

- люди, які займаються практичною соціальною роботою професійно чи 

на громадських засадах; 

- викладачі та дослідники соціальної роботи. 

Узагальнюючи вищесказане, пропонуємо авторське тлумачення 

категорії «місія соціальної роботи»: основна місія соціальної роботи – 

обов’язок звертати увагу і намагатись усунути перешкоди та 

несправедливість, які існують у суспільстві, допомагати та мобілізувати 

окремих індивідуумів, групи та громади на збільшення свого добробуту та 

розвиток їхніх можливостей вирішувати проблеми; виступати на захист 

політики, що відповідає етичним принципам професії, та спрямовувати свою 

діяльність на підтримку тих, хто не може сам себе захистити.  

Ця загальна місія соціальної роботи має конкретні втілення в 

конкретних цінностях, знаннях та навичках, які потрібно розвивати у 

практичних соціальних працівників. Пріоритет повинен віддаватися саме 

етичним засадам, що асоціюються з соціальною справедливістю та 

обов’язком сприяти наснаженню клієнтів.  

Сучасна система соціальної роботи почала створюватися в Україні в 

90-х рр. ХХ ст., одразу у трьох напрямах: практика, царина пізнання й  

освітня діяльність. У той же час стрімко почали розвиватися державні 
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соціальні установи (центри соціальних служб для молоді, територіальні 

центри, центри зайнятості тощо), формування нормативно-законодавчої бази, 

підготовка спеціалістів у вишах – стали своєрідним підґрунтям для 

розбудови системи соціальної роботи.  

Застосування принципу системності до національної фахової 

соціальної роботи набуває особливої значущості в період трансформації, 

соціально-економічного, управлінського реформування. У світових 

розвинених країнах нагромаджено значний досвід використання концепту 

системності соціальної роботи, тому буде доречним аналіз наукових праць як 

зарубіжних, так і українських дослідників стосовно означеної проблематики. 

На наш погляд, системний підхід є плідним і цілком доцільним у вивченні 

соціальної роботи як цілісності; він передбачає виявлення й синтез її 

структурно-функціональних зв’язків і різнопідпорядкованих взаємодій. 

Проблеми управління соціальною сферою у різних соціальних 

системах знайшли відображення в роботах багатьох вчених. Зазначимо, що 

системний підхід є напрямом методології наукового пізнання і соціальної 

практики, в основі якого лежить розгляд об’єкта як системи. Тому в 

дослідженні ми маємо намір спиратися на внесок у розуміння методології 

системних досліджень, що зроблений такими вченими, як В. Афанасьєв [30], 

І. Блауберг, Е. Юдін [53], В. Бакуменко, С. Кравченко [33], Ю. Бех [51], 

М. Каган [187], О. Кустовська [238], А. Кравець [226], О. Левченко [241], 

Н. Нижник, О. Машков [305], О. Остапчук [383], В. Садовський [179], 

В. Скуратівський [504], О. Старіш [545], Ю. Сурмін [555], Н. Фоміцька [597] 

та ін.  

Перш за все необхідно наголосити на необхідності урахування всіх 

видів систем для характеристики соціальної роботи. Разом із тим слід мати на 

увазі важливість соціальної системи як особливого класу систем. 

У соціологічній енциклопедії система тлумачиться як «цілісність 

взаємопов’язаних елементів з міцними і впорядкованими внутрішніми 

зв’язками» [542, с. 329]. 
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Застосування системного підходу як загальнонаукового розпочав 

Л. фон Берталанфі у 50-х рр. минулого століття. Він розглядав систему як 

сукупність елементів та відносин між ними [48]. При цьому розрізняв такі 

види систем: природні, штучні, відкриті, закриті. Як справедливо зауважують 

Л. Гриф і А. Лінч, стан системи характеризується певними властивостями, 

як-от: стаціонарність; рівновага; диференціація; несумативність; взаємодія 

[390, с. 180]. 

Найбільш повним є визначення В. Баклі [654, с. 41], який під системою 

розумів комплекс елементів або компонентів, які прямо або опосередковано 

знаходяться у причинному зв’язку в такий спосіб, що кожний компонент 

співвідноситься з декількома іншими, більш або менш стабільними певний 

проміжок часу.  

Усталеної, чітко сформульованої дефініції терміна «система» не існує, 

бо система – динамічне утворення, яке змінюється в історично-економічному 

просторі. Проаналізувавши цілу низку наукових напрацювань [30, 48, 53, 

179, 187, 469, 504, 545, 581, 597, 676], ми узагальнили й виокремили декілька 

підходів до трактування системи, серед них: 

- епістемолого-методологічний (Холл, Фейджин: система розглядається 

як конструкт, що виступає засобом опису реальності та організації 

сукупності знань); 

- натуралістичний (Берталанфі: системність є головною 

характеристикою об’єктів); 

- синергетичний (Фуллер: у природи існує одна економічна система 

координат, мінімальна структура, принципи й закономірності якої характерні 

для всіх систем будь-якого феноменологічного ряду. Це – тетраедр); 

- кібернетичний (Вінер: системи та їхні блоки вивчаються за функціями, 

які вони виконують, і за реакціями на зовнішні впливи); 

- комплексний (Блауберг, Садовський, Юдін: система розглядається як 

цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів); 
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- соціологічні підходи (структуралізм Дюркгейма, функціоналізм 

Парсонса, конструктивізм Лумана). 

Досить цікавим є використання теорії систем до практики соціальної 

роботи А. Пінкусом і А. Мінаханом [397, с. 184; 186]. Вони наполягають на 

видах систем, які можуть допомагати людям: неформальні або природні 

системи; формальні системи; суспільні системи. Вони виокремлюють чотири 

базисні системи соціальної роботи:  

1. Система агента зміни. 

2. Система клієнта. 

3. Система цілі. 

4. Система дії. 

Взагалі, як стверджує О. Козлов, «система соціальної роботи включає 

три компоненти: теоретичні засади даної діяльності, інститути освіти різного 

рівня практики, інституціонально оформлені соціальні служби» [513, с. 62].  

Більшість науковців компонентами системи соціальної роботи 

вважають: 

- особистість людини як сукупність її вітальних та соціальних потреб; 

- громадянське суспільство або соціальні спільноти: народ, націю, етнос, 

колектив, групу, сім’ю; 

- кадри соціальної роботи; технологію соціальної роботи; 

- матеріали задоволення потреб: речовину, енергію та інформацію; 

соціальну інфраструктуру; 

- органи управління системою соціальної роботи; нормативну базу; 

канали комунікації, що пов’язують названі компоненти між собою [527, 

с. 212].  

На необхідності теоретичного та методологічного обґрунтування 

питання про інфраструктурне забезпечення системи соціальної роботи 

наполягає В. Халемендик [601].  

Ґрунтовний внесок у теоретико-методологічне осмислення сутності, 

змісту та механізму системи соціальної роботи у контексті становлення 
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громадянського суспільства у нашій країні був зроблений у монографії [49] 

видатними українськими вченими В. Бехом, М. Лукашевичем, 

М. Туленковим. На їхню думку, саме соціальна робота виступає 

об’єднальною ланкою в системі: людина, держава, громадянське суспільство. 

Дослідники виділяють фактори, що сприяли використанню системного 

підходу в галузі соціальної роботи в минулому столітті в розвинених 

зарубіжних країнах: 

 формалізація загальних принципів і виведення соціальної роботи на 

професійну основу;  

 формування постійно діючої мережі соціальних служб, управління 

якими здійснювали департаменти;  

 застосування ефективних технологій у наданні соціальної підтримки 

й допомоги різним категоріям населення [49]. 

Перетворення, які здійснюються в економічній, соціальній, політичній, 

духовній сферах, неминуче відбиваються на соціальній роботі, бо вона, будучи 

відкритою системою, є найважливішим складовим елементом мезасистеми, до 

яких входять підсистеми цих сфер. 

При цьому систему соціальної роботи можна охарактеризувати як 

складну та відкриту. Відкритість системи соціальної роботи підтверджується 

її взаємодією, обміном інформацією з іншими системами (економічною, 

політичною, культурною, освітньою тощо), що проявляється в особливостях 

змісту, характеру моделей соціальної роботи. Динамічну характеристику 

системи соціальної роботи пов’язано з особливостями процесу розвитку в 

тих чи інших культурно-історичних умовах, а статична – визначає її 

структуру та рівні. 

Однак варто звернути увагу на те, що соціальну роботу можна віднести 

до великої системи, адже в ній можна простежити підсистеми меншого рівня. 

Як галузь наукових знань вона базується на сукупності концепцій і теорій, 

має свій категорійний апарат, досліджує принципи й закономірності, моделі 

та методи соціальної роботи, має об’єкт і предмет дослідження; як практична 
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професійна діяльність спрямовується на надання допомоги та підтримку 

людей, які опинились у складній ситуації; завдання як навчальної дисципліни 

– різнорівнева професійна підготовка фахівців із соціальної роботи [247].  

У системі соціальної роботи як практичної діяльності є такі елементи: 

1.  Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи. 

2.  Основні сфери соціальної роботи, що віддзеркалюють ті соціальні 

сфери, у яких вирішуються проблеми (охорона здоров’я, освіта, громадські 

місця, виробництво тощо), впливають на формування змісту соціальної 

роботи та визначаються рівнем розвитку суспільства, його культури, 

суспільної свідомості, ідеології, політики. 

3. Інститути соціальної роботи включають у себе основні соціальні 

служби, центри, державні заклади, за допомогою яких здійснюється їхня 

провідна діяльність. 

4. Методи і форми соціальної роботи – комплекс специфічних 

прийомів, способів досягнення цілей і завдань соціальної роботи. 

5.  Управління і функції соціальної роботи, що пов’язані з методами й 

інститутами соціальної роботи. 

У свою чергу, кожна підсистема є також повноцінною системою. 

Система соціальної роботи має свою структуру, що охоплює такі елементи, 

як особистість, громадянське суспільство, кадри, технологію, матеріали 

задоволення потреб, соціальну інфраструктуру, орган управління, 

нормативну базу, канали комунікацій, та два інгредієнти – суб’єктивний, 

який існує у вигляді потреб людини, та об’єктивний – у вигляді соціальної 

сфери суспільства. 

Першоелементом системи соціальної роботи є сама особистість, яка 

розглядається дослідниками як джерело саморуху системи соціального 

забезпечення та сукупність потреб. Саме тому системотворчим фактором 

побудови та внутрішнім джерелом саморозвитку системи соціальної роботи 

виступають потреби людини, а провідною функцією учасника соціальної 

роботи, її агента є індивідуалізація функціонування системи соціальної 
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роботи шляхом здійснення програми особистого індивідуального розвитку 

[257].  

Система соціальної роботи може мати суспільний характер (як це було 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) або є в сучасних Скандинавських 

країнах), а також державний (як це було притаманно радянській моделі 

соціального забезпечення). У сучасній ситуації зростання кількості 

приватних і громадських ініціатив у благодійній сфері дозволяє 

охарактеризувати систему соціальної роботи в Україні як державно-

громадську. 

Пріоритетними умовами ефективності існування системи соціальної 

роботи є: культурна і соціальна доцільність соціальної роботи; адекватність 

системи соціальних завдань і реальних можливостей суспільства; готовність і 

підготовленість суспільства до реалізації пропонованої системи соціальної 

роботи. 

Зауважимо, що соціальна робота – це система з точки зору поєднання 

професійної і непрофесійної діяльності. У сучасному українському 

суспільстві професійна діяльність домінує в соціальній роботі. У свою чергу, 

вона є також різновидом інформаційної системи, за допомогою якої 

здійснюється реалізація її цілей і завдань. У соціальній роботі простежується 

дихотомія системи, тобто, по-перше, вона є одночасно статичною системою 

(характеризується певною сталістю якийсь час) і динамічною 

(характеризується певними трансформаційними і якісними змінами). По-

друге, хоча держава домінує в розбудові системи соціальної роботи в 

Україні, окремі суб’єкти громадянського суспільства також відіграють 

суттєву роль у її формуванні. 

Держава є ключовим суб’єктом управління соціальною роботою і 

виконує координаційну та організаційну роль у врегулюванні суспільних 

відносин, процесів у цій системі. Тому відповідні повноваження в цій сфері 

здійснюються відповідними органами державної влади шляхом державного 

управління.  
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Передусім система соціальної роботи є різновидом соціальних систем, 

яка ускладнюється набором своїх елементів, серед яких присутні люди, а 

також взаєминами і взаємозв’язками. На систему впливають як зовнішні 

фактори (соціум), так і внутрішні фактори – розвиненість соціальної сфери 

країни. 

Соціальні системи, що мають функціональне походження, можна 

віднести до найскладніших видів систем, оскільки вони є цілеспрямованими 

або телеологічними системами, поведінку яких підпорядковано досягненню 

рефлективно або цілеспрямовано визначених цілей. Ю. Бех наполягає, що 

управління соціальними системами виникло у потребі цілеспрямованого 

впорядкування умов власної життєдіяльності та керування створеними нею 

організаційними структурами [51, c. 314].  

З точки зору теорій державного управління соціальна робота повинна 

розглядатися з позицій організації, структури, функцій, ресурсів, внутрішніх 

і зовнішніх зв’язків. 

Система соціальної роботи є соціально-економічною системою, зі 

складною структурою управлінського механізму. Це цілком логічно випливає 

з визначення соціально-економічної системи, яка складається з численних 

взаємопов’язаних елементів, що утворюють складновпорядковану системну 

структуру з полівекторною функціональною цілеспрямованістю [195]. 

Соціально-економічну систему характеризують категорії: декомпозиція, 

функції, мета управління розвитком системи соціальної роботи.  

Згідно з метою нашого дослідження, необхідне уточнення понять 

«система соціальної роботи» і «державне управління розвитком системи 

соціальної роботи». 

У Законі України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю» [452] задекларовано тільки зміст, принципи соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю як «діяльність уповноважених органів, 

підприємств, організацій та установ, що здійснюють соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю, а також фахівців з соціальної роботи та 
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волонтерів, яка спрямована на соціальну підтримку сімей, дітей та молоді, 

забезпечення їхніх прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності, 

задоволення інтересів та потреб». Самого ж визначення системи соціальної 

роботи немає.  

Управління будь-якими системами сприяє координації та 

упорядкуванню діяльності. Структура загального стратегічного управління 

[72] містить низку процесів (рис. 1.4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.4. Структура загального стратегічного управління 

 

Зокрема, застосування стратегічного управління у сфері соціальної 

роботи сприяє досягненню результатів за допомогою упровадження 

широкого набору інструментів стосовно кожного з елементів виробничо-

управлінської системи соціальної роботи. 

За змістом нашого дослідження, об’єктом державного управління є 

відкрита, складна, динамічна соціально-економічна система соціальної 

роботи. Суб’єктом державного управління – система органів державної влади 

у сфері соціальної роботи. Розвиток системи соціальної роботи здійснюється 

завдяки формуванню та вдосконаленню організаційного, соціального, 
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інформаційного, нормативно-правового, фінансового, кадрового та інших 

механізмів державного управління. 

Виходячи з вищезазначеного, сформулюймо авторське визначення 

поняття «система соціальної роботи»: система соціальної роботи являє собою 

складну соціально-економічну структуру із низкою управлінських механізмів 

і розглядається як взаємозумовлена соціально-економічна сукупність 

державних і комунальних закладів, недержавних закладів і організацій, 

фізичних осіб, волонтерів, які здійснюють соціальну підтримку, надають 

соціальні послуги тим категоріям населення, які цього потребують або 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

Відзначимо, що кожна підсистема сфери соціальної роботи зумовлена 

виробництвом певного виду продукту у вигляді, наприклад, соціальних 

програм, створення груп самодопомоги, профілактичних та охоронно-

захисних заходів, соціальних послуг певного напрямку тощо [351]. У свою 

чергу, домінантними концептами в соціально-економічній системі соціальної 

роботи є принципи як кібернетики, так і синергетики. Звідси виходить, що 

система може керуватися як у структурні, так і в безструктурні способи. 

До предмета дослідження системи соціальної роботи можна віднести: 

визначення складу та структури системи, організацію системи, типологію, 

композицію, гомеостаз, керованість, централізацію, оптимізацію 

організаційної структури, функціонування розвитку системи [555]. 

Головними функціями органів державного управління в системі соціальної 

роботи є організація, координація, оцінювання й контроль зусиль усіх частин 

взаємодії в цій системі. 

Водночас управління [501, с. 279] – це процес такої зміни взаємозв’язку 

елементів системи (шляхом передачі інформації по каналах зв’язку), у 

результаті якого підтримується й посилюється функціональний характер 

властивостей цих елементів.  

На нашу думку, державне управління розвитком системи соціальної 

роботи – це систематичний вплив на процеси організації й розвитку 
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соціальної допомоги та підтримки населення через державні й муніципальні 

установи, громадські та благодійні організації, керівників і фахівців із метою 

надання соціальних послуг, спрямованих на мінімізацію шкоди від існування 

соціальних проблем, і активізацію потенціалу суспільства, усунення 

перешкод задля адаптації й інтеграції малозахищених верств населення, з 

урахуванням наявних економічних можливостей органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Загальна система державного управління у сфері соціальної роботи 

включає такі складники: 

- набір адміністративно-правових інструментів; 

- комплект, стандарт необхідних нормативно-правових актів та інших 

відповідних документів; 

- механізми державного контролю та нагляду; 

- низові організації – об’єкти управління; 

- інформаційне забезпечення; 

- ступінь участі громади та їхніх об’єднань.  

Зазначимо, що становлення знання як теоретичної, так і практичної 

соціальної роботи пов’язано з динамікою соціально-економічного розвитку 

суспільства, пошуком ефективних моделей взаємодії з клієнтом на всіх 

рівнях їхнього прояву, визначенням предмета пізнання та дослідження. 

Водночас теорія соціальної роботи є соціально-науковою суспільною та 

прикладною наукою, завдання, зміст і перспективи якої формуються в 

контексті розвитку практики соціальної роботи. Можна стверджувати, що 

соціальна робота являє собою взаємопов’язану систему цінностей, теорії та 

практики. 

Вочевидь, у теорії та практиці соціальної роботи різні підходи можуть і 

доповнювати, і виключати одне одного. Остаточного визначення того, що 

являє собою соціальна робота, бути не може, але крізь її дискурсивне поле 

можна побачити сфери, де її може бути застосовано, а також проблеми, що 

стоять перед нею. Часові межі, соціальні умови і культура є факторами, що 
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конструюють соціальну роботу у процесі взаємодії соціальних працівників, 

клієнтів і служб. Проте місія соціальної роботи вимагає розуміння взаємодії 

цих цілей, тобто наявності нашої власної конструкції щодо виконуваної 

діяльності. Вона включає уявлення про цінності соціальної роботи та теорії її 

природи.  

Таким чином, державне управління розвитком системи соціальної 

роботи – це цілепокладаючі, цілеспрямовані, організаційні, координаційні та 

контрольні дії. Основною метою державного управління є досягнення 

керованою системою соціальної роботи такого рівня її розвитку, який би  

повною мірою дозволяв їй ефективно реалізувати заходи державної 

соціальної політики, задовольняти потреби держави і громадян у соціальній 

підтримці, соціальному захисті, соціальних послугах тощо. 

 

1.2. Державна соціальна політика як основа розбудови системи 

соціальної роботи  

 

Соціальна політика держави є важливим елементом внутрішньої 

державної політики, яку покликано виконувати поставлені завдання на основі 

соціальної справедливості, захищеності, високого рівня життя щодо кожного 

громадянина. Державна соціальна політика забезпечує вирішення 

стратегічних і тактичних завдань соціально-економічного розвитку держави, 

де знаходять відображення фундаментальні інтереси соціальних груп, 

спільнот, суспільства, загальнолюдських цілей та інтересів [39, c. 22]. 

Сьогодні в умовах складної економічної ситуації, коли чисельність 

людей з уразливих категорій збільшується, а економічні можливості держави 

зменшуються, актуальною проблемою є формування збалансованої 

державної соціальної політики. Держава через соціальну політику бере на 

себе найважливіші функції із забезпечення прав людини в соціальній сфері. 

Суть цієї політики така: запобігання подальшому погіршенню життя народу; 

ефективна зайнятість і обмеження надмірного зростання безробіття, 

створення необхідних передумов для поступового поліпшення матеріального 
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становища і умов життя різних верств населення. З огляду на світовий досвід 

єдиним перспективним шляхом соціальної політики є відмова від 

узагальненого принципу соціального захисту і побудова ефективної системи 

соціальної роботи. 

Українські вчені вказують на перманентність орієнтації державної 

соціальної політики та «механічне забезпечення ресурсного наповнення 

соціальної сфери з одночасним ігноруванням необхідності якісних змін, що 

мали б відбутися насамперед у її організації та технологіях забезпечення 

реалізації соціальних програм. Унаслідок обмежених фінансових ресурсів 

держава не в змозі забезпечити виконання гарантованих соціальних 

зобов’язань на належному рівні» [479, с. 108].  

Слід зазначити відсутність чіткої дефініції терміна «соціальна 

політика», але, як стверджують автори монографії [119, с. 21], є декілька 

підходів до його визначення в науці, які можна згрупувати, виокремлюючи 

основні недоліки цих підходів (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 
Підходи до визначення терміна «соціальна політика» 

№ 
з/п  

Характеристика Недоліки 

1 

Ототожнення соціального і суспільного. Соціальна політика 
розуміється як суспільні дії щодо вирішення 
загальносуспільних проблем з метою досягнення цілей 
усього суспільства  

Індивідуальні проблеми (втрата 
роботи, хвороба, отримання 
інвалідності на виробництві тощо) 
населення залишаються поза увагою 

2 Регулювання, стабілізація соціально-трудових відносин – 
відносин праці та капіталу 

Усі соціальні заходи будуються, 
виходячи з цих відносин  

3 
Захист соціально вразливих і потенційно небезпечних верств 
населення через систему державного соціального 
забезпечення та доброчинної діяльності 

Обмеження участі НДО 

4 
Пом’якшення негативних наслідків індивідуальної та 
соціальної нерівності через систему перерозподільчих 
заходів 

Досить часто застосовується 
податкова політика вирівнювання 
диференціації податків і принципу 
зрівняння 

5 
Основний акцент зроблено на дотриманні принципів 
соціальної справедливості і соціального партнерства як 
базових цінностей громадянського суспільства 

Відсутність принципу адресності 

 

На нашу думку, найбільш адекватний підхід до визначення терміна 

«соціальна політика» п’ятий, що розкриває основні завдання соціальної 

політики на сучасному етапі  
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На багатоаспектності сучасної соціальної політики наголошує 

В. Скуратовський, який виділяє вузьке і широке її розуміння. У першому 

випадку «це діяльність суб’єктів соціально-політичного життя з формування 

соціальної безпеки людини і суспільства» [115, с. 26]. У другому – «це 

система цілеспрямованої діяльності суб’єктів, що сформувалася в суспільстві 

на певному етапі його розвитку, здійснюється на основі певних принципів і 

засад, спрямована на соціальний розвиток, забезпечення оптимального 

функціонування і розвитку соціальних відносин» [115, с. 26]. 

Значною перешкодою для формування умов соціальної безпеки 

населення України є невизначеність концептуальних підстав соціальної 

політики, нез’ясованість співвідношення соціальної політики і соціальної 

роботи та незабезпечення на цій підставі ефективного соціального 

управління. 

Ключовими пріоритетами соціальної політики є: упровадження 

ефективних технологій у сфері зайнятості, збалансована політика доходів, 

удосконалення всіх рівнів освіти, затвердження соціальних стандартів та 

підтримка вразливих категорій населення. 

Відповідно, на сьогодні можна виокремити такі основні завдання 

державної соціальної політики України [311]: 

- забезпечити динамічне зростання рівня життя населення; 

- створити умови повної реалізації принципів соціальної справедливості 

та виконання соціальних прав, гарантій громадянам, які визначені 

конституційними нормами; 

- впливати на структурні складники економічної політики держави; 

- забезпечити соціальну стабільність і соціальну безпеку в країні. 

Структура державної соціальної політики включає: 

- державу і сукупність державних органів – як головного суб’єкта 

соціальної політики, спрямованої на регулювання соціальних відносин; 

- політичні партії, суспільно-політичні рухи та інші інститути 

громадянського суспільства;  
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- об’єкт соціальної політики – соціальні процеси в суспільстві;  

- систему нормативно-правових актів, що регулюють взаємодію між 

суб’єктами та об’єктами соціальної політики; 

- предметно-політичну діяльність щодо вирішення завдань соціальної 

політики на різних етапах, включаючи оцінювання ефективності реалізації 

соціальних програм [244].  

Вважаємо за доцільне додати до суб’єктів державної соціальної 

політики соціальну роботу, яка одночасно є об’єктом соціальної політики, бо 

постійно знаходиться під її впливом і залежить від її спрямованості й 

ефективності запроваджуваних комплексних заходів. 

Наприклад, Г. Попович [408, с. 109] вважає, що організаційна будова 

сучасної соціальної політики включає такі компоненти: 

- сфера праці та заробітної плати; 

- соціальний захист населення; 

- соціальне забезпечення; 

- соціальна робота. 

Державна соціальна політика охоплює різноманітний спектр питань 

життєдіяльності індивідів і суспільства: від забезпечення виживання й 

соціальної підтримки найбільш незахищених верств населення до 

забезпечення функціонування й розвитку суспільства в цілому. Це дає 

підстави нам на основі аналізу діяльності сучасних соціальних держав 

визначити, що структуроутворювальними елементами категорії «соціальна 

політика» як системи є такі поняття, як соціальна безпека, соціальне 

обслуговування, соціальна допомога, соціальний захист, соціальна 

підтримка, соціальне управління, соціальна робота тощо [519, c. 18].  

Державна соціальна політика генерує макрорівень соціальної безпеки, 

на мікрорівні – переважає система соціальної роботи (надання допомоги та 

захисту індивідууму, групі, сім’ї, спільноті, громаді й суспільству в цілому). 

На мезорівні здійснюється виконання запланованих соціальних програм на 
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рівні ОТГ. Головним структурним елементом послуговує соціальна держава. 

Усі елементи залежать один від одного. 

Зауважимо, що соціальне обслуговування, соціальна допомога, 

соціальний захист, соціальна підтримка є складовими підсистемними 

елементами системи соціальної роботи, як це показано на рис. 1.5. 
 

 
 

Рис. 1.5. Система взаємозв’язків державної соціальної політики і 

системи соціальної роботи 

 

Соціальна політика в Україні має низку особливих ознак, що 

сформувалися ще за радянських часів розвитку нашої країни. До них 

належать:  

- фінансування системи соціального захисту – головна прерогатива 

державного управління й регулювання;  

- недостатня кількість фінансових коштів приватного благодійництва та 

меценацтва в цій системі;  

- недостатній рівень публічності у визначенні концепцій, цілей, завдань і 

методів їхньої реалізації в соціальній політиці.  
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Хоча одним із ключових завдань сучасної соціальної політики є 

забезпечення соціальної справедливості, О. Макарова наводить деякі 

приклади прояву чинників несправедливості в нашому суспільстві: по-перше, 

слабка розвиненість вертикальної мобільності, коли значній масі пересічних 

громадян не вдається знайти гідну роботу, особливо людям з інвалідністю. 

По-друге, наявність надмірної диференціації доходів. По-третє, низька якість 

послуг і обмежена доступність у сфері освіти і охорони здоров’я. По-

четверте, недотримання принципу адресності в наданні соціальної 

підтримки. По-п’яте, збереження високого рівня державного патерналізму та 

утриманських настроїв у суспільстві [252]. 

Реалізація соціально значущих цілей і розв’язання соціальних завдань 

відбувається через соціальні проєкти і соціальні програми, які складають 

значну частину соціальної політики. Наукова й практична обґрунтованість 

завдань, цілей, проєктів і програм, що лежать у сфері соціального життя 

суспільства, підкріплена відповідним економічним і культурним потенціалом 

суспільства, є обґрунтованою передумовою для державної соціальної 

політики. 

Одним із найважливіших аспектів досягнення поставлених соціальною 

політикою завдань є використання інструментів, які, за твердженням 

О. Іванової [180], дозволяють комплексно вирішити проблеми за рахунок 

впливу на проявлені негативні наслідки та превентивних заходів щодо 

виникнення їх. Ефективна соціальна політика будь-якої держави є основою 

стабільності політичної системи суспільства. А сама соціальна політика є 

підґрунтям розбудови соціальної держави. Це можливе за допомогою 

використання дієвих механізмів. 

Сутність механізмів реалізації соціальної політики полягає у взаємодії 

елементів складної системи інституційних і неінституційних суб’єктів 

соціального життя, що сприяє осмисленню й урахуванню соціальних 

інтересів, потреб не тільки окремих громадян, а й соціальних груп, населення 

в цілому; розробленню соціальної стратегії держави і соціальних програм; 
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організації скоординованої предметно-практичної діяльності державних 

органів, інститутів громадянського суспільства та громадян щодо реалізації 

їх на основі чинної нормативно-правової бази. Існує декілька механізмів 

реалізації державної соціальної політики в Україні. Вважаємо за доцільне 

навести найбільш ефективні (рис. 1.6), надані в роботі П. Шевчука [621, 

с. 307–308). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.6. Механізми реалізації державної соціальної політики в Україні 
 

Механізми реалізації державної соціальної політики в Україні є 

базисом для механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи; їх буде розглянуто в наступному розділі. 

За Т. Ганслі, інструментами соціальної політики виступають: фінансові 

трансфери (фінансова допомога); нефінансова, безготівкова, близька до 

готівки допомога; оподаткування; податкові пільги (податкові видатки); 

послуги; кредити на оплату послуг; консультування, рекомендації та 

заохочення бажаної діяльності; інформація; заборона або обмеження; 

спеціальні стягнення; угоди; правові статуси; заходи стосовно взаємодії груп 

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

ПРАВОВИЙ 

- формування 
законодавчо-нормативної 
бази, яка регламентує 
провадження активної та 
дієвої соціальної 
політики; 

- розроблення та 
упровадження державних 
стандартів і державних 
соціальних гарантій; 

- ефективність 
функціонування судової 
та законодавчої гілок 
влади в частині 
забезпечення гарантій у 
соціальній та виробничій 
сферах 

 

ФІНАНСОВИЙ 

- забезпечення 
стабільного 
фінансування складників 
соціальної сфери і 
державних соціальних 
програм; 
- обґрунтування 
механізмів визначення 
соціальних трансфертів, 
урахування реальних 
соціальних потреб і 
можливостей регіонів; 
- забезпечення 
соціального спрямування 
видатків державного 
бюджету; 
- раціоналізація 
структури витрат 
бюджетів усіх рівнів зі 
спрямуванням коштів на 

реалізацію заходів 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

- функціонування 
інститутів виконавчої 
влади усіх рівнів та 
органів місцевого 
самоврядування щодо 
виконання завдань 
соціальної політики; 
- упровадження чіткого 
компенсаційного 
механізму в разі 
невиконання 
законодавчих гарантій 
соціальної політики; 
- розроблення й 
упровадження моделей 
управління, які 
спрощують визначення, 
нарахування та виплату 
соціальної допомоги і 
пенсійного забезпечення 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

- удосконалення 
соціальної та 
економічної статистичної 
звітності відповідно до 
вимог ефективного 
соціального управління; 

- повсюдне 
запровадження 
інформаційних 
технологій; 

- моніторинг основних 
напрямів соціальної 
політики 
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та установ; права на приватні вимоги або захист; вторинні ефекти інших 

галузей політики [79]. 

Насамперед необхідно зауважити, що державна соціальна політика 

може упроваджуватися за рахунок імплементації різних форм і технологій 

соціальної роботи, державних рішень і заходів, а також через реалізацію 

соціальних програм, як спеціалізованих, так і комплексних. 

Зокрема, Т. Ганслі вважає, що соціальна політика здійснює: 

- заходи і програми, безпосередньо спрямовані на забезпечення 

соціальних винагород у формі доходу або послуг, включно з освітою, 

здоров’ям, соціальним захистом та персональними соціальними службами 

(догляд за людиною, розвиток людини, реабілітація і профілактика); 

- заходи, що регулюють приватну поведінку для потреб досягнення 

соціальних цілей, а саме: поєднання прав та обов’язків громадян, 

забезпечення прав людини та правосуддя, заходи щодо працевлаштування, 

захисту споживачів, заходи стосовно сім’ї включно із сімейним правом та 

заходи з працевлаштування сімей; 

- соціальні та інші місцеві заходи, як, наприклад, заходи з метою 

перерозподілу податків, фінансові заходи щодо надання робочих місць, 

забезпечення доступності перевезень, заходи із забезпеченням прав орендарів 

тощо [79, с. 13]. 

Соціальна політика безпосередньо залежить від стану економічної 

сфери в українському суспільстві. Соціально-економічний стан українського 

суспільства характеризується недостатньо розвинутою ринковою 

інфраструктурою, відсутністю традицій регулювання ринкової економіки, 

недовірою населення до державних інституцій, високим рівнем корупції, 

недієвим розподілом фінансових потоків тощо. До того ж на формування 

сучасної державної соціальної політики впливають негативні фактори [158], 

як-от:  

- соціально-економічні (бідність значної чисельності населення, поява 

ВПО, безробіття, інфляція, різниця в якості життя в сільській та міській 
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місцевості, регіональна диференціація у доходах, проведення масштабних 

реформ та ін.); 

- політичні (анексія Криму, продовження воєнних дій на Сході України, 

політична нестабільність); 

- демографічні (старіння населення, падіння народжуваності, високий 

рівень смертності серед працездатного чоловічого населення);  

- психологічні (зниження довіри до влади, зростання стресів і 

невпевненості в майбутньому, пасивність і патерналістські настрої, 

травматична дія воєнного конфлікту тощо). Відповідно система соціальної 

роботи залежить від економіки країни і обсягу коштів, що їх спрямовують на 

соціальну сферу.  

Вельми цікавою, на наш погляд, є думка стосовно означеного питання 

зарубіжного науковця Поля Спікера, який зауважує, що соціальна політика 

вивчає соціальні служби та державу загального добробуту. До соціальних 

служб він відносить: соціальне забезпечення, житлові програми, охорону 

здоров’я, соціальну роботу [544, с. 3]. На нашу думку, було зроблено не 

зовсім коректний переклад з англійської мови: радше, не соціальні служби, а 

соціальна сфера.  

Разом із тим соціальну політику повинно бути спрямовано на 

забезпечення відтворення людського капіталу замість виконання 

компенсаторної ролі за рахунок виплат на утримання непрацездатних або 

неспроможних членів суспільства. 

Цілком очевидно, що і соціальну політику, і соціальну роботу об’єднує 

спільна мета, яку спрямовано на досягнення забезпечення загального добробуту 

для кожного громадянина. Однак зв’язок соціальної роботи і соціальної 

політики набуває все більшої актуальності в контексті реформування соціальної 

сфери, побудови соціальної держави в Україні та негайної потреби формування 

нової концепції державного управління в цій сфері. 

Саме соціальна робота забезпечує дотримання принципу соціальної 

справедливості шляхом надання різних видів соціальної підтримки 
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вразливим категоріям населення та зниження ексклюзії та є пріоритетним 

комплексним механізмом практичної реалізації соціальної політики. 

В. Колков на основі аналізу діяльності сучасних соціальних держав 

стверджує, що структурованими елементами соціальної політики є соціальне 

забезпечення, соціальна допомога, соціальний захист, соціальна робота [214]. 

Більшість дослідників – В. Бех [49], М. Головатий [89], А. Капська [529], 

Е. Лібанова [507], М. Лукашевич, М. Туленков [250], Т. Семигіна [493], О. 

Палій, В. Скуратівський [506], Є. Холостова [606], К. Шендеровський [623], 

А. Ягодка [635] – наполягають на взаємозумовленості соціальної політики і 

соціальної роботи.  

В. Бех [49], О. Горпинич [97] як приклад вказують на кореляцію 

слабкої розбудови громадянського суспільства і розроблення державної 

соціальної політики, реалізатором якої є національна система соціальної 

роботи. Закономірно, що соціальна робота як інструмент формування 

Українською державою громадянського суспільства не набула необхідного 

ступеня зрілості.  

Наразі в українських наукових працях недостатньо висвітлюються 

результати теоретичних та науково-практичних досліджень із проблем 

визначення змісту та співвідношення соціальної політики і соціальної 

роботи. Але загальною є думка, що соціальна робота є механізмом (засобом, 

формою) реалізації соціальної політики, а соціальна політика, у свою чергу, є 

орієнтиром соціальної роботи [369, с. 132]. 

З метою виявлення характерних рис взаємозумовленості соціальної 

політики і соціальної роботи необхідно зробити аналіз наукових розвідок, де 

висвітлено, яким чином є взаємопов’язаними соціальна політика і соціальна 

робота (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Взаємозв’язок соціальної політики і соціальної роботи 

Соціальна робота є прямим відображенням суті соціальної політики як 
практичний прояв соціальної політики 

А. Капська  
[529, с. 8] 

Соціальна робота є складовим елементом соціальної політики разом із 
соціальним забезпеченням, соціальним управлінням і соціальним захистом  

М. Головатий [89, 
с. 6] 
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Соціальну роботу можна розглядати як орган виконання завдань соціальної 
політики в інтересах економічного, політичного та духовного розвитку країни 

В. Бех, 
М. Лукашевич, 

М. Туленков [49, 
с. 353–354] 

Соціальна політика, визначаючи зміст, спрямованість, нормативно-правову базу 
соціальної роботи, є методологічною, теоретичною та практичною передумовою 
здійснення цієї роботи в конкретних формах і конкретними методами 

Т. Семигіна  
[526, с. 89] 

Соціальна робота виконує різноманітні функції, пов’язані передусім із 
налагодженням, нормалізацією соціальних процесів у суспільстві шляхом 
реалізації концепцій і програм, розроблених у межах соціальної політики 
держави 

Н. Кривоконь [232, 
с. 12] 

Соціальна робота забезпечує реалізм і життєдіяльність соціальної політики і є 
формою соціальної політики 

А. Шевчук  
[621, с. 217] 

Теорія і практика соціальної політики правової, соціальної, демократичної 
держави і громадянського суспільства спрямована «на окремі соціально 
неповновартісні групи та індивідів з метою соціальної адаптації їх до існування в 
пересічних (середньостатистичних) умовах конкретного суспільства 

В. Жмир  
[157, с.11] 

Соціальна робота як ефективний механізм реалізації соціальної політики 
І. Мигович  
[12, с. 37] 

Соціальна робота як організаторська та виконавча діяльність з реалізації 
соціальної політики держави 

В. Жуков  
[563, с. 28] 

Соціальна робота як інститут, чиє завдання полягає в упровадженні в життя 
заходів соціальної політики держави 

О. Козлов  
[211, с. 28] 

Соціальна робота як пошук нової якості соціальної політики 
В. Курбатов  
[515, с. 79] 

Соціальна робота виступає як процес збереження та відновлення людських 
ресурсів (людського капіталу) з метою стабілізації і розвитку економічних, 
соціальних, суспільних відносин і зв’язків 

М. Фірсов  
[595, с.137] 

Соціальна робота і соціальна політика виступають засобом і соціальної допомоги, 
і соціального контролю, певною підтримкою для соціальної політики 

Ш. Рамон  
[468, с. 9] 

Соціальна робота – це структурний елемент соціальної політики та інтегрований і 
універсальний вид соціальної діяльності, спрямований на задоволення соціально 
гарантованих особистих інтересів і потреб різних (насамперед найбільш 
незахищених) верств населення 

Т. Збрицька, 
О. Марчак, О. Сорока 

[369, с. 19] 

Практичний складник соціальної політики полягає в обґрунтуванні принципів 
управлінської діяльності в цій сфері (загальні принципи управління – 
об’єктивність, системність, ефективність, конкретність головної ланки, 
раціонального сполучення централізму та демократизму, єдиноначальності та 
колегіальності, галузевого та територіального управління) 

В. Бех, 
М. Михальченко [50, 

с. 130] 

 

Варто відмітити, що всі наведені визначення віддзеркалюють 

багатогранність взаємозалежності державної соціальної політики і соціальної 

роботи як в інституційному, так і в теоретично-науковому аспекті. З 

проведеного аналізу виходить: 1) існує тісний зв’язок між соціальною 

політикою держави та сутністю соціальної роботи; 2) науково-пізнавальний і 

практично-організаційний компоненти соціальної політики не повною мірою 

відображають усебічність взаємного впливу державної соціальної політики 

та системи соціальної роботи в сучасних реаліях. 
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Автори монографії [49] досліджують соціальну роботу як орган 

виконання завдань соціальної політики в інтересах економічного, 

політичного та духовного розвитку країни. 

Система соціальної роботи уособлена в українському суспільстві 

установами соціальної підтримки й обслуговування, громадськими 

організаціями соціальної спрямованості, системою соціального захисту. У 

свою чергу, діяльність їх справляє вплив на соціальну політику, тобто 

здійснює функцію зворотного й оціночного зв’язку в системі управління 

соціальними процесами. Як складовий елемент реалізації соціальної політики 

соціальна робота є її «вирішальним продуктом», утіленням практично-

організаційного аспекту державної соціальної політики. 

Разом із тим соціальна робота своєю гуманістичною спрямованістю, 

принципами милосердя й допомоги наповнює і збагачує зміст соціальної 

політики, а суспільство – духовно-моральними цінностями.  

Саме принцип субсидіарності соціальна політика держави пропонує 

взяти за основу в сучасній системі соціальної роботи. У той же час це 

можливо за умови законодавчого регулювання взаємодії в соціальній сфері 

як державних, так і недержавних секторів. 

У соціальній політиці виділяють тільки два взаємозумовлених, 

взаємодійових компоненти: науково-пізнавальний і практично-

організаційний. Але вони не до повної міри відображають всебічність 

взаємного впливу державної соціальної політики та системи соціальної 

роботи. Безумовно, тенденції трансформацій соціальних процесів, зміни 

громадських настроїв і потреб різних верств населення, узагальнення 

підсумків і експертна оцінка втілення попередніх програм державної 

соціальної політики знаходить своє віддзеркалення в науково-пізнавальному 

компоненті. 

У свою чергу, у практично-організаційному компоненті державної 

соціальної політики сфокусовано увагу на реалізації розроблених стратегій, 

концепцій та програм. Пріоритетна роль надається саме різнобічній 
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організаторській діяльності органів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи з різними категоріями населення, узгодженої із 

завданнями соціальної політики держави [311]. 

Вважаємо за доцільне, описуючи взаємодію державної соціальної 

політики і соціальної роботи, додати ще один компонент – управлінсько-

розпоряджувальний (рис. 1.7).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Компоненти взаємодії державної соціальної політики і 

системи соціальної роботи 

 
Зауважимо, що виокремлення в соціальній політиці зазначених 

компонентів має відносний характер. Декларування науково-пізнавального 

компонента як головного або акцентування на практично-організаційному 

компоненті може спровокувати однобічність вирішення проблем та 

порушити системність у соціальній роботі. Тому ці компоненти соціальної 

політики можуть розглядатися лише в органічній єдності, у взаємозв’язку. 

Зокрема, науково-пізнавальний компонент відображає ступінь наукового 
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підґрунтя соціальної політики, формує мету, зміст, розвиток соціальної 

сфери, розкриває направленість, стратегію управлінської діяльності й 

послуговує методологічною основою для системи соціальної роботи. 

Державна соціальна політика регламентує і встановлює в соціальній 

роботі напрями, форми і технології діяльності. Як соціальна політика 

детермінується відповідними нормами, законами, так і соціальна робота 

упроваджує у практику завдання соціальної політики. 

Концептуальні засади соціальної політики, її зміст слугують 

організаційною основою для соціальної роботи. Спираючися на силу законів 

і різних підзаконних актів, структури органів державного управління, 

соціальна політика повинна створити передумови для успішної адаптації 

людини до умов життєдіяльності, які постійно змінюються. Соціальну роботу 

також покликано надавати допомогу людині, яка має проблеми в адаптації до 

соціокультурних умов. 

Суттєву роль відіграють світові глобалізаційні та транзитивні процеси, 

тому виникає потреба досить оперативно, гнучко реагувати на зміни в 

суспільстві, і це можливе завдяки зваженій управлінсько-розпоряджувальній 

діяльності з реалізації державної політики. Хоча в системі соціальної роботи 

є значна частка недержавного сектору, усе ж таки органам державного 

управління відводиться координаційна і регуляторна роль. Усе 

вищевикладене обґрунтовує появу управлінсько-розпоряджувального 

компонента в системі «державна соціальна політика – соціальна робота». 

Умовами ефективної організаторської діяльності є дотримання 

розподільчої діяльності управлінських органів, раціональність і 

оптимальність стосовно використання й залучення різних ресурсів і засобів, а 

також методів стимулювання, які сприяють якісному і своєчасному 

виконанню поставлених цілей. Реалізація заходів соціальної політики через 

різні рівні й напрями практичної соціальної роботи проходить такі етапи: 

І етап. Узгодження сутності, змісту заявлених стратегічних завдань 

соціальної політики. 
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ІІ етап. Ґрунтовний аналіз наявних ресурсів щодо вирішення завдань. 

ІІІ етап. Раціональна розстановка і навчання кадрів. 

ІV етап. Перебудова організаційних структур. 

V етап. Координація діяльності структурних підрозділів. 

VІ етап. Контроль і корекція виконання заявлених завдань. 

Державна соціальна політика за своїм призначенням і функціями є не 

тільки орієнтиром для соціальної роботи, а й рушійною силою прогресу 

соціальної сфери в цілому і відрізняється стабільністю. У той же час 

соціальна робота – діяльність щодо соціального захисту й підтримки 

соціально вразливих верств населення, допомоги окремим громадянам та 

групам –  обов’язково відбивається на окремих аспектах реалізації соціальної 

політики, її напрямах, цілях і завданнях. 

Насамперед державна соціальна політика має завданням вирішувати 

суперечності між поточними й перспективними інтересами суспільства, між 

інтересами різних верств, громадських інститутів, враховувати і 

прогнозувати, знижувати і коригувати неминучу «плату» суспільства за 

соціальний прогрес. Поряд із цим соціальна політика має пряме відношення 

до визначення пріоритетів у розвитку добробуту, діапазонів підтримки різних 

верств населення. 

Відповідно, соціальну роботу спрямовано на підтримку соціального 

порядку та інституційної структури українського суспільства. В її завдання 

входить: 

- допомагати соціальним інститутам; 

- упроваджувати ефективні методи соціальної адаптації та реабілітації; 

- запобігати соціальним конфліктам; 

- чинити управлінський вплив, коригувати девіантну поведінку, 

соціальну дезорганізацію. 

Сучасний підхід у світовій практиці полягає в чіткому розумінні того, 

що соціальна робота є однією з форм діяльності, спрямованої на досягнення 

соціальних змін. З цих позицій соціальна робота є потужним засобом 
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запобігання соціальним катаклізмам і конфліктам у суспільстві, тим 

ефективнішим, чим більше ресурсів виділяє суспільство і держава. 

Відомо, що визначальною метою соціальної роботи є професійна 

допомога кожній людині, яка потребує залучення її внутрішніх ресурсів; а з 

покращанням життя окремої людини суспільство тільки зміцнюється й 

розвивається в демократичному напрямі. Тому поряд із розвитком державних 

соціальних структур необхідно все більше активізувати включення в 

соціальну роботу територіальної громади, громадських об’єднань, 

благодійних фондів, конфесій, а це і є головними аспектами соціальної 

політики. Водночас професійна соціальна робота – це один з головних 

способів реагування суспільства на нову соціальну ситуацію, її завдання, 

проблеми і можливості. Зазвичай соціальні працівники не відіграють 

визначальної ролі в ухваленні стратегічних рішень політичними і 

державними службами, виступаючи посередниками між клієнтами та 

державою, однак вони можуть і повинні намагатися впливати на зміст цих 

рішень. 

Соціальну політику можна розглядати як причинно  зумовлену, 

ситуативну, динамічну за формою й орієнтацією діяльність із практичної 

організації соціальної безпеки людей, які прагнуть реалізувати свої потреби й 

інтереси в суспільстві. Спираючися на силу законів і підзаконних 

нормативно-правових актів, структури органів державного управління, 

соціальна політика прагне створити передумови для адаптації людини до 

мінливих у часі та просторі умов життєдіяльності. Ось чому проблема 

реалізації соціальної політики, безпосередньо зачіпаючи інтереси і потреби 

людей, відбиваючися на долях і умовах життєдіяльності кожного, містить у 

собі не тільки творчий, але одночасно й руйнівний потенціал [320]. 

Соціальна політика в сучасному глобалізованому світі вже давно 

перестала бути предметом уваги лише національних урядів. Практично всі 

міжнародні організації тією чи іншою мірою впливають на розроблення та 

здійснення певних стратегій вирішення соціальних проблем і в окремих 
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країнах, і в цілих регіонах, і в загальносвітовому масштабі. Особливо 

масштабним є залучення міжнародних структур до опрацювання та реалізації 

соціальних програм у кризові періоди, у часи політичної та соціальної 

нестабільності. Результати втручання їх неоднозначно оцінюються 

експертами і пересічними громадянами. Предметом уваги в цій темі є основні 

міжнародні організації та вплив їх на формування соціальної політики в 

країнах перехідного періоду.  

Способи та методи, якими уряди країн та неурядові організації 

прагнуть сформувати економічну, соціальну та інші види політики з метою 

досягнення суспільно значущих цілей, дедалі частіше стають сферою уваги 

наднаціональних та світових структур (Міжнародний валютний фонд, 

Світовий банк, Міжнародна організація праці (далі – МОП), Організація 

економічного співробітництва і розвитку, Світова організація торгівлі). Ці 

організації, хоча вирішення соціальних проблем і не є їхнім основним 

завданням, здійснюють свою діяльність у сфері соціальної політики в таких 

основних напрямах: 

- вплив на формування національної соціальної політики; 

- участь у транснаціональному перерозподілі та регулюванні ресурсів та 

благ; 

- надання громадських прав та свобод і принаймні часткове соціально-

економічне забезпечення їх тим особам чи соціальним групам, які втратили 

це через неспроможність своєї держави [143]. 

Як вважає Н. Кривоконь [232, с. 27], соціальна робота може 

здійснювати функцію зворотного зв’язку, виступаючи своєрідним 

«соціальним локатором», що визначає на основі соціальних показників 

результативність соціальної політики та її ефективність.  

Досить цікавим є дослідження вченими [638] зв’язку державної 

соціальної політики і менеджменту соціальної роботи через два підходи: 

функціональний (традиційний) та інноваційний. У першому випадку 

соціальна політика визначає зміст соціальної роботи, а відповідно й 
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обумовлює параметри менеджменту соціальної роботи, який виступає 

механізмом управління соціальною політикою. У реалізації другого підходу 

соціальна політика розглядається як продукт функціонування системи 

державного управління, зумовлена процесом саморозгортання 

громадянського суспільства і є остаточним продуктом соціальної роботи. 

Аналізуючи діяльність органів соціальної роботи в Україні, слід 

зазначити, що вони є важливою ланкою в системі соціального управління 

суспільством. Вони розвиваються в нерозривному зв’язку з політичними, 

економічними, власне соціальними процесами. Призначення соціальної 

роботи полягає в тому, щоб за допомогою нормативно-правових, 

економічних, фінансових, соціально-психологічних, організаційно-технічних 

засобів і важелів здійснювати підтримку соціально вразливих груп населення 

або надавати допомогу окремим громадянам на основі конкретних заходів 

соціальної політики.  

Основними причинами, що викликають появу нового інструменту 

соціальної політики – соціальної роботи, є: 

- трансформація самої держави, формування її ліберальної правової 

моделі, заснованої на цінностях плюралізму та гуманізму, лояльності та 

взаємної терпимості, яка стимулює створення структур громадянського 

суспільства; 

- констатація державою і громадянами факту внутрішньої 

суперечливості та негармонійності соціального простору, існування 

серйозних соціальних проблем, які можна вирішувати лише на засадах 

співпраці з самими громадянами, згуртованими в дієздатні організації; 

- визнання необхідності вдосконалення у співпраці з громадянами та під 

їхнім контролем. 

Інституціоналізація соціальної роботи, як нового інструменту 

соціальної політики, передбачає її орієнтацію на якісно нову мету. Її можна 

сформулювати як «кроки назустріч», тобто пристосування вже самого 

суспільства до потреб клієнтів соціальних служб, не дистанціювання їх від 
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суспільства, а взаємоадаптацію. Прикладом цього можуть слугувати 

ініціативи, які все більше реалізуються нині в Україні – від упровадження 

«безбар’єрного дизайну» міського середовища, громадських місць до 

спеціалізованих програм навчання для неповносправних та в’язнів, зокрема 

дистанційного, подолання дискримінації неповносправних, ВІЛ-інфікованих, 

груп з нетрадиційними моделями поведінки у громадському, політичному, 

економічному житті, прагнення лобіювати законодавчі акти, які б юридично 

унормовували ці положення. Реалізація цієї мети дозволить повніше 

використовувати людський потенціал, а отже, відкриває перед суспільством 

нові перспективи. 

Таким чином, не викликає сумніву збіг соціальної політики і соціальної 

роботи за такими сутнісними характеристиками, як гуманістична сутність; 

проблемне поле (спрямованість); феноменальна значущість. Водночас 

державна соціальна політика і система соціальної роботи взаємозалежні та 

впливають одне на одне заради досягнення поставлених завдань, 

спрямованих на забезпечення добробуту громадян. Ці концептуальні 

положення надають можливість органам державного управління виробити 

концепцію соціальної політики і системи соціальної роботи та сформулювати 

головні завдання та напрями. Отже, соціальна робота з її розгалуженою 

структурою органів управління в різних регіонах суспільства і розвинутою 

мережею соціальних закладів, а також значною кількістю недержавних 

структур із надання широкого спектра соціальних послуг населенню є тісно 

пов’язаною з державною соціальною політикою. 

 
 

1.3. Інституціалізація системи соціальної роботи в Україні 
 

Реалізація наріжних функцій державної політики щодо забезпечення 

соціально-гуманітарного розвитку суспільства, політичної стабільності, 

соціальної безпеки виконується за допомогою соціальних інститутів на 

різних організаційних рівнях, при цьому найбільша питома вага належить 
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органам державного управління та місцевого самоврядування як основним 

акторам управління соціально-економічними змінами в Україні. 

Розвідку сутності соціальної роботи як інституту соціальної політики 

доцільно здійснювати шляхом розкриття змісту терміна «соціальний 

інститут». Щодо сутності цього поняття в дослідницькому середовищі 

існують різні погляди залежно від наукової галузі – соціальної, філософської, 

політичної чи юридичної. Серед великої кількості визначень виберімо 

найбільш суттєві. Наприклад, філософський розгляд інтерпретує соціальний 

інститут «як багатомірне суспільне утворення. Інституціалізація 

життєдіяльності суспільств, міра втілення в системах соціального інституту 

тих чи тих цінностей, інтерналізації інституціональних функцій і ролей в 

мотиваційні структури членів суспільства постає як один з істотних 

показників рівня самоствердження та самореалізації відповідних історичних 

культур чи цивілізацій» [509, с. 242]. З соціально-політичної точки зору 

соціальний інститут сприймається як «стійкий комплекс формальних і 

неформальних норм, принципів, установок, що регулюють різні сфери 

людської діяльності, організовують їх у бік ролей, статусів, що утворюють 

соціальну систему» [596, с. 48]. В юриспруденції основний акцент робиться 

на регулюванні соціально-правових відносин за допомогою юридичних норм. 

Соціальні інститути створюються заради забезпечення соціальної 

стабільності розвитку суспільства. Соціологи звертають увагу на виконання 

певних функцій соціальними інститутами, які проявляються в задоволенні 

суспільних потреб у створенні й розподілі необхідних благ і ресурсів; у 

забезпеченні умов для інтеграції індивідуальних дій на основі формування та 

відтворення стійкої системи соціальних комунікацій; у здійсненні 

соціального контролю [271, с. 476].  

Формування соціальних інститутів являє собою багатоскладовий і 

неоднолінійний процес, що має назву інституціалізації. Щоб певні соціальні 

явища у своєму розвитку перетворилися на соціальні інститути, необхідні 

передумови й дотримання деяких еволюційних етапів як віддзеркалення 
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історичного процесу суспільства. Процес інституціалізації сприяє 

упорядкуванню безсистемних соціальних відносин шляхом надання їм сенсу, 

змістовної соціальної спрямованості щодо здійснення вагомих функцій у 

соціумі. 

Перетворення соціальної роботи на сучасний соціальний інститут 

(отже, і результативність соціальних змін) залежить від наявності 

щонайменше трьох головних чинників (інституційних ознак): 

- ступінь державної підтримки розроблення, поширення й застосування 

соціальних інновацій на всеукраїнському, регіональному чи індивідуальному 

рівнях; 

- характеристики соціально-педагогічного середовища освітніх закладів, 

що визначають спроможність забезпечення системного підходу до 

нововведень, а також надання інформаційно-методичної підтримки та 

здійснення професійного супроводу фахівців-новаторів; 

- якісна професійна підготовка соціальних працівників, здатних не лише 

втілювати в життя конкретні інноваційні проєкти, але й самостійно 

продукувати певні соціальні (зокрема, соціально-педагогічні) новації [57]. 

Слід зауважити, що процес інституціалізації соціальної роботи в 

контексті державного управління зазнає значних перетворень, реформування 

й перебудови усієї структури і вимагає більш детального вивчення. 

Проблема інституціалізації соціальної роботи в умовах сьогодення 

набула особливої актуальності, що пов’язано з низкою об’єктивних причин. З 

1990-х рр. XX ст. по теперішній час макросоціальні інституційні зміни в 

українському суспільстві вимагають адекватного теоретико-методологічного 

підґрунтя пояснення їх.  

Однією з ґрунтовних і змістовних наукових робіт є «Інституціалізація 

соціальної роботи в Україні» Г. Попович [407], яка не тільки здійснила 

історичний аналіз становлення передумов професіоналізації соціальної 

роботи в Україні на рубежі ХІХ–ХХ ст., але й описала дискретний характер 

загального процесу її інституціалізації. 
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Відповідно до визначення А. Михненко, інституціалізація являє собою 

перетворення якогось політичного явища, події, руху на формалізований, 

упорядкований процес, організовану установу з певною структурою 

відносин, ієрархією влади різних рівнів. Повноцінне її функціонування 

можуть забезпечити лідери, які здатні їх організувати та очолити, а потім і 

постійні управлінські еліти, а сам цей процес піддається управлінню [280]. 

Згідно з поставленими завданнями нашого дослідження, вважаємо за 

доцільне розкриття сутності інституціалізації системи соціальної роботи та 

виявлення проблем і суперечностей державного управління 

інституціалізацією системи соціальної роботи. 

Більшість українських вчених засвідчують [12, 25, 197, 329, 478, 494, 

526], що інституціалізація соціальної роботи в умовах трансформації 

проходить у трьох позначених напрямах досить складно. Зокрема, на 

практиці спостерігається відхід від класичних форм організації соціальної 

роботи і стрімкий перехід до інноваційних (наприклад, ресурсні центри, 

хоспіси, некомерційні громадські організації тощо). У царині пізнання 

соціальну роботу позначили як міждисциплінарну, але так і не здійснили її 

комплексний аналіз, доказом чого послуговує методологічний плюралізм, 

відсутність власних фундаментальних теорій, співіснування й розроблення 

різних суперечливих концепцій. У галузі освіти фахівців здебільшого 

готують у класичних традиціях інституту вищої школи, що сприяє 

виникненню низки принципових проблем:  

- відсутність моніторингу потреби в соціальних працівниках та 

соціальних менеджерах за регіонами; 

- недостатність бюджетних місць у закладах вищої освіти (далі – ЗВО); 

- відсутність затверджених єдиних вимог до кваліфікаційних 

характеристик викладачів освітньої програми «Соціальна робота»; 

- несформованість системи підвищення кваліфікації викладачів ЗВО; 

- відставання від практики або невідповідність їй навчально-методичних 

матеріалів та ін. 



94 
 
Джерелом процесів інституціалізації соціальної роботи була поява 

принципово нової суспільної потреби в особливому вигляді соціальної 

діяльності з надання допомоги, що виникла у відповідних історичних, 

соціально-економічних і політичних умовах. Цей вид діяльності викликав 

процес розвитку необхідних організаційних структур і пов’язаних із ними 

соціальних норм і регуляторів поведінки [343]. Далі відбувся процес 

засвоєння індивідами нових соціальних норм і цінностей, на основі яких 

сформувалася система відповідних потреб особистості, її настанов і 

орієнтацій. 

Визначення наукової категорії «інституціалізація» достатньо часто 

використовується в наукових джерелах, проте її чіткої дефініції до цього часу 

не сформульовано. Водночас у науковому обігу поряд з вищеназваним 

використовуються термін «інституціоналізація».  

Вважаємо за доцільне навести концепцію інституціалізації 

С. Гантінгтона, який акцентує на тому, що кожний суспільний стан, щоб 

стати стабільним, має бути інституціалізованим, тобто повинно бути 

створено інститути – «усталені, значимі і повторювані форми діяльності» 

[602, с. 32].  

Як і С. Гантінгтон, Д. Норд [371] констатує: інституціалізація являє 

собою процес, що включає становлення інституцій, а потім перетворення їх 

на інститути з відповідною організаційною структурою. Інакше кажучи, факт 

наявності та функціонування інституцій у суспільстві є достатньою умовою 

формування певних організацій, а сукупна діяльність цих інституцій і 

організацій викликає розвиток інститутів. Відмінності між інституціями і 

організаціями за своєю сутністю та характерними рисами сформульовані та 

узагальнені нами в табл. 1.5.  

Таблиця 1.5 

Порівняльна характеристика інституції та організації 

Сутність, риси Інституція Організація 

Характеристика 
Інституції – це правила гри в суспільстві, 
або, точніше, придумані людьми 
обмеження, що спрямовують людську 

Організація – це група людей, 
об’єднаних прагненням спільно 
досягти якої-небудь мети. Організації 
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взаємодію в певне річище. І, як наслідок, 
вони структурують стимули у процесі 
людського обміну – політичного, 
соціального чи економічного 

структурують взаємини між людьми, 
оскільки виникають унаслідок 
існування інституційних рамок 

Головна роль у 
суспільстві 

Зменшення невизначеності та 
встановлення стійкої (не завжди 
ефективної) структури взаємодії між 
людьми. Отже, інституції формують 
можливості, які мають члени суспільства 

Організації створюються для того, 
щоб використовувати можливості, 
сформовані інституціями. Організації 
впливають на процес зміни 
інституцій, виступаючи головними 
агентами інституційних змін  

Властивості 

Має формальні і неформальні обмеження. 
Інституційні рамки впливають і на те, які 
саме організації виникають, і на те, як вони 
розвиваються 

Ці обмеження ведуть до утворення 
певних організацій, які структурують 
взаємодію в суспільстві. Ці 
організації виникають на основі 
стимулів, закладених в інституційній 
системі, а тому результативність 
їхньої діяльності залежить від цієї 
системи 

 

З таблиці бачимо, серед основних домінант, що характерні для 

інститутів і відрізняють їх від інших суспільних утворень, можна типізувати 

такі: 

- тривалість просторово-часової перспективи, тобто історичність; 

- специфічність інституціональної поведінки, яка реалізує 

взаємозалежність індивідів у систему взаємодії як цілісної соціальної 

системи; 

- релевантність норм і прав певної інституціоналізованої форми 

діяльності для абсолютної більшості представників взаємодії відповідної 

суспільної системи [280]. 

Отже, інституціалізація є процесом, за сприяння якого організації та 

процедури набувають цінності й стабільності, і спочатку формуються 

інституції, а потім вони трансформуються в інститути. Основними 

складниками процесу інституціалізації будуть норми, традиції, цінності 

цього суспільства, які за допомогою діяльності органів державного 

управління у кінцевому підсумку перетворюються на соціальні інститути. 

Відзначимо, що соціальна робота як новий соціальний інститут в 

інституційній структурі суспільства досить швидко посіла разом із 

соціальною політикою пріоритетне місце завдяки орієнтації на виявлення та 

розв’язання проблем, що іноді виникають унаслідок невиконання функцій 

базових інститутів. Саме цей процес можна простежити на основі аналізу 
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передумов професіоналізації соціальної роботи на підґрунті суспільної 

допомоги, благодійності та меценатства на межі ХІХ–ХХ ст. [408, с. 161–

164]. 

Система соціальної роботи, безумовно, є соціальним інститутом тому 

що в ній наявні усі відповідні ознаки:  

- присутність певного кола суб’єктів: професійні (соціальні працівники) і 

непрофесійні (парапрофесіонали, волонтери) суб’єкти, відносини між ними 

стабільні – існування професійних асоціацій (Українська Асоціація 

соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи, Всеукраїнська 

громадська організація «Ліга соціальних працівників», соціальні установи); 

- структурна єдність суб’єктів системи соціальної роботи полягає у 

професійній діяльності, у наданні різних форм соціальної підтримки і 

соціального захисту; 

- наявність специфічних соціальних норм, правил, процедур, які 

регулюють поведінку – затвердження нормативно-законодавчих актів, що 

регламентують здійснення соціальної роботи, та Етичного кодексу 

спеціалістів із соціальної роботи (Закон України «Про соціальну роботу з 

сім’єю, дітьми та молоддю» [453], наказ Міністерства України у справах 

молоді та спорту № 1965 від 9 вересня 2005 р.) та ін.  

- виконання певних соціальних функцій як засобу функціонування й 

інтеграції в систему соціальних відносин – головні соціальні функції: 

гуманістична, профілактична, фасилітаційна, забезпечення соціальної 

справедливості, соціального контролю, соціальних змін. 

Разом із тим необхідно звернути увагу на те, що процес 

інституціалізації включає формалізацію і юридичне оформлення певних 

інститутів, а також легітимацію їх (процедура суспільного визнання якої-

небудь дії, події або факту). 

Г. Попович розглядає інституціалізацію соціальної роботи як 

історичний процес виокремлення й закріплення на основі легітимації та 

професіоналізації суспільних відносин допомоги, приведення їх у систему, 
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орієнтовану на задоволення потреб індивідів і груп з порушеними умовами 

життєдіяльності та соціальну безпеку суспільства. Тобто умовами 

інституціалізації соціальної роботи є: орієнтованість на потреби індивідів, 

груп, суспільства; легітимація; професіоналізація [408]. 

Логіку загального процесу інституціалізації соціальної роботи показано 

в табл. 1.6, де узагальнено нагромадження практичного досвіду допомоги в 

реалізації їх, його осмислення і формування науково-теоретичної, ціннісної і 

нормативно-правової бази; конституювання державних та недержавних 

організаційних форм соціальної роботи; формування професійної підготовки 

кадрів для здійснення цього виду діяльності, поява фахових періодичних 

видань та спеціальних організацій для захисту професійних інтересів. 

Таблиця 1.6 

Процес інституціалізації соціальної роботи як професійної діяльності 

в Україні 

Етапи інституціалізації Характеристика і сутність 

І етап. 1980-ті рр. Наявність незадоволених первинних і вторинних потреб індивідів та 
потреби соціальної безпеки суспільства. Поява нових державних служб 
із соціально-побутового обслуговування самотніх непрацездатних 
громадян похилого віку – територіальних центрів соціального 
обслуговування. Поява професії «соціальний робітник» як 
малокваліфікованої робітничої професії. Соціально-економічна криза 
призвела до значного зниження рівня життя багатьох громадян в 
українському суспільстві й загострення соціальних проблем: 
безробіття, зростання злочинності, бездомності, розпад сімей тощо 

ІІ етап. 1990-ті рр. Подальше розповсюдження територіальних центрів з обслуговування 
самотніх людей похилого віку та інвалідів. Становлення мережі 
центрів соціальних служб для молоді на базі колишніх міськкомів 
комсомолу. Виникнення професій із соціальної роботи: соціальний 
працівник, соціальний педагог, спеціаліст із соціальної роботи. 
Найбільше розповсюдження отримала соціально-педагогічна 
діяльність. Розпочато підготовку фахівців у ЗВО. Створення 
Української асоціації соціальних педагогів та спеціалістів по 
соціальній роботі, яку в 1994 р. було прийнято до Міжнародної 
федерації соціальних працівників. Формування нормативно-правової 
бази. Розвиток громадського сектору та волонтерства. Проведення 
науково-практичних семінарів, конференцій. Підтримка міжнародних 
фондів, реалізація сумісних з європейськими розвиненими країнами 
проєктів із підтримки фахових підходів у розбудові системи соціальної 
роботи  

ІІІ етап. Кінець 90-х рр. 
ХХ ст. – початок 2000-х рр. 
ХХІ ст. 

Упровадження багаторівневої системи підготовки соціальних 
працівників від молодшого спеціаліста, бакалавра до спеціаліста, 
магістра. Навчання в аспірантурі і захист кандидатських і докторських 
дисертацій здійснювалося тільки за спеціальністю 13.00.05 – соціальна 
педагогіка. Розвиток післядипломної освіти. Формування національної 
моделі підготовки соціальних працівників базового рівня. Відсутність 
стандартів освіти за цією спеціальністю. Поява перших україномовних 
підручників, посібників, монографій і журналів «Соціальна політика і 
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соціальна робота» (1997 р.), «Практична психологія і соціальна 
робота», науково-методичного журналу «Соціальна робота в Україні: 
теорія і практика» (2002 р.). Міністерство праці та соціальної політики 
України випускає відомчі видання: «Україна: аспекти праці», «Охорона 
праці», «Соціальний захист». У 1999 р. Указом Президента України 
встановлене професійне свято – День працівника соціальної сфери. 
Правове й законодавче закріплення соціальної роботи як фаху в 
Україні відбулося завдяки ухваленню законів: «Про соціальну роботу з 
дітьми та молоддю» (2001 p.), «Про соціальні послуги» (2003 p.). 
Наприкінці 2003 р. ухвалено Етичний кодекс спеціалістів із соціальної 
роботи України 

IV етап. 2003–2020 рр. ХХІ ст. Продовження підготовки соціальних працівників у провідних вишах. 
Удосконалення нормативно-правової бази. Реформування ЦССМ в 
ЦСССДМ, УДЦССМ в Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та 
молоді (ДСССДМ), а потім її ліквідація. У 2007 р. спеціальність 
«Соціальна робота» було віднесено до галузі знань «Соціальний 
захист» і тільки у 2015 р. соціальну роботу було виділено як окрему 
спеціальність. Розроблення й затвердження соціальних стандартів із 
підготовки ступеня «бакалавр з соціальної роботи» і «магістр з 
соціальної роботи» у 2019 р. Відкриття аспірантури і докторантури з 
соціальної роботи. Активізація громадянського суспільства щодо 
реалізації міжнародних та соціальних проєктів із надання підтримки 
різним категоріям населення, зокрема і вразливим. Поява соціальних 
працівників і спеціалістів із соціальної роботи в територіальних 
громадах. Реформування соціальної сфери: децентралізація, ДІ та ін. 
Ухвалення нового Закону України «Про соціальні послуги» у 2019 р. і 
набрання ним чинності з 1 січня 2020 р. 

Примітки: ЦССМ – Центр  соціальних служб для молоді; ЦСССДМ – Центр  соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді;  УДЦССМ – Український державний центр соціальних служб для молоді.  

 

Необхідно зазначити, що сучасна інституціалізація системи соціальної 

роботи здійснюється в контексті системних трансформацій майже всіх сфер 

українського суспільства, тому простежується колізія цього процесу – поява 

подвійної інституціалізації, коли одночасно існують і «старі», і «нові» 

соціальні інститути, які, на думку Є. Головахи та Н. Паніної, «взаємодіють в 

залежності від конкретної ситуації у достатньо широкому діапазоні: від 

взаємної адаптації до взаємного поборювання» [281]. Тобто окремі соціальні 

інститути соціальної роботи (наприклад, прийомні, фостерні сім’ї) 

співіснують поряд з інтернатами та дитячими будинками, притулками для 

неповнолітніх і центрами соціально-психологічної адаптації. Одночасно 

здійснюється інституціалізація і ДІ (реформування) закладів соціального 

спрямування. 

У зв’язку з цим іноді виникає спроба адаптації традиційних, що 

існують, соціальних інститутів (наприклад, шляхом заміни назви установи та 

перерозподілу штатного розкладу тощо) до нових умов діяльності або 
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реалізації інших функцій, що насамперед є імітацією реформування або 

модернізації соціальних інституцій, проформою їх.  

Систему соціальної роботи досить часто ототожнюють із системою 

соціального захисту. Відповідно, процес інституціалізації соціальної роботи 

описують у контексті розвитку соціального захисту в українському 

суспільстві. Підтвердженням цієї тези є дослідження М. Кравченко, яка ще у 

2010 р. проаналізувала понад 50 дисертацій у сфері соціального захисту 

населення в галузі науки «Державне управління» [228]. 

Встановлені факти пояснюються тим, що теоретико-методологічні 

розвідки розкривали своєрідний взаємозв’язок соціальної роботи із 

соціальною політикою. Адже розбудова нової системи соціальної роботи, її 

інституціалізація здійснюється у прямій залежності від уже складеної за 

радянських часів державної системи соціального захисту та соціального 

забезпечення.  

Однією з особливостей інституціалізації соціальної роботи в Україні є 

дискретність цього процесу. Її розвиток як виду практичної діяльності 

відбувався безперервно, а становлення професії та наукових основ зазнавало 

неодноразових коливань. Легітимації до теоретичного рівня і початкових 

теоретичних суджень передував тривалий еволюційний розвиток, а теорії та 

моделі, релевантні до цієї діяльності, лише стверджуються. Це послуговує 

однією з причин невизначеності її наукового і професійного статусу. 

Водночас термінологічно-понятійний словник «Соціальна політика і 

соціальна робота» [88] трактує процес «інституціоналізації» як «створення 

стабільних зразків соціальної взаємодії, заснованої на формалізованих 

правилах, законах, звичаях і ритуалах; права і організаційне закріплення 

усталених в суспільстві форм поведінки, відносин тощо; створення інституту. 

У соціальній роботі, на думку авторів, цей концепт також використовують на 

визначення: а) процесу створення системи установ для осіб, які потребують 

спеціального нагляду чи догляду (т. зв. інституціональна допомога, на 

противагу сімейній, догляду в громаді тощо); б) втрати навичок автономного 
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життя внаслідок тривалого перебування в тотальних інституціях 

(інституціоналізація особистості)» [88, с. 189]. 

Процес інституціоналізації соціальної роботи є окремим випадком 

інституційних змін, що проходить на тлі процесів модернізації, глобалізації 

та регіоналізації та є соціально детермінованим динамічним процесом, у 

якого складні механізми функціонування. 

Термін «інституціалізація» ілюструє не тільки впорядкування, 

формалізацію і стандартизацію будь-чого, але й загальний процес соціальної 

організації загалом, результатом якого є специфічний набір соціальних норм 

і правил, які констатують співіснування і взаємодію між людьми і відповідно 

значно докладніші за термін «інституціалізація». Основною 

інструментальною прерогативою поняття «інституціоналізація» є 

ідентифікація не тільки зовнішня, але і внутрішня, а тому більш складним є 

процес становлення і всебічний розвиток будь-якого інституту [486, с. 166–

167]. 

Інституціалізація системи соціальної роботи та інституціалізація в 

державному управлінні мають певну специфіку згідно з поставленими 

завданнями. 

Наприклад, інституціалізація в державному управлінні (institualization 

in state management) – процес формування, розвитку і засвоєння всіма 

елементами системи державного управління норм, правил, ролей, цінностей і 

еталонів, необхідних для здійснення державноуправлінської діяльності, 

способів контролю їхньої поведінки, а також результат процесу, у межах 

якого досягаються об’єктивізація державного управління і його ефективне 

функціонування. 

Однак, аналізуючи досвід країн щодо ефективності інституціалізації в 

державному управлінні, можна зробити узагальнення, що вона можлива за 

умови здійснення механізмів партнерства органів державної влади різних 

рівнів із недержавним сектором і надає державному управлінню 

випереджального стану [147, с. 202].  
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Водночас державне управління інституціалізацією соціальної роботи 

значно ускладнюється у зв’язку з тим, що в систему соціальної роботи 

входять структурні елементи (об’єкти і суб’єкти, інститути соціальної 

роботи, методи і форми соціальної роботи) та ще реалізація здійснюється на 

різних системних рівнях, які підпорядковано різним міністерствам та 

відомствам (Міністерство соціальної політики України (далі – 

Мінсоцполітики), Міністерство молоді та спорту України (далі – 

Мінмолодьспорт), Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

ВПО, Міністерство освіти і науки (далі – МОН), Міністерство охорони 

здоров’я (далі – МОЗ), Міністерство внутрішніх справ, Міністерство у 

справах ветеранів, Міністерство юстиції України, Державна служба з питань 

праці, Державна служба з питань надзвичайних ситуацій, Пенсійний фонд 

України (далі – ПФУ), Фонд соціального страхування, Державна 

кримінально-виконавча служба, Державна служба у справах ветеранів і 

учасників антитерористичної операції). Треба звернути увагу на суттєвий 

внесок організацій недержавного сектору українського суспільства, які 

займаються різноманітними напрямами соціальної роботи. Зауважимо, що 

стосовно кількості, термінів реалізації соціальних проєктів, на жаль, 

статистики майже не ведеться.  

Крім цього, якщо розглянути інституціалізацію повноважень органів 

державної влади, то можна дійти висновку, що кожен інститут державного 

управління здійснює відповідні функції, які в демократичному суспільстві 

пов’язано з персональною відповідальністю перед державою і народом за 

невиконання поставлених завдань [394, с. 82]. 

Саме ефективна діяльність Мінсоцполітики як одного з головних 

суб’єктів управлінської ієрархії забезпечує інституційне становлення 

соціальної роботи як складника виконавчої гілки влади. Становлення його 

подальшої діяльності з розробленням і прийняттям відповідного положення 

потребує якості формування та закріплення за ним певних завдань. 
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Результатом інституціалізації має бути формування механізму, що дає 

можливість забезпечення постійного й нормального функціонування органів 

державного управління. У процесі інституціалізації рішення, що 

приймаються органами державного управління, мають набути чітких обрисів, 

стати зрозумілими й корисними для кожної людини [503].  

Доречним, згідно з нашим дослідженням, є науковий доробок 

І. Алгєбової [13], яка вважає, що для дослідження сучасної соціальної роботи 

може бути застосовано інституційний, неоінстітуціональний і сферно-

інституціональний підходи. Однією з умов подальшого розвитку процесів 

інституціалізації соціальної роботи виступає її технологізація, під якою вона 

розуміє інтенсивні розроблення, апробацію та упровадження інноваційних 

соціальних технологій у практику соціальної роботи. Неоінституціоналізм 

виходить із двох загальних посилок: 

1. Соціальні інститути мають значення (institutions matter). 

2. Соціальні інститути піддаються аналізу за допомогою понять і 

методів, вироблених соціологічною наукою. 

Саме ці два положення відрізняють неоінституціоналізм від 

неокласичної теорії. Ці обставини зумовлюють можливість застосування 

неоінституціоналізму до виявлення особливостей процесу становлення 

соціальної роботи. Нині вона репрезентує окрему сферу, що охоплює низку 

пов’язаних із нею сфер або стикається з ними (наприклад, сфери охорони 

дитинства та права тощо).  

Інституціалізація системи соціальної роботи проявилася як процес, у 

результаті якого сформувалася унікальна, принципово нова система 

суспільства, що складається з певних соціальних груп (суб’єктів і об’єктів 

соціальної роботи як виду професійної діяльності), організацій і установ, що 

виконують функції соціальної роботи і задовольняють конкретні суспільні 

потреби. 

Інститути соціальної роботи – установи, що займаються вирішенням 

соціальних проблем населення (соціальні служби офіційного, неофіційного, 
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державного, недержавного, громадівського характеру). Кожен соціальний 

інститут має свої специфічні завдання. 

За критерієм рівня діяльності, її масштабами розрізняють інституції 

соціальної роботи: 

- міжнародні (МОП, Дитячий фонд ООН та ін.), діяльність яких 

поширюється на міжнародний простір; 

- загальнодержавні (Мінсоцполітики, Державна служба зайнятості та 

ін.); 

- регіональні (територіальний орган соціального обслуговування, 

районний центр зайнятості населення, обласні центри соціальних служб для 

дітей сім’ї та молоді (далі – СССДМ) та ін.). 

- місцеві (локальні) (реабілітаційній центр, центр соціального 

обслуговування, центр підтримки сім’ї, місцеві центри СССДМ та ін.) 

В Україні діє досить розгалужена мережа комунальних соціальних 

установ, що входять у систему соціальної роботи, де обслуговується більше 

1,8 млн осіб. Чисельність працівників комунальних установ, що надають 

соціальні послуги, 120 тис. осіб. Усього в системі соціальної політики 

працює близько 220 тис. осіб (100 тис. – органи управління) [286]. 

Складна внутрішня структура, різноманітність складників дозволяє 

системі соціальної роботи розвиватися за нелінійними законами 

самоорганізації та взаємодіяти з іншими системами українського суспільства. 

Дослідження показало, що в основі генезису і розвитку соціальної 

роботи в сучасному українському суспільстві лежить природна і соціальна 

нерівність, що відтворює відповідну їй систему соціальної стратифікації. Ця 

система детермінує систему соціальної роботи, є джерелом її суб’єктів і 

об’єктів, зумовлює її основні принципи, функції та напрями в суспільстві. До 

числа найважливіших зв’язків стратифікаційної системи і системи соціальної 

роботи належать причинно-наслідкові, функціональні, просторово-

географічні та інші зв’язки. Характер їх багато в чому визначається 
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специфікою соціально-економічного і політичного розвитку як усього 

українського суспільства, так і його окремих регіонів [168]. 

У попередньому підрозділі було окреслено своєрідність 

взаємозумовленості соціальної роботи і соціальної політики, тому цілком 

логічно стверджувати, що інституціалізація системи соціальної роботи 

залежить від інституціалізації соціальної політики в Україні та державної 

системи соціального забезпечення, що існувала за радянських часів. Як 

зазначає А. Капська, «соціальна політика, визначаючи зміст, спрямованість, 

нормативно-правову базу соціально-педагогічної роботи, водночас і є 

методологічною, організаційно-практичною основою, яка диктує методи, 

форми і технології соціальної роботи» [529, с. 89]. 

Соціальна робота і соціальна педагогіка як нові наукові напрями 

почали формуватися в Україні в один і той же час. Але теоретико-

методологічний розвиток одержала тільки соціальна педагогіка з відкриттям 

аспірантури, докторантури, спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 

«Соціальна педагогіка», захистом кандидатських і докторських дисертацій, 

випуском цілої низки навчальних посібників, монографій тощо.  

Характер орієнтування соціальної роботи на соціально-педагогічну 

проблематику, а соціальної політики – на молодіжну проблематику став 

можливим через відсутність цілісних концептуальних засад для практики 

соціальної роботи, неможливість розвивати наукові перспективи, відсутність 

методологічних досліджень у сфері соціальної роботи [487]. 

Зокрема, реалізація інституціалізації державної соціальної політики 

супроводжується специфічними проблемами у взаємодії державних органів 

управління з НДО, а саме: 

1. Сліпе копіювання деяких реформ і спроба швидкого запровадження 

у практику без урахування регіональних, локальних особливостей. 

2. Дефіцит національних фінансових ресурсів, через що 

інституціалізація контролюється іноземними фондами, громадськими 

ініціативами без урахування рівнів розвитку і запитів. 
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3. Основний контроль за реалізацією інституціалізацiї соціальної 

політики ведеться недержавними установами і вказує на недосконалість 

механізмів державного управління. 

4. Суперечність нормативно-правової бази з практичної реалізацією 

заходів державної соціальної політики на міському рівні – рівні громади. 

5. Недостатня розвиненість громадських організацій у сільській 

місцевості та малих містах [113]. 

Наслідком інституціалізації є формування стійкого механізму, що 

забезпечує ефективне функціонування органів державного управління. 

Розвиток системи соціальної роботи як сучасного соціального інституту 

залежить від наявності трьох головних чинників (інституційних ознак): 

- ступеня державної підтримки розроблення, поширення й застосування 

соціальних інновацій на державному, регіональному чи індивідуальному 

рівнях; 

- запровадження системного підходу до інноваційних технологій 

соціальної роботи із залученням інформаційно-методичної підтримки; 

- якісної професійної підготовки соціальних працівників на всіх 

ступенях вищої освіти [57, 84]. 

Незважаючи на легітимацію інституту соціальної роботи, процес її 

інституціалізації є тривалим, багаторівневим, багатофакторним, надзвичайно 

складним і вельми суперечливим. Високий динамізм процесів 

інституціалізації соціальної роботи, неоднозначність її інтерпретації, 

відсутність комплексних міждисциплінарних підходів до її вивчення також 

вказують на необхідність подальших досліджень. 

У цілому, незважаючи на явний інтерес вчених до проблем соціальної 

роботи, ступінь опрацювання питань її інституціалізації в українських 

дослідженнях незначний. З нашої точки зору, соціологічний підхід до 

проблеми інституціалізації соціальної роботи не отримав дотепер повного 

теоретико-емпіричного оформлення. 



106 
 
Отже, в Україні продовжується інституціалізація соціальної роботи як 

фаху, науки та навчальної дисципліни, формується своєрідна автентичність. 

Соціальна робота є базовим соціальним інститутом державної політики, 

спрямованим на нівелювання або зниження негативних наслідків проблем, 

усування ризиків суспільної дестабілізації. Система соціальної роботи є 

вагомим складником інституційної структури суспільства, що наділяє 

державну соціальну політику ознаками визначеності й узгодженості, 

використання потенціалу реалізації потреб індивідів і суспільства із 

залученням ресурсів навколишнього середовища і громади. 

 

1.4. Концептуальні підходи до державного управління розвитком  

системи соціальної роботи 

 

Сучасні науковці констатують наявність значних зрушень та пошук 

нових парадигм у теорії державного управління. Це пов’язано з обранням 

Україною вектору євроінтеграції й орієнтації на децентралізацію, підвищення 

соціальних стандартів, розвитком активності громадянського суспільства та 

реформуванням майже усіх сфер українського суспільства, у першу чергу 

державного управління. Новітні реалії сьогодення вимагають робити 

основний фокус на упровадженні інновацій, спираючися на принципи 

інтеграції та інтернаціоналізації.  

Однак досі залишається не до кінця вивченим застосування реалізації 

концепцій управління і державного управління у площині системи соціальної 

роботи. Цілком очевидно, що реформування державного управління є 

закономірним і повинне супроводжуватися розробленням нових концепцій і 

принципів управлінської діяльності. Проте це не означає, що концептуальні 

теорії, які існують, необхідно ігнорувати. Актуальність окремих положень не 

викликає сумніву, але їх доречно застосовувати з доповненнями або 

об’єднуючи концепти декількох з урахуванням змін політичних, 

економічних, соціокультурних умов в українському суспільстві. 
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Водночас слід зазначити, що розроблення нових концепцій державного 

управління, як стверджує Ю. Сурмін [557], «сприяє урахуванню трьох груп 

кардинальних змін соціуму: на рівні особистості, національного суспільства і 

глобального співтовариства», які безпосередньо впливають одне на одного, 

відповідно сприяючи виникненню флуктуацій у системі управління. Сурмін 

наполягає на стратегічному плануванні, що дозволить спрогнозувати 

розвиток і всього суспільства, і окремих його систем, проте удосконалення 

концептуальних підходів повинне спиратися вже на нагромаджений досвід як 

світової, так і національної побудови ефективної системи державного 

управління. До розроблення нових концепцій висувається низка вимог, як-от: 

опора на спеціальну ціннісно-орієнтаційну підсистему; демократизація 

управління через дебюрократизацію та децентралізацію і соціальне 

партнерство з громадським сектором; наукоємність та інтелектуальна 

насиченість; сприяння упровадженню інновацій та антикризового 

управління; контроль з боку громадськості; захист прав людей. Це могла б 

бути ціннісно-проєктно-технологічна концепція державного управління, що 

поєднує організацію, менеджмент і технології управління [356, 557, с. 238–

243].  

Управління системою соціальної роботи вступає в нову стадію свого 

розвитку у зв’язку зі становленням державно-громадської форми управління, 

яку було задекларовано ще на початку 90-х рр. минулого століття, з часів 

отримання Україною незалежності. Зауважимо, що трансформації в 

управлінській практиці повинні відбуватися після глибокого наукового 

обґрунтування. 

Управління соціальною роботою – особливий вид управлінської праці, 

що забезпечує виконання відповідних соціальних завдань засобами 

адекватної організаційної структури соціальних служб (закладів соціальної 

роботи) і здійснюється на основі загальних теорій управління. У своїй 

сукупності у цих концепціях закладено засади: спрямованість управлінської 

діяльності на забезпечення відповідно до цілей організованої роботи людей; 
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забезпечення за допомогою управління функціонування й розвитку 

організацій; здійснення управління через реалізацію основних функцій – 

планування, організацію, мотивацію, контроль, прийняття рішень та 

комунікацію, а також лідерство (керівництво); управління може бути 

ефективним завдяки цілеспрямованості, прогнозованості, участі в ньому 

персоналу організації, наявності зворотного зв’язку тощо [344, 585].  

Загалом при парадигмальному підході до державного управління як 

галузі наукового знання виділяють такі тенденції розвитку методології 

державного управління: 

- перехід від патерналістської парадигми до ліберальної, згідно з якою 

акценти місії держави зміщуються із соціального захисту кожного 

громадянина на створення умов для соціально-економічної незалежності 

індивіда від держави, перетворення його на партнера держави; 

- активізація інструментально-прагматичного парадигмального 

комплексу, зумовлена реформуванням державного управління; 

- загальне домінування системної парадигми, яка має безліч 

транскрипцій, що часом суперечать одна одній і зумовлені відмінністю 

методологічної культури державних службовців і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування; 

- загострення потреби в інноваційній, практичній та інституційній 

парадигмах, що означає розуміння реформ як реальних інноваційних 

процесів інституційного характеру [35, c. 13].  

Інтенсивні темпи науково-технічного розвитку висунули на перший 

план ті системи управління, які можуть швидко реагувати на результати 

нововведень. Не можна ігнорувати і світові зрушення та тенденції: 

глобалізаційні соціально-економічні зміни, формування структур 

постіндустріального суспільства, посилення міграційних процесів, 

демографічна криза тощо. Процеси глобалізації суспільного життя, що 

відображають постійне зростання взаємозалежності країн і регіонів, стають 

важливим чинником, що визначає розвиток теорії та практики управління в 
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сучасному світі. Інтернаціоналізація передбачає необхідність міжнародного 

співробітництва у сфері управління [269].  

«Концепція (від латин. сопсерtіо – сприйняття) – спосіб розуміння, 

трактування процесів або явищ; система доказів певного положення, 

сукупність поглядів на окремий предмет дослідження, доктрина, теоретичний 

напрям або підхід, провідна ідея; форма провідного ідейного задуму під час 

формування державної політики або розробленого і затвердженого в 

установленому порядку документа», – визначається в соціологічній 

енциклопедії [542, c. 194]. У державному управлінні вважається доцільним 

попередньо розробляти науково обґрунтовану концепцію усіх значущих 

політичних та законодавчих рішень. 

Державне управління є мультидисциплінарною наукою, тому доречним 

буде розгляд загальних теорій управління. Зокрема, ще на початку ХХ ст. 

зародився підхід стосовно виокремлення різних шкіл в управлінні [272, с. 65–

68]. Еволюційний процес подальшого саморозвитку наукових управлінських 

шкіл, як синтез і інтеграція попередніх напрямів, повною мірою розкриває у 

своїй праці М. Шульга [629, с. 99-102]. Узагальнену характеристику 

різноманітних шкіл в управлінні надано в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 

Узагальнена характеристика різноманітних шкіл в управлінні [272, 629] 

Назва напряму 
школи управління  

Представники Основна ідея підходу 

РАННІ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ 

Наукове управління  
Ф. Тейлор, Ф. і Л. Гілберт, 
Г. Гантт 

Стосувався тільки виробництва. 
Досягнення високої ефективності мо-
жливе тільки за умов аналізу змісту 
роботи та визначення її основних 
компонентів із застосуванням різних 
методів 

Класична або 
адміністративна школа 
управління 

А. Файоль, Л. Урвік, Д. Муні, 
А. Рейлі, А.Слоун 

Упровадження універсальних принципів 
управління, за допомогою яких 
здійснювалося досягнення успіху будь-
якої організації 

Школа людських 
відносин (неокласична 
школа управління) 

М. Фоллет, Е. Мейо, Р.Оуен 
Людські взаємини суттєво впливають на 
продуктивність праці. Спирається на нові 
напрацювання психології 

Школа поведінкових 
наук 

К. Арджаріс, Р. Лайкерт, 
Д. МакГрегор, Ф. Герцберг 

Застосування різноманітних компонентів 
соціальної взаємодії, мотивації, характеру 
влади, комунікацій в організаціях для 
підвищення ефективності людських 
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ресурсів як окремого працівника, так і 
організації в цілому 

НОВІ ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ 

Емпірична школа 
П. Дракер, Р. Девіс, 
Л. Ньюмен 

Вивчення і розповсюдження конкретного 
досвіду управління як ефективного способу 
покращання практики управління 

Школа соціальних 
систем 

Ч. Барнард, У. Скотт, 
Г. Саймон, Д. Карнегі 

Застосування системного підходу до проблем 
організації управління, основний акцент 
робиться на співвідношенні та взаємодії 
частин системи, на процесах  

Нова школа управління 
Р. Акофф, Л. Берталанфі, 
С. Бір, Р. Калман, 
Л. Клейн, Р. Люс 

Запровадження математичних та статистичних 
методів оброблення та подання інформації в 
наукових дослідженнях у галузі управління 

Ситуаційна школа  
Р. Моклер, П. Лоуренс, 
Дж. Лорш, Дж. Томпсон 

Розроблення певних проєктів організацій і 
систем управління, які узгоджено з умовами 
специфічних ситуацій. Розроблення 
ситуаційних теорій лідерства та управління 
персоналом 

Порівняльна школа 
П. Блау, У. Грінвуд, 
Е. Етціоні, Т. Бернс, 
Ч. Перроу 

Побудова різних моделей організаційних 
структур, систем обліку, контролю і 
обґрунтування емпіричних умов 
запровадження їх 

Концепція цільового 
управління 

Р. Сайєрт, Д. Марч, 
Ч. Перроу 

Уведення цільового функціонування явищ як 
ознаки будь-якої керованої системи і 
розроблення методології цілепокладання. 
Будь-яка організація аналізується як коаліція 

Концепція 
організаційного розвитку 

У. Бенніс, У. Френч, 
Ч. Белл, Р. Бекхард, 
Д. Гарднер, Е. Шайн 

Підвищення ефективності та життєдіяльності 
організації через планування змін та 
формування між членами організації довіри 

Менеджмент людських 
ресурсів 

Р. Майлз, А. Маслоу, 
Ф. Герцберг  

Ефективне використання людського фактору. 
Акцентування на відборі кадрів, оцінюванні 
професійної діяльності, мотивації персоналу, 
навчанні й підвищенні кваліфікації 

 
Окремі складники та принципи цих підходів можна упроваджувати в 

державному управлінні розвитком системи соціальної роботи, наприклад, 

деякі універсальні принципи А. Файоля, модель кризових ситуацій із школи 

людських відносин та її похідні – теорію людського фактору або концепти зі 

школи поведінкових наук. Водночас усі вищеперелічені підходи належать до 

сфери виробництва і не відображають повною мірою специфіки управління в 

соціальній сфері, зокрема й соціальної роботи. 

У зв’язку з цим у середині ХХ ст. отримали розвиток інтегровані 

підходи до управління: 

- процесний (інтеграція взаємозалежних управлінських функцій); 

- системний (система формується з підсистем, кожна з яких виконує 

певний функціонал); 

- ситуаційний (вибір методів управління згідно з ситуацією, що 

виникає).  
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Ключові атрибути цих підходів кардинально відрізняються від ранніх 

теорій управління, по-перше, багатомірністю і полімерністю зв’язків як із 

внутрішнім, так і з зовнішнім середовищем; по-друге, використанням 

синергетичного ефекту; по-третє, розглядом процесу управління як 

динамічного і складного явища, до якого не можна застосувати 

універсального методу та загальних принципів. На нашу думку, з підходами 

до державного управління соціальною роботою найбільше корелює 

ситуаційний підхід. Саме в ситуаційній концепції відбувається інтеграція 

процесного і системного підходів через орієнтування на зовнішні та 

внутрішні чинники, їх облік і врахування з метою досягнення поставлених 

завдань.  

С. Кові [122, c. 64], характеризуючи розвиток теорії управління, виділяє 

чотири управлінські парадигми: 

- парадигма наукового управління, в основу якої покладено економічну 

людину та економічну стабільність. Оптимальний стиль управління в такій 

ситуації визначається як авторитарний; 

- парадигма людських відносин, що визнає поряд з економічною 

соціальну сутність людини. Оптимальним стилем управління виступає 

«доброзичливий авторитаризм»; 

- парадигма людських ресурсів, яка додає до двох попередніх 

психологічну сутність людини. Стиль управління спрямовано на розкриття 

потенціалу людини; 

- принцип-центричне лідерство додає до попередніх розуміння 

людини як духовної істоти і базується на системі принципів у формі 
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цінностей, ідей, ідеалів, норм. Основу такого управління становлять віра та 

довіра. 

Застосування різних теорій у державному управлінні пояснюється його 

інтегративною квінтесенцією:  

- за своєю сутністю – політична (державна політика) та адміністративна 

діяльність; 

- за формою – правова, організаційна та організаційно-правова 

діяльність.  

У свою чергу, М. Лукашевич [248, с. 28] одним із перших українських 

вчених проаналізував концептуальні підходи до управління у площині 

соціальної роботи і відзначив, що найбільш адекватними є школа людських 

відносин, школи науки про поведінку в поєднанні із системним, процесним 

та ситуаційним підходами.  

Система соціальної роботи є динамічною і відкритою системою, яка 

реагує на всі зміни як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Особливий 

вплив справляють негативні зрушення та трансформації у суспільстві, тому 

процес управління значно ускладнюється через неможливість прогнозування 

розгортання кризових ситуацій та наслідків їх. 

У розрізі нашого дослідження ми виділяємо кілька новітніх моделей 

управління суспільним розвитком, серед яких: синергетична, глобалізаційна, 

що охоплює ціннісний, екологічний, консенсусний та інтеграційний, 

інформаційно-інноваційний, корпоративний та соціальний підходи, нове 

державне управління. Застосування цих моделей-підходів у процесах 

управління завжди посилюється засобами системного та ситуативного 

підходів, а також управління якістю.  

Разом із тим В. Голубь [91] слушно звертає увагу на появу нових 

концепцій державного управління в напрямі посилення функцій держави: 

нового державного менеджменту (NPM), державного адміністрування, 

маркетингу публічних послуг. 
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Найбільш цікавим підходом у нашому дослідженні є новий державний 

менеджмент, який як концепція і модель державного управління оформився у 

1980-ті pp. Це була альтернатива тодішній бюрократії, ієрархічній 

організації, централізації, стабільності організації та державної служби, 

підґрунтям якої слугувало управління бізнесом у ринкових умовах 

розвинених країн: США, Великобританії, Нової Зеландії, Канади та ін. 

Передмовами переходу до нових управлінських форм і підходів стали: 

втрата контролю суспільним сектором, зниження якості соціальних послуг, 

корупція тощо. Щоб підвищити рівень довіри з боку населення до органів 

державної влади і для ліквідації виниклих дисфункцій та дисбалансу в 

управлінні необхідно було знайти дієвий механізм на основі ринкового 

підходу. Тому відбувся перехід від теорії державного адміністрування до 

державного менеджменту. Д. Осборн і Т. Геблер («Оновлене управління», 

1992 р.) наголошують на ринковому підході до сфери забезпечення 

суспільними благами на основі індивідуального вибору [723]. 

Менеджеріалізм спирається на основні чотири складники: концепт 

ефективності як первинної цінності; універсальний характер інструментів та 

методів управління; менеджери розглядаються як соціальна група, яка має 

власні інтереси; менеджери – це моральні агенти, які піклуються про 

суспільні інтереси.  

Широке використання менеджеріалізму в останні десятиріччя 

пов’язано з проникненням неоліберальних принципів у систему державного 

управління. Ідеологія менеджеріалізму може успішно застосовуватися як на 

приватному підприємстві, так і для управління державними закладами та 

службами. 

Специфіка переходу до нового державного менеджменту полягає у 

використанні принципу субсидіарності організації управління, у наближенні 

до споживача послуг, дотриманні критеріїв ефективності, якості та 

рентабельності діяльності системи державного управління за рахунок 

створення мультипрофесійної команди, якій делегуються повноваження від 
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прийняття рішень до контролю виконання їх згідно з поставленими 

завданнями. 

Якщо проаналізувати особливості нової «менеджеріалістської моделі» 

управління, то серед них простежуються як позитивні, так і негативні 

характеристики щодо управління соціальною роботою. До позитивних можна 

віднести:  

- концентрування в першу чергу на процесі управління; 

- використання специфічних механізмів менеджменту (залежність 

успішності діяльності від кінцевого результату); 

- розділення публічних демократичних структур и перетворення їх на 

агенції, які взаємодіють між собою на засадах оплати послуг; 

- використання квазіринкових практик укладання контрактів із 

приватними підприємцями; 

- скорочення витрат; 

- укладання з персоналом контрактів на обмежений термін із наданням 

свободи в управлінській діяльності та монетизацією мотивації їхньої праці 

[203].  

Відповідно до цього підходу було започатковано вживання для опису 

змісту державного управління поняття «керівництво», а не 

«адміністрування». Під керівництвом тут передбачається створення 

інтеграційної системи державних і недержавних та міжнародних інститутів 

або змішаних структур з метою розвитку суспільства і вирішення нагальних 

проблем. Цей підхід значну увагу приділяє мотивації та стимулюванню, але 

обмаль її – етичним принципам та значенню специфіки публічної сфери. 

Саме тому його досить важко застосовувати в державному управлінні 

соціальною роботою, утім цей підхід годиться в реалізації масштабних 

соціальних проєктів. 

Якщо розглянути подальший розвиток концепцій в управлінні, то 

необхідно торкнутися ринково-ліберального підходу (80–90 pp. XX ст.), 
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політичних мереж (90-ті рр. XX ст. – перше десятиліття XXI ст.), потім – 

рецептивного адміністрування (кінець першого десятиліття XXI ст.). 

Розвиток управління потребує нових підходів, крім ринкових 

ієрархічних, необхідні політичні рішення, які сприятимуть забезпеченню 

взаємозалежності держави та громадянського суспільства через реалізацію 

концепції «політичних мереж». Так звані «політичні мережі» виникають у 

різних сферах суспільства і являють собою комплекс структурних 

взаємозв’язків між політичними інститутами держави і суспільством. 

Пріоритетні переваги цього підходу полягають у переплетенні державної 

влади і громадянського суспільства; укладенні угод у процесі обміну 

наявними ресурсами; об’єднанні зусиль; відсутності ієрархії в адміністрації; 

наявності культури консенсусу [330]. 

Насамперед, у рецептивному адмініструванні передбачається 

урахування інтересів розвитку громадянського суспільства, високий ступінь 

відкритості адміністрації будь-якого рівня для загального контролю та 

широкої участі громадськості у процесі управління [268]. Для державного 

управління розвитком системи соціальної роботи найбільш придатний підхід 

рецептивного адміністрування, де ключовими концептами є громадянське 

суспільство, демократія і соціальний менеджмент. 

Останнім часом державна влада активно залучає громадськість до 

вирішення гострих соціальних проблем, прийняття управлінських рішень і 

контролю виконання їх тощо. Відповідно, в Україні сучасне державне 

управління розвитком системи соціальної роботи розвивається як державно-

громадське. До того ж і державна влада, і громадськість виступають 

рівноправними акторами у процесі управління соціальною роботою на 

засадах соціального партнерства. Тому необхідним є розгляд як ролі 

держави, так і недержавних структур та спільної взаємодії їх у державному 

управлінні соціальною роботою. 

Важливою для розуміння державно-громадського управління є 

концепція громадянського суспільства. З точки зору управління під 
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визначенням «громадянське суспільство» сьогодні розуміють суспільство 

громадян із високим рівнем економічних, соціальних, політичних і 

культурних рис, яке утворює з державою розвинуті правові відносини, 

суспільство рівноправних громадян, що не залежить від держави, а взаємодіє 

з нею для суспільного блага [287]. Громадянське суспільство активно сприяє 

процесам політичної демократизації, набуття державою ознак правової, 

обстоюючи матеріальну і духовну незалежність громадянина від держави, 

домагаючися правової гарантії такої незалежності, захисту приватних і 

суспільних інтересів громадян. 

Інший різновид типологічного аналізу – багатокритеріальну типологію 

менеджменту соціальної роботи як одного із типів соціального управління 

(40 типів управління за різними критеріями) надає В. Бех [49]. Ним також 

визначені переваги й недоліки кожного типу. Заслуговує на увагу 

централізоване і децентралізоване управління соціальною роботою, яке існує 

на практиці одночасно. Централізоване управління соціальною роботою 

характеризується наявністю значних владних повноважень на верхніх рівнях 

ієрархії системи управління. У децентралізованому управлінні основні 

повноваження функціонування соціальної системи делеговано на нижні рівні 

системи управління соціальною роботою за збереження ієрархічної побудови 

установи соціальної роботи, на національному рівні зосереджено прийняття 

найважливіших управлінських рішень з метою розроблення стратегії, 

координаційних та рекомендаційних заходів у разі виникнення в діяльності 

об’єкта управління кризових етапів. 

Зараз отримує подальшу розповсюдженість проєктне управління 

соціальною роботою, де пріоритетним завданням є послідовне вирішення 

соціальних проблем, з яких, власне, і складається програма відповідних дій; 

до цього ж прив’язано і функції, і всі характеристики організації управління. 

Оптимальною побудовою державного управління може стати матрична 

організаційна структура, у якій передбачається диференціація повноважень 
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не за напрямами діяльності або масштабами управління, а за проблемною 

специфікою управлінських рішень [49, с. 405–406].  

Широкий спектр наукових напрацювань продовжує напрям 

менеджменту соціальної роботи [250, 623]. Менеджмент соціальної роботи є 

частиною соціального управління, сферою організованої, свідомої, 

цілеспрямованої взаємодії людей з метою досягнення результатів, вирішення 

конкретних соціальних проблем, призупинення негативних проявів 

соціальних явищ, задоволення соціальних потреб та збільшення рівня 

самостійності людини як індивіда, людей як групи, сім’ї, територіальної 

громади [623, c. 24]. Врешті-решт, менеджмент соціальної роботи, на думку 

М. Туленкова, виступає одночасно в кількох аспектах: як відтворення і як 

процес упорядкування соціальних відносин і норм у межах системи «суб’єкт 

– об’єкт соціальної роботи», причому управлінське рішення в цій сфері 

втілює в собі управлінське знання як організований засіб усунення 

соціальних суперечностей та реалізації державної соціальної політики [250, 

c. 4]. 

Оскільки використання програмно-цільових методів є недосконалим і 

обмеженим у перехідний період нашого суспільства, доцільним є 

застосовування сучасних концепцій проєктування соціальної роботи: 

екологічної, об’єктивно орієнтованої, проблемно орієнтованої, суб’єктивно 

орієнтованої та доктрини громадської участі [83]. 

Заслуговує на увагу і концепція антикризового управління 

В. Корженка, Н. Мельтюхової, Н. Миронової [27], О. Мельниченка [266], 

Н. Сапи [488], яка охоплює мінімізацію впливу кризових факторів та 

забезпечення ефективного розвитку. Під державним антикризовим 

управлінням [7] розуміють не лише управління в умовах кризи, що вже існує, 

або управління, спрямоване на виведення держави з кризового стану, але і 

прогнозування, виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз стабільності 

(безпеці) держави та її регіонів та запобігання їм. Метою такої діяльності 
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може бути не лише гальмування розвитку кризи, а і прискорення її розвитку, 

якщо наслідки від реалізації кризи приведуть до якісного оновлення системи. 

В. Шарий [618] пропонує упровадження антикризових технологій у 

практику роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування; 

створення резервної системи державного управління як превентивного 

заходу щодо виникнення криз; розроблення й реалізацію антикризових 

програм різної спрямованості тощо.  

Окремої уваги потребує концепція ситуаційного управління. За 

висловом зарубіжних дослідників, «ефективне управління – це завжди 

управління за обставинами, що виникають, тобто ситуаційне управління» 

[706, с. 61]. 

Останні дослідження тенденцій концепцій державного управління 

вказують на такий феномен, як «конвергенція» і «універсальність», тобто 

здійснюється процес зближення деяких концептів під впливом зовнішніх 

чинників. Ці концепції виникли під впливом дотримання прав людини: «good 

governanсe» – «відповідне врядування», «добре врядування» як одна з 

ефективних моделей державного управління в Західній Європі, «e-

government» – електронний уряд, в основу якого покладено принцип надання 

послуг населенню через упровадження нових інформаційно-комп’ютерних 

технологій і мережу Інтернет [45, 368]. Ці моделі детальніше буде описано у 

третьому розділі.  

Численні теорії і підходи не відображають повною мірою специфіку 

державного управління розвитком системи соціальної роботи в сучасних 

реаліях, тобто вони не враховують стану українського суспільства.  

Вважаємо за необхідне більш детально розкрити сутність понять: 

«транзиція», «транзитивне суспільство» і сформувати відповідно 

транзитивну концепцію у площині державного управління розвитком 

системи соціальної роботи. Прагнення усвідомити значення цих понять 

дозволить визначити соціальні характеристики транзитивного суспільства. 
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Варто зазначити, що сучасне українське суспільство знаходиться під 

трансформаційним впливом транзитивного складника, що підтверджується 

атрибутивними рисами: від загальних (невідповідність соціальних інститутів 

до базової потреби суспільства в розвитку) і специфічних характеристик 

(трьохстадійності в темпоральному вимірі, зміни соціальної структури й 

індивідуальної ідентичності, трансформаційних процесів, зміни системи 

цінностей і нормативного регулювання – формування права) [731]. 

Незважаючи на значну кількість наукових розвідок у цьому напрямі, 

більшість із них висвітлюється в дискурсах політично-філософському [5, 258, 

304, 414, 554], соціологічному [26, 109], потім в економічному [234, 395] та 

соціально-правовому [262], і є невелика частка праць у сфері державного 

управління. Спробуймо схарактеризувати кілька наукових надбань на кшталт 

впливу транзитивного суспільства на державне управління й розглянути, як 

це відбивається на системі соціальної роботи.  

Якщо аналізувати нинішній розвиток українського суспільства з 

урахуванням глобалізаційних процесів, то транзицію можливо розглянути у 

двох вимірах: у першому (нижчому) – це перехід від традиційного 

суспільства до індустріального, у другому (вищому) – перехід від 

індустріального до інформаційного типу суспільства, який є більш 

прогресивним і характеризується перш за все всебічною модернізацією та 

інтернаціоналізацією. Сутність термінів «транзиція» і «транзитивність» 

узагальнено в табл. 1.8.  

Таблиця 1.8 
Сутність транзиції та транзитивності 

 

Визначення та характеристика Джерело 

Транзиція – це трансформація, яка характеризується невизначеністю постійних змін у процесі 
оновлення в рамках стиснення просторово-часової сфери  

[301] 

Транзиція є періодом початку руху до нового атрактора. Саме в нестабільному стані 
суспільства його члени демонструють свою здатність постійно генерувати нові альтернативи 
розвитку системи  

[363, с.7] 

Транзиція як соціальний феномен – це стадійний процес переходу суспільства від 
попереднього стану основних соціальних інститутів (економіки, політики, організації, 
ідеології) до іншого якісно відмінного суспільного стану. Транзитивність, будучи 
закономірністю соціального розвитку, може бути як генеральною, охоплюючи усі без 
винятку сторони та складники буття суспільства, так і спеціальною (частковою), коли перехід 
переживає один або декілька складників соціуму 

[37, с.131] 
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Транзитивність виявляється не в тому, що якась конкретна властивість здійснює перехід від 
одного до інших об’єктів, а в тому, що однією з властивостей об’єкта є його здатність у 
певній площині бути порівнянним з якісно іншими об’єктами, що певна сукупність його 
властивостей може переходити до якісно інших об’єктів  

[259] 

Д. Маркович виділяє три види суспільних змін, які називають транзицією: 1) ототожнювані з 
модернізацією суспільні зміни, що спрямовані на вдосконалення організації праці та 
економіки в країнах, які демократизують свій суспільно-політичний устрій; 2) зміни режимів 
в окремих державах Європи та Південної Америки; 3) процес відмови від соціалістичної 
концепції розвитку в країнах колишнього СРСР та Варшавського блоку, також називаний 
«перетворенням»/«трансформацією»/«перехідним періодом»  

[593] 

Транзитивність задає перманентність стану вибору щодо основних напрямів розвитку 
суспільства; у сфері культури означає перерваність традицій, експорт цінностей тощо 

[626, с.30] 

Термін «транзитивність» означає «перехід» і в сучасній соціальній філософії 
використовується для характеристики феномена переходу колишніх соціалістичних країн від 
тоталітарної політичної системи, комуністичної ідеології та командно-адміністративної 
планової економіки до демократичної системи державного устрою, громадянського 
суспільства з верховенством права і до побудови соціально орієнтованої ринкової економіки 

[161, с.3] 

Під транзицією розуміється природний перехід суспільства від попереднього стану до 
іншого, якісно відмінного, тому може мати як прогресивні, так і регресивні наслідки.  
Завдання транзиції: розроблення й поширення ідеології переходу; поширення ідеології 
подолання кризи і подальшого гідного існування; розгортання на всіх рівнях системи 
громадянської освіти; поширення ідеології та практики активного громадянства 

[86, с.40] 

Поняття «транзитивності» пов’язано з нестабільністю, суперечливістю, асоціальною 
спрямованістю в політичній та правовій активності громадян, відсутністю цілісності, зміною 
соціокультурної парадигми, перехідністю та ін. 

[395, с.40] 

 

Беручи до уваги різноманітний та багатовимірний характер визначення 

«транзитивності» та «транзиції», можна виокремити три характеристики 

інтерпретацій: перехід, проміжок між станами суспільного розвитку; 

невизначеність і багатомірність варіантів соціально-економічних змін; 

новітній вид соціально-економічних відносин.  

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що транзиція – це перехід 

суспільства до принципово іншого якісного стану, при цьому як в окремих 

сферах, так і в цілому.  

Наприклад, автори монографії [161] вживають термін «соціальна 

транзиція», який визначається як «подорож у царині ідентичностей, 

експериментування з ними, вживання і вкорінення в них». Поряд із цим 

дослідники вказують, що транзитивність – це ознака не тільки сучасних 

суспільств, її прояви простежуються в різні історичні епохи і торкаються 

посттоталітарної організації суспільства та змін в економічній, соціальній, 

політичній, психологічній, правовій сферах.  

Транзиція вченими розглядається в різних дискурсах. К. Петракова 

[395] вказує на інтенсивні транзитивні процеси в українському суспільстві: 

від тоталітаризму до демократії, в економічній сфері – від командно-
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адміністративної системи до ринкової, а щодо питань власності на основні 

ресурси – від державної до приватної. 

А. Подп’ятнікова фокусує свій інтерес на транзитивному просторі та 

реалізації методології державного управління на основі використання 

спеціальних методів [402].  

З позиції раціональності організаційних систем управління у 

транзитному суспільстві, що залежить від стану навколишнього середовища, 

розглядає транзицію М. Туленков [578]. 

В. Шарий [617] розглядає транзитивну парадигму насамперед у 

контексті реалізації державної політики місцевим самоврядуванням; зокрема, 

це стосується поняття «політичний транзит», тобто створення поліцентричної 

моделі публічного управління з визнанням її переваг або відродження 

централізованого державного управління, що підміняє собою органи 

місцевого самоврядування.  

Слід також зазначити, що суттєву кількість досліджень присвячено 

характеристиці транзитивного суспільства, його особливостям, у дискурсі 

модернізаційних і трансформаційних процесів [31, 37, 52, 92, 149, 201, 210, 

212, 382, 577, 592]. 

Транзитивне суспільство відрізняється тим, що в ньому одночасно 

співіснують атрибути відмінних видів суспільної організації. Серед 

своєрідних рис транзитивного суспільства В. Абакумова виділяє: 

динамічність системи, яка сповнена різноспрямованими процесами різної 

швидкості, зміни цінностей, нелінійності розвитку, труднощі прогнозування 

соціальних процесів [1]. Необхідно додати до цього списку і негативні риси 

транзитивного суспільства, які безпосередньо докорінно впливатимуть на 

механізми державного управління розвитком системи соціальної роботи. 

Серед них варто відзначити невизначеність, економічну нестабільність, 

контроверсійність, складність, «рух по колу без виходу на спіраль розвитку», 

суперечливість тощо. 
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Проведений аналіз свідчить і про сутнісну вагомість ролі людського 

фактору під час упровадження реформ у державному управлінні. Однак у 

транзитивному суспільстві простежується дихотомія – з одного боку, 

підвищується активність громадян і суб’єктна участь у перетворенні 

суспільства, з іншого – вибудовується інформаційне суспільство, де новітні 

інформаційно-комп’ютерні технології провокують зловживання 

маніпулюванням свідомістю і громадською думкою пересічних громадян. 

Під впливом цих зовнішніх і внутрішніх факторів виникає нова фаза 

транзиції й коливань. 

Тому досить перспективною в державному управлінні розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства може стати «теорія 

суспільних мереж», пов’язана з участю громадянського суспільства та його 

позитивним впливом на політичні й управлінські процеси. Узагалі суспільна 

мережа визначається як спонтанно чи цілеспрямовано утворена, відносно стійка 

та впорядкована сукупність горизонтальних, перехресних відносин державних 

та недержавних суб’єктів суспільної діяльності (індивідів, груп, організацій, 

установ). Причинами виникнення можуть бути спільні інтереси, умови 

ресурсної чи іншої взаємозалежності, вирішення специфічних або 

непередбачуваних проблем шляхом прийняття певного консенсусу (не 

обов’язково в загальносуспільних інтересах). При вивченні мереж 

застосовуються низка математичних методів: формалізовані представлення 

мереж у вигляді матриць і графіків; математичний вираз їх [236]. 

У цих умовах перед державним управлінням постають підвищені 

завдання, які повинно бути спрямовано на якісне надання управлінських 

послуг населенню, запровадження механізму транспарентності діяльності, 

формування довіри до владних інституцій, налагодження соціального 

партнерства тощо.  

На наш погляд, доречним буде створення своєї самобутньої 

транзитивної (перехідної) концепції державного управління розвитком 

системи соціальної роботи. Наукова концепція повинна складатися з 
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компонентів, які доказові, науково обґрунтовані й несуперечливі. При цьому 

кожен компонент відображає свій рівень пізнавального завдання. Тобто 

структура наукової концепції складається з концептів; класифікації; 

нормативних моделей; принципів [594, c. 129].  

Вважаємо за доречне обґрунтувати появу нової управлінської концепції 

і надати аргументи як теоретичного, так і практичного характеру [309, 356]. 

По-перше, трансформаційні процеси у країнах Центральної та Східної 

Європи (далі – ЦСЄ) та СНГ на початку 90-х рр. минулого століття змінили 

політичний устрій, соціально-економічні відносини й вимагали нових 

практик державноуправлінської діяльності. Макросоціальні процеси, котрі 

мають місце в суспільствах країн, що відійшли від іменованого 

соціалістичним ладу, означують рядом таких понять, як «трансформація», 

«революція», «перехідний стан/період», «радикальні соціальні зміни», 

«транзиція». 

По-друге, соціально-економічні перетворення в Україні з кінця XX – 

початку XXI ст. привели до системних змін у житті українського соціуму, 

змін у різних сферах, інституційних і стратифікаційних перетворень. 

Економічні реформи, кардинальні зміни у сфері виробництва і розподільних 

відносин надзвичайно загострили проблему соціального захисту населення та 

надання соціальних послуг, що є компонентами системи соціальної роботи, 

та зосередили на ній пильну увагу держави і суспільства.  

По-третє, з точки зору методологічних підходів до вивчення системи 

соціальної роботи населення як керованої системи ще не склалися механізми 

стабілізації і регулювання соціальних процесів, цілком адекватні умовам 

транзитивного (перехідного) періоду, а тим паче ринковим умовам. 

По-четверте, сучасне українське суспільство знаходиться під 

трансформаційним впливом транзитивного складника, що підтверджується 

атрибутивними рисами: загальними (невідповідність соціальних інститутів 

до базових потреб суспільства в розвитку) і специфічними (трьохстадійності 

у темпоральному вимірі, зміни соціальної структури і індивідуальної 
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ідентичності, трансформаційних процесів, зміни системи цінностей і 

нормативного регулювання – формування права). 

Виважена структура транзитивної концепції дає змогу конструювати 

концептуальну модель розвитку українського суспільства та визначати її 

вплив на державне управління. Cтислий зміст транзитивної концепції 

державного управління розвитком системи соціальної роботи наведено в 

табл. 1.9. 

Таблиця 1.9 

Структура транзитивної концепції державного управління розвитком 

системи соціальної роботи [326] 

Компоненти Основний зміст 
Концепти  Транзиція – перехід на новий якісний рівень. 

Транзиційна динаміка – аналіз конструктивних та деструктивних 
змін у державному управлінні розвитком системи соціальної 
роботи. 

Класифікація  
 

1.Транзиція за наслідками. 
Позитивна транзиція – ефективне функціонування механізмів 
державного управління розвитком системи соціальної роботи та 
подальше вдосконалення їх. 
Негативна транзиція – регресивні наслідки упроваджуваних 
реформ державного управління розвитком системи соціальної 
роботи. 
 
2.Транзиція за часом. 
Затяжна транзиція – тривале, розтягнуте упровадження реформ 
державного управління розвитком системи соціальної роботи.  
Хронічна транзиція – постійна модернізація і вдосконалення. 
 
3.Транзиційна динаміка змін у державному управлінні 
розвитком системи соціальної роботи. 
Конструктивна динаміка – аналіз усіх змін у структурі та 
організації державного управління розвитком системи соціальної 
роботи, постійний моніторинг, корекція регресивних дій, 
оптимізація реформ, вимірювання і громадський контроль 
ефективності, відповідальність усіх суб’єктів процесу управління. 

 Деструктивна динаміка – організація державного управління 
розвитком системи соціальної роботи має вкрай негативні наслідки, 
що призводять до неефективного реформування. 

Нормативна модель  Резонансна модель транзиції 
Принципи Загальні принципи: демократичності, системності, диференціації, 

відповідальності, соціального добробуту, відкритості, оптимізації, 
пошуку альтернатив, імпаурменту, емерджентності, контролінгу, 
субсидіарності та ін. 
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Резонансна модель, її властивості буде охарактеризовано у 5 розділі. 

Зауважмо, концепт транзиції в державному управлінні має властивість 

мінливості та крайньої нестійкості, неврівноваженості.  

Цієї думки дотримується і О. Авєріна, яка вважає, що «у моменти 

перехідності система є досить розбалансованою, наростаючий хаос розмиває 

звичні зв’язки та структури, що значно знижує стабілізаційний потенціал, 

виключає окремі механізми її адаптації. Тому найважливішим питанням для 

перехідного суспільства є питання збереження «соціального генотипу» за 

умов надмірної мінливості соціуму» [5, с. 142]. 

Зазначимо, що у межах транзиту всяка система буде нестабільною, 

тому досить важко з боку держави виконувати відповідні функції, кількість 

уразливих категорій населення збільшується, потреби їх не задовольняються 

повною мірою. Це одна з визначальних негативних властивостей перехідного 

періоду, вона може мати затяжний характер, а система соціальної роботи 

продовжить зазнавати значних коливань і структурних трансформацій. 

Цілком слушною є пропозиція К. Петракової [395, с. 7], що полягає в 

упровадженні конструкту «довіра населення до влади – зміцнення 

соціального капіталу – сприйняття населенням реформ», де базисом 

структурних змін у суспільстві перехідного типу при цьому виступає 

ефективна система залучення населення до формування й реалізації 

управлінських рішень як механізму формування довіри до державних 

інституцій.  

Поява, формування нових концепцій управління є відповіддю на 

інституційні трансформації, що виникають у транзитивному суспільстві, і, 

відповідно неминуче відбивається на механізмах державного управління. 

 

Висновки до розділу 1  

 

У першому розділі дисертаційної роботи розглянуто теоретико-

методологічні підходи до дослідження державного управління розвитком 
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системи соціальної роботи, а також проаналізовано основні проблеми 

функціонування цієї системи в транзитивному українському суспільстві. 

Показано, що в українському науковому дискурсі сформовано категорійний 

апарат дослідження соціальної роботи, розробляються методи та технології 

практичної діяльності тощо. Соціальна робота сприяє інтенсифікації певної 

підгалузі наукового знання, що належить до соціальної галузі в цілому, а 

також розв’язанню окремих проблем особистості та їхніх ускладнень у 

суспільстві, розглядає питання надання соціальної допомоги та підтримки 

вразливих категорій населення. 

Визначено, що соціальна робота – це професійна або специфічна 

діяльність, що здійснюється в суспільстві через різноманітні уповноважені 

органи, спрямована на надання соціальної допомоги і забезпечення 

належного соціально-економічного, культурного, екологічного та духовного 

рівня життя різних верств населення, у першу чергу вразливих його 

категорій.  

З’ясовано, що система соціальної роботи являє собою складну 

соціально-економічну структуру із низкою управлінських механізмів і 

розглядається як взаємозумовлена соціально-економічна сукупність 

державних і комунальних закладів, недержавних закладів і організацій, 

фізичних осіб, волонтерів, які здійснюють соціальну підтримку, надають 

соціальні послуги тим категоріям населення, які цього потребують або 

опинилися у складних життєвих обставинах.  

Уточнено дефініцію «державне управління розвитком системи 

соціальної роботи». Це як систематичний вплив на процеси організації й 

розвитку соціальної допомоги та підтримки населення через державні й 

муніципальні установи, громадські та благодійні організації, керівників і 

фахівців із метою надання соціальних послуг, спрямованих на мінімізацію 

шкоди від існування соціальних проблем, і активізацію потенціалу 

суспільства, усунення перешкод задля адаптації й інтеграції малозахищених 
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верств населення, з урахуванням наявних економічних можливостей органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Перелік компонентів взаємодії державної соціальної політики і системи 

соціальної роботи доповнено управлінсько-розпоряджувальним, завдяки 

якому органи державного управління можуть виконувати координаційну, 

регуляторну та контрольну функції, що дозволяє оперативно та гнучко 

реагувати на зміни в суспільстві.  

Визначено, що інституціалізація системи соціальної роботи в контексті 

державного управління зазнає значних перетворень, реформування й 

перебудови усієї структури і вимагає більш детального опрацювання. 

Узагальнено процес інституціалізації соціальної роботи як професійної 

діяльності в Україні з виокремленням основних етапів. Доведено, що 

державне управління інституціалізацією соціальної роботи значно 

ускладнюється у зв’язку з тим, що в систему соціальної роботи входять 

структурні елементи різного порядку (об’єкти і суб’єкти, інституції, методи і 

форми соціальної роботи), і реалізація їх здійснюється на різних системних 

рівнях, підпорядкованих різним міністерствам та відомствам.  

Проаналізовано і систематизовано концептуальні підходи до 

державного управління розвитком системи соціальної роботи. Акцентовано 

на появі значної кількості нових концепцій державного управління в напрямі 

посилення функцій держави: NPM, державного адміністрування, маркетингу 

публічних послуг, політичних мереж, рецептивного адміністрування, 

державно-громадського управління, проєктного управління, антикризового 

управління, Good Governanсe, E-government, теорії суспільних мереж тощо. 

Обґрунтовано і розроблено транзитивну концепцію з розкриттям 

особливостей державного управління розвитком системи соціальної роботи. 

Розкрито сутність понять «транзиція», «транзитивне суспільство», що 

дозволило виокремити соціальні характеристики транзитивного суспільства. 

Транзиція – це перехід суспільства до принципово іншого якісного стану як в 

окремих сферах, так і в цілому. Структура транзитивної концепції 
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державного управління розвитком системи соціальної роботи містить: 

концепти; класифікацію; нормативну модель; принципи. Відзначається, що 

поява, формування нових концепцій управління є відповіддю на інституційні 

трансформації, що виникають у транзитивному суспільстві та неминуче 

відбиваються на механізмах державного управління розвитком системи 

соціальної роботи. 

Основні положення та наукові результати цього розділу викладено в 

публікаціях: [309, 311, 320, 321, 322, 326, 329, 330, 338, 340, 341, 343, 344, 

351, 356]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

2.1. Рівні та територіальні особливості організаційного механізму 

державного управління розвитком  системи соціальної роботи 

 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в українському 

суспільстві, неминуче відбиваються перш за все на економічній і соціальній 

сфері та вимагають зрушень у державному управлінні, зокрема в державному 

управлінні розвитком системи соціальної роботи та його механізмів. Зміни, 

які спричиняють ці зрушення, обґрунтовано в роботі [558], а саме:  

- перехід від функціонального управління до управління суспільним та 

державним розвитком, управління реформами; 

- модернізація відповідно до запитів громадян та досягнень світового та 

європейського досвіду;  

- формування електронного уряду, самоврядування, електронної 

демократії, мережевих структур управління, національного інтелекту, 

експертних співтовариств; 

- розвиток прогнозування, систем запобігання кризам, технологій 

антикризового управління; 

- запровадження аргументованої децентралізації та дерегуляції 

державного управління; 

- розвиток самоуправління, нарощування каналів участі громадян у 

справах держави, економіці, політиці, культурі, посилення гарантій прав та 

свобод; 

- переформатування, скорочення державного апарату, боротьба з 

корупцією, упровадження передових управлінських технологій, нової 

системи підготовки державноуправлінських кадрів; 
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- формування нової ресурсної культури не тільки управлінців, але й 

громадян; 

- використання ресурсної кооперації, ДПП; 

- формування активної позиції громадян щодо створення нового 

соціально-політичного середовища реформ, трансформацій управління, 

підвищення його відкритості, насичення інноваціями.  

Державна політика й управління в галузі соціальної роботи перебуває у 

стадії реформування, зокрема формування відповідних структур і інституцій. 

Передусім ідеться про зміну традиційних стратегій управління і стилів 

політико-управлінської діяльності. У першу чергу, це можливе завдяки 

організаційному механізму державного управління, основне завдання якого 

не зводиться тільки до досягнення цілей організації, а і є засобом підтримки 

цілісності будь-якої складної соціальної системи, її оптимального 

функціонування й розвитку. Водночас спробуймо виокремити і стисло 

схарактеризувати ознаки класифікації механізмів державного управління.  

Приміром, в енциклопедичному словнику з державного управління 

[146, c.424] вирізнено суттєві критерії класифікації механізмів державного 

управління: сфера або об’єкт управління, ступінь регламентації.  

У свою чергу, О. Коротич виокремлює класифікацію механізмів 

державного управління залежно від суб’єктів управління, вони поділяються 

на такі, що здійснюються органами управління: вищого рівня (Верховною 

Радою (далі – ВР) України, Президентом України, Кабінетом Міністрів 

України (далі – КМУ)); обласного рівня (обласними радами, обласними 

державними адміністраціями); районного рівня (районними радами, 

районними державними адміністраціями); місцевого рівня (міськими, 

селищними, сільськими радами) [224, с. 43]. 

Корисною у цьому плані є думка науковців [239], які вважають 

механізм управління елементом системи управління та складною категорією, 

яка містить цілу низку складників (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Складники механізму державного управління 
 

Структуру механізму державного управління складають цільовий, 

нормативно-правовий, організаційний, економічний, інформаційний 

компоненти, які віддзеркалюють усі істотні аспекти функціонування системи 

державного управління: виконання функцій (організаційний), дотримання 

цілеспрямованості (цільовий та нормативно-правовий), забезпечення 

ефективності (економічний) та можливості функціонування (інформаційний) 

[417].  

За особливостями побудови механізми державного управління 

поділяються на цільові (спрямовані на досягнення певної мети), механізми 

функціонування системи державного управління на різних етапах 

суспільного розвитку країни та механізми здійснення процесу державного 

управління народом, різними владними органами та окремими посадовими 

особами [122, с. 249]. 

Багато науковців у галузі державного управління [81, 93, 190, 243, 279, 

296] пропонують різноманітний спектр механізмів, зокрема і комплексний, 

який містить набір або комбінацію останніх залежно від конкретного 

напряму державної політики та відповідно до сфер суспільної діяльності. 
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Існують пропозиції К. Дубич щодо застосування інтегрального механізму 

державного управління [140, c. 72 ]. 

У розрізі теми дослідження визначено: механізм державного 

управління – взаємозумовлена сукупність принципів, методів та інших 

важелів управління, завдяки яким реалізуються цілеспрямовані та 

скоординовані дії органів державної влади щодо системи соціальної роботи 

на всіх рівнях з метою реалізації цілей і завдань соціальної політики, що 

ґрунтуються на законодавчо затверджених імперативах та встановлюють 

соціальні показники добробуту населення (рівень бідності, рівень безробіття, 

рівень охоплення та якість соціальних послуг тощо). 

Отже, використання тих чи інших різновидів механізмів державного 

управління залежить як від специфіки сфери управління, так і від об’єкта 

управління та проблемних питань. У сучасних реаліях в умовах 

транзитивного суспільства сутнісними механізмами державного управління 

розвитком системи соціальної роботи, вочевидь, будуть: організаційний, 

ресурсний, нормативно-правовий. Разом із цим ресурсний механізм буде 

інтеграцією фінансового, кадрово-мотиваційного та інформаційного 

механізмів державного управління. 

Одним із суттєвих основоположних механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи є організаційний. Відповідно до 

визначення, «організаційний механізм – це послідовність етапів 

проєктування структур, детального аналізу й визначення системи цілей, 

продуманого виділення організаційних підрозділів і форм їх координації для 

забезпечення функціонування деякого комплексу (організаційної системи). 

Кінцевим результатом функціонування цього механізму є побудова 

організаційної системи, коли виявляється: 

1) внутрішня упорядкованість, узгодженість взаємодії більш-менш 

диференційованих і автономних частин цілого, обумовлена його будовою; 

2) сукупність процесів або дій, що ведуть до утворення і вдосконалення 

взаємозв’язків між частинами цілого» [146, с. 422].  
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У концептуальному значенні в організаційному механізмі наявні 

об’єкти, суб’єкти державного управління, їхні цілі, завдання, функції, методи 

управління та організаційні структури, а також результати функціонування 

їх. Реалізація цього механізму втілюється в побудові взаємодії системи 

державного управління на всіх рівнях (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1. 

Багаторівнева організаційна структура державного управління 

розвитком системи соціальної роботи [521, c. 21–22] 

Рівень 
Суб’єкти державного 

управління 
Основні завдання 

І рівень  ВР України, КМУ, Президент України, 
місцеві ради 

Розроблення політичних рішень, стратегічне 
планування та організаційно-правове 
забезпечення 

ІІ рівень Міністерства та відомства, департаменти, 
директорати 

Розроблення механізмів для організації 
соціальних служб 

ІІІ 
рівень 

Державна служба зайнятості, ПФУ Забезпечення комплексного вирішення 
питань, пов'язаних з регулюванням 
зайнятості населення, професійною 
орієнтацією, працевлаштуванням, 
соціальною підтримкою тимчасово 
непрацюючих громадян. Реалізація 
державної політики з питань пенсійного 
забезпечення та ведення обліку осіб, які 
підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню 

ІV рівень Соціальні служби, територіальні центри 
обслуговування одиноких 
непрацездатних громадян, центри 
СССДМ, управління соціального захисту 
населення 

Розв’язання проблеми як окремої ситуації 
(допомога клієнтам професіоналами: 
лікарями, психологами, соціальними 
працівниками у спеціально створених 
соціальних службах та установах) 

V рівень Соціальні працівники, волонтери Розв’язання проблеми як вимоги 
(визначення сутності проблеми у 
спеціальних службах або відділах і 
направлення клієнта до відповідного 
фахівця) 

 
Сенс державного управління розвитком системи соціальної роботи 

полягає в організації взаємодії, координації, контролю й оптимізації та 

модернізації її складної структури. Державне управління соціальною 

роботою здійснюється на всіх рівнях її організації: державному 

(національному), регіональному, місцевому (муніципальному), локальному, 

де є відповідні організаційні структури. 
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Відомо, що соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, державне 

управління та контроль у цій сфері здійснюються на місцевому, 

регіональному, державному рівнях [40]. Перелічені вище рівні корелюють зі 

складною, ієрархічною системою цілепокладання соціальної роботи: 

1. Національний (державний) рівень складають установи, організації 

держави та суспільства, які визначають та створюють умови для вирішення 

життєво важливих проблем клієнта в загальнонаціональному масштабі. Цей 

рівень має гранично загальні характеристики.  

2. Регіональний рівень визначається специфікою регіону, його 

природними, кліматичними, економічними, демографічними та іншими 

показниками. Особливості регіонального рівня виражено у пріоритетах 

основних напрямів соціальної роботи. 

3. Муніципальний рівень відображає перш за все специфіку поділу сфер 

управління в реалізації цілей і завдань соціальної роботи на місцевому рівні 

та рівні громади. 

4. Локальний рівень пов’язано з особливостями конкретного 

мікросоціуму щодо вирішення конкретних проблем на індивідуальному рівні. 

Отже, усі рівні організації соціальної роботи впливають безпосередньо 

на державне управління. Проте необхідно зазначити, що перший рівень 

державного управління буде однаковим для всієї соціальної сфери, до якої 

належить і соціальна робота. Специфіку управління на цьому рівні вже 

достатньо вивчено й описано, тому вважаємо за доречне схарактеризувати 

своєрідні риси та особливості ІІ-V рівнів державного управління, наданих у 

табл. 2.1. 

Питома вага закладів соціальної підтримки й обслуговування 

знаходиться в підпорядкуванні Мінсоцполітики. Зауважимо, що в структурі 

Мінсоцполітики існує 35 підрозділів (додаток Б), які мають різну назву 

(керівництво, відділ, директорат, департамент, управління, сектор), 33 

підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління  

України. Мінсоцполітики, та чотири відомства. При цьому функції кожного 
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не прописано в положенні про міністерство [286]. Досить цікавим було 

порівняти Мінсоцполітики та Міністерство праці і соціальної політики 

Польщі, де всього 23 підрозділи [287]. Структура Мінсоцполітики здається 

складною і необґрунтованою. 

Цілеспрямований механізм управління реалізується через специфічні 

суспільні інститути – суб’єкти управління, які в сукупності становлять 

керівну систему, що включає в себе підприємства та організації, а також інші 

елементи соціальної сфери. 

Необхідно зауважити, що до 2004 р. існував Український державний 

центр соціальних служб для молоді, який підпорядковувався Міністерству 

сім’ї, дітей та молоді. Постановою КМУ від 27 серпня 2004 р. № 1125 на базі 

УДЦССМ було створено ДСССДМ, яка, на жаль, була ліквідована 

Постановою КМУ від 28 березня 2011 р. N 346. Треба зазначити, що при 

проведенні порівняльного аналізу функцій зазначеного Центру й основних 

функцій ДСССДМ було встановлено, що завдання останньої було значно 

розширено й доповнено, особливо щодо дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також забезпечення соціального супроводу 

дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, що перебувають у 

кризових ситуаціях, матерів, які мають намір відмовитися від 

новонароджених дітей [518, с. 106].  

Українську мережу центрів СССДМ було створено в 1992 р. Станом на 

1 вересня 2008 р. в Україні функціонувало 1 773 центри, серед яких: 

Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 27 регіональних, 481 

районний, 168 міських, 40 районних у містах центрів СССДМ, 575 сільських, 

78 селищних та 404 філій центрів СССДМ [352, с. 51]. У цей період зусилля 

державної політики було спрямовано на розвиток сільських та селищних 

центрів СССДМ. Але цей вектор кардинально змінився після ліквідації 

ДСССДМ. У 2012 р. було внесено зміни до Закону України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», згідно з якими перестали існувати 

сільські центри СССДМ, введено ФСР – фахівців соціальної роботи, тобто 
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чисельність співробітників інших центрів СССДМ (регіональних, міських, 

районних) значно збільшилося, а загальна кількість центрів СССДМ 

зменшилася у тому ж році до 737 закладів за рахунок реорганізації. 

Зазначимо, що станом на 1 січня 2019 р. в Україні було створено 

розгалужену мережу закладів та установ, що надають соціальні послуги 

близько 3 млн осіб, яка налічувала майже 2 тис. суб’єктів, зокрема: 

– 623 центри СССДМ, із них 26 – в ОТГ; 

– 91 заклад соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, з них: 20 

центрів соціально-психологічної допомоги, 16 соціальних центрів матері та 

дитини, 27 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, 4 центри соціально-психологічної реабілітації, 

6 центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, 18 центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями; 

- 676 територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), із них 83 – в ОТГ; 

- 69 центрів надання соціальних послуг (в ОТГ); 

- 286 будинків-інтернатів для громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних інтернатів (далі – 

будинки-інтернати); 

- 111 закладів для бездомних осіб та центрів соціальної адаптації осіб, 

які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк; 

- 151 реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо 

отримання інвалідності, з них 8 установ державної форми власності, які 

належать до сфери управління Мінсоцполітики, 143 установи комунальної 

форми власності, які належать до сфери управління органів соціального 

захисту населення [534].  

Загальну систему державного управління соціальною роботою в 

Україні наведано на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Загальна система державного управління соціальною роботою 

в Україні 
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Складником загальної системи соціальної роботи є установи, які 

безпосередньо цим займаються. Основними ознаками будь-якої системи є 

спільна мета, певна структура, базові засади з визначеною ієрархією 

функціональної компетенції. 

Фактично всі організаційні структури суспільства в широкому 

розумінні розв’язують проблеми соціальної роботи. У вужчому розумінні цю 

роботу виконують спеціалізовані органи, установи, відомства, які 

безпосередньо займаються умовами праці, побуту, дозвілля, охорони 

здоров’я, безпеки населення тощо. 

Структуру органів державного управління у сфері соціальної роботи 

побудовано як за горизонталлю, так і за вертикаллю з метою підтримки 

індивідів, груп, сімей, які опинилися в складних життєвих умовах. Ця 

організаційна структура має бути дієвою, динамічною, гнучкою, тобто 

здатною до оперативного реагування на виклики сьогодення для надання 

якісних соціальних послуг усім категоріям населення, безперечно, з 

урахуванням економічного, соціально-політичного й культурного розвитку 

суспільства. 

Якщо розглянути чинну систему державного управління як системою 

соціальної роботи, так і процесом соціального розвитку регіонів, то на 

сьогоднішній момент вона характеризується недостатньою ефективністю, 

суперечливістю [332]. Тому нагальною потребою виступає розроблення на 

науковій основі якісно нових засад державного управління регіональною 

системою соціальної роботи, оптимізація функцій та вдосконалення 

механізмів взаємодії суб’єктів управління всіх ієрархічних рівнів, 

упровадження в діяльність органів влади сучасних інноваційних інструментів 

та важелів конструктивного управлінського впливу за допомогою 

розроблення регіональних соціальних стандартів. 

Регіональний соціальний стандарт – «це правовий документ, що 

встановлює комплекс норм, правил та вимог до ресурсної забезпеченості 

регіональної соціальної сфери, спрямованість дій держави зі створення 
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матеріальних, правових, інституційних умов забезпечення соціального 

благополуччя населення, відповідно до його потреб, в якому з метою 

добровільного багаторазового застосування встановлюються нормативи 

забезпечення життєдіяльності та принципи реалізації державних заходів у 

соціальній сфері та застосування механізмів міжсекторного партнерства у 

процесі розробки і реалізації управлінських рішень на місцевому рівні, що 

сприятиме їх об’єктивізації, становленню громадянського суспільства» [388]. 

Соціально-економічні реформи і децентралізація в Україні сприяють 

наданню соціальних послуг і розвитку соціальної роботи саме на місцевому 

рівні. Під місцевим рівнем розуміють рівень району, міста або села чи 

селища, тобто рівень адміністративно-територіальної одиниці. На території 

кожної адміністративно-територіальної одиниці мешкає певна громада, що 

являє собою сукупність людей, об’єднаних спільним становищем (у даному 

випадку територією проживання), отже місцевий рівень у широкому значенні 

включає і таке поняття, як «рівень громади». Розвиток соціально-політичних 

та соціально-економічних процесів в Україні характеризується багаторазовим 

зростанням уваги до проблем місцевого розвитку та забезпечення рівного 

доступу населення до суспільних благ незалежно від місця проживання [188, 

c. 110].  

Державне управління розвитком системи соціальної роботи на рівні 

ОТГ – це виконавчо-розпорядча діяльність органів місцевого самоврядування 

та місцевих органів виконавчої влади з організації, надання, координації та 

контролю якісних соціальних послуг різним категоріям населення за місцем 

проживання їх із залученням позабюджетних джерел фінансування та 

ресурсів НДО та розвитку інноваційних форм діяльності закладів соціальної 

сфери. 

Цілеспрямований механізм управління реалізується через специфічні 

суспільні інститути – суб’єкти управління, які в сукупності становляють 

керівну систему, що включає в себе підприємства та організації, а також інші 

елементи соціальної сфери. 
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Згідно з принципами диференціювання повноважень у системі 

управління в галузі соціальної роботи виокремлюють державне і недержавне 

управління. До недержавного управління належить діяльність недержавного 

сектору з надання соціальної підтримки та різноманітних соціальних послуг.  

Віддзеркалюючи державне управління розвитком системи соціальної 

роботи у всій повноті, тобто описуючи цей процес на міському рівні, 

необхідно окреслити територіальну диференціацію та відмінності цього 

процесу в сільській місцевості. 

Сільська громада має як позитивні, унікальні особливості й переваги, 

так і риси негативного характеру, що виникли внаслідок системних криз Ці 

особливості узагальнені нами в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 
Позитивні й негативні особливості сільської громади 

Позитивні характеристики Негативні характеристики 

- внутрішня єдність сільської спільноти; 
- переважна самостійність сільських 
жителів; 
- сільська громада виступає як 
соціокультурний феномен; 
- організації життєво необхідного 
самозабезпечення та самообслуговування; 

- відсутність місць для проведення 
змістовного дозвілля; 
- схильність сільських жителів до 
соціальних стереотипів та упереджень; 
- продаж алкогольних та тютюнових виробів 
- неповнолітнім; 
 

- переплетення родинних та суспільних 
стосунків у виробничих, управлінських, 
соціальних та інших зв’язках; 

- домінування родової, сімейної відповідальності 
за вчинки; 

- персоніфікація міжособистісних стосунків; 
- високий рівень колективної діяльності в 

робочий та вільний час; 
- збереження елементів національної культури( 

звичаїв, традицій, одягу, вжиткового 
мистецтва, народних ремесл); 

- практицизм сільських мешканців; 
- розповсюдженість багатодітних сімей; 
- наявність міжпоколінних зв’язків 

- значний вплив громадської думки на 
прийняття індивідуального рішення членами 
громади; 

- нераціональне ставлення жителів до свого 
здоров’я та проведення вільного часу; 

- домінування місцевої інтерпретації фактів в 
інформаційному обміні, нестача об’єктивної 
інформації; 

- високий рівень правопорушень серед 
неповнолітніх; 

- соціальна і правова незахищеність; 
- штатне забезпечення соціальними 

працівниками, соціальними педагогами, 
психологами, юристами та іншими фахівцями в 
центрах соціальних службах залишається 
недостатнім 

 
Щоб охарактеризувати чинну систему соціальної роботи в сільській 

місцевості, безсумнівно, необхідно проаналізувати проблеми й потреби 

споживачів соціальних послуг – жителів сіл та селищ, які кардинально 

відрізняються від потреб містян. 
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Зазначимо, що розвиток соціальних інституцій, що працюють за 

різними напрямами соціальної роботи, залежить від розвиненості соціальної 

інфраструктури. Доцільним вважаємо провести аналіз соціально-

економічного становища сільських населених пунктів згідно зі 

статистичними даними, звітами і дослідженнями. 

На 1 січня 2019 р. в Україні налічувалось 12 896 505 осіб сільського 

населення, що складає 30,59 % від загальної чисельності населення. Сільське 

населення постійно скорочується. Порівняно з 2017 р. чисельність сільського 

населення зменшилася на 208 233 осіб [540]. 

Згідно з останнім дослідженням соціально-економічного становища, у 

2014 р. в Україні нараховувалось 27 385 сільських населених пунктів, що на 

204 населені пункти менше, ніж на дату попереднього обстеження (станом на 

1 листопада 2005 р.), унаслідок зняття з обліку незаселених поселень 

чисельність сільського населення склала 13,6 млн осіб, з них 18,9 % – діти 

віком до 18 років і 22,8 % – населення у віці 60 років і старше. Майже у 

2,5 тис. сільських населених пунктах питома вага населення літнього віку 

складала понад 50 %. Серед сільського населення 3,6 млн складали 

працюючі, причому 54,8 % з числа зайнятих працювали за межами свого 

населеного пункту, з них переважна більшість – 67,1 % – у містах і селищах 

міського типу [87]. За даними Державної служби статистики, у 2019 р. 

налічувалося 28 376 сільських населених пунктів [87]. 

Згідно зі статистичними даними, у 17,8 тис. сільських населених 

пунктів відсутні дитячі дошкільні навчальні заклади, у 15,0 тис. – школи, у 

7,3 тис. – лікувальні заклади, у 8,1 тис. – торговельні заклади, у 22,5 тис. – 

їдальні, кафе тощо, у 16,9 тис. – відділення зв’язку [540]. 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 

дев’ять місяців 2019 р. Державної служби статистики України, частка 

населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами на 

місяць, нижчими за середній рівень загальних доходів у сільській місцевості, 

складає 58,1 %, нижчими фактичного прожиткового мінімуму – 30,1 %. У 
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середньому рівень доходів мешканця села складає 90,3 % рівня доходів 

міського населення, середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 

працівників у сільському господарстві складає 85,3 % від середньої за всіма 

видами економічної діяльності. Отже, трансформаційні зміни на селі не 

тільки не вирішили проблем, що існують, а й посилили їх [87]. Скорочення 

чисельності сільського населення зумовлена несприятливою віковою 

структурою, міграційним відтоком працездатної частини населення, 

відсутністю належного рівня забезпечення соціальними послугами та 

доступності медичного обслуговування, низьким рівнем доходів та ін.  

Стосовно фінансового та інвестиційного забезпечення соціально-

економічного розвитку інфраструктури сільських громад можна 

стверджувати, що обсяги капіталовкладень у соціальну сферу сільських 

територій практично обнулилилася. Наприклад, із 2012 р. з розрахунку на 

1 грн інвестицій у виробництво продукції сільського господарства 

капіталовкладення в соціальну сферу зменшилися більш ніж утричі: з 0,97 

грн у 2011 р. – до 0,30 грн у 2018 р. Усього, за даними Державної служби 

статистики України, капітальні інвестиції в соціальну сферу села у 2011–

2018 рр. у цінах відповідних років склали 12–19 млрд грн [206].  

Скорочення інвестицій у соціальну сферу зумовило диспропорції в 

розвитку економіки виробництва і соціуму на селі. В останні три роки 91–

93 % капітальних інвестицій у соціальну сферу села спрямовувалося в житло, 

яке будувалося переважно у приміських селах. Капітальні інвестиції на 

розвиток комунального господарства, торгівлі та харчування, освіти й інших 

галузей на сільських територіях незначні. В умовах браку коштів на розвиток 

сільських територій консолідуюче значення може мати асоціативний підхід 

до розвитку соціальної інфраструктури. 

Відповідно до Концепції розвитку сільських територій, схваленої 

розпорядженням КМУ від 23 вересня 2015 р. № 995-р, соціалізація 

економічних процесів у сільських територіях передбачає зміщення фокусу 

аграрної політики держави з підтримки аграрного сектору економіки на 
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підтримку сільського розвитку з метою поліпшення якості життя та 

економічного добробуту сільського населення [458].  

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за місцем 

проживання, статтю та регіонами у 2019 р. (у відсотках до економічно 

активного населення) у сільській місцевості (8,5) значно вище, ніж середній 

по країні (8,0). Значну стурбованість викликає деградація сільської 

місцевості як середовища проживання, зумовлена низькими доходами 

населення і незадовільним станом об’єктів соціальної інфраструктури. Як 

наслідок виникають проблеми нерівності та доступності до базових послуг 

соціальної сфери та інфраструктурних об’єктів, до того ж простежується 

чітко виражена територіальна диференціація: чим менше розмір населеного 

пункту, тим вужчі, обмеженіші можливості отримання й діапазон послуг. 

Жителів сільської громади позбавлено можливості отримувати якісні 

медичні, освітні, соціальні та інші види послуг через віддаленість від 

районних центрів та відсутність регулярного транспортного сполучення 

[546]. 

Досить суттєва проблема сучасного села – тенденція до збільшення 

масштабів бідності зі зменшенням розміру населеного пункту (у великих 

містах масштаби бідності зменшуються, що пов’язано з розширенням 

можливостей для працевлаштування) [577].  

На початок 2018 р. рівень бідності по сільських поселеннях становив: 

за відносним критерієм 31,6 %, а за абсолютним – 31,5 %. По малих містах – 

відповідно 28,5 та 32,4 %, що суттєво перевищує показники по великих 

містах (14,4 та 20,8 % залежно від критерію). Отже, незалежно від обраного 

критерію показники по малих містах набагато ближчі до сільської місцевості, 

ніж до великих міст. Рівень бідності за абсолютним критерієм у розрізі 

«місто – село» мало відрізняється, повертається до більш звичних 

співвідношень зі значно вищою бідністю в сільських поселеннях – відтак у 

2018 р. в міських населених пунктах показник складав 25,6 %, сільських – 

31,5 % [602]. 



144 
 
Аналізуючи структуру соціальних установ, необхідно відзначити такі 

об’єктивні закономірності: у сільській місцевості значно менше установ, 

служб і органів, які би здійснювали соціальну роботу з вирішення проблем 

споживачів послуг за місцем їхнього проживання. 

Однією з найбільш помітних ознак останнього часу стала нерівність 

між мешканцями різних за розміром населених пунктів, насамперед у доступі 

до послуг соціальної сфери та інфраструктурних об’єктів, що має чітко 

виражену територіальну залежність: зі зменшенням розміру населеного 

пункту звужуються можливості, обмежується свобода вибору, знижується 

якість послуг [22, c. 264].  

Крім того, доступ багатьох сільських сімей до соціальних послуг 

ускладнено через нерозвиненість системи зв’язку та інформаційного 

забезпечення. Це проявляється в недостатній поінформованості населення 

про зміни в законодавстві стосовно надання соціальної підтримки, пільг і 

соціальних гарантій, на які вони мають право, а також про алгоритм дій, які 

необхідно вживати, для того щоб ними скористатися. Вирішення соціальних 

проблем на селі ускладнюється обмеженими ресурсами, як матеріальними, 

так і людськими, тому доречним вважається упровадження моделі 

управління соціальною роботою через налагодження співробітництва 

представників місцевого самоврядування з медичними, освітніми і 

правоохоронними закладами; необхідно також залучати самих споживачів 

послуг до створення груп самодопомоги. Ефективним методом є 

індивідуальна робота з неформальними лідерами і авторитетними особами 

заради оптимального використання соціального капіталу тієї чи іншої 

сільської громади, розвиток інформаційно-комунікативної мережі на селі, 

застосування методів соціального навчання [517]. Варто презентувати 

пропозиції О. Вакуленко, Н. Комарової, Н. Романової [64], які рекомендують 

модель активізації сільської громади (рис. 2.3), що складається з шести 

етапів. 
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Рис. 2.3. Модель активізації сільської громади 

Первинною ланкою системи соціальної роботи на селі, яка 

безпосередньо допомагає людям, є сільські та селищні центри соціального 

обслуговування населення. Позитивний досвід їхньої діяльності отримано за 

рахунок використання всіх соціальних ресурсів, плідної взаємодії з 

керівниками підприємств, організацій, місцевої лікарні та школи, радою 

ветеранів війни та праці, активістами профспілок, Товариства Червоного 

Хреста, а також завдяки розгортанню волонтерської роботи [614]. 

Виходячи зі сформульованих вимог, що висуваються до соціально-

економічних норм і нормативів, можна визначити основні цілі й завдання їх: 

- подолання і недопущення виникнення різких територіальних 

відмінностей у рівнях надання благ, послуг групам і верствам населення; 

I етап 

Створення команди на рівні громади, яка реалізує 
ініціативу, спрямовану на покращення становища 

дітей, сімей та молоді та вирішення їх проблем 
 

II етап 

Визначення соціальних проблем та аналіз причин їх 
виникнення 

III етап 

Розроблення можливих варіантів розв’язання 
проблем, які призведуть до зменшення або усунення 

причин їх виникнення 

IV етап 

Визначення ресурсів, потрібних для вирішення 
проблеми 

V етап 

Розроблення плану дій, спрямованих на 
запровадження громадської ініціативи 

VI етап 

Упровадження плану, його моніторинг та оцінка 
виконання 
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- забезпечення ресурсного поєднання програм розвитку соціальної 

інфраструктури території з їхніми реальними матеріально-фінансовими 

можливостями; 

- забезпечення стабільної державної підтримки функціонування 

установ і організацій соціальної інфраструктури.  

В умовах реформування місцевого самоврядування наукова 

обґрунтованість, цільова спрямованість, адресність, а також рівень виконання 

соціальних нормативів повинні істотно зрости. Крім того, система соціальних 

нормативів надалі має поступово трансформуватися в систему державних 

соціальних гарантій, закріплених законодавчо і забезпечених відповідною 

матеріально-фінансовою, організаційною базою, скоригованих на коефіцієнт, 

що відображає пріоритетність розвитку того чи іншого блоку соціальної 

інфраструктури конкретної території [333].  

Зважаючи на те, що покращання людського розвитку в Україні 

великою мірою залежить від місцевого уряду та розвитку громад, суттєвими 

є зміцнення та консолідація цього рівня влади. Одним зі складників 

покращання становища сучасного українського села є здійснення чіткого 

розмежування функцій і повноважень центральних та місцевих органів 

державного управління у сфері розвитку сільських територій, особливо в 

аспекті соціальної підтримки сільських мешканців. 

Позитивним прикладом є створення при сільських і селищних радах 

переважної більшості регіонів України громадських комісій (інспекцій) у 

справах дітей, які є дорадчими органами місцевої виконавчої влади щодо 

вирішення проблем дітей [614]. Такі громадські формування створюються 

рішенням органу місцевого самоврядування, таким же рішенням 

затверджується склад їх. До складу комісій входять переважно педагоги, 

депутати, медичні працівники, представники батьківських комітетів, 

громадськості та правоохоронних органів.  
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Доречно відзначити, що активізації соціальної роботи в селах сприяло 

відкриття сільських і селищних центрів СССДМ. Проте в більшості сіл немає 

фахівця, який би відповідав за соціальну роботу з сім’єю, дітьми та молоддю. 

Рекомендаційний характер виконання власних (самоврядних) 

повноважень ОТГ у сфері соціального захисту населення зумовив проблему 

відсутності чіткого механізму організації та надання соціальних послуг. 

Різноманітність підходів до організації та надання соціальних послуг 

(допомога за принципом «єдиного соціального вікна», введення в штат 

фахівця із соціальної роботи, укладання угод про співробітництво, надання 

соціальних послуг територіальними центрами соціального обслуговування, 

створення власних установ відповідного профілю тощо) зумовили різний 

стан фінансування (в окремих ОТГ – незабезпеченість за рахунок власних 

фінансових ресурсів), та відповідно надання соціальних послуг в ОТГ. 

Кадрове забезпечення не відповідає поставленим завданням. Простежується 

постійне збільшення середнього навантаження на фахівця з соціальної 

роботи [372]. 

В Україні активно здійснюється реформа місцевого самоврядування із 

підвищенням його ролі в економічній і соціальній сферах, що стосується, 

зокрема, і системи соціальної роботи, основними напрямами якої є 

соціальний захист і підтримка. Закономірним результатом дії цих реформ має 

стати апроксимація соціальних послуг і реалізація принципів адресності, 

доступності, якості. Але до сьогодні залишаються невирішеними проблеми 

планування показників діяльності організацій – надавачів соціальних послуг, 

виходячи з потреб громади [728]. Якщо чисельність реальних і потенційних 

отримувачів соціальних послуг та необхідної їм кількості послуг можна 

досить швидко визначити, то з якісними характеристиками соціальних 

послуг, особливо у сільській місцевості, виникає ще багато питань.  

Наступними проблемами, які заважають повною мірою функціонувати 

системі соціальної роботи, є незавершений процес об’єднання 

територіальних громад, слабкий контроль за виконанням ОТГ поставлених 
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завдань щодо організації соціальних послуг: подекуди залишилася негативна 

практика фінансування закладів, а не соціальних послуг, нераціональне 

територіальне розміщення соціальних закладів, відсутність профілактичних 

механізмів щодо запобігання ризикам у сфері соціального захисту та 

поглиблення проблем бідності населення [484]. 

Важливою функцією державного управління у сфері індивідуального 

підходу з надання соціальних послуг є залучення до процесу органів 

місцевого самоврядування. Практика розмежування повноважень між 

центральними та регіональними державними органами відбиває результати 

пошуку оптимального балансу між уніфікацією і чітким адмініструванням за 

владною вертикаллю і гнучким регіональним управлінням, що враховує 

соціально-економічну специфіку регіонів. 

Нинішні тенденції розвитку сільських поселень вимагають змін в 

організаційних структурах управління. Пріоритетний вектор розвитку 

організаційних структур полягає у зменшенні кількості рівнів управління, 

послабленні ієрархії, одержанні найнижчими ланками (сільськими радами) 

більшої автономності. 

Сучасна національна практика законодавчої регламентації управління 

соціальним захистом визначених категорій не надає чіткої правової 

регламентації соціального захисту молоді. Після створення МОН та 

Мінмолодьспорту питання управління молодіжною політикою країни не 

тільки залишилось невирішеним, а стало значно складнішим. Виникає і 

питання щодо функціонування Державного інституту сімейної та молодіжної 

політики. Інститут функціонує в системі МОН, і сьогодні не є зрозумілими 

правові засади його співпраці з новоствореним Мінмолодьспорту. До того ж 

аналіз наукових напрацювань цієї наукової установи є підтвердженням того, 

що стан молоді в Україні оцінюється насамперед із соціально-захисних 

позицій – стану і охорони здоров’я, отримання освіти, вирішення проблем 

працевлаштування, захисту молодих сімей, сприяння вирішенню їхніх 
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житлових проблем тощо. У зв’язку з зазначеним можна вважати доцільним 

застосування одного з варіантів: 

1) повернення до практики функціонування єдиного центрального 

уповноваженого органу у справах сім’ї, дітей та молоді; 

2) розширення повноважень Мінсоцполітики і відповідно створення в 

його складі Департаменту сім’ї, дітей і молоді замість чинного Департаменту 

сім’ї і дітей [164].  

Проблемним питанням залишається і відсутність у структурі 

Мінсоцполітики єдиного координаційного державного центру соціальної 

роботи. Створені департаменти державної соціальної допомоги і соціальних 

послуг певним чином охоплюють окрему ланку цієї діяльності, але не 

забезпечують усіх визначених законами України напрямів реалізації політики 

в цій сфері. Проведений аналіз свідчить про те, що цей рівень владної 

вертикалі управління соціальним захистом сім’ї, дітей і молоді, а він, на 

нашу думку, є вирішальним, ще остаточно не сформовано. Такий стан речей 

призводить до негативних наслідків:  

- ускладнюються процеси фінансування системи соціальної роботи, 

оскільки визначено чимало розпорядників бюджетних коштів; 

- наявність численних органів центральної виконавчої влади, наділених 

повноваженнями соціального захисту вказаних категорій, потенційно 

загрожує виникненням адміністративних перешкод у реалізації соціальної 

політики; 

- функції центральних органів влади чітко не прописано і не 

розмежовано, що не сприяє цілісності та економічності роботи системи. 

Зокрема, дієвим засобом підвищення ефективності органів державної 

влади та місцевого самоврядування в сільській громаді є активізація участі 

населення в управлінні справами. Стрижневим чинником у цьому напрямі є 
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трансформація комунікативних технологій управлінських інститутів між 

собою та з громадськими організаціями, що передбачає упровадження 

принципів транспарентності, оперативності, суспільного діалогу, 

неперервного моніторингу та коригування управлінських рішень. 

Водночас систему організації соціальної роботи на рівні місцевого 

самоврядування утворюють три підсистеми з відповідними компонентами: 

- члени ОТГ; 

- заклади соціальної інфраструктури; 

- органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади 

(сільські, селищні та районні ради, служби у справах дітей, управління 

(відділи) у справах сім’ї та молоді). 

Складники другої підсистеми не можуть бути представленими на 

100 % у кожній ОТГ, що зумовлюється типом громади, чисельністю 

мешканців та кількістю категорій населення, що потребують соціальної 

допомоги, фінансуванням, рівнем ініціативності членів громади тощо. 

Слід зазначити, що організаційний механізм державного управління 

характеризується сукупністю послідовних елементів, які є підґрунтям 

дійових трансформаційних та транзиційних процесів: 

- система конкретних управлінських механізмів, у межах якої 

упроваджуються відповідні принципи, функції державного управління; 

- практичні засоби та стимули. 

Вирішення вищевказаних проблем стосовно організації державного 

управління розвитком системи соціальної роботи на рівні громади потребує 

часу і значних зусиль із залученням меценатів і спонсорів, засобів масової 

інформації (далі – ЗМІ); удосконалення механізмів взаємодії органів 

державної влади з громадськими організаціями; зацікавлення та активної 

участі провідних науковців та експертів-фахівців. 

 
2.2. Аналіз нормативно-правового і фінансового механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи 
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Сучасна галузь соціальної роботи вбудовується у нову соціальну 

реальність із недосконалою нормативно-правовою базою; недостатньо 

підготовленими до інноваційної діяльності кадрами; такими, що втратили 

актуальність, видами соціальних послуг; громіздкою і забюрократизованою 

інформаційною системою; фінансуванням мережі установ соціального 

спрямування відповідно до кошторисних потреб, яке не завжди зорієнтовано 

на кінцевий соціальний результат. Причиною цієї проблемної ситуації є 

невідповідність сформованої моделі державного управління розвитком 

системи соціальної роботи населення до сучасних викликів соціально-

економічних перетворень.  

Для розвитку і функціонування системи практичної соціальної роботи 

виокремлення певних механізмів її державного управління видається цілком 

логічним в умовах транзитивного суспільства. Як справедливо визнає 

І. Савельчук [487], в умовах динамічних суспільних змін в українському 

суспільстві закономірним є упровадження нових механізмів управління, які 

буде спрямовано на вдосконалення процесів професіоналізації соціальної 

роботи, покращання якості організації соціальних послуг та упровадженні 

світових соціальних стандартів.  

Передусім нормативно-правовий механізм є основним підґрунтям 

процесу державного управління у сфері соціальної роботи і надає їй 

формалізованої офіційності. Одночасно система правових норм проявляється 

в ході здійснення діяльності органів влади, що відбивається на якості 

управління й послуг. 

Нормативно-правовий є одним із суттєвих механізмів державного 

управління національною системою соціальної роботи, який впливає на 

дієвість інших механізмів, зокрема, як у нашому випадку, на організаційний і 

ресурсний (фінансовий, кадрово-мотиваційний, інформаційний). Безумовно, 

усі ці механізми є взаємопов’язаними (рис. 2.3) і впливають на реалізацію 

ними функцій, тому далі необхідно розкрити особливості цих механізмів у 

контексті обраної теми комплексно, у нерозривному зв’язку між собою, не 
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відокремлюючи один від одного, але відзначаючи окремі особливості і 

відзнаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Функції і взаємозв’язок механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи  

 

До загальних функцій державного управління у сфері соціальної 

роботи можна віднести: прогнозування, планування, організацію, 

координацію, облік та контроль. 

Існують ще спеціальні функції, які описують атрибути відповідних 

суб’єктів і об’єктів управління: відбір та розстановку кадрів, формування 

бюджету, затвердження та реалізацію довгострокових програм соціального 

розвитку, призначення пенсійних виплат та різних видів соціальної 

допомоги, надання соціальних послуг тощо. 

Для послідовного розгляду аналізу розвитку механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи необхідно згадати 

становлення системи соціальної роботи в Україні, яка формувалася під 
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впливом пріоритетних напрямів державної політики, зокрема соціальної 

політики, розподілу бюджетних коштів, кількості та потреб уразливих 

категорій населення, управлінських рішень та зовнішніх загальносвітових 

факторів. Усі ці процеси супроводжувалися створенням певної нормативно-

законодавчої бази на кожному етапі розвитку системи соціальної роботи  

залежно від структурних змін, сфери застосування і категорій споживачів 

соціальних послуг [331]. 

В Україні немає закону, який би визначав правове управління 

соціальною роботою в різних сферах суспільства: правове визначення 

поняття «соціальна робота» та іншого термінологічного апарату, соціальних 

гарантій, соціальних послуг, прав і обов’язків соціальних працівників тощо. 

У 2001 р. в Україні було прийнято Закон від 21 червня 2001 р. № 2558-14 

«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», який регулює правове 

забезпечення соціальної роботи з дітьми та молоддю [452]. 

Насамперед ще у 2006 р. було розроблено Проєкт Закону України «Про 

соціальну роботу» від 25 травня 2006 р., реєстраційний № 0958, де 

пропонувалося таке визначення правового змісту поняття «соціальна 

робота»: «…галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на 

підтримку та надання кваліфікованої допомоги особі, групі людей чи 

громаді, що збільшує або відновлює їхню здатність до соціального 

функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає 

соціальному виключенню» [463]. На жаль, цей Закон не було прийнято. 

Доводиться визнати, що основну увагу в нашому суспільстві приділено 

нормативно-правовому забезпеченню сфери соціального захисту. 

Правові основи механізму державного управління розвитком системи 

соціальної роботи з населенням полягають у законодавчому встановленні 

соціальних зобов’язань держави та сувору нормативну регламентацію їх. 

Законодавство встановлює цілі, завдання, принципи, напрями, програми 

соціального захисту громадян, порядок здійснення конкретних заходів.  
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Згідно з Конституцією України (28 червня 1996 р.), українське 

суспільство обрало шлях соціальної держави [220]. Саме цей факт став 

відправною точкою у побудові як системи соціального захисту, так і усієї 

системи соціальної роботи. Головною базою такого суспільства є втілення 

принципу рівності усіх перед законом. Тобто, орієнтуючися на право ЄС, 

необхідно дотримуватись юридичної рівності, недискримінації за етнічною 

належністю, статевої та соціальної рівності, поваги до культурного, 

релігійного та мовного розмаїття як фізичних, так і юридичних осіб «без 

утиску з боку держави, дискримінації з боку державних органів, окремих 

посадовців або інших осіб» [583, с. 261]. 

На сьогодні нормативно-правовий механізм державного управління 

України у сфері соціальної роботи формують закони України, укази та 

розпорядження Президента України, постанови ВР України та КМУ. 

Президент України здійснює правове регулювання засад соціальної політики, 

виступає як гарант додержання Конституції України, прав та свобод її 

громадян (ч. 2 ст. 102 Конституції України) [220]. ВР України реалізує свої 

повноваження щодо визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, 

затвердження загальнодержавних програм економічного та соціального 

розвитку, а також повноваження щодо законодавчого визначення засад 

соціального захисту пп. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 85 та п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції 

України. КМУ як орган, що забезпечує проведення політики у сферах праці й 

зайнятості, а також соціального захисту населення, розробляє і здійснює 

загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і 

культурного розвитку України (пп. 3, 4 ст. 116) [220]. 

Приклади основних нормативно-правових документів, що 

регламентують соціальну роботу в Україні, наведено в табл. 2.4.  

 

Таблиця 2.4 

Законодавчі та нормативно-правові документи, що регламентують 

державне управління розвитком системи соціальної роботи 
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№ Типи 
документів 

Види Приклади законодавчих і нормативно-
правових документів 

1 Регламентні, 
дорадчі 
документи 
світового 
співтовариства 

Акти, декларації, пакти, 
конвенції, рекомендації, 
резолюції ООН, ВООЗ, 
МОП, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ 
та ін. 

Всесвітня декларація ООН «Про забезпечення 
виживання, захисту та розвитку дітей» [76], 
Європейська соціальна хартія [152], Європейський 
кодекс соціального забезпечення [155], Європейська 
конвенція про захист прав людини і основних свобод 
[150], Конвенції МОП із соціальних питань (3, 5, 6, 
7, 10, 16, 33, 77, 79, 90, 102, 103, 117, 118, 128, 130, 
138, 156, 157, 159,182 та ін.) [523, с. 64], Конвенція 
ООН про права дитини [219], Конвенція ООН про 
права інвалідів [218], Стандартні мінімальні правила 
ООН з адміністрування правосуддя у справах 
неповнолітніх (Пекінські правила) [372] та ін. 

2 

Внутрішньодер-
жавні юридичні 
акти 

Конституція, закони, укази, 
розпорядження Президента 
України, постанови Уряду 
України, накази, рішення 
колегій та інструкції 
Мінсоцполітики, МОН, 
МОЗ та ін. 

Ст. 3, 36, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53 Конституції 
України [220]. Закони: «Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю» [453], «Про зайнятість 
населення»[432], «Про соціальні послуги» [450], 
«Про охорону дитинства» [447], «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» [419], «Про 
місцеве самоврядування в Україні» [443], «Про 
місцеві державні адміністрації» [444], «Про 
громадські об’єднання» [421], «Про волонтерську 
діяльність»[420], «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок 
безробіття» [432], «Про звернення громадян» [442], 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» [446], «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» [430], «Про статус та 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» [456], «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» [424], «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»[455], «Про державні соціальні стандарти та 
державні соціальні гарантії» [423], «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» [426], 
«Про основи соціального захисту бездомних 
громадян і безпритульних» [445], «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам» [425], «Про співробітництво 
територіальних громад» [454], «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [427], «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» 
[433], «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» [428], Концепція реформування 
системи соціальних послуг, Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2020 р. [120], 
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020 [553], 
Національна стратегія у сфері прав людини [302], 
Стратегія реформування системи надання 
соціальних послуг до 2022 р. [551] та ін. 

3 

Документи 
суб’єктів 
України, які 
забезпечують 
реалізацію 
законів на своїй 
території 

Постанови Уряду України, 
накази, програми, що 
спрямовані на виконання 
регіональних 
законоположень, виконання 
нормативних 
законоположень з правом 
законодавчої ініціативи 

Регіональні програми: Обласна цільова програма 
сприяння розвитку громадянського суспільства на 
2017–2020 рр. [375], Регіональна цільова соціальна 
програма «Молодь Дніпропетровщини на 2012–2021 
роки» [472], Комплексна Програма соціального 
захисту населення Харківської області на 2016–2020 
рр. [217], Обласна програма соціального захисту 
людей похилого віку, осіб з інвалідністю та 
підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і 
протидії торгівлі людьми на 2015–2019 рр. 
(Херсонська область) [374], Регіональна програма 
підтримки учасників антитерористичної операції та 
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членів їх сімей на 2018–2019 рр. (Волинська обл.) 
[471], Регіональна програма «Репродуктивне 
здоров’я населення Закарпатської області на період 
до 2020 року» [470] та ін. 

4 

Документи 
муніципальних 
установ і органів 
влади 

Постанови, розпорядження 
міських і сільських районів, 
ОТГ, мікрорайонів 
(трудових колективів) 

Методичні рекомендації щодо діяльності об’єднаної 
територіальної громади у сфері соціального захисту 
населення та захисту прав дітей [274], Рішення від 
28.02.2019 № 674 «Про затвердження Програми 
підтримки діяльності та розвитку Новоград-
Волинської міськрайонної організації Товариства 
Червоного Хреста України на 2019–2021 роки» [441] 
та ін. 

5 

Документи 
соціальних 
служб, закладів, 
організацій 

Положення, рішення, 
накази, розпорядження 

Типове положення про відділення (групу) 
підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб 
з інвалідністю [567], Типове положення про 
відділення (групу) транзитного перебування [568], 
Положення про наставництво та Типовий договір 
про наставництво п’ятиденного стаціонарного 
догляду [405], Типове положення про відділення 
паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю [569], Порядок 
створення та діяльності сім’ї патронатного 
вихователя, влаштування, перебування дитини в 
сім’ї патронатного вихователя, Порядок оплати 
послуг патронатного вихователя та виплати 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя, Типовий договір про 
патронат над дитиною [127] та ін. 

 
Аналіз законодавчих документів показав, що регіональні програми у 

сфері соціальної роботи приймаються не в усіх областях, а кількість 

постанов, розпоряджень міських і сільських районів, ОТГ, мікрорайонів 

(трудових колективів) не регламентують достатнью мірою ефективну 

організацію соціальної роботи на місцевому рівні. 

Для реалізації прав людини вагомого значення набуває досвід 

європейської практики з реалізації всього комплексу основних прав людини і 

громадянина – особистісних, політичних, економічних, соціальних і 

культурних, регульованих такими документами, як Європейська конвенція 

про захист прав людини і основних свобод (1950 р.), Хартія ЄС про основні 

права (2000 р.), прецедентним правом судів ЄС тощо. Майже пів століття 

тому (4 листопада 1950 р.) перша група країн Європи, прагнучи до 

колективного забезпечення дотримання прав людини, прийняла спільний 

«Основний Закон» – Європейську конвенцію про захист прав людини і 

основних свобод. Останніми роками учасницею цієї Конвенції побажала 

стати Україна, яка 17 липня 1997 р. ратифікувала Конвенцію [130]. 
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Дослідниця К. Дубич виділяє три рівні реалізації нормативно-правового 

механізму державного управління розвитком системи надання соціальних 

послуг в Україні: конституційний, законодавчий і підзаконний [142, c. 120].  

Останнім часом Уряд України приділяє значну увагу різним аспектам 

соціального захисту і підтримки. Нині існує понад 300 нормативно-правових 

актів, спрямованих на реалізацію нормативного-правового механізму 

державного управління розвитком системи соціальної роботи. Зокрема, до 

2012 р. у сфері соціальної роботи було прийнято більше 170 законів, 400 

постанов КМУ, 1 100 відомчих і міжвідомчих наказів. Утім жоден із них не 

містив чіткого мінімального переліку рівнів якості соціальних послуг, 

гарантованих державою незалежно від місця проживання громадян [380]. З 

початку 2013 р. за ініціативою Мінсоцполітики було розроблено понад 250 

нормативно-правових документів у соціальній сфері [533].  

На нашу думку, така велика кількість нормативно-правових актів 

створює умови щодо неврегульованості, неузгодженості, нечіткої 

регламентації та правової організації соціальної роботи. 

Наразі вже існують окремі видання з певного напряму соціальної 

роботи, які містять відповідні нормативно-правові акти. Зокрема, у збірнику 

нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів «Забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» міститься більше 50 різних 

правових документів вузької спрямованості – гендерної рівності [160]. 

Особливу увагу привертає прийняття довгоочікуваних змін до Закону 

України «Про соціальні послуги» [538].  

У першу чергу, цей Закон спрямовано на вдосконалення чинного 

законодавства, зокрема у сфері адміністрування соціальних послуг, 

підвищення статусу соціальних працівників та інших фахівців, які надають 

соціальні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні 

послуги, розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з питань організації надання соціальних 
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послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі послуги, зокрема в 

ОТГ. Кардинальні вектори нововведень наведено на рис. 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Головні вектори новацій Закону України «Про соціальні 

послуги» 

 

На жаль, єдиного довідника з питань нормативно-правового 

регулювання соціальної роботи не існує, хоча в електронному вигляді він був 

би цілком затребуваним. Нормативна-правова база, що міститься на сайті 

Мінсоцполітики, неповна, за окремими напрямами соціальної роботи 

відсутня (наприклад, «Бездомним та звільненим») або оновлюється 

несвоєчасно (наприклад, «Внутрішньо переміщені особи», «Сфера 

зайнятості», «Соціальні гарантії», «Протидія торгівлі людьми» тощо) [373]. 

Разом з цим викликає тривогу надмірна кількість пільгових категорій 

населення в Україні. Якщо у 2012 р. налічувалося близько 120 категорій 
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Надання базових соціальних послуг здійснюватиме ОТГ. 
Органи управління: виконавчі органи міських рад міст 
обласного значення, ради ОТГ 

У кожній ОТГ мають бути розвинуті базові соцпослуги: 
превентивного характеру; для осіб/сімей, що потрапили в 

складні життєві обставини; для осіб з інвалідністю та 
похилого віку; кризові послуги тощо 

Встановлення єдиних вимог до надавачів соціальних 
послуг: державних, комунальних, недержавних. Створено 
реєстр надавачів і отримувачів соціальних послуг  

Запроваджується обов’язкові соцпослуги: індивідуальні 
корекційні програми в окремих випадках 

Упровадження технології «ведення випадку» щодо 
вирішення психологічних, міжособистісних, соціальних 
та інших проблем із дотриманням певних етапів 

Запроваджено нову класифікацію соціальних послуг: 
уведення як безоплатних, так і платних соцпослуг 
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пільговиків, з яких лише 45 категорій мали право на пільги за соціальною 

ознакою, а 57 – за професійною приналежністю [303], то у 2018 р. згідно з 83 

законодавчими актами право на пільги мали 19,5 млн громадян, що складає 

більше третини від загальної чисельності населення України. До категорій 

громадян, які мають право на пільги, належать: ветерани праці (~ 4,9 млн 

осіб), з яких 1,1 тис. осіб мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною; ветерани війни (~ 3,3 млн осіб); особи, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (~ 2,1 млн осіб); діти війни (6,7 млн 

осіб); особи які мають право на пільги за професійною (службовою) ознакою 

(~ 1,3 млн осіб); учасники АТО та Революції Гідності (5,4 млн осіб); 

пенсіонери за віком (10,6 млн осіб) [534]. Окрім вищепереліченого, одна 

особа може отримати декілька статусів, що дають їй право на декілька пільг 

та доплат; зокрема, налічується більше 36 млн таких посвідчень. Це стає 

непомірним навантаженням на державний бюджет. Наприклад, за даними 

звітів Мінсоцполітики, у 2019 р. було передбачено 30–33 млрд грн на 

забезпечення виплат за пільгами, хоча реальна потреба  перевищує цю суму  

майже в 4 рази – приблино 120–140 млрд грн. Чинна система пільг потребує 

нормативно-правового врегулювання, бо наразі не існує єдиного 

законодавчого акта. 

Однак експертами МОП [386] визначено дещо інші потенційні виклики 

процесу упровадження адресних механізмів соціального захисту. Зокрема, 

адресні соціальні виплати надаються тільки окремим вразливим верствам 

населення та не враховують динамічного та структурного характеру бідності 

і не стають важливою перепоною до її поширення. Для усунення цих 

недоліків до переліків бенефіціарів адресних соціальних виплат слід 

включити соціальні групи, які знаходяться на межі ризику потрапляння до 

вразливих верств населення. Окрім цього, упровадження адресних механізмів 

соціального захисту населення є складним процесом, що може 

супроводжуватися помилками включення (надання соціальних послуг особам 

або домогосподарствам, що не входять до цільової групи; у зарубіжній 
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практиці така ситуація визначається як «виток коштів») та виключення 

(неотримання соціальних виплат особами або домогосподарствами, що 

входять до цільової групи; у зарубіжній практиці така ситуація визначається, 

як «недостатнє покриття цільової групи»).  

На сьогодні в українському законодавстві відсутній універсальний 

нормативно-правовий акт, у якому було би чітко прописано підстави, перелік 

суб’єктів, види та механізми надання соціальних пільг. Звідси виникає 

колізія, коли процедуру надання соціальної допомоги відбито в різних 

нормативних актах, які навіть суперечать один одному за своїм змістом. 

Тому іноді пільгами користуються ті категорії населення, які цього не 

потребують, а «нужденні» залишаються поза увагою. Однією з причин такої 

ситуації є відсутність моніторингу доходу сімей та осіб, який би дозволяв 

своєчасно коригувати необхідність соціальної допомоги. Цілком очевидною є 

актуальність удосконалення й реформування порядку надання та оплати 

соціальних пільг [340]. Чинну систему пільг і соціальних гарантій перш за 

все орієнтовано на підвищення соціального захисту окремих соціальних 

груп, які здебільшого формуються за професійною ознакою (наприклад, 

військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та ін.), а не 

 надання мінімального необхідного забезпечення найбільш соціально 

незахищеним верствам населення (наприклад, особам з інвалідністю, людям 

похилого віку, тяжко хворим тощо). 

Наступним суттєвим механізмом державного управління є фінансовий 

механізм. Сучасна система соціальної роботи потребує, як стверджує 

М. Кравченко [229], дієвого фінансового механізму управління, нарізно в 

цьому напрямі потребують вирішення першочергові завдання: 

1. Запровадити соціальні стандарти забезпечення громадян соціальними 

послугами на рівні громади, які мають стати базисними зобов’язаннями 

органів місцевого самоврядування та фінансових нормативів бюджетної 

забезпеченості видатків ОТГ на соціальні послуги. 
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2. Розробити чіткі механізми закупівлі соціальних послуг у недержавних 

суб’єктів за рахунок бюджетних коштів. 

3. Зробити аналіз фактичних витрат соціальних установ з метою 

визначення доцільності існування мережі таких установ на місцевому рівні, 

виходячи зі співвідношення попиту та пропозиції на соціальні послуги, а 

також для формування консолідованого бюджету соціального захисту 

населення і розподілу його між виконавчою владою, місцевим 

самоврядуванням і безпосередніми отримувачами соціальних послуг. 

Простежити і проаналізувати дієвість фінансового механізму 

державного управління розвитком системи соціальної роботи немає 

можливості, тому що в Бюджетному кодексі України прописано тільки 

напрям «Соціальний захист і соціальне забезпечення». Тому варто 

розглянути динаміку останніх років фінансування цієї сфери. 

Видатки бюджету на соціальний захист – це кошти цільового 

призначення для окремих верств населення задля забезпечення необхідних 

стандартів та гарантій при повній, частковій або тимчасовій втраті 

працездатності, безробітті з незалежних від постраждалих осіб обставин, які 

передбачені законом, а також за таких економічних ситуацій, як криза, 

зростання інфляції, спад виробництва. 

Залежно від джерел формування фінансових ресурсів розрізняють 

державний, місцевий та недержавні механізми соціального захисту 

населення, залежно від особливостей окремих функціональних форм системи 

соціального захисту населення мають місце бюджетно-податковий, 

страховий, кредитний та інші механізми фінансування. 

Насамперед цілком слушна у цьому річищі пропозиція Л. Баранник, яка 

наполягає на «сутності фінансового забезпечення системи соціального 

захисту населення як складника регуляторного механізму фінансової 

політики держави в умовах трансформації соціально-економічних відносин, 

що полягає у використанні сукупності фінансових інститутів, у тому числі 

бюджетного, податкового, страхового, кредитного механізмів, з метою 
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створення належних умов розвитку соціального забезпечення як вагомої 

функції державного управління з урахуванням динаміки показників 

соціально-економічного розвитку країни, у тому числі прожиткового 

мінімуму, середньої заробітної плати в реальному секторі економіки, 

бюджетній сфері, що надає можливостей підвищити якість і доступність 

соціальних послуг» [40, с. 3].  

Фінансування системи соціального захисту та соціального 

забезпечення населення здійснюється згідно з положеннями ст. 87–91 

Бюджетного кодексу України за рахунок державного та місцевих бюджетів, 

соціальних фондів та інших джерел. Виділені кошти спрямовуються, 

відповідно:  

- на соціальний захист у випадку непрацездатності;  

- соціальний захист пенсіонерів;  

- соціальний захист ветеранів війни та праці; 

- соціальний захист сім’ї, дітей та молоді; 

- соціальний захист безробітних; 

- допомогу у вирішенні житлового питання; 

- соціальний захист інших категорій населення;  

- фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері 

соціального захисту [63]. 

У цьому переліку напрямів відсутній напрям «Соціальні послуги». 

Спираючися на статистичні звіти Міністерства фінансів України про 

виконання бюджету України, водночас необхідно зазначити, що видатки за 

напрямом «соціальний захист і соціальне забезпечення» упродовж 

останнього десятиріччя (2008–2019 рр.) займають левову частину у 

зведеному бюджеті і значно перевищують обсяги коштів сфери освіти, 

охорони здоров’я і навіть економічної діяльності. Необхідно зазначити, що в 

умовах збройного конфлікту на сході країни, видатки на оборону 

збільшилися майже в 2,5 разу, але витрати на соціальну сферу, у тому числі 

соціальний захист і соціальне забезпечення, залишаються у пріоритеті. 
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В аспекті з’ясування загальної оцінки видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення за останні п’ять років, частки відносно загальної 

суми видатків зведеного бюджету та валового внутрішнього продукту (ВВП) 

(табл. 2.5) можна стверджувати, що видатки у 2018 р. збільшилися майже в 

2,2 разу порівняно з 2014 р. Водночас, з точки зору частки в загальній сумі 

видатків зведеного бюджету та ВВП, у відсотковому відношенні у 2018 р. 

видатки залишилися на тому ж рівні, як у 2014 р. Тобто бюджет 

характеризується соціальною спрямованістю. Однак значна його частина 

(більше 55 %) припадає на соціальний захист пенсіонерів. 

Таблиця 2.5 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у видатках 

зведеного бюджету та ВВП в Україні [66, 403] 

Видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

Роки 

Видатки 
зведеного 
бюджету, 

усього,  
млрд грн 

ВВП, млрд 
грн усього, 

млрд грн 
частка у загальній сумі 

видатків зведеного 
бюджету, % 

частка 
у ВВП, 

% 
2014 523,1 1586,9 138,0 26, 4 8,8 
2015 679,9 1988,5 176,3 25,9 8,9 
2016 835,6 2385,4 258,3 30,9 10,8 
2017 1057,0 2983,9 285,8 27,0 9,6 
2018 1250,2 3558,7 309,4 24,7 8,7 
2019 1371,1 3974,6  321,8 23,5 8,01 

 
Згідно з даними табл. 2.5, у 2016 р. частка видатків на соціальний 

захист та соціальне забезпечення у ВВП та у видатках зведеного бюджету 

досягла максимального рівня та становила відповідно 10,84 та 30,91 %, але у 

2018–2019 рр. значно зменшилася порівняно з попередніми роками і 

становила мінімальні значення.  

У той же час уже з 2016 р. почали закономірно зростати видатки на 

соціальний захист за рахунок коштів місцевих бюджетів – як наслідок 

фінансової децентралізації та прийнятих змін до Бюджетного та Податкового 

кодексів України щодо передачі органам місцевого самоврядування 

додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел 

доходів для їхньої реалізації (рис. 2.6). На соціальний захист у 2019 р. 
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передбачено 322,9 млрд грн. Видатки зведеного бюджету у 2018 р. порівняно 

з 2014 р. збільшилися майже в 2,5 разу – з 138 млрд грн до 309,4 млрд грн. 

Необхідно звернути увагу, що розподіл видатків Державного та місцевих 

бюджетів України на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2014–

2018 рр. здійснюється зовсім нерівномірно. 

 
Рис. 2.6. Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення 

 

Самостійність місцевих бюджетів здійснюється за рахунок закріплення 

за ними відповідних статей доходів бюджету, а також правом місцевих 

органів влади планувати напрями використання бюджетних коштів згідно із 

законодавством України. Отже, нормативно-законодавчими актами 

забезпечено повну бюджетну самостійність і фінансову незалежність 

місцевих бюджетів. 

Механізм фінансової допомоги місцевим бюджетам із Державного 

бюджету ґрунтується на системі вирівнювання, що здійснюється за 

допомогою трансфертів від центрального уряду, які гарантують, що кожен 

місцевий бюджет матиме достатньо ресурсів для виконання рівнів видатків, 

визначених нормами. Відповідно до ст. 102 Бюджетного кодексу України 

видатки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення на 

реалізацію державних програм соціального захисту проводяться за рахунок 
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субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

державних програм соціального захисту. Фінансування видатків місцевих 

бюджетів за державними програмами соціального захисту населення 

проводиться за рахунок субвенцій, передбачених державним бюджетом на 

відповідний рік, у межах обсягів, затверджених в обласних бюджетах, 

бюджеті міста Києва, міст обласного значення та у районних бюджетах на 

зазначені цілі. 

Згідно з аналізом соціальних звітів [535], необхідно констатувати, що в 

2016 р. було запропоновано умови для надання пільг у грошовій формі 

(Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII). До переліку таких пільг відносилися: 

оплата житлово-комунальних послуг; оплата послуг зв’язку, оплата проїзду у 

транспорті тощо). У 2017–2018 рр. у вищезгаданих звітах з’явився розділ 

«Удосконалення системи надання пільг», у якому описується Порядок 

надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 

загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. 

Ніяких даних про упровадження цих ініціатив, на жаль, немає. 

Урядом України здійснюється широкий спектр соціальних програм, які 

спрямовано на підвищення добробуту, подолання бідності, надання окремим 

категоріям населення соціальної підтримки. У той же час необхідно 

зазначити, що не всі так звані «пільговики» відносяться до вразливих верств 

населення. Відповідно до останньої редакції Закону «Про соціальні послуги» 

[450], «вразливі групи населення – особи/сім’ї, які мають найвищий ризик 

потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих 

зовнішніх та/або внутрішніх чинників». Зауважимо, що деякі виплати є 

обов’язковими незалежно від доходу та матеріального стану отримувачів 

(наприклад, грошова допомога матерям-одиначкам) і, відповідно, таким 

чином порушують дотримання принципів адресності та соціальної 

справедливості. Зокрема, Л. Черенько [610] звертає увагу на демонстрацію 

кумулятивного ефекту, коли одна сім’я отримує кошти одразу з декількох 
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програм, маючи у складі пільгові категорії, проте значна кількість сімей із 

низьким доходом не підпадає під дію жодної соціальної програми. Отже, 

можна говорити про неефективність таких програм, які не приводять до 

суттєвого зниження бідності, зокрема це стосується сімей із дітьми і сімей у 

сільській місцевості. 

Слід відзначити, що структура сучасної системи фінансування 

соціальних послуг поєднує як бюджетний механізм, так і позабюджетний 

(приватний, колективний, змішаний). У свою чергу, бюджетне фінансування 

переважає за цим напрямом фінансування. Власне, з цього визначається 

складність виконання дотримання адресності в наданні соціальних послуг у 

зв’язку з недосконалістю управлінських етапів (багаторівневе планування, 

визначення нагальних потреб населення в соціальній підтримці, контроль 

упровадження) [98].  

Загальновідомо, що дієвість фінансового механізму державного 

управління характеризує дотримання принципу прозорості, який є 

складником інформаційного механізму. З огляду щодо прозорості бюджету, 

який був здійснений і опублікований Міжнародним бюджетним 

партнерством (International Budget Partnership) [189], випливає, що цього 

важливого принципу не дотримувано у висвітленні таких складників 

бюджетної інформації: 

1. Недостатньо повна інформація про проєкти бюджету (надано 

третину необхідних даних). 

2. Нерозробленість проєктів бюджетів. 

3.  Публікація даних зі значним запізненням. 

Експерти констатують, що за останні п’ять років динаміка індексу 

відкритості бюджету в Україні мала негативну тенденцію: він зменшився на 

16 пунктів. Причинами такого негативного результату є зниження повноти 

бюджетної пропозиції, відсутність публікації громадського бюджету, 

мінімальний обсяг інформації під час аудиторської перевірки виконання 

бюджету.  
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У розрізі нашого дослідження вважаємо за доцільне перелічити 

ключові соціальні програми, більшість яких реалізуються і координуються 

здебільшого Мінсоцполітики і декілька – Мінмолодьспорту, МОЗ. Серед них 

[334]: 

- Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини»; 

- Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання 

бідності; 

- Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми; 

- Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації 

Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 р.;  

- Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 

2020 р.; 

- Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р.; 

- Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016–

2020 рр. та ін.  

З цього приводу, ми проаналізували фінансування деяких соціальних 

програм (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Перелік державних цільових соціальних програм, які діяли у 2018 р., 

та  фінансування їх [374] 

№ 
з/п 

Назва державної цільової програми, 
номер та дата документа, яким 

затверджена 

Термін 
виконання 

Орієнтовний обсяг 
фінансування, 

передбачений програмою 
на 2018 р., зокрема  з 
державного бюджету 

(тис. грн) 

1 

Державна цільова соціальна програма 
«Молодь України» на 2016–2020 рр. 
Постанова КМУ від 18 лютого 2016 р. 
№ 148 

2016-
2020 

105 449,18 
48 056,60 
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2 

Загальнодержавна цільова соціальна 
програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на 2014–2018 рр. Закон України від 
20 жовтня 2014 р. № 1708-VII 

2014-
2018 

1 284 058,48 
1 133 964,71 

3 

Державна цільова програма 
«Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів» на період 
до 2020 р. Постанова КМУ від 1 серпня 
2012 р. № 706 

2012-
2020 

2 021 910,00 
2 021 910,00 

 
Виконання бюджету з перелічених програм та фінансування у 2019 р. 

неможливо простежити через відсутність інформації у відкритому доступі. 

Заслуговує на увагу і Типовий перелік бюджетних програм і 

результативних показників виконання їх для місцевих бюджетів у галузі 

«Соціальний захист та соціальне забезпечення», відповідно до Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 рр. і 

з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі 

на місцевому рівні [570].  

Принаймні при фінансуванні сфери соціальної роботи простежується 

ціла низка головних проблем:  

- при плануванні видатків недостатньо враховується, окрім бюджетних 

коштів, залучення додаткових каналів фінансування (спонсорів, меценатів, 

грантодавців, благочинних внесків тощо);  

- недостатнє фінансування державних соціальних програм; 

- скорочення деяких важливих програм соціальної підтримки внаслідок 

соціально-економічної кризи; 

- недостатня координація між різними рівнями державного управління в 

соціальній сфері; 
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- неповне врахування при розподілі бюджету об’єктивної соціально-

економічної регіональної диференціації, що відбивається на структурі та 

якості послуг у системі соціальної роботи; 

- делегування окремих загальнодержавних функцій на місцевий рівень 

без відповідного фінансового забезпечення; 

- надмірна кількість пільгових категорій, переведення деяких пільг на 

грошове забезпечення здійснюється дуже повільними темпами та ін. 

Реформування системи фінансування, у тому числі й бюджетними 

коштами, визначене Стратегією реформування системи управління 

державними фінансами на 2017–2020 рр., схваленою розпорядженням КМУ 

від 8 лютого 2017 р. № 142 [552]. 

Дія вказаної Стратегії при цьому не поширюється на реформування 

місцевого самоврядування, що здійснюється відповідно до Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні, схваленої розпорядженням КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333 [222], 

Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого 

розпорядженням КМУ від 22 вересня 2016 р. № 688 [401], Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р., затвердженої 

Постановою КМУ від 6 серпня 2014 р. № 385 [120], та Плану заходів на 

2018–2020 рр. з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 р. [400], затвердженого Постановою КМУ від 12 вересня 

2018 р. № 733.  

Удосконалення фінансового механізму державного управління 

розвитком системи соціальної роботи є важливим елементом державної 

політики, адже в умовах складної фінансово-економічної ситуації, окупації та 

анексії частини території України, пролонгованого військового конфлікту на 
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сході країни неминуче відбивається на зниженні рівня життя значної частини 

населення, доходах людей, доступності до якісних соціальних послуг. 

Додатковим стримувальним фактором щодо виконання окремих соціальних 

зобов’язань державою є масштабність розповсюдження системи тіньових 

доходів. Це підтверджують розрахунки, зроблені міжнародними 

інституціями та експертами, за даними яких Україна знаходиться у групі 

країн із надвисокими масштабами тіньової економіки – 45–50 % ВВП, і 

подекуди посідає найвищі місця у світових рейтингах [582].  

Злободенною залишається і проблема упровадження розподільчих 

функцій державного управління на регіональному рівні, яка виливається у 

хронічне недофінансування певних статей соціальних витрат, які є 

недостатньо аргументованими або не мають чітко визначеної вартості 

(наприклад, субвенції на соціальні пільги, забезпечення надання соціальних 

послуг, гарантовані безоплатні медичні послуги та ін.). Останнє викликає 

нівелювання якості державних послуг та зростання навантаження на 

соціальних працівників. Таке становище призводить до плинності або нестачі 

кваліфікованих кадрів в ОТГ та на місцевому рівні. 

Колектив авторів з інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М. В. Птухи [251, с. 161] вказує на мінімальне покриття субвенції на 

соціальні пільги та намагання підмінити фінансування пільгових послуг 

системою взаємозаліків із надавачами, що викликало економію за рахунок 

інших отримувачів різних послуг, які сплачували повну ціну.  

Здійснення функцій соціального захисту на місцевому рівні 

фінансується в більшості випадків за рахунок цільової субвенції з 

державного бюджету. На районному рівні фінансуються програми допомоги 

сім’ям із дітьми, забезпечення пільг та житлових субсидій, соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Водночас із бюджету громад здійснюється виплата заробітної плати 

соціальних працівників та фахівців з соціальної роботи. Слід зазначити, що 

значну частину бюджетних коштів спрямовують на адміністративні витрати, 
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а не на надання соціальних послуг. Як вказується в статистичному збірнику 

Державної служби статистики у 2017 р., 85,5 % наданої територіальними 

центрами соціального обслуговування грошової та натуральної допомоги 

було профінансовано за рахунок місцевих бюджетів, і лише 15,4 % – з 

позабюджетних коштів [532, с. 101].  

Узагальнюючи специфіку фінансування соціальної роботи на 

державному, регіональному та локальному рівнях, слід відзначити інертність 

змін і делегування соціальним працівникам відповідальності за соціальну 

підтримку вразливих категорій населення. Сучасні принципи фінансування 

державних соціальних служб характеризують виконання соціальних програм 

підсумковими кількісними, а не якісними показниками оцінки роботи 

фахівців. Як правило, джерелами фінансування соціального захисту можуть 

бути держава, підприємства і населення, чиї частки і роль залежать від 

багатьох обставин: прийнятої в країні економічної моделі, принципових 

підходів до реалізації соціальної політики держави, рівня добробуту 

населення, національних особливостей, традицій та ін. Наразі виділяють три 

основних принципи формування фінансових ресурсів соціального захисту: 

принцип страхування (фінансування за рахунок внесків), принцип 

забезпечення (фінансування за рахунок податків) і принцип піклування 

(фінансування зі спеціальних фондів). 

 

2.3. Кадрово-мотиваційний і інформаційний механізми в державному 

управлінні розвитком системи соціальної роботи 

 

Крім фінансового механізму, вагомий вплив на державне управління 

розвитком системи соціальної роботи справляє кадрово-мотиваційний 

механізм. 

Широко відомо, що надання соціальної допомоги та підтримки 

здійснюється соціальними службами, структурами та закладами соціального 

захисту і залежить від кадрової підготовки фахівців з конкретних питань, 
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відпрацювання механізмів надання різних видів державних допомог. 

Передумовами ефективної соціальної допомоги є динамізм її законодавчої 

бази, постійний моніторинг матеріального і соціального стану громадян, 

оперативне прийняття рішень про розміри та види допомоги. 

Необхідно зауважити, що реалізація кадрово-мотиваційного механізму 

державного управління розвитком системи соціальної роботи буде 

відрізнятися залежно від рівня управлінської діяльності. У той же час для 

успішного функціонування цього механізму необхідне виконання певних 

умов: 

1. Підготовка і навчання кваліфікованих спеціалістів (держслужбовців, 

соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, соціальних 

менеджерів та ін.). 

2. Залучення парапрофесіоналів, волонтерів та представників 

громадських організацій, благодійних фондів, комерційних структур.  

3. Підвищення кваліфікації спеціалістів із соціальної роботи. 

4. Атестація кадрів. 

5. Підвищення престижу професій у сфері соціальної роботи. 

6. Узагальнення й розповсюдження передового досвіду організації 

соціальної роботи. 

У базових законах надається чітке визначення професій працівників:  

- Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» – 

фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

- Закон України «Про соціальні послуги» – фахівці та професіонали 

(соціальні працівники, фахівці із соціальної роботи, соціальні менеджери та 

ін.) та соціальні робітники. 

Як було зазначено у попередніх підрозділах, основну увагу зараз 

сконцентровано на наданні соціальної допомоги і підтримки максимально 

наближено до місця проживання отримувачів соціальних послуг, зокрема на 
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рівні громади. Г. Слозанська [511, c. 249] вважає, що у громаді повинні 

працювати: фахівець із соціальної роботи – адміністратор, який забезпечує 

організацію, адміністрування, надання, моніторинг та оцінювання соціальних 

послуг у громаді, і фахівець-практик, який безпосередньо надає інтегровані 

соціальні послуги.  

Мінсоцполітики наказом № 26 від 19 січня 2016 р. затвердило 

Методичні рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) 

повноважень ОТГ у сфері соціального захисту населення, згідно з якими 

рекомендовано у штатному розписі виконавчого органу ОТГ ввести посаду 

фахівця із соціальної роботи та надання соціальних послуг (консультування, 

інформування, оцінювання потреб мешканців громади у соціальних 

послугах, організація соціального супроводу, направлення до закладів 

соціального обслуговування); визначення територіальних зон 

обслуговування населення для фахівців із соціальної роботи (із розрахунку 

орієнтовно один фахівець на 1 000 осіб населення сільської місцевості ОТГ) 

[274]. 

Водночас, згідно з цілями та завданнями до 2022 р. (Стратегічний план 

діяльності Мінсоцполітики на 2020 бюджетний рік і два бюджетні періоди, 

що настають за плановим (2021–2022 рр.)), заплановано забезпечення кожної 

ОТГ фахівцями із соціальної роботи відповідно до нормативу (не менше ніж 

один фахівець із соціальної роботи на 4 тис. осіб населення).  

В Україні з 2014 р. запроваджено багаторівневе навчання соціальних 

працівників. Зокрема, більше 65 ЗВО здійснюють підготовку за освітнім 

ступенем «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр». Навчальний процес 

ведеться за освітніми професійними програмами відповідно до державних 

освітніх стандартів. У 2016–2017 рр. було започатковано третій (науковий) 

рівень підготовки – аспірантура за спеціальністю 231 «Соціальна робота» і 

докторантура у Школі соціальної роботи ім. В. Полтавця НаУКМА, Академії 

праці, соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України, 

Інституті проблем виховання.  
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Якісний етап у розвитку системи соціальної роботи ознаменувався 

розробленням і затвердженням МОН наказом від 24 квітня 2019 р. № 557 

стандарту вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота» для першого 

(бакалаврського) рівня і наказом від 24 квітня 2019 р. № 556  стандарту вищої 

освіти за спеціальністю «Соціальна робота» для другого (магістерського) 

рівня [284].  

За результатами звітів, досліджень можна підсумувати, що кадрове 

забезпечення національної системи соціальної роботи не відповідає сучасним 

запитам. Наразі виникла ситуація дефіциту кваліфікованих кадрів із 

соціальної роботи: соціальні служби, установи, заклади невідкладно 

потребують соціальних працівників, фахівців різної спеціалізації та рівнів 

підготовки.  

Основне кадрове завдання – забезпечити відповідність професійних 

компетенцій співробітників до вимог профстандартів. Системі соціальної 

роботи, зокрема системі соціального захисту, належить організувати 

сертифікацію кадрів на всіх рівнях: від соціальних працівників до керівників 

соціальних служб та соціальних установ. Існує досить цікава система 

безперервної освіти (LLL – life long learnihg), яку можна застосувати до 

фахівців із соціальної роботи. З метою якісної підготовки потрібне 

забезпечення оперативного зв’язку системи освіти (вищої, середньої 

професійної та додаткової освіти) з роботодавцями, представниками 

громадських організацій, з одержувачами соціальних послуг для наповнення 

новим змістом навчального процесу на всіх рівнях і в усіх формах навчання 

кадрів, які повинно бути побудовано на засадах соціального партнерства. Ці 

завдання покладено на державне управління в системі вищої освіти, тому що 

це дозволить:  

- змінити підходи до підготовки молодих фахівців із соціальної роботи; 

- забезпечити випереджальну освіту на всіх рівнях;  

- забезпечити основу якісного зростання системи соціальної роботи на 

основі практикоорієнтованих наукових досліджень. 
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Наразі організація якісних соціальних послуг на рівні громади не 

завжди стає першочерговим завданням для місцевої влади порівняно з 

освітніми та медичними послугами. Проблема забезпеченості фахівцями, які 

безпосередньо надають соціальні послуги, є актуальною для всієї території 

країни. Наприклад, у 2012 р. в Україні працювали 12 тис. фахівців із 

соціальної роботи, проте у 2014 р. чисельність їх було скорочено майже 

удвічі з метою економії коштів. 

Насамперед у січні 2018 р. лише у 216 ОТГ (із загальної кількості 665 

ОТГ) у штатний розпис було введено фахівців із соціальної роботи. У 

середньому в кожній із таких ОТГ працюють два фахівці з соціальної роботи. 

За пів року чисельність фахівців із соціальної роботи збільшилася з 428 до 

741 осіб. Зокрема, у Волинській області на 41 ОТГ у штаті виконкомів ОТГ 

та в штаті комунальних закладів, що надають соціальні послуги, працює 36 

фахівців із соціальної роботи, в Івано-Франківській області на 25 ОТГ 

працює 23 спеціалісти із соціальної роботи, у Львівській – на 35 ОТГ 30 

фахівців, у Черкаській – на 26 ОТГ 19 спеціалістів із надання соціальних 

послуг. Проте ситуація в деяких ОТГ виглядає критичною. Наприклад, у 

Закарпатській області на шість ОТГ немає жодного такого фахівця [289].  

Однією з суттєвих причин нестачі або «плинності» кадрів фахівців із 

соціальної роботи є низька заробітна плата (на рівні мінімальної). У той же 

час на соціального працівника покладається великий обсяг вимог і функцій, 

та й рівень кваліфікації, освіти і володіння відповідними компетенціями не 

корелює з мотивацією і винагородою. Заробітна плата серед соціальних 

працівників на 1 травня 2019 р., згідно з даними щодо розміру заробітної 

плати у вакансіях у розрізі професій Державної служби зайнятості сягає 

трохи більше мінімальної заробітної плати – від 4 173 грн [153]. У Переліку 

актуальних вакансій станом на 1лютого 2019 р. вакансія «фахівець із 

соціальної роботи» досить затребувана, при цьому із заробітною платою 

4 173 грн, «соціальний робітник» – 4 173 грн, що прирівнюється до 

заробітної плати некваліфікованих працівників – підсобного робітника, або 
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прибиральника службових приміщень (4 300 грн) [110]. При цьому у 

спеціаліста державної служби (місцевого самоврядування) – 5 400 грн. 

Зауважимо, на 1 лютого 2020 р. ситуація не змінилася, заробітна плата 

залишилася на тому ж рівні. Тобто простежується неадекватне сприйняття 

важливості соціальних працівників у реалізації основних завдань державної 

соціальної політики, що проявляється в низькій заробітній платі, недостатній 

соціальній захищеності соціальних працівників.  

Таким чином, є потреба забезпечення формування позитивного іміджу 

соціального працівника в суспільстві й заповненні сфери соціальної роботи 

професіоналами. Сучасна система соціальної роботи в Україні знаходиться 

далеко від адекватного рівня, а найбільше викликає турботу державна 

політика стосовно мотивації до роботи у сфері соціальних послуг та 

забезпечення поінформованості населення про систему допомоги та мережу 

соціальних структур для вразливих груп населення. 

Більш якісне забезпечення державного управління на регіональному 

або місцевому рівні дозволить використання інформаційного механізму, який 

охоплює не тільки інформацію статистичного обліку стану і змін соціальної 

ситуації, але й потреби різних соціальних груп, у тому числі вразливих, та 

їхні соціальні запити, а також масив даних з обліку якісних і кількісних 

показників та їхньої динаміки.  

Доводиться визнати специфіку упроваджування нових інформаційних 

технологій в організацію соціальних служб і управління ними на місцевому 

рівні. Для цього необхідне, по-перше, внесення змін до законодавства 

України щодо запровадження адресних підходів у наданні соціальної 

допомоги та пільг певним категоріям громадян; по-друге, створення єдиної 

системи соціальної роботи з підтримки малозабезпечених прошарків 

населення, а також сприяння процесу імпаурменту споживачів соціальних 

послуг.  

Серед модернізуючих методів управління розвитком системи 

соціальної роботи слід згадати початок формування єдиної інформаційно-
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аналітичної системи у сфері соціального захисту населення. З цією метою 

буде забезпечено функціонування та розвиток створеної в межах проєкту 

Світового банку «Удосконалення системи соціальної допомоги» 

Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, яку буде 

розміщено в усіх місцевих органах соціального захисту населення (783 

об’єкти) [175]. 

Однією з причин нерівних можливостей доступу до системи соціальної 

підтримки допомоги є недостатній рівень інформованості населення щодо 

наявності певних програм та механізмів їх функціонування. Цілком 

очевидним є питання упровадження принципу транспарентності. 

Аналіз національних стандартів соціальних послуг вказує на те, що усі 

наявні стандарти послуг визначають: цільову групу отримувачів; принципи і 

правила надання певної послуги; перелік заходів, які включають надання 

певної послуги; вказівки щодо визначення потреби отримувача у послузі; 

орієнтовні кількісні та якісні показники послуги. Суттєвим недоліком чинних 

стандартів є той факт, що значну частину якісних показників соціальних 

послуг, які вони містять, можна вважати якісними лише умовно. Наприклад, 

серед якісних показників, що пропонуються в Державному стандарті 

соціальної послуги консультування [434], є наявність копій довідника, 

буклетів та інших інформаційних роздаткових матеріалів (у тому числі на 

електронних носіях) щодо надання соціальної послуги. Сама по собі 

наявність інформаційних матеріалів ще не означає, що послуга є доступною 

усім громадянам, хто її потребує, і не свідчить про якість послуги. 

Наприклад, інформаційні матеріали можуть бути наявними в організації, але 

не поширюватися, зокрема і через нестачу персоналу для виконання цієї 

функції, отже цей показник варто замінити визначенням кількості буклетів 

(довідників, інших матеріалів), які було поширено в межах району, де 

працює організація-надавач, або частки одержувачів соціальних послуг, яких 

ознайомлено з відповідними інформаційними матеріалами. 
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У всі часи в громадських і державно-політичних системах існували та 

існують відносини, спрямовані на отримання інформації й обмеження 

доступу до неї. Одні й другі в своїй сукупності формують відповідні їм 

суспільні явища. Відносини щодо отримання доступу до інформації 

породили відкритість (прозорість) інформації. Транспарентність як соціальне 

явище – це такий стан інформованості (наявність повного, достатнього і 

достовірного знання) про ту чи іншу діяльність (її об’єкти або результати), 

яке дозволяє будь-якому зацікавленому суб’єкту мати повне уявлення про 

них. Транспарентність визначається як стан інформованості (наявність 

повного, достатнього і достовірного знання) про ту чи іншу діяльність (її 

об’єкти або результати) будь-якого зацікавленого в цьому суб’єкта [575]. 

Разом із вищезазначеним підходом до дослідження поняття 

транспарентності належить визначити низку ознак, що притаманні цій 

категорії та є її невід’ємними складниками. Виходячи із зазначеного поняття, 

належить виокремити низку ознак транспарентності [298], до яких слід 

віднести: 

- пріоритет транспарентності над закритістю;  

- невід’ємний взаємозв’язок транспарентності й верховенства права; 

- повноту інформації;  

- своєчасність отримання інформації; 

- реальну можливість громадян вплинути на те чи інше рішення;  

- цілісність інформації.  

Цілком слушною є думка Є. Романенка [485], який наголошує на 

розумінні відкритості та прозорості як структурних рівнів транспарентності 

державного управління, функціональність яких проявляється через відповідні 

механізми, що забезпечують транспарентність державних органів влади. До 

таких механізмів належать: доступ до публічної інформації, подання запитів, 

поширення інформації, проведення відкритих дискусій між органами 

державної влади та громадськістю.  
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Стан інформованості виникає внаслідок отримання відповідної 

інформації, яке можливе за допомогою доступу до інформації, під яким слід 

розуміти ознайомлення з інформацією або надання її для ознайомлення. 

Тобто стану передує інформаційний процес, що полягає у встановленні та 

підтримці дій із доступу до інформації. Суб’єктами такого інформаційного 

процесу виступають дві сторони: сторона, що володіє інформацією, і 

сторона, що зацікавлена в її отриманні. 

Фактично транспарентність як інформаційний процес являє собою 

сукупність відносин щодо доступу до інформації, які з необхідністю 

вимагають правового регулювання. Правотворчі органи створюють норми, 

спрямовані на врегулювання цих відносин, які, будучи однорідними за своїм 

характером, але будучи різновидом інформаційних відносин, можуть бути 

згруповані в інститут права (інститут транспарентності). На цій підставі 

можна виділити чотири сфери транспарентності:  

- транспарентність діяльності державного апарату для підвладних; 

- транспарентність діяльності організацій і фізичних осіб, які виступають 

потенційними або дійсними контрагентами в широкому сенсі;  

- транспарентність діяльності всіх суб’єктів, що перебувають на 

території держави та за її межами для державного апарату; 

- за наявності в державі демократичного політичного режиму окремою 

сферою транспарентності слід назвати і діяльність суб’єктів, що беруть 

участь у здійсненні демократичних процедур [575, с. 7]. 

При цьому саме міжнародні організації закликають підвищувати 

транспарентність державних органів за допомогою подальшого розвитку 

процедур та інститутів, призначених для надання своєчасної інформації, 

включаючи надійні статистичні дані, з метою створення умов для діалогу між 

отримувачами і надавачами соціальних послуг. 

Принцип транспарентності обов’язково повинен упроваджуватись у 

систему соціальної роботи населення. По-перше, сфера функціонування 

транспарентності аж ніяк не обмежується цариною діяльності державних 
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соціальних установ. По-друге, транспарентність пов’язано із забезпеченням 

інтересів як конкретних споживачів соціальних послуг, так і невизначеного 

кола їх. По-третє, транспарентність як універсальний механізм доведення до 

зацікавлених осіб потрібної інформації застосовується в будь-яких 

правовідносинах, у тому числі пов’язаних із необхідним управлінським 

впливом [350]. 

Із розвитком мережі Інтернет в органів державного управління 

з’явилася можливість створювати інформаційні сайти та електронні сервіси. 

У той же час частка мережевих комунікацій в Україні становить на сьогодні 

чи не найбільший і найвагоміший сегмент інформаційного простору 

держави, адже нині в мережі представлено більшість державних органів, 

урядових і громадських організацій, бізнес-структур. Спільним для них є те, 

що в умовах зовнішньої інформаційної агресії всі вони є потенційними 

жертвами таких засобів впливу, як тролінг, фейк, спам, флуд, офтоп, бот 

тощо, які можуть містити численні заклики антидержавницького характеру 

або ж спонукання до масових протестних рухів. Крім того, соціальні мережі 

являють собою своєрідну базу даних, тому постійно перебувають у зоні 

ризику вірус-атак [363, 559]. 

У травні 2015 р. Експертна рада при Міністерстві інформаційної 

політики України подала Проєкт «Концепції інформаційної безпеки 

України». У Концепції окреслено два найважливіших напрями діяльності 

державних структур: забезпечення сталого розвитку інформаційного 

простору України з метою досягнення ним такого рівня, який завдяки своїм 

властивостям міг би протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам; 

забезпечення створення та функціонування системи захисту процесу 

розвитку інформаційного простору від загроз [462]. Концепцію не було 

ухвалено, проте Указом Президента України № 47/2017 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України» від 29 грудня 2016 р. була 

затверджена Доктрина інформаційної безпеки України, де розкрито: 

національні інтереси України в інформаційній сфері; актуальні загрози 
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національним інтересам та національній безпеці; пріоритети державної 

політики в інформаційній сфері України [134].  

З метою інформування громадян про наявні соціальні послуги, правила 

їх отримання, адреси соціальних установ та інші дані через інформаційні 

технології було створено організацію електронного документообігу 

(наприклад, отримання житлової субсидії на оплату комунальних послуг), що 

має надати можливості для звернення громадян до органів державної влади, 

отримання зворотного зв’язку з боку громадськості про діяльність органів 

державного управління, полегшити надання конкретних адміністративних 

послуг тощо. 

На сьогодні на кожному управлінському рівні створено відповідні 

сайти. Загальновідомо, що будь-який сайт органу влади має відповідати 

принципам відкритості та загальнодоступності; користування ним має 

здійснюватися на безоплатній основі (не рахуючи витрат користувача на 

доступ у мережу Інтернет). Утім на сайті може міститься інформація з 

обмеженим доступом. К. Шуруповою [630] була зроблена спроба 

розроблення принципів діяльності сайтів державних органів влади і були 

виокремлені принципи: 

- рівності користувачів; 

- визначеності про порядок використання сайта і пов’язаної з ним 

діяльності органу влади; 

- реальності існування органу влади; 

- контролю дотримання прав та інтересів користувачів при 

використанні різноманітних технологій і сервісів; 

- мінімізації технічної нерівності користувачів; 

- поваги до практики інформаційного обміну в мережі Інтернет; 

- демонстративного захисту інформаційних прав громадян; 

- розумної відповідальності за інформацію і дії третіх осіб; 

- забезпечення електронного документообігу. 
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На наш погляд, усі ці принципи можна застосовувати до ефективного 

функціонування інформаційного механізму державного управління 

розвитком системи соціальної роботи з додаванням дотримання принципу 

інформаційної безпеки. 

Урядом уже зроблені певні кроки в питаннях прозорості та 

підзвітності, зокрема: відкритий доступ до інформації у форматі «відкритих 

даних», перехід на систему електронних закупівель через систему ProZorro, 

оприлюднення звітів про перебіг реформ тощо. 

Проблемам розроблення механізмів нормативно-правового 

забезпечення реалізації державної політики щодо інформатизації соціальної 

сфери приділяється останнім часом значної уваги з боку наукової спільноти. 

Розв’язання цих питань передбачає: 

- дотримання інформаційної безпеки; надання електронних 

інформаційних ресурсів; 

- розвиток інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури; 

реалізація інноваційних ідей; 

- гармонізація законодавчих норм з нормами міжнародного права; 

- розроблення електронних сервісів; 

- інтеграція нових інформаційних технологій; 

- гарантування доступності інформаційних ресурсів; 

- розвиток електронної комерції в глобальному масштабі; 

- комунікація в суспільстві через програмні засоби зв’язку; 

- створення нового робочого інструментарію [264]. 

Одним із позитивних прикладів формування Донецькою 

облдержадміністрацією прозорої інформаційної системи для населення є 

робота консультаційно-інформаційного сервісу «Е-довідка». Сервіс надає 

інформацію щодо 427 питань, які стосуються роз’яснень норм законодавства, 

переліку соціальних послуг, доступу до публічної інформації апарату 

облдержадміністрації [384]. 
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Проте сьогодні за допомогою проєкту «Удосконалення системи 

соціальної допомоги», який реалізується в Україні за підтримки Світового 

банку, в організації роботи місцевих органів праці та соціального захисту 

населення відбуваються значні зміни. Зокрема, запровадження прогресивної 

єдиної технології прийому громадян сприяє якісному і комплексному 

обслуговуванню громадян; підвищенню ефективності використання наявних 

людських ресурсів; створенню ефективної системи контролю, спрямованої на 

запобігання випадкам шахрайства та зловживань; формуванню єдиної бази 

даних отримувачів усіх видів соціальної допомоги [244]. Водночас нами 

установлене, що у грудні 2013 р. завершено реалізацію проєкту 

«Удосконалення системи соціальної допомоги», для фінансування якого 

запозичено у Міжнародному банку реконструкції та розвитку кошти в обсязі 

99,4 млн дол. США. За результатами заключного аудиту Рахункова палата 

дійшла висновку, що Мінсоцполітики не досягнуло своєї мети – поліпшення 

ефективності системи соціальної допомоги України шляхом посилення 

адресності та спрощення процедури надання соціальної допомоги. При цьому 

52 млн дол. США, направлені на створення Інформаційно-аналітичної 

системи соціального захисту, використано неефективно, втрати державного 

бюджету, допущені через непридатність обладнання, яке закуплено за 

рахунок позики і не використовується, не визначено, відповідальності за 

завдані збитки державному бюджету ніхто не поніс [175, c.5]. Зокрема, 

виконання проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення 

України» у 2016 р. було забезпечено на 13,3 %, у 2017 – на 20,4 %. 

Інформаційно-аналітичну систему соціального захисту населення так і не 

було створено, оскільки зазначене обладнання знаходиться на консервації (на 

центральному рівні – у Мінсоцполітики). За напрямом «Поширення сімейних 

форм опіки для підтримки сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також малозабезпечених та соціально вразливих сімей» 

показник «Збільшення кількості дітей, які знаходяться в альтернативних 

формах опіки у трьох пілотних областях, до 40 %» виконано лише в частині 
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розроблення правової бази [175, c. 7]. З цього приводу вельми цікавим буде 

аналіз виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами 

попереднього аудиту (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами 

попереднього аудиту у 2016 р. [175] 

Відомство, якому 
надано рекомендації 

Усього 
рекомендацій 

Виконано 
рекомендацій 

Не виконано 
рекомендацій 

Частково 
виконано 

рекомендацій 
КМУ 3 2 - 1 

Мінсоцполітики 6 - - 6 

Міністерство 
фінансів України 

2 2 - - 

 
Отримані дані свідчать про неналежне виконання завдань і функцій, 

покладених на Мінсоцполітики. 

Таким чином, проведений аналіз функціонування нормативно-

правового та ресурсного механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи дозволив виявити низку невирішених проблем. 

У правовому аспекті: часте запізнення законодавчої підтримки 

захисних заходів; відсутність або невідповідність до вимог часу багатьох 

соціальних норм, без яких часом неможливо встановити правила, механізми 

надання соціальної підтримки. Отже, законодавство України надає певну 

базу соціальної роботи, забезпечує її правовий статус, створює правові умови 

для ефективного регулювання системи соціального захисту, соціальної 

допомоги і соціальної підтримки населення. 

Важливою передумовою вважається розроблення Соціального кодексу 

України на основі концепції соціальної стандартизації, яка охоплює: 

-  соціальну стандартизацію у сфері отримання доходів громадян, що 

забезпечує доступ до благ і послуг, потрібних для відтворення людини 

(відповідного рівня та якості життєдіяльності); 
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- соціальну стандартизацію у сфері розподілу фондів суспільного 

споживання, котрі забезпечують доступ до благ і послуг, необхідних для 

відтворення людини (відповідного рівня та якості життєдіяльності). 

З економічної точки зору основна проблема – недостатній обсяг 

фінансування системи соціального захисту. Однак є й інші окремі проблеми. 

Наприклад, при програмно-цільовому підході важко врахувати справжні 

витрати на захисні заходи, оскільки, соціальні програми в регіонах зазвичай 

перетинаються за своїми цільовими настановами, заходами та механізмами. 

Тому трапляється, з одного боку, недооблік спрямованих коштів, з іншого – 

подвійний рахунок.  

В організаційно-управлінському плані слід зазначити, що 

зустрічаються прогалини у взаємодії різних структур, особливо на 

міжвідомчому рівні; труднощі в оцінці соціальної та економічної 

ефективності соціозахисних заходів, використовуваних методів тощо. Але 

найсерйозніша проблема, на наш погляд, полягає в тому, що органи 

управління занадто вузько трактують соціальний захист, як правило, 

обмежуючи його соціальною допомогою вразливим верствам населення, і, як 

наслідок, відображають у звітності не всі напрями соціального захисту, 

залишаючи без належної уваги такі сфери, як правова, політична, трудова, 

морально-психологічна. Кожна установа соціальної сфери видає власні 

нормативні акти, які є обов’язковими до виконання всіма працівниками цієї 

установи. Освіта, культура, охорона здоров’я, соціальний захист та інші 

сектори соціальної сфери мають власні професійні кадри різного рівня 

кваліфікації та призначення. Тому кожне таке відомство має власну 

номенклатуру (перелік) посад працівників із повним набором 

кваліфікаційних характеристик, а також номенклатуру відомчих закладів із 

набором положень про кожен тип.  

Водночас негативний вплив на стан сфери соціальної роботи має 

недостатня кваліфікація персоналу, невисока якість підготовки фахівців, 

відсутність мотивації до саморозвитку у співробітників соціальних служб, 
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що, у свою чергу, зумовлено низьким рівнем заробітної плати, відсутністю 

економічної мотивації, непрестижністю роботи у сфері соціальної роботи. 

Система соціальної роботи, яка сьогодні має здебільшого нейтральний 

вплив на нерівність, а подекуди збільшує її, має пройти шлях подальшого 

реформування, що передбачає зміну принципів та механізмів надання 

державної підтримки. Це сприятиме досягненню кращої адресації бюджетних 

коштів на соціальну підтримку бідним, що, у свою чергу, має стати 

запорукою зміщення акцентів у формуванні нерівності з вторинного на 

первинний розподіл доходів. 

У вирішенні соціальних проблем важливу роль відіграє не тільки 

інформація про позитивний досвід інших регіонів та професійну підготовку 

менеджерів, але й адресована членам місцевої громади інформація про 

задуми, плани, справи самої організації [11]. Практика свідчить про те, що 

багато ініціатив на місцевому рівні не перетворюються в життя через 

непрозорість та через відсутність підтримки з боку місцевої громади. 

Основними характеристиками транспарентності доступу населення до 

якісних соціальних послуг є: доступність і достовірність для громадян 

інформації про акторів, цілі і завдання, етапи реалізації та результати 

здійснення програм соціальної політики; обов’язковість розкриття і 

забезпечення як державними органами влади, так і громадськими 

формуваннями та об’єднаннями громадянам доступу до інформації про 

спектр соціальних послуг; створення й поширення навчальних курсів із 

користування електронними сервісами послуг.  

Таким чином, інформаційна транспарентність є визначальним 

стратегічним ресурсом модернізації та реформування соціальних послуг. 

Рівень прозорості та доступності соціальних послуг є важливим критерієм 

високої корпоративної культури управління, оскільки саме під прикриттям 

секретності, конфіденційності та службової таємниці чиняться економічні 

злочини, порушуються законні права і мораль. 
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При цьому ефективне вирішення означених проблем неможливе в 

умовах воєнного конфлікту і потребує подальшого пошуку шляхів 

удосконалення і вивчення доступності та задоволення в повному обсязі 

потреб різних категорій населення в соціальній підтримці. 

 

2.4. Механізми міжсекторального партнерства в державному управлінні 

розвитком системи соціальної роботи 

 

Трансформаційні процеси, кризовий стан економіки в українському 

суспільстві зумовили необхідність появи нових соціальних інститутів 

(передусім недержавних), уповноважених реалізувати соціальну політику і 

соціальну роботу, які б відповідали сучасним запитам і потребам різних 

категорій населення. 

Основними суб’єктами надання послуг у системі соціальної роботи в 

Україні є: центральні державні органи влади, державні заклади, місцеві 

органи самоврядування, неурядові організації. У той же час більшість 

українських ГО не сприймаються державою як рівноправний партнер у 

наданні соціальних послуг. Це зумовлено, у першу чергу, тим, що до кінця не 

поділено відповідальність між структурами влади і НДО; відсутністю дієвих 

механізмів соціального замовлення з боку державних організацій. 

Події 2014 р. докорінно трансформували сутнісні компоненти й сфери 

суспільного життя населення України. Перетворення торкнулися, у першу 

чергу, соціальної політики, вимагаючи змін форм, змісту, механізмів надання 

соціальних послуг. Українське суспільство сприйняло ці обставини як виклик 

та активізувало пошук виходу з кризового стану шляхом створення нових 

ресурсів розвитку. Вимоги сьогодення диктують зовсім інші підходи та 

механізми надання соціальних послуг населенню України, у тому числі і 

ВПО та учасникам АТО/ООС.  

Українські НДО не так давно з’явилися на ринку соціальних послуг і 

посіли чільне місце серед суб’єктів соціальної політики та соціальної роботи. 

Але, як зазначено вище, в Україні продовжується політика державної 
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монополії на надання соціальних послуг, що існувала за радянських часів. 

Тому цілком очевидно, що питання залучення ГО до вирішення проблем у 

сфері соціального захисту й підтримки вразливих категорій населення у 

сьогоднішніх реаліях є актуальним та набуває особливої значущості. 

До цих пір залишається декілька невирішених гострих питань, які 

постають перед державними структурами системи соціальної роботи і 

організаціями громадянського суспільства. До них відносяться: 

- забезпечення доступу до послуг для різних цільових груп, незалежно 

від пріоритетів міжнародних донорів; 

- запобігання зайвому дублюванню соціальних послуг різними 

організаціями; 

- налагодження ефективної взаємодії НДО, державних, релігійних 

організацій, профспілок на міському рівні;  

- організація доступу до юридичної, психологічної, соціальної та інших 

видів допомоги поза проєктами НДО для представників незахищених верств 

населення.  

Головними партнерами державних організацій у вирішенні гострих 

проблем є соціально орієнтовані ГО, для яких властиві характерні риси: 

- поєднання надання послуг і репрезентативних функцій; 

- ефективне визначення потреб, сподівань та очікувань людей; 

- гнучкість у досягненні цілей, адаптованість до потреб та пріоритетів 

клієнтів та організацій – бенефіціарів; 

- потенціал (насамперед людський); 

- активізація партнерів і організація діяльності, спрямованої на місцеву 

громаду; 

- здатність отримувати ресурси, які є недоступними чи важко 

доступними для місцевої адміністрації або інших партнерів, задля реалізації 

завдань; 

- гнучкість у підрахунках витрат на діяльність [95].  
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Підкреслюючи провідну роль державної системи соціальної роботи в 

Україні, слід зазначити, що в останні роки вона зазнає значних перетворень, 

найважливіше з них – це збільшення кількості різних ГО, зростання їхньої 

активності та впливу їх на всі сфери життя суспільства.  

Доцільним вважаємо виокремлення низки причин [244, 483], що 

зумовлюють процеси становлення НДО у соціальній сфері України:  

- криза системи соціального захисту;  

- зростання недовіри до чинних державних інституцій та закладів;  

- неможливість виконання державою взятих на себе зобов’язань у сфері 

соціального захисту;  

- прагнення людей реалізувати свої інтереси та задовольнити наявні 

потреби;  

- намагання знайти інших людей, що мають аналогічні проблеми.  

Характерні для будь-якого демократичного суспільства три сектори – 

державний, комерційний та недержавний (з відповідними сферами 

діяльності, технологіями роботи, організаційними структурами, системами 

управління, ресурсною та нормативною базами тощо) – сформувалися і в 

Україні, і вони діють у сфері соціальної роботи також. 

Українське суспільство поступово переходить до громадянського 

суспільства. У широкому сенсі громадянське суспільство – сфера поза 

межами сім’ї, ринку та держави, що охоплює коло представників та 

юридичних осіб, із широким діапазоном цілей, структур, ступеня організації, 

членства та географічного охоплення. Суб’єктами громадянського 

суспільства є: 

- неурядові організації, некомерційні організації та організації 

громадянського суспільства (далі – ОГС), які мають організовану структуру 

або діяльність і зазвичай є зареєстрованими юридичними особами та 

групами; 
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- онлайн-групи та активності, включаючи спільноти соціальних медіа, 

які можуть бути «організовані», але не обов’язково матимуть фізичну, 

юридичну чи фінансову структури; 

- соціальні рухи колективної дії та/або групи; 

- релігійні лідери, релігійні громади та/або релігійні організації; 

- профспілки і профспілкові організації, які представляють працівників; 

- соціальні підприємці, які застосовують інноваційні та/або з орієнтацією 

на ринок підходи для соціальних та екологічних перспектив; 

- громадські об’єднання і активності на місцевому рівні; 

- кооперативи, які є у власності та під контролем своїх членів [103]. 

Важливим чинником побудови громадянського суспільства в Україні є 

розроблення і затвердження законодавчих актів, серед яких Указ Президента 

України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016 «Про сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні», що ухвалив Національну стратегію 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр. 

[449]. 

Розроблення нової державної Стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні стало закономірним результатом 

реагування Української держави на основні тенденції та проблеми його 

розвитку. Стратегія визначила чотири основних напрями її реалізації: 

- створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів 

громадянського суспільства; 

- забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час 

формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення 

питань місцевого значення; 

- стимулювання участі ОГС у соціально-економічному розвитку 

України; 

- створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці [449]. 

Саме прийняття цієї Стратегії сприяє тому, що держава бере на себе 

зобов’язання створити придатні правові умови для діяльності неурядових 
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організацій, що належним чином сприяє наданню ними населенню 

соціальних послуг. Однією з головних умов побудови громадянського 

суспільства є дотримання принципу відкритості публічної політики й 

державного управління з метою активної участі в них громадян і 

громадських НДО.  

Активні рухи у цьому напрямі в Україні розпочалися з 2016 р. за 

підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Паралельно 

Координатором проєктів ОБСЄ в Україні був схвалений проєкт закону, який 

зобов’яже проводити публічні консультації стосовно важливих рішень, а 

також участь ОГС у наданні соціальних послуг, фінансованих державою. На 

державному рівні ці ініціативи реалізовувалися на засадах партнерства з 

Адміністрацією Президента України, Секретаріатом КМУ, Уповноваженим 

ВР України з прав людини, за підтримки Міністерства юстиції, 

Мінмолодьспорту, Мінсоцполітики.  

Слід зазначити, центральною подією у цьому напрямі стало підписання 

Президентом України Указу від 26 лютого 2016 р. № 68 «Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні» [449]. Цим правовим актом 

Глава держави затвердив Національну стратегію сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр. Саме ефективна 

взаємодія між органами державної влади, місцевого самоврядування та 

організаціями громадянського суспільства є запорукою виконання 

запланованих у цьому документі завдань. Тому згаданим вище Указом 

утворено Координаційну раду сприяння розвитку громадянського 

суспільства, як консультативно-дорадчий орган при Президентові України та 

започатковано роботу щодо створення Національного фонду сприяння 

розвитку громадянського суспільства [631].  

Загалом функції організацій ГО відбивають взаємини з державою, 

бізнесом і, відображаючи власні інтереси, потреби своїх клієнтів, у кінцевому 

результаті є спрямованими на зміцнення демократичних процесів, що 
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відбуваються в суспільстві. Перелічимо функції НДО [512] відносно 

держави: 

- опозиційна – спрямована на руйнування державних планів і програм, 

що негативно впливають на суспільні перетворення (акції протесту, 

використання ЗМІ для презентації громадської думки тощо); 

- стабілізаційна – сприяє реалізації прав громадян в усіх важливих 

сферах життєдіяльності; 

- творча – спрямована на розвиток власних програм у напрямі 

розширення послуг для різних верств населення;  

- реалізаційна – задля створення наукового підґрунтя для розроблення 

та упровадження дієвої політики соціального захисту та підтримки 

населення.  

Нам цілком імпонує думка П. Дігтяра, який наголошує, що ані сучасне 

право, ані фахівці з різних соціальних наук так і не виробили єдиного 

загальновизнаного визначення НДО чи ГО [132]. 

Хоча було виокремлено деякі критерії, що дають змогу кваліфікувати 

ці об’єднання: некомерційність, аполітичність, добровільність об’єднання, 

невикористання чи заборона пропагування насильницьких (примусових) 

методів тощо. Теоретичний аналіз літератури та нормативно-правових 

документів дає можливість стверджувати, що на сьогодні в Україні існує 

розвинена система недержавних ГО, яка постійно розвивається (табл. 2.7).  

 

 

Таблиця 2.7 

Кількість і види НДО, зареєстрованих в Україні [205] 

Кількість за роками № 

з/п 

 

Вид НДО 2017 2018 2019 

1 Громадьскі організації 70 758 80 461 85 655 

2 Спілки об’єднань 
громадян 

1 201 1 254 1 528 

3 Благодійні організації 17 604 17 726 18 557 
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 Разом 89 563 99 441 105 740 

 

Протягом 2017–2019 рр. кількість зареєстрованих НДО в Україні 

збільшилася на 16 177 організацій. На жаль, скільки українських НДО 

надають різні види соціальної підтримки, соціальних послуг тощо – такої 

статистики не ведеться.  

Вважаємо за доцільне виділити як позитивні, так і негативні аспекти 

діяльності НДО порівняно з державними організаціями (рис. 2.7). 

 

 
 

 

ПОЗИТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- незалежність від влади; 
- використання волонтерської праці, 
ініціативність та активність членів організацій; 
- вираження громадських потреб і необхідності 
змін; 
- відсутність бюрократичних перепон; 
- залучення пожертв, гранти донорів, членські 
внески; 
- спрямування доходів від власної 
підприємницької діяльності на розвиток соціальних 
послуг; 
- надання соціальних послуг цільовим групам, 
суспільна експертиза, контроль виконання 
соціальних гарантій та соціальних проєктів; 
- упровадження різноманітних технологій;  

- моніторинг державних органів, які працюють у 
різних сферах політичного, соціального й 
економічного життя 

- стихійність організаційного становлення НДО;   
- обмеженість можливостей виявлення 
конструктивних ініціатив; 
- тенденція розрізненості діяльності громадських 
організацій, їхня самоізоляція, відсутність 
партнерських відносин між ними і координації 
діяльності; 
- недостатній професіоналізм щодо надання 
соціальних послуг; 
- відсутність кваліфікованих соціальних 
працівників, менеджерів: низька культура звітності 
та виконання договірних зобов’язань; 
- недостатній фаховий контроль  якості навчання 
та практики; 
- слабкий зв’язок між НДО, державними 
структурами, діловими колами та міжнародними 
НДО тощо 

 

Рис. 2.7. Позитивні й негативні аспекти діяльності НДО 

 

Останнім часом проводиться значна кількість соціологічних досліджень 

стосовно діяльності НДО, вивчення громадської думки щодо ставлення та 

участі у благодійній, громадській або волонтерській діяльності. Вважаємо за 

доцільне навести результати деяких з них.  

Починаючи з 2012 р. в Україні проводиться щорічне Національне 

експертне опитування «Стан розвитку доброчинності в Україні», за 

результатами якого 60,9 % респондентів вважають, що рівень розвитку 

НДО 
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доброчинності в Україні зріс [512]. Значно збільшилася частка населення, яка 

або епізодично, або регулярно займається благодійною чи волонтерською 

діяльністю. На жаль, у 2018 р. відносини між бізнесом та доброчинцями 

порівняно з минулим роком практично ніяк не змінилися, і тільки 19,7 % 

вважають, що змінилися на найкраще. 

У той же час експерти звернули увагу на питання, що потребують 

першочергового законодавчого (нормативного) врегулювання [178] 

(табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Проблеми, які потребують законодавчого (нормативного) врегулювання  

№ 
з/п 

Проблеми, які потребують законодавчого (нормативного) 
врегулювання 

Експерти, % 

1 Упровадження «відсоткової філантропії» – надання права платнику 
податку на доходи фізичних осіб переадресувати певний відсоток 
свого податку на суспільні потреби  

71,3 

2 Запровадження відповідальності за шахрайство та розкрадання 
благодійних готівкових коштів, зібраних, зокрема, через скриньки  65,6 

3 Відміна оподаткування благодійної допомоги громадянам 60,7 

4 Створення сприятливих умов для розвитку соціального 
підприємництва 

48,4 

5 Надання можливості благодійним організаціям виконувати 
державне соціальне замовлення 

46,7 

6 Розширення податкових пільг соціально відповідальному бізнесу  43,4 
7 Унормування питання «соціальної реклами» 35,2 
8 Унормування порядку збору благодійних готівкових коштів, 

зокрема і через скриньки 
34,4 

 

З обраних респондентами НДО відповідей можна дійти висновку, що 

першочергового законодавчого (нормативного) врегулювання потребують 

фінансові проблеми – від пільгового оподаткування до унормування і 

відповідальності за збір та використання благодійних коштів. 

Безумовний інтерес викликає кабінетне дослідження «Діяльність 

українських благодійних організацій», виконане Corestone Group та GFK 

Ukraine на замовлення Фонду родини Загорій [133], де було встановлено, що 

абсолютна більшість благодійних організацій (БО) існують лише формально, 

дієві БО – це 500–1 000 організацій. Причому основну діяльність було 
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спрямовано на охорону здоров’я (43 %) та сферу соціального захисту (40 %). 

У напрямі соціального захисту лідерство тримає «Карітас України» – від 31 

до 59 %. Зауважимо, основними джерелами фінансування БО є пожертви 

приватних осіб і кошти міжнародних донорів – 72 %, частка бізнесових 

структур складає всього лише 17 %. Найбільш вагомі БО в Україні: МБФ 

«Альянс громадського здоров’я», БФ Ріната Ахметова «Розвиток України», 

БО «Мережа», БО БФ «Квітучий край», МФ «Відродження». 

Продовження реалізації нової стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ 

в Україні здійснилося у 2016 році. Паралельно, Координатор проєктів ОБСЄ 

в Україні підтримав проєкт закону, який зобов’язав проводити публічні 

консультації стосовно важливих рішень, а також участь ОГС у наданні 

соціальних послуг, за підтримки державного фінансування. Ці ініціативи 

реалізовувалися на засадах партнерства з Адміністрацією Президента 

України, Секретаріатом КМУ, Уповноваженим ВР України з прав людини, 

Київською міською державною адміністрацією та за підтримки Міністерства 

юстиції, Мінмолодьспорту, та Мінсоцполітики. 

Насамперед важливим для нашого дослідження є визначення основних 

функцій державних організацій у наданні соціальних послуг і умов залучення 

ОГС до надання соціальних послуг (табл. 2.9).  

 

 

 

Таблиця 2.9 

Основні функції державних організацій у наданні соціальних послуг 

і умови залучення ОГС до надання соціальних послуг 
 

Основні функції державних організацій Умови залучення ОГС 

1. Оцінка потреб населення у соціальних 
послугах. 
2. Опис, кваліфікація та перелік 
соціальних послуг. 
3. Призначення відповідальних органів за 
надання соціальних послуг. 

1. Законодавчі підстави надання ОГС 
соціальних послуг. 
2. Державний реєстр ОГС-надавачів 
соціальних послуг. 
3. Дотримання вимог до ОГС-надавачів 
соціальних послуг. 
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4. Затвердження порядку надання 
соціальних послуг. 
5. Облік, моніторинг та оцінка якості 
соціальних послуг та задоволення 
отримувачів; відповідальність за надані 
послуги. 
6. Перегляд та оновлення соціальних 
послуг та порядку надання їх. 
7. Підготовка та перепідготовка 
спеціалістів з організації та надання 
соціальних послуг. 
8. Фінансування надання соціальних 
послуг. 
9. Економічне обґрунтування ціни та 
ефективності соціальних послуг. 
10. Обмеження надання соціальних послуг 
державними органами (монополія, 
корупційні ризики тощо) 

4. Затвердження порядку надання 
соціальних послуг ОГС. 
5. Визначення джерел та механізмів 
державного фінансування надання 
соціальних послуг ОГС. 
6. Посилення спроможності ОГС у наданні 
соціальних послуг. 
7. Своєчасне звітування ОГС за надання 
соціальних послуг. 
8. Проведення моніторингу та оцінки ОГС-
надавачів соціальних послуг. 
9. Посилення відповідальності за надані 
послуги. 
10. Економічне обґрунтування ціни та 
ефективності соціальних послуг, наданих 
ОГС. 
11. Обмеження надання соціальних послуг 
ОГС (монополія, корупційні ризики тощо) 

 

Центральними інституційними механізмами взаємодії ОГС і органів 

державного управління протягом останніх трьох-чотирьох років були: 

Координаційна рада при Президентові України, громадські ради, ради на 

обласному рівні, на міському рівні: консультації з громадськістю, участь у 

громадських радах, робочих групах, громадські експертизи й моніторинги, 

громадські слухання, інформаційні запити до органів державної влади, але ці 

структури не завжди працювали згідно із заявленими функціями. Утім на 

сьогодні недостатньо реалізованим залишається потенціал аналітично-

експертного середовища, профспілкових організацій, організацій 

роботодавців у формуванні змісту державної політики. Досі не створено 

Національний фонд сприяння розвитку громадянського суспільства. 

Метою діяльності сучасних громадських організацій є стимулювання й 

розвиток потенціалу особистості, включення її в систему соціальних 

комунікацій через суспільно корисну практику та дозвілля. Ознаками 

громадської організації як соціального інституту є: наявність мети та завдань 

діяльності, структурованість, система цінностей, норм, ідеалів; набір 

соціальних позицій та ролей. Як i будь-який соціальний інститут, вони 

створюються особою або групою осіб, пов’язаних спільною метою, i діють на 

основі програмного документа. 
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Разом із тим побудова продуктивної взаємодії органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування з громадськістю залежить від прозорості 

діяльності цих органів, ступеня бюрократизації та рівня взаємної довіри. За 

даними експертного опитування, серед причин неефективності консультацій 

із громадськістю найперше називають: 

- небажання органів виконавчої влади враховувати пропозиції; 

- низьку якість пропозицій; 

- відсутність належного інформування про проведення консультацій; 

- корупцію, яка заважає прозорості ухвалення рішень тощо [184]. 

Згідно з останніми дослідженнями в Україні вже запроваджено низку 

інструментів державної фінансової підтримки організацій громадянського 

суспільства, що в цілому відповідає світовим підходам до такого 

фінансування, проте практика такої підтримки потребує суттєвого 

доопрацювання, зокрема в питаннях підтримки інституційного розвитку 

організацій. Детальніше варто зупинитися на двох основних інструментах 

[125], що активно використовуються як центральними органами виконавчої 

влади, так і місцевими органами влади: 

- фінансова підтримка ОГС, спрямована на забезпечення діяльності та 

утримання їх. Доступна, як правило, лише для окремих видів ОГС, наприклад 

для громадських об’єднань ветеранів, інвалідів, фізкультурно-спортивних 

товариств, національних творчих спілок; 

- фінансова підтримка ОГС, спрямована на виконання (реалізацію) 

програм (проєктів, заходів), що розподіляється на конкурсних засадах. 

Зокрема, фінансова підтримка ГО (окрім молодіжних та дитячих 

організацій, організацій людей з інвалідністю та ветеранів) здійснюється на 

підставі проведення відповідних конкурсів. Підтримка проєктів (програм, 

заходів) здійснюється через різні структурні підрозділи обласних та міських 

державних адміністрацій, наприклад департаментами внутрішньої та 
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інформаційної політики, департаментами соціального захисту населення, 

департаментами екології та природних ресурсів, управлінням туризму та 

курортів, департаментами з питань культури, національностей та релігії, 

службами у справах дітей, центрами СССДМ. 

Усі ОГС для надання соціальних послуг і отримання фінансування з 

державного бюджету повинні відповідати певним критеріям, які затверджені 

наказом Мінсоцполітики від 14 листопада 2012 р. № 1039 «Про затвердження 

критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги» через 

соціальне замовлення. У той же час критерії мають декларативний характер, 

чітко розроблених характеристик досі немає. 

Зауважмо, що в Україні лише 20 % НДО, які вирішують соціальні 

проблеми, отримують фінансову підтримку від органів влади (в середньому 

17 % у загальному бюджеті цих організацій); 10 % – мають доходи від 

комерційної діяльності, наприклад соціального підприємництва. Частка 

доходів від такої діяльності складає в середньому 4 % бюджету організації 

[482].  

Передусім простежуються позитивні зміни в упровадженні 

вищеперелічених механізмів взаємодії та надання соціальних послуг: 

відбувся перший за всю історію України конкурс проєктів для громадських 

організацій ветеранів, у тестовому режимі запрацювала СМС-благодійність; 

запрацював громадський ресторан Urban500 тощо. 

Також більше грошей почали виділяти і на місцевому рівні: на 

бюджети участі (Львів – 32 млн грн), на фінансування громадських 

організацій (Київ – 4 млн) на закупівлю соціальних послуг у громадських 

організацій [748]. 

Напрями роботи НДО різноманітні й залежать від профілю діяльності 

громадських інституцій та взаємин їх із цільовою групою. Це ефективний 

спосіб взаємодії, що відрізняється не тільки здатністю оперативно реагувати 

на потреби різних категорій населення, нові соціальні виклики і проблеми, 

але й низькими адміністративними витратами. Роль неприбуткових 
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громадських організацій (НГО), як одного з основних елементів громадських 

інституцій, чиї знання і досвід відіграють вирішальну роль при визначенні 

стандартів і специфіки створюваних інфраструктурних соціальних об’єктів і 

послуг, що надаються, а також як організаторів суспільного нагляду за 

дотриманням умов реалізації соціальних проєктів щодо підтримки різних 

категорій переселенців.  

Спектр послуг ГО розширився як реакція на воєнні дії на сході України 

та появу більше мільйона біженців і переселенців із Криму й Донбасу. На 

першому етапі (2014–2015 рр.) діяльність українських НДО було спрямовано 

на розселення, надання гуманітарної допомоги і пошук житла – вони взяли на 

себе основну відповідальність за забезпечення переселенців продуктами 

харчування, а також сприяли переселенцям в отриманні доступу до 

державних служб за рахунок приватних пожертв тощо. 

Аналіз публікацій, досліджень, документів дозволив констатувати, що 

система державних соціальних закладів та відомств виявилася нездатною 

оперативно реагувати на появу нової соціальної проблеми. Державні 

структури не були достатньо гнучкими для створення системи комплексної 

допомоги, хоча переселенці, за даними досліджень [36], очікували 

насамперед допомоги від держави. Значну частину роботи щодо допомоги 

біженцям взяли на себе волонтери і громадські організації, частково 

підтримані міжнародними партнерами.  

В аналітичних матеріалах спеціальних досліджень колективу науковців 

щодо проблем соціокультурної інтеграції та адаптації внутрішньо 

переміщених осіб від Інституту регіональних досліджень ім. М. Долішнього 

НАН України вказано, що, за результатами опитування, вимушені пере-

селенці підтримували найбільш тісні зв’язки з благодійними організаціями та 

державними соціальними службами (відповідно 69 та 44 % респондентів). 

Паралельно 39 % вказали, що мають зв’язки з волонтерськими групами, 16 % 

– із церковними громадами, 14 % – з групами вимушених переселенців. 
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Лише 11 % опитаних відзначили, що контактують з органами місцевої влади, 

що вказує на низький рівень довіри до них [183].  

У той же час у Луганській області спочатку склалася зовсім інша 

ситуація. За результатами дослідження, протягом січня-лютого 2015 р. у 

рамках проєкту «Допомога у працевлаштуванні та перекваліфікації ВПО в 

Луганській області», який виконувала ГО «Інститут розвитку та соціальних 

ініціатив» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», було 

встановлено: до громадських, благодійних та волонтерських організацій, на 

противагу державним, зверталося набагато менше респондентів усього 

12,4 %, проте, за оцінкою респондентів, рівень надання допомоги також дуже 

високий. Наприклад, вимушені переселенці називали громадські організації 

та благодійні фонди, від яких вони отримували допомогу: Гуманітарний 

штаб «Допоможемо», «Восток-СОС», «Громадська платформа», «Суспільна 

служба правової допомоги», «Євромайдан-СОС», «Благодійний фонд 

О. Романовського» [166]. 

Українське громадянське суспільство і в цьому питанні, як і щодо 

підтримки армії та просування реформ, доповнило зусилля державної 

допомоги і підтримки. Завдяки участі їх у долі переселенців, самовідданості в 

підтримці найбільш вразливих категорій, вмінню організувати та 

організуватись у пошуках ресурсів десятки тисяч сімей отримали реальну 

допомогу, відчули людську солідарність, зуміли адаптуватися до нових умов 

свого життя. 

Розглядаючи питання самоорганізації й активності переселенців, варто 

зупинитися окремо на створенні ресурсних центрів, альянсів, спілок самими 

переселенцями та проведенні форумів, конференцій, створенні громадських 

організацій і втіленні різноманітних соціальних проєктів. Це відбулося вже 

на другому етапі (кінець 2015 р. – 2017 р.), де громадські організації сприяли 

інтеграції й використанню потенціалу переселенців у громадах [347, 361]. 

Наприклад, Форум громадських організацій, створених переселенцями, 

які мешкають на Західній Україні. Проведення заходу було ініційовано ВО 
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«Україна – моя сім’я» (м. Рівне) в рамках власного проєкту «Посилення 

впливу громадських організацій переселенців західних областей України на 

прийняття рішень щодо вирішення проблем ВПО на урядовому рівні, 

шляхом створення «Альянсу організацій переселенців в Західній Україні». 

Результатом Форуму було створення «Альянсу громадських організацій 

переселенців в Україні», який буде займатись розробленням «Програми 

захисту прав ВПО», проведенням адвокаційних компаній, пошуком ресурсів 

для громадських організацій, розповсюдженням та втіленням найбільш 

успішних проєктів по вирішенню проблем переселенців в усій Україні [547].  

Наступний позитивний приклад – спілка громадських організацій 

«Запорізька мережа організацій ВПО» [77]. До цієї спілки увійшло близько 

15 громадських організацій та ініціативних груп. Їх об’єднали проблеми 

переселенців та їхні потреби.  

У грудні 2015 р. у м. Харкові Агентство ООН у справах біженців разом 

із Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна провели 

Всеукраїнський форум «Громада та ми: діємо разом» для неурядових 

організацій та волонтерських ініціатив, які працюють на Сході [181]. Форум 

зібрав понад 100 громадських організацій та волонтерських ініціатив, 

представників місцевих органів влади, агентств системи ООН, медіа, донорів 

та науковців. Захід слугував платформою для представників гуманітарної 

спільноти, де всі учасники могли долучитись до обговорення рішень щодо 

питань внутрішнього переміщення, ситуації довкола конфлікту на сході 

України та подальших кроків для вирішення питань на місцях.  

Наступним прикладом залучення громадських організацій до 

соціальної підтримки ВПО стала конференція більше 100 НДО в травні 

2016 р. в Львові. Серед завдань було не тільки обмін досвідом та навчання у 

місцевих та закордонних експертів, а й розлядалися проблеми інтеграції ВПО 

у приймаючі громади, планування, реалізації та фінансування програм 

підтримки переселенців. 
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У конференції брали участь громадські організації, що працювали з 

ВПО. За результатами опитування, у якому взяли участь понад 70 

організацій, найбільшою загрозою є «втома» суспільства від цієї 

проблематики (51 відповідь) та пов’язані з цим труднощі із залученням 

волонтерів та ресурсів. Серед потреб переселенців називають допомогу в 

пошуку роботи (43 відповіді) та підвищення толерантності до переселенців у 

місцевих громадах (36 відповідей). Найбільшою потребою громадських 

організацій визначено: співпрацю з міжнародними організаціями (59 

відповідей), представниками бізнесу (42 відповіді) та іншими громадськими 

організаціями, що допомагають ВПО (43 відповіді) [102]. 

З появою перших ВПО до правозахисту та забезпечення їхніх 

гуманітарних потреб активно включилися як традиційні правозахисні 

організації, так і десятки новостворених. Варто відзначити роль Української 

Гельсінської спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи, Центру 

інформації про права людини, проєкту «Без кордонів», які безпосередньо 

були причетні до розроблення профільного закону. Політика залучення ВПО 

до участі в роботі правозахисних організацій як така відсутня, проте є ціла 

низка низових ініціатив та організацій, які засновані ВПО чи вихідцями з 

окупованих регіонів. Деякі з них отримали фінансову підтримку 

міжнародних донорів або стали виконавчими партнерами міжнародних 

організацій. Серед них можна відзначити такі організації, як «Карітас 

Україна», спільнота волонтерів «Відновлення Схід», «Восток SOS», «Крим 

SOS», «Донбас SOS», НУО «Станція Харків», координаційний центр ВПО 

«Допомога Дніпра», Кримська діаспора, «Дім друзів» [323]. І це далеко не 

повний список НДО, які взяли активну участь у наданні соціальних послуг 

ВПО [347].  

Необхідно відзначити ще низку ГО, які сконцентрували свої зусилля на 

гуманітарній допомозі та інтеграції ВПО: «Схід-Київ-Допомога», Рада 

громадських ініціатив, Земляцтво кримських татар, мережа «Кримська 

хвиля», «Весна надії», Координаційна Рада організацій вимушених 
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переселенців з Криму, «Еталон», «Просвіта», «Громадська ініціатива», ГО 

«Переселенець», Благодійний Фонд «Ксена», Волонтерський рух Буковини, 

«Київ-SOS», «Госпіталь Майдану», «Центр зайнятості вільних людей», Рада 

громадських ініціатив тощо. Ці організації в різній мірі включені в надання 

консультативних послуг внутрішньо переміщеним особам, розподіл 

гуманітарної допомоги, розроблення державної політики щодо ВПО. 

Водночас сьогодні зрозуміло – окремо ані держава, ані громадянське 

суспільство розв’язати проблему ВПО не в змозі. Потрібна співпраця, 

поєднання зусиль і координація. Це загалом впирається в налагодження 

ефективної комунікації по всьому ланцюжку причетних: від центральних та 

місцевих органів влади до громадських, волонтерських і переселенських 

організацій з підключенням бізнесу, міжнародних донорських структур та 

залученням засобів масової комунікації за рахунок налагодження державно-

громадського міжсекторального співробітництва (партнерства). 

Під державно-громадським міжсекторальним співробітництвом 

(партнерством) щодо надання соціальних послуг розуміють визначену 

нормативно-правовим актом відповідну систему співробітництва, яка 

базується: на зобов’язаннях, які мають юридичну силу; неформально 

досягнутих угодах; робочих відносинах співробітництва; планах дій, 

узгоджених низкою організацій. У рамках партнерства укладаються угоди 

щодо визначених політики і завдань програми надання соціальних послуг, 

розподілу відповідальності, ресурсів, ризиків і прибутків на визначений 

період часу. Партнерство між державними організаціями та НДО в системі 

соціальної роботи має на увазі досить різноманітний спектр угод про 

співпрацю, які формально закріплено у правових документах. Партнерство 

може також існувати між самими НДО без залучення держави, здебільшого 

на регіональному та місцевому рівнях [313, 348].  

До механізмів взаємодії органів державного управління і ОГС у 

наданні соціальних послуг на сьогоднішній момент відносяться: 

1. Соціальне замовлення. 
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2. Соціальне партнерство. Міські цільові програми. 

3. ДПП. 

4. Соціальне підприємництво. 

Соціальне замовлення – «це засіб регулювання діяльності у сфері 

надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі суб’єктів 

господарювання для замовлення потреб у соціальних послугах, визначених 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування» [184]. КМУ був ухвалений відповідний Порядок здійснення 

соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів. Виконавцями 

соціального замовлення виступають НДО. 

Соціальне партнерство – залучення ГО до реалізації соціальних 

програм. Відбір ГО щодо участі у програмі проходить за затвердженим до 

цільової програми Положенням на конкурсних засадах, де  прописано 

критерії відбору організацій. За цими програмами зазвичай фінансуються 

статутна діяльність організацій, окремі заходи та активності. 

ДПП – співробітництво між державою та територіальними громадами в 

особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування 

(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 

комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями 

(приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, 

встановленому Законом України «Про державно-приватне партнерство» (далі 

– Закон про ДПП) [422] та іншими законодавчими актами. До сфер 

застосування механізму ДПП відноситься в тому числі надання соціальних 

послуг, управління соціальною установою, закладом. 

Види та форми ДПП визначаються ст. 5 Закону про ДПП, який 

закріплює невиключний перелік договорів, що можуть укладатися в рамках 

реалізації ДПП. До сфери ДПП слід віднести концесію, спільну діяльність, 

інвестиційні договори, договори управління та інші договірні інструменти. 

Механізм ДПП може бути застосовано для залучення на конкурсній основі 



205 
 

інвестицій у соціальну сферу або передачі в управління об’єктів соціальної 

сфери, якими місцева громада сама управляти не може [168]. 

Соціальне підприємництво – «це діяльність із метою вирішення або 

пом’якшення соціальних проблем на умовах самоокупності, інноваційності 

та стійкості» [632].  

Зараз в Україні стартував проєкт «Соціальне підприємництво: 

досягнення соціальних змін за ініціативою «знизу» (1 березня 2018 р. – 

31 серпня 2020 р.) розвитку соціального бізнесу [448]. За фінансової 

підтримки ЄС проєкт втілює консорціум із восьми організацій 

громадянського суспільства України, Литви та Латвії на чолі з Українським 

форумом благодійників.  

Наступним кроком може стати співробітництво різних сил у 

суспільстві, що реалізується в рамках партнерських відносин між владою, 

бізнесом та громадськістю, заснованого на демократичних принципах. 

Відсутність ефективних механізмів соціальної взаємодії, їх декларативність 

або непрацездатність ведуть до того, що деякі програми соціальних реформ 

залишаються нереалізованими. На жаль, останнім часом через відсутність 

дієвих механізмів управління все більше посилюється тенденція до 

розбалансування підсистем зароджуваного українського громадянського 

суспільства [2]. 

Одним із перших, хто детально схарактеризував типи механізмів 

соціального партнерства, був дослідник В. Якимець [242] (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Характеристика механізмів соціального партнерства [198] 

№
з/
п 

Механізми Характеристика Приклади 

1 Конкурсні Ці механізми передбачають 
взаємодію влади, яка виступає 
як грантодавець лише з тими 
суб’єктами, які виграли 
конкурс на основі найбільш 
чітко позначених цілей 
проєкту, етапів та методів 

Механізми соціального 
замовлення, соціального 
гранту, тендера, конкурсу 
на отримання кредиту, 
конкурсу соціальних 
проєктів, громадських 
ініціатив, авторських 
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його реалізації, наявного 
досвіду 

варіативних програм та ін. 

2 Організаційні Влада спільно з НДО та 
бізнесом утворює нову 
організаційну структуру (як 
правило, юридична особа), 
якій делегується частина 
функцій по вирішенню 
соціально значущих завдань 

Громадська палата при 
губернаторі, центри 
громадських об’єднань, 
об’єднання соціального 
партнерства, палати 
соціального бізнесу тощо 

3 Процедурні Зацікавлені сторони 
встановлюють правила 
(процедури) співпраці, 
необхідні для вирішення 
спільних завдань партнерів, 
які формуються в ході 
спільного обговорення, з 
використанням інформаційної 
підтримки ЗМІ 

Громадські слухання, 
форуми громадян, круглі 
столи та конференції, 
координаційні ради, 
ярмарки соціальних 
проєктів, телефон довіри, 
інтерактивне спілкування з 
регіональними і 
муніципальними лідерами 
за допомогою технічних 
засобів тощо 

 

Насамперед, як стверджує Л. Абрамов [3], багато механізмів 

соціального партнерства є комбінованими: спочатку проводиться конкурс, за 

результатами якого реалізуються процедури обговорення проблем і 

підписання угод, що може спричинити створення ДПП. 

Однак для того, щоб це партнерство склалося, необхідно, з одного 

боку, розуміння місцевою владою того, що НДО – реальні учасники 

соціально-економічного розвитку міста або району. З іншого боку, лідери 

громадських організацій також мають усвідомити цю свою місію, навчитися 

співпрацювати один з одним, відчути колективну відповідальність за 

успішність розвитку територіальної громади [3]. 

Партнерство може бути досягнуто на державному, регіональному або 

місцевому рівні. Місцеве партнерство має більше можливостей для 

досягнення успіху і його простіше реалізовувати. Місцеві неурядові 

організації мають більш повну інформацію про характер соціальних проблем, 

вони ближче до людей і їхніх потреб і можуть бути більш гнучкими у 

створенні системи соціальної роботи на індивідуальному рівні. Одним із 

результативних прикладів ефективного партнерства є громадська рада як 

дорадчо-консультативний орган і інструмент державного управління 

соціальною сферою на регіональному рівні. Таке партнерство дає можливість 
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забезпечити врахування громадської думки при формуванні та реалізації 

державної соціальної політики, здійснення моніторингових заходів, 

пов’язаних з оцінкою ефективності дій органів публічної влади у задоволенні 

потреб населення в соціальних послугах [312, 336].  

Крім того, можна виділити більш складний вид партнерства, в основі 

якого є укладання контрактів між державою і неурядовими організаціями, 

відповідно до яких НДО отримують права і обов’язки щодо виконання 

певних робіт або послуг, які зазвичай входять до компетенції держави. 

Центральний або місцевий орган влади надає фінансову допомогу 

правонаступнику (громадській організації) в якості субсидії або винагороди 

за угодою (договором). Як альтернативу держава може надати приміщення 

або будь-яку іншу допомогу в натуральній формі. 

Окремо, на нашу думку, слід звернути увагу на певні типи відносин 

між державними організаціями та НДО:  

- залежність НДО від уряду, які реалізують підготовлені державні 

програми і отримують державне фінансування (залежність від грошей, ідей і 

ресурсів); 

- суперництво, де немає вихідних точок і немає бажання з обох боків 

досягти угоди і згоди; 

- конструктивні відносини, що виникають у деяких ліберальних 

демократіях (як наголошують зарубіжні фахівці); сформовано партнерство 

для вирішення спільно узгоджених проблем у поєднанні з енергійною, але 

конструктивною дискусією з питань, з яких виникають розбіжності [71]. 

Державний сектор має безліч засобів задля побудови конструктивних 

партнерських відносин з неурядовими організаціями, зокрема: заохочення, 

партнерство, кооперація, контроль тощо. Насамперед можна виокремити 

основні політичні інструменти реалізації соціального партнерства: 

управління, регулювання та стимулювання неурядових організацій, 

співробітництво, участь у процесі розроблення політики, публічне 
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висвітлення інформації, координація діяльності неурядових організацій 

тощо. 

Водночас самі НДО здатні сприяти розвитку партнерства в такий 

спосіб:  

- лобіювання власних інтересів і пропозицій у державних установах; 

- залучення громадян у реалізації соціальних державних програм; 

- розроблення сумісних програм з органами місцевого самоврядування; 

- вплив на регіональну та місцеву політику розвитку національних і 

міжнародних організацій; 

- допомога урядам і донорам у розробленні більш ефективної стратегії 

розвитку шляхом зміцнення інститутів підготовки кадрів і підвищення 

потенціалу у сфері управління [137].  

Більшість НДО створюються для вирішення тих проблем, які повинні 

вирішувати державні та муніципальні органи, – турбота про 

малозабезпечених, хворих – тобто вони здійснюють таку діяльність, яку 

неможливо здійснювати на комерційній, ринковій основі. У певних випадках 

третій сектор діє успішніше та економніше, аніж державні установи. Тому 

органам державної влади вигідніше передавати окремі повноваження і 

ресурси ГО на основі соціального контракту, аніж створювати додаткові 

структури [143]. Співпраця держави та органів місцевого самоврядування з 

ГО виступає вагомим фактором підвищення ефективності використання 

ресурсів, що виділяються на соціальну сферу. 

Проте спостерігається стабільне недовиконання урядових, 

регіональних планів Національної стратегії сприяння розвитку 
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громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр. У 2018 р. основними 

внутрішніми проблемами ОГС, так само як і в попередні роки, залишалися: 

брак фінансування; низький рівень співпраці ОГС із бізнесом; недостатня 

кваліфікація персоналу ОГС. Під час опитувань громадські організації 

вказують, що основними проблемними сферами для українських ОГС є такі: 

відсутність зацікавлення з боку влади (42 %) та бізнесу (31 %), законодавство 

в цілому (29 %) та податкове законодавство зокрема (25 %) Відповідно до 

подібних даних важливими завданнями є питання розширення можливостей 

держави щодо розширення фінансування неурядових організацій, створення 

можливостей до покращання умов підтримки таких ініціатив з боку бізнесу, 

розвиток відсоткової філантропії. Дослідження також демонструють 

зменшення частки участі громадян у волонтерстві. Зокрема, волонтерською 

діяльністю протягом 2019 р. займалися 9 % громадян. Це фактично стільки ж, 

скільки у 2012 р. (10 %), але значно менше, ніж у 2018 р. (18 %), і менше, ніж 

у попередні роки (2017 р. – 12 %; 2016 р. – 14 % і 2015 р. – 13 %). 

Найактивніше волонтерством займалися в Західному регіоні (14 %), у 

Центральному і Східному – відповідно частка становила 9 %, а найменше – у 

Південному (4 %) [102, 104]. 

У контексті таких показників держава через брак фінансових джерел та 

людських ресурсів іде на співпрацю з ГО, які отримують фінансову 

підтримку з боку міжнародних фондів [361, 699]. ОГС в умовах війни 

опікуються питаннями підтримки ВПО, надають допомогу учасникам 

бойових дій, розвивають демократію участі на підконтрольних Україні 

територіях. Водночас ці зусилля здебільшого ресурсно підтримуються із 

донорських джерел. Експерти вказують, що 56 % таких ОГС фінансуються 

західними донорами і тільки 16 % отримують приватні пожертви із 

внутрішніх джерел.  

До розв’язання проблем ВПО в Україні активно долучилися 

міжнародні організації (Програма розвитку ООН, МОМ, ЄС, ЄБРР, Датська 

Рада у справах біженців, Mercy Corps та ін., їхні партнерські громадські 
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організації в Україні), національні уряди Німеччини, Швейцарії, Швеції, 

США та інших держав. Показовими є результати дослідження «НДО у 

зовнішньому середовищі: організаційні проблеми та можливості розвитку», 

проведеного у березні-квітні 2018 р. «Громадським холдингом «Група 

впливу» спільно з Європейською дослідною асоціацією [615], згідно з якими 

78 % опитаних (представників НДО, органів місцевого самоврядування, 

громадських рад при обласних державних адміністраціях, медіа, експертів з 

донорських організацій) відзначили, що діяльності НДО у першу чергу 

сприяють міжнародні донорські організації (на інші НДО, які сприяють їхній 

діяльності, вказали 43 % опитаних, друзів і родичів – 24 %, малий та середній 

бізнес – 20 %, місцеву владу – 20 %, державну владу – 5 %).  

Слід зазначити цілу низку перешкод, що виникають у НДО на шляху 

побудови партнерських відносин із державними структурами: недостатня 

мережа соціального інформування, що звужує поінформованість щодо 

діяльності громадських організацій у вирішенні соціальних проблем і не 

сприяє обміну досвідом роботи; низький рівень участі населення у ГО; брак 

кваліфікованих фахівців тощо. Для покращання державного фінансування 

ОГС необхідне передусім удосконалення нормативно-правового 

забезпечення. 

Зауважмо, що переважна більшість успішних проєктів із надання 

соціальних послуг громадськими організаціями реалізується самостійно без 

залучення держави. Вирішенням може стати залучення фінансових ресурсів 

міжнародних фондів, які підтримують громадські організації до реалізації 

державних програм; створення регіональних координаційних рад із 

представників ГО з метою регулярного моніторингу рівня ефективності 

державних програм [615]. 

Важливою проблемою несформованості співробітництва між 

державним і недержавним секторами є низький рівень спроможності ОГС 

надавати соціальні послуги, ОГС лише тільки нарощують свій потенціал  як 

надавачі соціальних послуг. Партнерство можна розглядати як один із 
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найвищих проявів співпраці. І саме у сфері співпраці ГО та місцевих органів 

влади виникло поняття «міжсекторного партнерства». 

До основних складників міжсекторного партнерства можна віднести 

[348]: соціальні запити; інтереси партнерів; можливості та сильні сторони 

партнерів; зусилля партнерів, які взаємодоповнюють один одного; правила 

взаємодії та взаємоконтролю; наявність проєкту як способу взаємоорганізації 

сторін; правове підґрунтя для партнерства.  

Міжсекторне партнерство ґрунтується на обопільній зацікавленості 

взаємодіючих сторін у пошуку шляхів вирішення соціальних проблем; 

об'єднанні зусиль, можливостей та ресурсів кожної сторони; 

взаємоприйнятному рівні контролю та врахування інтересів. 

В Україні законодавство надає право НДО діяти на ринку соціальних 

послуг, залучати бюджетні кошти для здійснення такої діяльності й 

отримувати плату за послуги від отримувачів. Це означає, що соціальні 

послуги можуть бути предметом продажу й купівлі, а система соціальних 

послуг розвиватиметься за законами ринкових відносин. За умови 

раціонально розробленої нормативної бази це надає можливість НДО 

зміцнити свою фінансову базу, підвищити роль і забезпечити сталий 

розвиток. 

Серед проблемних питань, які негативно характеризують НДО, можна 

узагальнити: стихійність організаційного становлення НГО, обмеженість 

можливостей виявлення конструктивних ініціатив; тенденція розрізненості 

діяльності громадських організацій, їх самоізоляція, відсутність 

партнерських відносин між ними і координації діяльності; недостатній 

професіоналізм щодо надання соціальних послуг; відсутність кваліфікованих 

соціальних працівників, менеджерів; низька культура звітності та виконання 

договірних зобов’язань; недостатній фаховий контроль якості навчання та 

практики; слабкий зв’язок між НГО, державними структурами, діловими 

колами та міжнародними НДО тощо. 
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Існуючі механізми співпраці органів державної влади з організаціями 

громадянського суспільства [184] в контексті реалізації Національної 

стратегії підтримки розвитку громадянського суспільства в Україні 2016–

2020 рр. стосується таких напрямів: 

1. Інституціональна підтримка та фінансування ОГС. 

2. Співпраця в соціально-економічному розвитку. 

3. Співпраця у формуванні та реалізації державної політики. 

4. Огляд міжнародних проєктів підтримки ОГС.  

Наразі можливості ОГС надавати соціальні послуги обмежуються 

визначеними у законодавстві вимогами, згідно з якими у статутних 

документах обов’язково має бути прописано перелік соціальних послуг, 

категорії осіб, яким вони надаються, та необхідність дотримуватись у 

здійснені своєї діяльності державних стандартів як за плату, так і безоплатно. 

До того ж служба повинна мати штатних працівників відповідної кваліфікації 

або залучати таких на договірних основах для надання якісних соціальних 

послуг. 

Крім того, ГО у своїй більшості зосереджують свою діяльність 

виключно на адвокаційній діяльності та не мають на меті ставати суб’єктами 

надання соціальних послуг, вести господарську діяльність та відповідати 

критеріям надавачів соціальних послуг. Спробуймо окреслити причини такої 

ситуації: 

1. НДО не хочуть брати на себе відповідальність за формування послуг 

відповідно до стандартів, адже це вимагає значних фінансових і матеріальних 

витрат. 

2. Державні структури досить часто не налаштовані на сприяння НДО.  

ГО відмовляються отримувати кошти з місцевих бюджетів, оскільки сама 

процедура їхнього отримання складна і тривала, а сума коштів не є 

адекватною зусиллям  на отримання їх.  

3. Іноді у процесі співпраці з НДО державні органи не ставлять за мету 

вирішувати соціальні проблеми, скоріше, демонструючи процес участі.  
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4. Відсутність Реєстру суб’єктів, що здійснюють соціальну роботу, 

провокує державні структурні підрозділи звертатися до одних і тих самих 

відомих ГО та не залучати до надання послуг новостворені об’єднання або 

взагалі ігнорувати ОГС як потенційних надавачів соціальних послуг.  

5. Як правило, недосконале бюджетне планування – фінансуються 

установи, а не послуги – забезпечує інтереси надавачів, а не отримувачів 

соціальних послуг, стандарти соціальної послуги не враховуються при 

визначенні вартості соціальної послуги. 

6. Влада непрозора щодо реальних витрат на соціальну сферу, 

зволікаючи з переходом до адресного надання соціальних послуг і 

визначення реальних потреб населення в допомозі [589].  

Значно стримує налагодження ефективного партнерства між органами 

державного управління і ОГС відсутність Реєстру суб’єктів, що надають 

соціальні послуги. Це створює незручності й додає роботи структурним 

підрозділам із питань соціального захисту відповідних міських, районних, 

обласних місцевих рад, місцевих адміністрацій та виконкомів. Водночас 

потенційні отримувачі соціальних послуг недостатньо поінформовані, а то і  

зовсім не поінформовані про НДО, що існують на їхній території, і перелік 

соціальних послуг, які можуть у них отримувати.  

 
Висновки до розділу 2 

 

Охарактеризовано низку класифікаційних ознак механізмів державного 

управління. Доведено, що механізм управління є елементом системи 

управління та складною категорією, яка містить такі складники: цілі, 

критерії, ресурси, методи та фактори управління. У розрізі теми нашого 

дослідження вважаємо: механізм державного управління – взаємозумовлена 

сукупність принципів, методів та інших важелів управління, завдяки яким 

реалізуються цілеспрямовані та скоординовані дії органів державної влади 

щодо системи соціальної роботи на всіх рівнях з метою реалізації цілей і 

завдань соціальної політики, що ґрунтуються на законодавчо затверджених 
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імперативах та встановлюють соціальні показники добробуту населення 

(рівень бідності, рівень безробіття, рівень охоплення та якість соціальних 

послуг тощо). Розкрито багаторівневу організаційну структуру державного 

управління розвитком системи соціальної роботи. Окреслено загальну 

систему державного управління соціальною роботою в Україні та його 

механізмів. 

Визначено територіальну диференціацію та ознаки реалізації 

механізмів державного управління розвитком системи соціальної роботи в 

сільській та міській місцевостях. 

Доведено, що практика розмежування повноважень між центральними 

та регіональними державними органами влади відбиває результати пошуку 

оптимального балансу між уніфікацією й чітким адмініструванням за 

владною вертикаллю і гнучким регіональним управлінням, що враховує 

соціально-економічну специфіку регіонів.  

Проведено аналіз функціонування нормативно-правового та ресурсного 

механізмів державного управління розвитком системи соціальної роботи та 

виявлено низку невирішених проблем у правовому, економічному, 

кадровому, мотиваційному та інформаційному аспектах. 

З’ясовано, що організаційний механізм державного управління 

характеризується сукупністю послідовних елементів, які є підґрунтям 

трансформаційних і транзитивних процесів: система конкретних 

управлінських механізмів, у межах якої упроваджуються відповідні 

принципи, функції державного управління, практичні засоби та стимули. 

Проведений аналіз розвитку нормативно-правового і ресурсного 

механізмів державного управління розвитком системи соціальної роботи 

дозволяє стверджувати про взаємопов’язаність та взаємовпливовість цих 

механізмів.  

Узагальнено законодавчі та нормативно-правові документи, що 

регламентують державне управління розвитком системи соціальної роботи на 
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різних рівнях, та визначено прогалини в законодавстві України стосовно 

упорядкування надання соціальних послуг і соціальної підтримки. 

Сформовано нагальні завдання щодо покращання дієвості фінансового 

механізму державного управління розвитком системи соціальної роботи. 

Вони полягають в аналітичному обліку фінансування інших, окрім сфери 

соціального захисту, упроваджуваних дієвих інструментів державного 

управління  системою соціальної роботи (фінансування: державних цільових 

соціальних програм, соціального замовлення, пільгових послуг; залучення 

додаткових коштів). 

Досліджено кадрово-мотиваційний механізм державного управління 

розвитком системи соціальної роботи та достатні умови успішного його 

функціонування залежно від рівня управлінської діяльності.  

Визначено, що якісніше забезпечення державного управління 

розвитком системи соціальної роботи на регіональному або місцевому рівні 

можливе завдяки формуванню єдиної інформаційно-аналітичної системи та 

електронних сервісів у сфері соціального захисту населення. Розкрито 

особливості запровадження принципу транспарентності в державне 

управління в умовах збройного конфлікту на Сході України.  

Обґрунтовано необхідність залучення до вирішення проблем у сфері 

соціальної роботи й підтримки вразливих категорій населення НДО в межах 

реалізації Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Показано переваги та недоліки НДО в наданні соціальних послуг населенню 

порівняно з державними інституціями, простежено динаміку їхнього 

розвитку (2017–2019 рр.), висвітлено проблеми державно-громадського 

міжсекторального співробітництва (партнерства). Встановлено, що 

механізмами взаємодії органів державного управління і ОГС у наданні 

соціальних послуг на сьогодні є: соціальне замовлення, соціальне 

партнерство, місцеві цільові програми, ДПП, соціальне підприємництво.  
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Основні положення та наукові результати цього розділу викладено в 

публікаціях: [312, 313, 320, 321, 323, 331, 332, 333, 334, 336, 340, 347, 348, 

350, 361, 728]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Становлення і розвиток моделей соціальної політики та соціальної 

роботи у країнах ЄС 

 

Українська держава обрала шлях інтеграції до ЄС, який є пріоритетним 

як для зовнішньої, так і для внутрішньої політики країни. Втілення Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію між Україною та ЄС), 

потребує не тільки адаптації національного права до права ЄС, а й 

упровадження європейських соціальних стандартів у систему соціальної 

роботи. Тому своєрідної значущості набуває дослідження зарубіжного 

досвіду становлення та розвитку соціальної політики та соціальної роботи, а 

також механізмів та інструментів державного управління у розвинених та 

транзитивних європейських країнах.  

Значний досвід здійснення соціальної політики і соціальної роботи в 

ЄС показав, що ці країни пройшли шлях від благодійності в соціальній 

підтримці населення до формування «держави загального добробуту», або 

соціальної держави, яка гарантує для своїх громадян оптимальну систему 

соціальної безпеки і соціального захисту. 

Цілком зрозуміло, що відповідна національна орієнтація держави 

загального добробуту має важливий вплив на стратегії і методи соціальної 

роботи. Функції державних органів управління в цьому процесі полягають у 

такому: 

- гарантувати доступ до послуг усім тим, хто має право на отримання 

допомоги; 
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- позбавити споживачів від високих витрат; 

- забезпечити достатність і доступність послуг; 

- сформувати дієву систему соціального захисту. 

Процес розширення ЄС, розвиток міжнародних зв’язків і глобалізація в 

цілому ведуть до розширення діапазону дій соціальної політики, 

інтенсивного розвитку її зовнішнього виміру і правового оформлення її 

досягнень. Намір ЄС разом із виправданим єдиним економічним простором 

побудувати єдиний соціальний простір, що функціонуватиме  відповідно до 

чітко фіксованих юридичних норм, викликаний вимогами часу, викликами 

ХХI ст. 

Як було доведено раніше (підрозділ 1.2), соціальна робота є дієвим 

механізмом упровадження завдань і програм державної соціальної політики. 

Насамперед, у сучасних умовах формування соціальної політики в країнах 

ЄС здійснюється під впливом таких тенденцій [505]: 

- значні демографічні зміни, суть яких полягає в загальному старінні 

населення в державах – членах ЄС і зростання чисельності людей похилого 

віку; 

- активізація участі жінок на ринку праці та зміни в гендерному балансі; 

- досить високий рівень безробіття, особливо серед людей старшого віку; 

- зростання кількості домогосподарств порівняно зі зростанням 

населення, зокрема збільшення кількості домогосподарств без працюючих 

осіб.  

У таких умовах стратегію державної соціальної політики країн ЄС 

спрямовано на забезпечення сталого рівня життя населення, підвищення 

рівня зайнятості, зменшення нерівності в доходах, посилення соціального 

захисту населення й подолання бідності. Водночас державна соціальна 

політика визначає пріоритетні сфери діяльності соціальних служб. Ці 

пріоритети змінюються залежно від конкретних умов соціально-

економічного розвитку тієї чи іншої країни.  
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Роль держави, основ розподілу, економічної та соціальної політики у 

втіленні в життя ефективної системи соціальної роботи вважається важливою 

в побудові тих чи інших ідейних моделей. Наприклад, шведський вчений 

Еспінг Андерсен [642] з урахуванням зазначених детермінант виокремив три 

важливі базові моделі соціального захисту в державах з промислово 

розвиненою економікою: 

ліберальна модель – заснована на принципі виявлення розміру доходів 

громадян і відповідного надання адресної підтримки тим, хто не має доходів 

із певних причин (Великобританія, частково Нідерланди, Іспанія, Італія та 

ін.); 

консервативна модель – заснована на страхуванні та збереженні того ж 

життєвого рівня, який був у період трудової активності, при виході на 

пенсію, під час захворювання, інвалідності тощо (країни Західної Європи – 

Німеччина, Австрія, Франція, Бельгія та ін.); 

соціал-демократична модель – заснована на упровадженні системи 

соціальної підтримки за головним принципом – «хто ти є», і надається 

незалежно від прибутків і трудового статусу одержувача (Скандинавські 

країни). 

Моделі держави загального добробуту може бути класифіковано за 

різними критеріями, які мають вплив на відповідну політику, соціальну 

політику, систему соціального захисту і правові та економічні системи. 

У класифікації R. Titmuss’a [767] надається три моделі: залишкова, 

інституціонально-перерозподільча, індустріальних досягнень/діяльності. За 

класифікаційну ознаку покладено принципи надання державного соціального 

захисту. Саме моделі R. Titmuss’a послужили підґрунтям щодо подальшої 

систематизації різних систем соціальної політики та її складників. Таким 

прикладом є класифікація J. Paime [736] багатоманітних систем пенсійного 

забезпечення: 

- «інституціональна» (задоволення основних потреб за рахунок 

перерозподілу); 
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- «залишкова» (забезпечення базових потреб); 

- «за заслуги на роботі» ( залежить від професійного статусу); 

- «громадянська» (гарантія мінімальної забезпеченості кожному). 

Досить цікавий розподіл режимів соціального захисту (табл. 3.1), серед 

яких левова частка належить європейським країнам, простежується у 

S. Leibfried [700]. 

Таблиця 3.1 

Моделі соціального захисту [700] 

Регіони Назва країни Характеристика моделі 
Скандинавські 
країни 

Швеція, Норвегія, Данія, 
Фінляндія 

Державу соціального добробуту 
реалізовано найбільш повно 

«Бісмаркові» 
країни 

Австрія, ФРН Інституціональна модель, де 
задовольняються основні потреби з певним 
ступенем перерозподілу 

Англосаксонські 
країни 

Великобританія, США, 
Австралія, Нова Зеландія 

Залишкова модель, коли задовольняються 
потреби тільки за заслуги на роботі 

«Південне 
узбережжя» 

Іспанія, Португалія, 
Греція, Італія, Франція 

Соціальний захист тільки на початковому 
етапі 

 
Такий спектр перелічених вище моделей доповнено окремими 

модифікаціями, зокрема, R. Mishra [710] вирізняє ще «соціалістичну» 

(широкий діапазон якісних соціальних послуг для усіх споживачів, які цього 

потребують). 

A. Antonnen, J. Sipila [643] класифікують моделі соціальної обслуго-

вування в європейських державах відповідно до рівня розвитку 

різноманітних соціальних служб (приватних, служб для дітей та літніх 

людей), а також залежно від інституціональних суб’єктів соціальних служб 

(сім’ї, державного, комерційного і некомерційного секторів) (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Моделі соціального обслуговування в розвинених європейських 

країнах [643] 

Критерії/ 
Моделі 

Скандинавська 
модель 

державного 
обслуговування 

Модель 
сімейного 
догляду 

Модель 
обслуговування 

з перевіркою 
потреби 

Модель 
північної 

європейської 
субсидіарності 

Принцип 
організації  

універсалізм; 
доступність; 
надійність 

партнерство; 
родинний догляд 

солідарність субсидіарність 
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Постачальники 
соціальних послуг  

органи місцевого 
самоврядування; 
соціальні служби 

сім'я; некомерційні 
(церковні, 
благодійні та ін.) і 
під контролем 
держави 
(Червоний Хрест, 
соціальні служби 
та ін.), комерційні 
організації 

сім'я; соціальні 
служби; комерційні 
та некомерційні 
організації 

державні установи; 
парапрофесіонали; 
некомерційні 
організації; 
неформальний 
сектор (сім'я, 
сусіди та ін.) 

Роль 
недержавного 
сектору  

обмежена і 
мінімальна 

висока, розвинена 
неформальна (на 
рівні сім'ї) форма 
підтримки 

збільшується 
інтеграція 
комерційних 
організацій 

розвинені форми 
добровільної 
роботи з догляду 

Методи 
фінансування  

податковий; 
платежі 
одержувачів; 
бюджетний 

податковий; 
платежі 
одержувачів; 
бюджетний; 
пожертвування, 
збори 

бюджетний; збори і 
пожертвування; 
страхові внески 

бюджетний; збори і 
пожертвування; 
страхові внески 

Держава  
 

Швеція, Данія, 
Норвегія, Фінляндія 

Греція, Іспанія, 
Кіпр, 
Португалія, Італія, 
Мальта 

Великобританія Німеччина, 
Австрія, 
Нідерланди;  
меншою мірою – 
Франція, Бельгія 

 
Усі моделі соціального обслуговування побудовано за принципом 

децентралізації, тобто повноваження у сфері соціальної роботи закріплено за 

державними органами регіонального і місцевого рівнів управління, а також 

переходом до змішаної економіки, а саме наявністю широкого переліку 

джерел фінансового забезпечення. Структура постачальників соціальних 

послуг розрізняється за видом дії інституціональних обмежень, зокрема 

залежно від домінування ринкових принципів господарювання, рівня 

розвитку економіки, ролі громадянських інституцій (церков, асоціацій, 

професійних спілок) і прийнятої системи цінностей і соціальних стандартів у 

суспільстві, ступеня соціальної відповідальності населення, культурних 

традицій і ментальності.  

Узагалі всюди спостерігається включення недержавного сектору в 

державне управління розвитком системи соціальної роботи і різниться 

традиційним або обумовленим впливом певних факторів за характером 

інтеграції. Дія традиційного характеру інтеграції полягає у високому рівні 

розвитку добровільних (наприклад, парапрофесіонали в Нідерландах) і 

неформальних (наприклад, католицька відповідальність сімей за турботу в 

Італії і Португалії) форм догляду та соціального обслуговування. Типовими 
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причинами перегляду чинних систем соціального обслуговування є ресурсні 

обмеження державного сектору в умовах зростання потреб, зумовленого 

демографічними змінами і впливом криз різної спрямованості. 

Продовженням переліку моделей є моделі соціального захисту, які 

У. Лоренц описав у книзі «Соціальна робота в Європі, яка змінюється» [246]: 

скандинавська, залишкова, корпоративістська, рудиментарна. 

Скандинавській моделі (Швеція, Данія,) притаманні принципи 

універсальності та солідарності в системі соціального захисту, де основний 

вектор спрямовано не тільки на мінімізацію соціальних проблем, але і на  

максимізацію надходжень до бюджету завдяки упровадженню всеохопного 

рівня зайнятості.  

У корпоративістській моделі (Австрія, Німеччина, Нідерланди, 

Швейцарія, частково Франція та Італія) приоритетним принципом є 

субсидіарність, співучасть та партнерство державного, недержавного та 

неформального секторів у сфері соціального захисту.  

У залишковій моделі (Великобританія) основний акцент зроблено на 

підтримці поза ринком праці, равноцінній участі держави і приватного 

сектору у страхуванні, житловому забезпеченні, освіті, охороні здоров’я, 

службах допомоги в громаді.  

Основна риса рудиментарної моделі (Португалія, Іспанія, Ірландія, 

окремі області Італії) – те, що юридичні права на соціальний захист 

мінімальні або законодавчо їх не закріплено. Функції соціального захисту, 

зокрема надання персональних послуг, догляд, держава перекладає на 

волонтерський і неформальний сектори [294, с. 32–36]. 

Зараз у межах ЄС відбувається конгрегація (злиття) цих моделей і 

навіть розширення їхніх рамок. Щоб простежити становлення сучасних 

моделей соціальної політики в європейських державах, необхідно звернутися 

до генези розвитку соціальної роботи й зародження концепцій соціальної 

держави та загального добробуту.  
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У багатьох країнах ЄС використовується корпоративістська модель 

соціальної політики і соціальної роботи. Корпоративістській моделі 

притаманна законодавчо закріплена співучасть державних і громадських 

структур у вирішенні проблем індивіда, групи, громади. Держава делегує 

частину обов’язків із соціального захисту (і перш за все щодо соціального 

страхування) професійним, релігійним та іншим добровільним організаціям 

із дотриманням принципу субсидіарності.  

Вирішальні функції соціальної роботи належать промисловим 

корпораціям і профспілкам. На регіональному і місцевому рівнях соціальною 

роботою займаються місцеві асоціації підприємців, профспілки і держава 

(Німеччина, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, окремі елементи у 

Франції та Італії). Зокрема, для Голландії та багато в чому Бельгії характерна 

так звана «секторизація» (інтереси різних груп населення представляють 

окремі структури). Багато організацій, які займаються соціальною роботою і 

наданням індивідуальних соціальних послуг, формувались як «секторні», 

приватно керовані, але фінансовані переважно державою. Водночас місцева 

влада створювала соціальні служби тільки там, де подібні ініціативи відсутні. 

Етатистську модель соціальної політики орієнтовано на 

централізовану, екстенсивну (що кількісно розширює) і дорогу систему 

соціального забезпечення. Намагання забезпечити рівність приводить до 

сильної державної участі в соціальному обслуговуванні і виплаті соціальної 

допомоги, контроль реалізації державної соціальної політики здійснюється 

місцевими органами влади, підзвітними центральному уряду (Скандинавські 

держави). Левова частка соціального захисту забезпечується через зайнятість 

населення. 

Для країн Центральної, Західної і Північної Європи основними є 

корпоративістська та етатистська моделі соціального захисту. Романомовні 

держави використовують переважно патерналістську модель соціальної 

політики і соціальної роботи, для якої є характерним намагання досягти 

ефективності, використовуючи фонди на забезпечення найбільш вразливих 
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членів суспільства, які не в змозі самі себе забезпечити. Модель вирізняється 

низьким рівнем участі державі у вирішенні соціальних проблем. Основний 

тягар соціального забезпечення лежить на сім’ї та приватних благодійниках. 

У Скандинавських країнах діють змішані моделі, у яких проявляється 

суперечність між корпоративістською та етатистською моделями [408, с. 86–

92]. 

Вочевидь, незважаючи на розмаїття моделей соціальної політики країн 

ЄС, можна стверджувати, що вони є здебільш соціально орієнтованими 

державами. Їх відмінності проявляються у ступені реалізації «соціальності», 

коли загальний добробут вибудовується відповідно до соціально-

економічних умов конкретного суспільства, дотримання принципу 

справедливості та за безпосередньої участі держави. 

Державна соціальна політика країн ЄС в широкому її контексті 

(включаючи витрати на розвиток людського капіталу) є найважливішим 

чинником, що зумовлює одну з головних характеристик сучасного 

європейського суспільства – низький рівень диференціації доходів, значний 

рівень соціальної рівності. 

Останнім часом можна зустріти і спрощений підхід до визначення 

моделей, згідно з яким у сучасному світі розвиваються лише дві моделі 

соціального захисту: ліберальна (залишкова) та соціально-демократична. 

Ліберальна – забезпечення державою рівних можливостей для самореалізації, 

скорочення обсягу соціального захисту. Соціально-демократична модель має 

на меті досягнення соціальної справедливості та подолання нерівності. 

Держава при цьому має гарантувати та забезпечувати визначений рівень 

доходів та соціальних послуг незалежно від трудового внеску. Соціальний 

захист у цій моделі гарантується як норма, а потреби населення є підставою 

для визначення межі соціальних витрат. 

На наш погляд, підсумовуючи і узагальнюючи вищеперелічені моделі 

соціальної політики і соціальної роботи країн ЄС, можна запропонувати 

найбільш оптимальну модель для українського суспільства – це поєднання 
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ліберальної і соціально-демократичної європейських моделей розвитку 

соціальної політики та, відповідно, системи соціальної роботи. 

Передусім європейські країни різняться між собою як за соціально-

економічним розвитком, рівнем соціального розшарування та розвитком 

соціальної сфери, так і, відповідно, за системою соціальної роботи. 

Об’єднання країн Європи в ЄС дозволило створити єдиний страховий 

простір та скоординувати національні законодавства у сфері соціального 

захисту шляхом підписання певних угод. Громадяни країн ЄС, особи без 

громадянства і біженці, які отримали дозвіл на постійне проживання, мають 

однакові права у соціальній сфері в кожній державі ЄС, з якими укладено 

договори про надання послуг на засадах взаємності. Кожен одержувач 

соціальних послуг отримує спеціальний ідентифікаційний номер соціального 

забезпечення (Social Security Identification Number – NISS), який діє в межах 

ЄС. 

Рекомендації МОП про мінімальні рівні соціального захисту № 202 від 

14 червня 2012 р. містять керівні принципи, які повинно бути враховано під 

час розроблення базових соціальних гарантій на національному рівні. 

У документі стверджується, що право на соціальне забезпечення є 

невід’ємним правом людини. Базові соціальні гарантії стають важливим 

інструментом державного управління не тільки для «запобігання і 

скорочення масштабів бідності, нерівності, соціальної ізоляції і соціальної 

незахищеності, але заради «досягнення рівних можливостей, гендерної і 

расової рівності» [283]. 

Відзначимо, що концепції соціальної держави, держави загального 

добробуту виникли в Європі в кінці ХІХ ст. Ідеологія колективної 

солідарності дозволила в різних країнах західної цивілізації втілити моделі 

«соціальної держави» (в німецькомовних країнах) і «держави загального 

добробуту» (в англомовних країнах) за рахунок вирішення проблем 

справедливого суспільного розподілу і перерозподілу в умовах вільного 

ринку. 
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На сьогодні сформована європейська соціальна модель – «це набір 

принципів, цінностей, спільних для європейських країн, візія суспільства, в 

якому стабільне економічне зростання поєднується з постійним покращенням 

умов життя та праці його громадян» [682, с. 30]. 

Е. Ґіденс, англійський соціолог [82], наприкінці ХХ ст. виокремив 

суттєві риси дієвої європейської соціальної моделі: 

1. Державне регулювання, високий рівень податків у ВВП. 

2. Потужна соціальна система, яка гарантує захист усім верствам 

населення, але в першу чергу – уразливим категоріям. 

3. Лімітування формування економічних та інших форм нерівності. 

4. Збільшення ролі профспілок та організацій, які виражають права 

найманих працівників 

5. Зростання добробуту та створення нових робочих місць. 

Дослідник наполягає на оновленні європейської соціальної моделі та 

перетворенні її в «соціальну інвестиційну державу». 

Що стосується європейських соціальних стандартів як одного з дієвих 

інструментів нормативно-правового механізму державного управління, то в 

країнах ЄС історично виникло кілька різновидів теоретичних концепцій 

соціальної держави та кілька варіантів їхньої практичної реалізації з точки 

зору характеру взаємодії ринкової системи, інституту держави і 

громадянського суспільства. Незважаючи на певні відмінності в соціальному 

розвитку європейських країн, усі ці моделі декларують відданість спільним 

гуманітарним цінностям, інтересам і правам людини та прагнення 

відповідати моделі політики, яка отримала назву «Європейська соціальна 

модель» [673]. 

У 1980-х рр. правову базу соціальної політики ЄС було розширено 

завдяки прийняттю двох важливих документів: Єдиного європейського акта 

(1986 р.) і Хартії основних соціальних прав трудящих Співтовариства 

(1989 р.). Якщо Єдиний європейський акт уперше поставив завдання 

формування єдиного соціального простору і знаменував собою новий підхід 
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до гармонізації національних законодавств у соціальній сфері та приведення 

їх у відповідність до права ЄС [156], то другий документ окреслив головні 

цілі соціальної політики Євросоюзу [603]. 

На нашу думку, європейські соціальні стандарти – це впорядкований 

комплекс єдиних вимог між державами – учасницями ЄС щодо встановлення 

для своїх громадян соціальної безпеки і можливостей соціального розвитку з 

метою реалізації ними соціальних прав і свобод. Головні нормативні акти 

ЄС, що становлять основу реалізації нормативно-правового механізму 

державного управління розвитком системи соціальної роботи і містять 

соціальні стандарти, наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Основні нормативні акти ЄС, що містять соціальні стандарти [154] 

№ 
з/п 

Нормативний акт Дата прийняття Місто, де прийнято 

1 Європейська конвенція про 
соціальну та медичну допомогу та 
Протокол до неї (ETS № 14) 

11.12.1953  Париж 

2 Європейська соціальна хартія (ETS 
№ 35) 

18.10.1961  Турин 

3 Європейський кодекс соціального 
забезпечення (ETS № 48) та 
Протокол до цього Кодексу (ETS 
№ 48а) 

16.04.1964  Страсбург 

4 Європейська конвенція про соці-
альне забезпечення (ETS № 78) та 
додаткова угода щодо застосування 
цієї Конвенції (ETS № 78а) 

14.12.1972  Париж 

5 Додатковий протокол до 
Європейської соціальної хартії (ETS 
№ 128) 

05.05.1988  Страсбург 

6 Європейський кодекс соціального 
забезпечення (переглянутий) (ETS 
№ 139) 

Європейський 
кодекс соціального 

забезпечення 
(переглянутий)  

(ETS № 139) 

Рим 

7 Європейська соціальна хартія 
(переглянута) (ETS № 163) 

03.05.1996  Страсбург 

8 Єдиний європейський акт (Single 
European Act – SEA) 

17.02.1986  Люксембург 

9 Хартія співтовариства про основні 
соціальні права працівників 

09.12.1989  Страсбург 

10 Хартія основних прав ЄС 07.12.2000  Ніца 
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Соціальна політика, соціальне забезпечення і соціальна робота в 

західноєвропейських країнах концептуально спираються на Європейську 

соціальну хартію, яку було прийнято 18 жовтня 1961 р.  

Ключові цілі Європейської соціальної хартії, сформульовані в її 

преамбулі: користування соціальними правами без дискримінації, 

поліпшення рівня життя, підвищення добробуту населення держав, які 

приєдналися до неї і ратифікували її в повному обсязі або в межах 

обов’язкового мінімуму. 

Досить вагомою стала публікація ще трьох програмних напрацювань: 

1. Біла книга «Про зростання, конкурентоспроможність і зайнятість: 

виклики та шляхи для вступу в XXI століття» (1993 р.). 

2. Зелена книга «Європейська соціальна політика: міркування для 

Союзу» (1993 р.). 

3. Біла книга «Європейська соціальна політика: шлях для Союзу» (1994 р.).  

Необхідно зауважити, що основний наголос у цих книгах зроблено на 

загальних пріоритетних напрямах формування єдиної соціальної політики 

для всіх країн ЄС.  

Найсуттєвішою подією було затвердження ООН у 2016 р. Sustainable 

Development Goals (SDG) – Цілей сталого розвитку. Цей документ містить 

17 статей, що спрямовані на підвищення соціального добробуту всіх людей 

до 2030 р. Тому Європейське відділення Міжнародної ради з питань 

соціального забезпечення (International Council on Social Welfare, далі – 

ICSW) пріоритетним напрямом у сфері міжнародного співробітництва вважає 

оновлення національних моделей соціальної роботи в контексті сталого 

розвитку. Зважена соціальна політика і соціальна робота сприяють 

всебічному соціально-економічному зростанню європейських країн – за 

рахунок розвитку людського капіталу та підвищення продуктивності праці, а 

також підтримки внутрішнього попиту і структурної перебудови 

національних економік. 
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В європейських країнах в основу засад соціальної політики закладено 

ідеї соціальної держави та соціально орієнтованої ринкової економіки, які 

розкриваються через сукупність інваріантних властивостей соціальних 

інститутів:  

- визнання соціальних прав громадян і взяття державою на себе 

соціальних зобов’язань;  

- соціальна підтримка для всіх членів суспільства;  

- існування державних систем соціального захисту; 

-  прийняття державою відповідальності за рівень добробуту громадян;  

- існування інститутів громадянського суспільства, і насамперед 

інституту соціального діалогу.  

Принципові аспекти вносить у зміст європейської соціальної політики 

концепція розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки, у якій 

соціальна політика посідає статус інвестиційної, а не тільки видаткової 

сфери, а зайнятість є метою економічної політики, а не її наслідком. Такий 

підхід сприяв розширенню зусиль ЄС у сфері ідеологічного й інституційного 

забезпечення зайнятості та соціальної політики, «запуску» методу відкритої 

координації [154]. 

Аналіз досвіду організації та розвитку соціальної роботи в 

європейських країнах [408, с. 20–24] дозволив виокремити найбільш важливі 

напрями соціальної роботи:  

- соціальна робота в громаді (соціальний розвиток громади – це 

практична модель соціальної роботи в багатьох країнах сучасного світу. Мета 

цього виду діяльності – покращити соціальні та економічні умови життя 

людей за допомогою їхньої соціальної інтеграції та активізації); 

- вулична соціальна робота («аутріч-робота» – метод взаємодії з 

уразливими групами клієнтів (споживачі наркотиків, працівники 

комерційного сексу, люди без визначеного місця проживання); 

- соціальна робота в закладах охорони здоров’я (захист прав пацієнтів, 

соціальна адаптація хворих людей до перебування поза стаціонаром після 
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закінчення лікування, організація догляду та медичного обслуговування 

хворих людей вдома після курсу інтенсивної терапії, трудотерапія інвалідів); 

- превентивна соціальна робота (профілактика ризиків та захворювань, 

наркоманії, алкоголізму, розроблення програм з оздоровлення населення); 

- соціальна робота в освітніх установах (робота з дітьми та студентами, 

які важко адаптуються до нових освітніх програм; допомога в захисті 

соціальних прав студентів, організація їхнього соціального життя; допомога 

іноземним студентам); 

- соціальна робота з різними категоріями дітей, які потребують 

соціального захисту та підтримки; 

- соціальна робота на підприємствах (розвиток людського потенціалу, 

профілактика безробіття, організація перепідготовки та перекваліфікації, 

професійного навчання, психологічна адаптація осіб, змушених міняти 

професію); 

- соціальна робота в системі правоохоронних органів (допомога слідству 

у підготовці необхідних документів для судових інстанцій, участь 

соціального працівника в судовому розгляді. У суді соціальний працівник 

виступає в ролі адвоката або захисника інтересів клієнтів, найчастіше 

неповнолітніх, інвалідів або людей похилого віку); 

- соціальна робота у пенітенціарних установах (консультування 

ув’язнених, а також допомога в їхній адаптації до життя в ізоляції від 

суспільства. Деякі фахівці займаються психіатрією і виконують обов’язки 

медичних працівників у тюремних медичних службах); 

- соціальна робота в геронтологічних центрах (поліпшення системи 

соціального забезпечення, посилення підтримки літніх людей з боку сім’ї та 

родичів. У роботі з людьми похилого віку в спеціальних геронтологічних 

центрах, стаціонарах, напівстаціонарах, центрах денного перебування 

соціальні працівники надають соціально-медичні, соціально-педагогічні, 

психологічні послуги); 
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- «супервізія» у соціальній роботі (для вирішення проблем професійного 

вигоряння та підвищення рівня професіоналізму соціальних працівників 

існують фахівці – супервізори, які виконують освітню, пітримувальну, 

контрольну функції): 

- соціальна робота з мігрантами та біженцями (трудова та професійна 

адаптація мігрантів, вирішення питань їхніх матеріальних труднощів, 

формування гармонійної системи відносин мігрантів із місцевим населенням, 

запровадження системи правового захисту мігрантів, припинення й 

недопущення всіх форм дискримінації); 

- соціальна робота з людьми, які мають інвалідність (консультаційні 

послуги та підтримка, догляд, супроводження, проживання в соціальних 

сім’ях або будинках, реалізація права на працю для людей з обмеженими 

можливостями, організація групового проживання або проживання з 

отриманням послуг) та ін. 

Значна частина програм соціально-правового захисту і соціальної 

роботи в зарубіжних країнах здійснюється організаціями, які не є 

державними соціальними службами. Такі організації існують вже багато 

десятків років, здійснюють свою діяльність одночасно в декількох країнах і 

зарекомендували себе як ефективні суб’єкти соціальної роботи на 

міжнародному рівні [324]. Серед них: Дитячий фонд ООН, або ЮНІСЕФ 

(UNICEF), Міжнародна релігійно-філантропічна організація «Армія 

Спасіння», Міжнародний рух «Анонімні алкоголіки і анонімні наркомани», 

Міжнародний Червоний Хрест, Організація «Міжнародна амністія», 

Міжнародна федерація соціальних працівників та ін. 

Необхідно звернути увагу на Європейське відділення ICSW, що з 

2007 р. має статус незалежної неурядової організації, активно взаємодіє з 

Радою Європи і входить до Комісії у справах неурядових організацій. У 

пріоритетні напрями діяльності регіонального відділення входять завдання: 

подолання бідності, соціальної ізоляції та сегрегації вразливих груп 

населення, організація соціального захисту та обслуговування громадян 
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похилого віку, людей з інвалідністю, дітей та молоді, емігрантів і вимушених 

переселенців. Діяльність відділення здійснюється на членські внески, що 

надходять від національних комітетів ICSW [682].  

ICSW – неурядова організація, що займається питаннями соціальної 

справедливості, соціального захисту та соціального розвитку, твердо 

переконана, що розв’язання питань нерівності та скорочення бідності 

вимагає поєднання прав людини та соціального захисту окремих осіб та 

громад. Сьогодні Європейське відділення ICSW своїм пріоритетним 

напрямом e сфері міжнародного співробітництва вважає оновлення 

національних моделей соціального захисту населення в контексті сталого 

розвитку. Головна місія ICSW полягає у просуванні всіх форм соціально-

економічного розвитку, спрямованих на скорочення бідності, зменшення 

вразливості населення у світі [349]. ICSW має статус спостерігача і 

консультанта при таких міжнародних організаціях, як ООН, ЮНІСЕФ, 

ЮНЕСКО, МОП, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та 

користується доступом до джерел інформації з питань соціальної сфери, 

впливає на формування соціальної політики у світовому масштабі. 

Організація здійснює діяльність, спрямовану на сприяння соціальній 

справедливості, солідарності та соціальному розвитку в країнах світу.  

Необхідно звернути увагу на активну участь громадських об’єднань у 

формуванні громадської думки, публічної політики, а також її реалізації та 

оцінюванні. 

Значної уваги приділяється вивченню громадської думки, що 

здійснюється шляхом проведення соціологічних досліджень і спостережень; 

створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, 

відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних ЗМІ для 

визначення позиції різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін 

тощо. 

На нашу думку, доречно звернути увагу на досить поширені в 

демократичних західноєвропейських державах форми співпраці 
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громадськості та органів державного управління в організації й наданні 

соціальної підтримки різним уразливим категоріям населення (рис. 3.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Форми співпраці громадськості та органів державного 

управління 

При цьому громадські ради виконують не лише консультативно-

дорадчу функцію, а й забезпечують громадський контроль діяльності органів 

влади у певних сферах. А публічні громадські обговорення спрямовано на 

організацію та проведення конференцій, форумів, громадських слухань, 

засідань, круглих столів, зборів, зустрічей із громадськістю, теле- або 

радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних консультацій.  

Тому, відповідно до вказаних принципів, соціальні послуги повинні 

бути децентралізованими, автономно керованими, відповідної якості, а 

втручання держави у процес надання їх – мінімальним. У зазначених країнах 

у ході децентралізації соціальних послуг держава делегувала місцевим 

органам влади, НДО повноваження, ресурси та відповідальність щодо 

надання багатьох видів таких послуг за рахунок упровадження ще одного 

дієвого інструменту державного управління розвитком системи соціальної 

роботи – соціального контракту. 
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Унаслідок застосування соціального контрактування роль держави і 

місцевих органів влади в наданні соціальних послуг суттєво змінилися: вони 

поступово відійшли від прямого надання послуг, а стали визначати та 

виставляти соціальні послуги на тендер, укладати відповідні контракти, 

зберігаючи за собою право здійснення моніторингу виконання укладеного 

контракту, якості послуг і використання наданих коштів. Завданням 

посадових осіб місцевої влади та органів самоврядування у процесі 

соціального контрактування стало: визначення видів соціальних послуг; 

організація проведення конкурсу на їхню закупівлю; сприяння розвитку 

ринку соціальних послуг.  

Як наслідок, держава та місцеві органи влади отримали змогу 

зосередити свої зусилля на встановленні пріоритетів, формуванні соціальної 

політики та прийнятті важливих рішень у системі надання соціальних послуг 

як своєї основної функції. У досліджуваних країнах неприбуткові організації 

складають більшу половину загальної кількості суб’єктів, що надають 

соціальні послуги. Залучення таких організацій до надання соціальних послуг 

дало змогу отримати важливу перевагу − привнесення ними доданої вартості 

(added value), тобто додаткові вигоди для даних послуг (краща ціна, якість 

послуг тощо). Показовим прикладом є порядок залучення громадських 

організацій до надання соціальних послуг у Португалії:  

1. Уніфікований підхід до фінансування державної допомоги у рамках і 

соціального забезпечення, і соціальних послуг пропорційно до певного 

«кошику доходів», до якого належить одержувач соціальних послуг. 

2. Уніфікований підхід до критеріїв залучення ОГС до надання 

соціальних послуг, що потребує визнання їхнього суспільно корисного 

статусу, і відсутність дискримінації ОГС на користь державних установ або 

приватного бізнесу. 

3. Пріоритет особливих потреб і захисту прав одержувачів державної 

допомоги і соціальних послуг. 
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4. Уніфіковані вимоги до стандартів соціальних послуг і контролю 

якості, вибірковий (рандомний) державний аудит.  

У результаті в Португалії у 2015 р. приблизно 4 600 ОГС виконували 

понад 12 500 контрактів на надання соціальних послуг [760, с. 9]. 

Інституціональний і організаційний механізм державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в країнах ЄС реалізується через 

соціальні служби різної спрямованості та для різних категорій населення. 

Для реалізації завдань соціального обслуговування й соціальної роботи 

в зарубіжних країнах було створено і функціонують спеціальні служби 

(установи). Ці установи поділяються на загальнопрофільні та спеціалізовані. 

Загальнопрофільними службами соціального обслуговування і соціальної 

роботи є установи, що покликані обслуговувати населення громади, комуни, 

муніципалітету, інших адміністративно-територіальних утворень, у ФРН – 

соціальні відділення, у Швеції – бюро соціальних послуг [729]. 

Найбільш поширені служби такого роду: центри сімейного виховання і 

сімейної консультації, лікувально-профілактичні установи, будинки з 

організації вільного часу молоді, жіночі кризові центри, притулки для 

підлітків, наркологічні служби, молодіжні центри подолання кризи, 

витверезники, інтернати-лікарні, притулки, диспансери, установи для роботи 

в громадських місцях, в’язницях і школах та ін. 

Зокрема, у Бельгії концепція розвитку соціальних служб ґрунтується на 

розвитку PMS (Psychological Medicine Service – центрів психолого-медико-

соціального супроводу), які виникли на базі наявних раніше 

профорієнтаційних центрів і психологічних служб-центрів, які займаються 

питаннями дитинства, ранньої інтеграції в суспільство, профілактикою 

соціальних відхилень і дезадаптації особистості майбутнього громадянина. У 

Німеччині основними сферами соціальної роботи є: робота з сім’ями та 

молоддю; робота в службі охорони здоров’я; робота зі злочинцями; 

громадські акції з надання допомоги безробітним. 
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Основні напрями соціальної роботи в Австрії включають у себе 

послуги, денні й заочні, з розроблення політики на ринку праці, 

позашкільного догляду за дітьми, обслуговування будинків для людей 

похилого віку та будинків для дуже літніх людей, забезпечення зайнятості 

для людей з інвалідністю, а також консультування й допомогу особам з 

особливими проблемами (наприклад, для жінок, які піддаються насильству в 

сім’ї, дітей, які потерпають від  наркотичної залежності, чи наркозалежних 

осіб; бездомних осіб або осіб, які перебувають під загрозою втрати своїх 

будинків; осіб, звільнених із місць позбавлення волі, або осіб, які шукають 

притулку). У цілому державний сектор відіграє домінантну роль у наданні 

соціальних послуг у таких сферах, як догляд за дітьми, будинки для людей 

похилого віку та будинки для дуже літніх людей. Іншими постачальниками 

послуг є приватні та некомерційні організації, зокрема великі організації з 

давніми традиціями в цій сфері (церковні об’єднання; асоціації, пов’язані з 

політичними партіями; інші регіональні благодійні організації) і численні 

дрібні організації. Систему соціальних послуг в Австрії організовано за 

регіональним принципом і адміністровано муніципалітетами в дев’яти 

регіонах. 

Огляд зарубіжних практик [711, 738] дозволив нам виокремити 

стрижневі вектори удосконалення чинних моделей соціальної політики і 

соціальної роботи: 

- введення ринкових механізмів у систему надання соціального 

обслуговування (укладання контрактів із приватними постачальниками, 

оплата послуг ваучерами або через соплатежі; Швеція, Великобританія); 

- розвиток системи вільного вибору видів послуг, форм 

обслуговування, постачальників та ін. (Німеччина, Франція, з 2009 р. Швеція, 

з 2013 р. Іспанія); 

- посилення зв’язків з інститутами громадянського суспільства та 

одержувачами у процесі надання соціальних послуг, що сприяє 

персоналізації послуг, оптимізації витрат, підвищення якості обслуговування, 
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розвитку добровільних форм підтримки (з 2014 р. Нідерланди; з 2015 р. 

Іспанія); 

- децентралізації, тобто передавання функцій у сфері соціального 

обслуговування на місцевий рівень (повна відповідальність муніципалітетів 

Швеції, Польщі, Словаччини та інших країн у сфері догляду за літніми 

особами та людьми з інвалідністю тощо). 

В основу реформ модернізації покладено ідею інтегрування діяльності 

державних, прибуткових організацій та НДО в єдину ефективну систему 

надання соціальних послуг, яка має гарантувати можливість вибору та 

отримання клієнтом соціальної послуги найвищої якості за мінімальних 

витрат на її фінансування з боку держави. Особливості європейського 

досвіду залучення НДО до системи соціальної роботи схематично зображено 

на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Європейський досвід залучення НДО 
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Принципи: 
 права та гарантії дотримання прав; 
 рівні можливості; 
 загальна відповідальність; 
 відповідальність держави; 
 системи соціального партнерства; 
 збереження та розвиток 

Результати: 
пріоритетність у загальній державній політиці соціальних завдань, що забезпечують:  
 соціальну стійкість та відсутність соціальних конфліктів у країні (регіоні);  
 частку населення, яке знаходиться за межею бідності, не вищу за рівень безробіття;  
 рівень безробіття, що не перевищує «природного» рівня (до 5 %);  
 диференціацію населення за доходами на рівні природно-економічних (не вище 1 : 10);  
 тривалість життя в країні, вищу за середньосвітовий рівень 
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Упродовж останніх років в інституціях і країнах ЄС активно й широко 

проводиться модернізація системи соціальної роботи шляхом розроблення й 

упровадження інноваційних інструментів, механізмів, які через нормативно-

правові акти регламентують управлінський вплив держави в цій сфері. Серед 

європейських вчених, дослідників і фахівців у соціальній сфері ведуться 

дискусії щодо визначення в умовах ринкової економіки нового значення та 

формату надання соціальних послуг, розроблення та упровадження 

механізмів, адекватних умовам ринку та конкуренції. 

Одним зі шляхів реформування системи соціального захисту також є 

врахування матеріального стану особи з метою надання допомоги 

безпосередньо тому, хто її потребує, а не тому, хто може забезпечити себе 

сам. Цією методикою найбільше користується Великобританія. Матеріальний 

стан особи враховується при виплаті 34 % усіх видів соціальної допомоги. 

В Іспанії, на додаток до структурних реформ, уведених за останні роки, 

уряд нещодавно оголосив про припинення фінансування 

місцевої/громадської мережі соціальних послуг, які історично були 

головними воротами в державі загального добробуту. Значна частина 

соціальної роботи, якщо не професія в цілому, знаходиться під загрозою 

зникнення. У той час, коли попит на соціальні послуги різко зріс, у 

південноєвропейських країнах простежується скорочення базових соціальних 

послуг для вразливих категорій населення. Крім того, «реструктуризація» 

держави загального добробуту також означає, що більшість пільг і послуг, 

доступних користувачам послуг з обмеженими можливостями або з 

безробіттям і бідністю, було або припинено, або скорочено. Соціальна робота 

в Португалії, Греції, Іспанії трансформується на рівень благодійної 

діяльності й соціальної підтримки з боку сім’ї [729]. 

Необхідно відзначити, що реальна соціальна політика і соціальна 

робота будується не відповідно до теоретичних моделей, а згідно з 

історичними, культурними, економічними і політичними умовами. І 

одночасно у країнах ЄС іде процес децентралізації з метою спонукати місцеві 
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громади самостійно вирішувати свої проблеми і надати їм більше 

можливостей для кооперативного вирішення проблем соціальної допомоги. У 

Голландії, Франції та Німеччині відзначається тенденція до збільшення 

громадського управління в соціальній сфері. У Франції намічається 

спрощення порядку страхування і перетворення його на більш універсальну 

систему. 

Соціальні системи Скандинавських країн, які ставлять собі за мету 

охоплення кожного члена суспільства, нині зсуваються від державно  

регульованої моделі до більш гнучкої, що орієнтується на органи місцевого 

самоврядування. Вживається заходів до оновлення державного сектору 

соціальної роботи, щоб зробити його більш ефективним, надати велику 

свободу дій і навіть приватизувати частину цього сектору. 

Варто зазначити, що уряди європейських країн прагнуть зменшити 

рівень виплат, особливо для безробітних та зберегти стимули до праці. 

Незважаючи на існування складної системи соціального захисту, надання 

допомоги різних типів, у країнах ЄС домінує норма, за якою молодь та 

населення середнього віку, а останнім часом також жінки, для одержання 

допомоги повинні бути активними на ринку праці. Вищий рівень допомоги і 

більша тривалість виплати зменшують бажання у працівників шукати роботу 

чи прийняти пропозицію працювати, а це не прискорює скорочення 

чисельності безробітних [335]. 

Проте, на наш погляд, Уряд України не може одночасно підтримувати 

такий рівень оподаткування, який існує в країнах ЄС, та високі темпи 

зростання економіки, необхідні для зменшення бідності. Тому слід уникати 

застосування універсальних систем соціального забезпечення такого типу, 

що існують у багатьох західноєвропейських країнах. 

Отже, значення запровадження соціальних стандартів ЄС у національне 

законодавство полягає в тісному співробітництві України з ЄС в інтересах 

встановлення соціальної стабільності для громадян України. Для цього 

необхідно здійснити комплекс організаційних і правових заходів з метою 
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настання позитивних правових наслідків для учасників правовідносин у 

сфері національного соціального законодавства, аналогічних тим, що 

настають для громадян ЄС.  

Вивчати досвід країн – членів ЄС потрібно для того, щоб окреслити 

базіс побудови та провести ефективні реформи державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в українському суспільстві. Адже 

метою державної політики країн – членів ЄС є не лише економічне 

зростання, але й ефективність державної соціальної політики, яку вони 

проводять, стосується вирівнювання життєвих можливостей, соціальної 

справедливості, соціального захисту, єдності та стабільності. 

 

3.2. Особливості механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в європейських транзитивних країнах 

 

Постсоціалістичні країни Європи знаходяться в стані перехідного 

процесу (транзиції), який супроводжується глибокими структурними змінами 

в соціальній, економічній, політичній і культурній сферах життя суспільства. 

Чим складніший перехід, тим важливішою є роль держави (державної 

політики та управління) в цьому процесі й тим більша «ціна помилковості» 

такої політики, яка вимірюється соціальними витратами (падінням рівня 

життя, безробіттям, зростанням рівня бідності тощо) транзитивного процесу. 

Для розуміння сутності різних варіантів і моделей суспільного розвитку 

необхідно чітко уявляти характер стратегії реформ, функціонування сучасних 

ринків праці, структуру і призначення грошової соціальної допомоги, а також 

заходи, необхідні для успішного функціонування механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи в цих країнах.  

Зокрема, транзицією зветься процес відмови від соціалістичної 

концепції розвитку центральноєвропейських та східноєвропейських країн, які 

до 1990-х рр. належали до соціалістичного табору [111, с. 209].  
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Транзитивність українського суспільства є загальновизнаним фактом, 

тому що всі його структурні елементи знаходяться у стані реформування або 

у стадії створення [139, с. 106]. Останнім часом ця дефініція розглядається в 

економічному, правовому, соціальному, культурологічному та інших 

аспектах. Транзитивний процес у країнах Центральної і Південно-Східної 

Європи є відображенням трьох складників (політичного, економічного та 

інституційного переходів), але, на нашу думку, його необхідно доповнити ще 

одним елементом – соціальним переходом (рис. 3.2). 

 

 
 
 
 
 
 

 

Рис.3.3. Складники транзитивного процесу в країнах Центральної 

і Південно-Східної Європи 

 

Розкриємо сутність кожного компонента транзитивного процесу в 

постсоціалістичних країнах ЄС: 

- політичний: перехід від повністю контрольованої державою 

централізованої політичної системи до більш децентралізованої і 

демократичної форми державного управління;  

- інституційний: перехід від інституційної системи централізованого 

планування до інститутів ринкової економіки; 

- економічний: перехід до нових ринкових відносин; 

- соціальний: трансформація соціальної сфери, наближення соціальних 

послуг до споживача. 

Досвід трансформаційних перетворень майже всіх сфер 

життєдіяльності суспільства у транзитивних країнах Європи є вельми 

корисним для Української держави у площині проведення швидкого й 

політичний 
перехід 

соціальний 
перехід 

економічний 
перехід 

інституційний 
перехід 

Транзитивний процес 
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результативного реформування у соціальній сфері. Першочерговими 

завданнями у постсоціалістичних країнах ЄС були [56]: 

1. Руйнування адміністративно-тоталітарної системи управління. 

2. Формування нової системи в умовах ринкової економіки. 

3. Реалізація екстрених заходів у зв’язку з різким падінням рівня життя 

більшості населення. 

Ключовим механізмом державного управління на той момент був 

економічний, упроваджуваний за двома сценаріями: швидка «шокова» 

терапія і поступова градуалістська стратегія. Перший сценарій було 

реалізовано в Польщі і частково в Румунії та країнах Балтії, і він 

характеризувався відмовою від багатьох соціальних програм. Другий 

сценарій базувався на принципах послідовності, еволюційності, його було 

здійснено в Угорщині. У Словаччині, Словенії, Румунії, Болгарії, країнах 

Балтії було застосовано елементи обох сценаріїв, коли одразу приділялося 

увагу і законодавчому забезпеченню, і дотриманню соціальних стандартів. 

Водночас у цих державах також простежувалося збільшення чисельності 

населення, яке опинилося за межею бідності, – якщо у 1989 р. його 

чисельність становила 14 млн осіб, то в 1995 р. вона збільшилася в 10 разів – 

до 147 млн осіб [681].  

У таких країнах, як Болгарія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Латвія, 

Литва, Естонія, Польща, Румунія, Словенія, перехід до ринкових відносин 

відбувся в 90-х рр. ХХ ст., спровокувавши низку гострих соціальних 

проблем: 

- зміни в рівні та якості життя населення; 

- погіршення соціальної інфраструктури та появу реальної загрози 

людському потенціалу країн; 

- загострення проблем зайнятості; 

- посилення диференціації населення; 

- поширення масової вторинної зайнятості як форми адаптації населення 

до нових умов; 
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- несумісність ціннісних орієнтацій населення та економічних реформ; 

- зміни в соціальній структурі суспільства, появу нових і зміну старих 

соціальних груп. 

Відповідно, в умовах переходу до ринкових відносин першочерговим 

завданням органів державної влади в європейських транзитивних країнах 

стало проведення реформ у соціальній сфері [309]. Під час розроблення й 

реалізації тих чи інших аспектів реформування соціальної сфери 

враховувалося успішну практику розвинених капіталістичних країн Європи і 

норми міжнародних актів про соціальні права, зокрема Європейської 

соціальної хартії. Низка країн Східної Європи, зокрема Угорщина, Польща, 

Румунія, Словаччина, Україна, Чехія, у 1997 р. приєдналися до Європейської 

соціальної хартії.  

Натомість країнам ЦСЄ вдалося досить швидко (від 10 до 15 років) 

подолати перехідний етап за рахунок залучення інститутів громадянського 

суспільства, упровадження ефективних заходів боротьби з безробіттям, 

створення справедливої системи соціального забезпечення, хоча і з 

підвищенням пенсійного віку (у зв’язку зі старінням населення і збільшенням 

тривалості життя). 

Одночасно з реформуванням економічного механізму державного 

управління в країнах ЦСЄ почалося вдосконалення нормативно-правового та 

організаційного механізмів державного управління. Було прийнято закони, 

що визначали цілі й нормативи надання різних видів грошової та натуральної 

соціальної допомоги особам, які вимушено опинилися в складних життєвих 

умовах у період  переходу від планової до ринкової економіки, а також 

створення соціальних служб при місцевих органах влади для надання 

допомоги населенню в кризових ситуаціях. Зокрема, фінансовими 

інструментами державного управління в соціальній сфері стали прийняті 

державні програми компенсацій із безробіття та перенавчання, які знизили 

соціальні витрати структурної перебудови та приватизації підприємств. 

Розпочався процес залучення альтернативних бюджетних і позабюджетних 
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джерел фінансування соціальної допомоги, зокрема і за рахунок доходів від 

приватизації та іноземної допомоги. Крім того, розроблялося й нові для цих 

країн схеми і порядок соціального захисту найбільш вразливих груп 

населення. 

Відповідно до нової логіки добробуту було введено нову систему 

допомоги, спрямовану на перехід до ринково орієнтованої держави 

загального добробуту. Система ґрунтувалася на напівіндивідуальній 

відповідальності. Держави добробуту ЦСЄ можуть фактично розглядатися як 

лабораторія, у якій перевіряються нові інструменти соціальної політики (такі 

як трирівнева пенсійна схема або мінімальний прожитковий рівень), а якщо 

виникають проблеми, ці інструменти негайно модифікуються й адаптуються 

до нових потреб [656]. 

Особливістю розвитку концепції соціальної держави в ЦСЄ є 

орієнтація на досвід більш розвинених європейських країн, використання 

місцевою владою зарубіжних концепцій і упровадження запозичених ззовні 

інститутів та інструментів соціальної політики відповідно до поточної 

ситуації [660].  

З досвіду розвинених країн Заходу було перейнято у першу чергу 

розв’язання проблем соціального захисту бідних в умовах проведення 

радикальних реформ. В основі цих завдань пропонувалося створення такої 

моделі соціальної політики й соціальної роботи, за якої акцентувалося увагу 

на підвищенні ролі страхових внесків, систематизації різних видів виплат і 

послуг, переході від зрівняльного надання соціальної допомоги до адресної, 

суворої диференціації засобів у визначенні термінів, розмірів допомоги 

залежно від соціальної ситуації. 

За даними дослідження [707, 764], можна виділити три етапи 

реформування соціальної сфери у транзитивних країнах Європи (рис. 3.4).  

Виділення цих трьох етапів соціальних реформ має умовний характер і 

може бути застосовано, головним чином, до країн Вишеградської групи 

(Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини), де перетворення були найбільш 
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послідовними. Слід, однак, відзначити, що, стикаючись зі схожими 

проблемами, уряди країн ЦСЄ часто приймали різні управлінські рішення, 

орієнтуючись на відмінні підходи до соціальної політики [315]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 3.4. Етапи реформування соціальної сфери у транзитивних країнах 

Європи 

Перший етап реформ характеризувався упровадженням термінових 

соціальних програм зі скорочення безробіття й надання соціальної допомоги. 

Однак на цьому етапі не тільки було реалізовано тимчасові надзвичайні 

заходи, але і зроблено перші кроки для майбутніх довгострокових реформ. 

У сфері безробіття і соціальної допомоги це введення страхування з 

безробіття, а також створення базової мережі соціального захисту. Метою 

сімейної політики було пом’якшення деяких витрат перехідного періоду, 

оскільки директивні органи в регіонах розглядали захист сім’ї як найбільш 

ефективний спосіб зниження бідності. 

У 1990-х і на початку 2000-х рр. у посткомуністичних країнах склалися 

дві основні тенденції. По-перше, перехід від комунізму до демократії і 

I етап 
90-ті рр. 
ХХ ст. 

зміст реформування 

Застосовування екстрених заходів, спрямованих на зниження 
негативних наслідків переходу до ринку, включаючи суттєве 
зростання безробіття, що було наслідком приватизації державних 
підприємств. Основною метою соціальної політики в перші роки 
трансформації була допомога незахищеним верствам населення, 
а конкретні заходи запозичувалися з досвіду Великобританії та 
інших країн з ліберальною моделлю 

II етап 

2000–
2010 рр. 

зміст реформування 

З метою запобігання зростанню соціальних витрат, проводилася 
приватизація соціальних послуг, що означало відмову держави 
від фінансування частини соціальних зобов’язань. У цьому 
контексті зріс інтерес до континентальної моделі, тобто до 
переходу на страхові схеми, реалізовані за рахунок внесків самих 
громадян та їхніх роботодавців. Початок процесу децентралізації 

III етап 

2010–
2015 рр. 

зміст реформування 

Уряди країн ЦСЄ провели аналіз проблем у соціальній сфері, 
взявши на себе частину функцій, від яких раніше відмовилися 
(наприклад, у Чехії було ліквідовано численні приватні фонди 
медичного страхування, які показали свою неефективність). 
Залучення недержавного сектору до надання соціальних послуг 
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ринкової економіки сформував державні інститути (включаючи державні 

органи) і відносини їх з іншими суб’єктами. По-друге, процес вступу 

дозволив інститутам ЄС впливати на реформи державного управління в 

країнах ЦСЄ за допомогою комбінації жорстких (таких, як умови членства в 

ЄС) і м’яких механізмів інструментів управління (таких, як «обмін 

передовим досвідом»). 

Другий етап реформ було спрямовано на спроби приватизації 

соціальної сфери. Це спричинило зростання чисельності незахищених 

громадян, які намагалися скомпенсувати своє становище за рахунок 

отримання коштів від фондів соціального страхування. У свою чергу, фонди 

мали значну фінансову заборгованість, і відповідно зріс рівень бідності сімей 

із дітьми.  

Процес децентралізації у 2002–2004 рр. пройшов із наданням 

соціальних послуг муніципалітетам і автономії – регіонам. Цей процес було 

спрямовано на підвищення відповідальності й самостійності муніципальних 

органів влади в задоволенні потреб населення, підвищення його 

компетентності. Роль муніципальної влади в наданні соціальних послуг 

значно зросла, у зв’язку зі здійсненням реформи державного управління 

повноваження провайдерів передавалися безпосередньо муніципалітетам та 

іншим територіальним одиницям. 

Найважливішою метою процесу децентралізації було забезпечення 

доступності соціальних послуг для громадян при дотриманні принципу 

субсидіарності, який передбачає, що всі повноваження державного 

управління передаються на місцевий рівень за винятком складних питань; це 

сприяло забезпеченню ефективності та дієвості соціальних послуг. 

Третій етап у послідовності реформ значною мірою характеризувався 

змінами [674] в державному управлінні (децентралізація, ДІ та ін.) і 

перекалібруванням [741] надання соціальних послуг. 

Наприкінці 1990-х рр. колишні країни ЦСЄ з централізованою 

економікою мали в короткий термін перетворити свою політичну і соціально-
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економічну систему. Соціально-економічні перетворення, розпочаті в кінці 

1980-х і на початку 1990-х рр. у країнах Східної Європи (постсоціалістичних 

країнах), загострили соціально-економічні суперечності, при цьому сфера 

зайнятості стала ареною найбільш явного їх прояву: падіння реальних 

доходів населення, високий рівень безробіття, дисбаланс між сформованою 

професійно-кваліфікаційною структурою робочої сили та попитом на працю, 

асиметрія міграційних процесів, відсутність цивілізованих трудових відносин 

та ін. Крім того, становище у сфері зайнятості характеризувалося значною 

соціально-економічною диференціацією регіонів, яка зумовлювалося 

відмінностями територіальних ситуацій у сфері використання трудових 

ресурсів і відповідно вимагала як універсальних, так і специфічних заходів 

державного управління, що в цілому ускладнювало процес реформування у 

транзитивних країнах [679]. Для регулювання ситуації, що склалася на рівні 

економічної та соціальної політики, було введено нові інструменти у сфері  

зайнятості: запровадження соціального підприємництва, системи 

громадських робіт тощо [346]. Вважаємо за доцільне їх охарактеризувати. 

У 2011 р. ЄС затвердив офіційну програму «Ініціатива соціального 

підприємництва», спрямовану на розвиток соціального підприємництва як 

пріоритетного і невід’ємного компонента соціальної економіки в 

Європейському регіоні. Програму було спрямовано на створення 

законодавчої бази; зростання кількості соціальних підприємств; створення 

умов для більш простого доступу до фінансування для розвитку соціального 

підприємництва. Відповідно було визначено чотири основних види 

соціальних підприємств [588]: 

- підприємства, що займаються трудовою інтеграцією вразливих груп 

населення; 

- підприємства, що надають індивідуальні соціальні послуги; 

- підприємства, що займаються розвитком депресивних регіонів; 

- підприємства, що вирішують проблеми у сфері екології, освіти, 

культури, спорту тощо. 
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На основі практичного досвіду Європейська комісія розробила кілька 

перспективних напрямів соціального підприємництва. До них відносяться: 

послуги з ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, нові ІКТ, 

робота з нужденними, оновлення будівель і громадських приміщень, робота 

із забезпечення безпеки, місцевий громадський транспорт, місцевий бізнес, 

туризм, аудіовізуальний сектор, культурна спадщина і місцевий культурний 

розвиток, утилізація відходів, управління водними ресурсами, охорона й 

підтримка навколишнього середовища, регулювання та моніторинг 

забруднення повітря, сільське господарство тощо. 

Соціальне підприємництво здійснювалося різними типами соціальних 

підприємств та установ, що не залежать від організаційної структури 

державного управління при виробництві товарів і послуг та ґрунтувалося на 

принципах: пріоритетності соціальних цілей; реінвестиції потенційних 

доходів з метою соціального розвитку; розвитку людського та соціального 

капіталу з метою досягнення соціального добробуту. Найбільш стрімкими 

темпами цей вид підприємництва почав розвиватися у Словаччині. 

Соціальні підприємства у Словаччині поділяються за групами залежно 

від категорій населення, які необхідно підтримувати у процесі інтеграції їх на 

ринку праці та задля покращання якості й рівня життя їх. 

І група – довгострокові безробітні, які не можуть знайти роботу або 

ніколи не працювали, але їх здоров’я і працездатність не обмежені. 

ІІ група – люди з інвалідністю. 

ІІІ група – особи, залежні від різних форм соціального обслуговування 

(соціально виключені громадяни).  

Важливо підкреслити, що Словаччина в період перехідної економіки 

перш за все звернулася до підтримки соціального підприємництва за 

допомогою законодавства, коли у 2007 р. Закон про соціальне 

обслуговування було включено до Закону про працевлаштування. Реальні 

наслідки соціального підприємництва в Словацькій Республіці насамперед 

позитивно позначилися на розвитку зайнятості й сектора послуг, розвитку 
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соціального обслуговування, зміцненні соціальної інтеграції та розширенні 

соціальної допомоги нужденним [646].  

У таких країнах, як Болгарія та Чехія, трудова інтеграція і надання 

соціальних послуг широкого спектра (довгострокова опіка над людьми 

похилого віку та людьми з інвалідністю; розвиток у ранньому віці та догляд 

за дітьми; освіта та тренінгові послуги; соціальні будинки; соціальна 

інтеграція вразливих категорій, наприклад осіб, які перебувають у конфлікті 

з законом, мігрантів, наркозалежних; медичні послуги) покривають 

практично весь сектор соціального підприємництва [670]. 

Закупівля соціальних послуг у соціальних підприємств здійснюється в 

першу чергу через систему тендерів або соціальних замовлень. Наприклад, 

основними зацікавленими сторонами і ключовими учасниками екосистеми 

соціального підприємництва в Латвії є державні та муніципальні організації, 

Латвійська асоціація соціального підприємництва, різні інкубатори та 

акселератори, установи формальної та неформальної освіти та підтримки, 

інвестори і посередники соціального впливу і звичайні підприємства [584]. 

Головним державним закладом, відповідальним за сектор соціального 

підприємництва в Латвії, є Міністерство добробуту. 

У Латвії активно розвивається співпраця між муніципалітетами та 

соціальними підприємствами у сфері надання соціальних послуг на основі 

проведення тендерних закупівель із дотриманням певних умов [669]. 

Співробітництво відбувається у трьох напрямах: при обиранні постачальника 

для надання першочергової допомоги людям з інвалідністю або сім’ям, які 

опинилися в складній життєвій ситуації; при делегуванні муніципалітетом 

права надання відповідних соціальних послуг соціальним підприємствам; 

при проведенні муніципалітетом конкурсу для отримання фінансування 

соціальними підприємствами з місцевих бюджетів.  

Наступним інструментом державного управління у реформуванні 

сфери зайнятості було запровадження громадських робіт. Громадські роботи 

як метод активної підтримки безробітних використовувались в Угорщині з 
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1991 р., але обсяг їх залишався невеликим до 2000 р. У рамках реформи 

програм проведення громадських робіт координація їх стала 

відповідальністю муніципалітетів [765]. Зазначені заходи було спрямовано на 

отримувачів допомоги з безробіття, яких зобов’язували працювати на 

громадських роботах щонайменше один місяць на рік. Нові схеми залучення 

безробітних до тимчасових робіт було введено у 2009 р. (програма «Шлях до 

роботи») і в 2011 р. (Національна програма громадських робіт). Реалізація 

цих програм значно підвищила чисельність учасників, і громадські роботи 

почали здійснюватися за короткостроковими контрактами [640]. У 2011 р. 

було створено новий тип трудових відносин – «контракт громадських робіт», 

який виключає учасників програми з різних сфер трудового законодавства в 

багатьох аспектах.  

Інституціональна складність механізмів управління полягає в тому, що 

відповідальність за державну службу зайнятості поширювалася між чотирма 

міністерствами, що призвело до труднощів у координації різних програм і 

недостатнього цільового втручання в активізацію безробітних щодо пошуку 

роботи та інтеграції на первинному ринку праці. 

Більш сприятливий із точки зору соціальної обстановки розвиток подій 

у країнах Центральної Європи частково пояснюється менш глибоким і не 

таким затяжним періодом економічного спаду в перехідний період 

(прикладом послуговує динаміка мінімальної заробітної плати в цих країнах, 

наведена в табл. 3.4), а також тим фактом, що в цих країнах раніше 

усвідомили необхідність економічних та інституційних реформ у 

державному управлінні, і приділяли більше уваги соціальним службам і всій 

соціальній сфері, у тому числі формуванню системи соціальної роботи. 

Таблиця 3.4 

Динаміка мінімальної заробітної плати у транзитивних країнах ЄС та в 

Україні, євро 

Країна/роки 2015 2016 2017 2018 2019 

Україна 48,00 60,40 100,00 124,10 170,60 
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Болгарія 194,29 214,75 235,20 260,76 286,33 

Чехія 340,35 364,90 419,90 468,87 518,97 

Естонія 390,00 430,00 470,00 500,00 540,00 

Латвія 360,00 370,00 380,00 430,00 430,00 

Литва 325,00 380,00 380,00 400,00 555,00 

Угорщина 340,58 350,09 412,66 418,47 464,20 

Польща 422,35 417,02 473,27 480,20 523,09 

Румунія 238,38 276,34 318,52 407,45 446,02 

Словаччина 380,00 405,00 435,00 480,00 520,00 

 
Оцінка стану забезпечення добробуту населення у країнах з 

транзитивною економікою показала, що там, де перейшли до 

середземноморської та континентальної моделей соціальної економіки 

(Естонія, Латвія, Литва, Польща, Болгарія, Словаччина, Словенія, 

Угорщина), більш високі показники середньомісячної заробітної плати, ВВП 

на душу населення та нижчий рівень інфляції порівняно з країнами з 

транзитивною моделлю соціальної економіки (Україна) (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5  
Динаміка ВВП на душу населення у транзитивних країнах ЄС та в Україні 

у 2012–2018 рр., дол. США у цінах 2011 р. 

Країна/роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 8322  8339  8243  7465  7668  7894  9233 

Естонія  25692  26283  27114  27549  28110  28110  35450 

Латвія 20827  21564  22172  23019  23743  25064 30692 

Литва 24049  25144  26258  27046  28034  29524 34343 

Польша 23218  23555  24347  25300  26036  27216 31343 

Болгарія 15772  15997  16302  17000  17795  18563 21960 

Словаччина 26218  26581  27285  28309  29212  30155 33743 

Словенія 27976  27627  28418  29038  29930  31401  36209 

Угорщина 22582  23119  24161  25034  25664  26778 30763 
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Безперечно, особливу значущість для українського суспільства являє 

польська модель трансформаційних перетворень (у 1991 р. і Польща, і 

Україна знаходилася майже на однаковому соціально-економічному рівні) як 

у сфері державного управління, так і у сфері соціальної політики та 

соціальної роботи. Домінантними акторами цих перетворень були органи 

місцевого самоврядування та громадяни. Реформування проходило 

поступово, як стверджує Л. Ярова [639], завдяки перекладанню основних 

функцій і фінансування з державного на місцевий рівень, cприяючи 

перетурбаціям у структурі соціальної допомоги (держава – місцеве 

самоврядування – профспілки – релігійні організації – ринок – родина). 

Державні органи управління перед затвердженням соціальних програм 

обов’язково заслуховувалися на громадських обговореннях.  

Ключовими механізмами державного управління розвитком системи 

соціальною роботи в Польщі є правовий, організаційний, фінансовий; 

ефективність їх взаємозалежна. Головні пріоритети в підготовці законодавчої 

бази і розробленні довгострокових програм у соціальній сфері належать 

органам державного управління із залученням НДО до надання тимчасових 

соціальних послуг або реалізації недовгострокових соціальних проєктів. 

Розвиток некомерційного сектору у Польщі дозволив отримати прибуток від 

надання соціальних послуг за рахунок соціального замовлення від органів 

місцевого самоврядування з наданням фінансових дотацій на реалізацію 

заявлених завдань [209, 231].  

Багаторівневу систему соціальної роботи закладено в основу польської 

концепції соціальної політики, що складається не тільки з органів 

самоврядування, але і з добровільних організацій, ініціативних груп, груп 

взаємодопомоги, до яких залучаються значні верстви населення на засадах 

партнерства, що забезпечує надання якісних соціальних послуг. Партнерство 

державного і громадського секторів сприяє об’ємному охопленню 

незахищених категорій населення на міському рівні й наданню різноманітних 

видів соціальної підтримки [639].  
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Основоположним правовим актом, що регламентує систему соціальної 

роботи в Польщі, став Закон про соціальну допомогу (Ustawa o pomocy 

społecznejzdnia) від 12 березня 2004 р., у якому соціальну роботу позначено 

як «професійну діяльність, спрямовану на допомогу особам і сім’ям, що 

полягає у підтримці та відновленні здатності до функціонування в 

суспільстві через виконання відповідних соціальних ролей та створення 

умов, що сприяють досягненню цієї мети» [774]. До установ соціальної 

допомоги в Польщі відносяться: регіональні центри соціальної політики, 

районні центри допомоги сім’ї, центри соціальної допомоги, будинки 

соціальної допомоги, центри спеціалізованого консультування, зокрема 

сімейного, центри підтримки та центри кризового втручання. 

Одним із важливих завдань у сфері соціальної допомоги є розроблення 

та узгодження Стратегії вирішення соціальних проблем. Стратегії 

розробляються окремо органами місцевого самоврядування ґмін, повітів та 

воєводств. 

Організаційний механізм державного управління соціальною 

політикою та соціальною роботою в Польщі реалізується на всіх рівнях від 

державного до місцевого. Головним органом державного управління 

розвитком системи соціальної роботи є Міністерство сім’ї, праці та 

соціальної політики (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) [709], 

яке складається з таких структурних підрозділів: 

1) відділ праці; 

2) відділ соціального забезпечення; 

3) відділ сім’ї (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Функції відділів польського Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики  

№ 
з/п 

Структурні підрозділи Функції і завдання 

1 Відділ праці Регулює вирішення проблем у сфері: зайнятості та запобігання 
безробіттю; трудових відносин та умов праці; заробітної плати 
та винагород працівникам; колективних трудових відносин і 
колективних спорів; профспілок та організацій працедавців 

2 Відділ соціального 
забезпечення 

Займається питаннями: соціального страхування та соціального 
забезпечення; пенсійних фондів; надання соціальних допомог і 
пільг особам та сім’ям, які перебувають у складній матеріальній 
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та соціальній ситуації; державних програм у сфері соціальної 
допомоги, зокрема для осіб та сімей, які перебувають у складній 
матеріальній і соціальній ситуації, а також для груп ризику 
соціального виключення; соціальних пільг, зайнятості, 
соціальної та професійної реабілітації неповносправних осіб; 
репресованих осіб; координації соціального забезпечення за 
винятком медичних послуг; діяльності громадських інституцій, 
включаючи нагляд за діяльністю громадських організацій у цій 
сфері; координації й організації співпраці між органами 
державного управління та громадськими інституціями, зокрема 
неурядовими ГО 

3 Відділ сім’ї Має повноваження у сфері: демографічних умов в країні; опіки 
над дитиною до трьох років; захисту та підтримки сімей із 
дітьми, зокрема сімей, які перебувають у складній матеріальній 
та соціальній ситуації; розвитку системи опіки над дитиною; 
координації й організації співпраці органів державного 
управління, неурядових ГО, соціальних інституцій у сфері 
забезпечення прав сім’ї та дитини; міжнародного 
співробітництва щодо реалізації та захисту прав сім’ї і дитини 

 
Вважаємо за доцільне навести організаційну структуру Міністерства 

соціального захисту та праці у Литві [647]. Основними структурними 

підрозділами міністерства є: 

-  Департамент з нагляду за наданням соціальних послуг; 

-  Департамент у справах людей з інвалідністю; 

-  Департамент у справах біженців; 

-  Департамент визначення працездатності. 

До функцій міністерства входить не тільки організація, але і контроль 

якості надання соціальних послуг, а також створення умов щодо 

працевлаштування людей з інвалідністю і визначення рівня працездатності 

цієї категорії, що може бути застосовано в Україні.  

Отже, можна дійти висновку, що організаційні структури головних 

міністерств у Польщі та Литві відрізняються від аналогічної структури в 

Україні (підрозділ 1.1) оптимальністю, чітким розподілом функцій і 

невеликою кількістю структурних підрозділів, а також наявністю відділів із 

нагляду за наданням соціальних послуг. 

У Чеській Республіці, Угорщині, Польщі і Словаччини міністерства 

праці та соціальної політики відповідають за планування політики та 

розроблення законодавства для всієї системи соціального забезпечення, за 

винятком охорони здоров’я, яке, як правило, знаходиться під контролем 

МОЗ.  
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Фінансовим інструментом реалізації регіональної політики ЄС є 

структурні фонди. До них відносяться Європейський фонд регіонального 

розвитку, Фонд згуртування та Європейський соціальний фонд. 

Законодавство ЄС у галузі соціального забезпечення передбачає високі 

видатки з державного та місцевого бюджетів. 

Організація різноманітних видів соціального обслуговування й 

підтримки літніх людей, людей з інвалідністю, які потребують постійної 

допомоги, сімей із дітьми в тих випадках, коли вони не можуть самостійно 

подолати складні життєві обставини (як хвороба, інвалідність, пологи, 

захворювання дітей тощо) в усіх країнах ЦСЄ входить у компетенцію 

місцевих органів влади. Крім того, у цих державах відбувається перерозподіл 

функцій соціальної роботи та соціального захисту населення між державою, 

місцевими органами влади, підприємствами, некомерційними організаціями 

та ГО [516, 777]. 

У результаті, соціальним захистом і підтримкою непрацездатних і 

соціально вразливих верств населення займаються переважно місцеві органи 

влади. Такий підхід показує, що передавання допомоги нужденним на місця 

істотно підвищує адресність системи соціальної підтримки. Слід зазначити, 

що зберігаються і тепер значні труднощі, перш за все фінансові. Основним 

джерелом коштів на соціальну допомогу є державний і, значно меншою 

мірою, місцевий бюджети. Кошти з держбюджету надходять насамперед на 

виплату постійної й тимчасової соціальної допомоги, а місцеві кошти – на 

цільову допомогу в грошовій і натуральній формах. Частка благодійних 

фондів, метою яких є збирання й заробляння коштів на користь соціально 

вразливих верств населення, є недостатньою.  

Реформування соціальної сфери в постсоціалістичних країнах 

передбачає зміну основних параметрів, принципів фінансування і структур, 

покликаних вирішувати проблеми соціальної підтримки населення. 

Соціальна сфера в умовах централізованої планової економіки 

фінансувалася з держбюджету, і в його структурі були конкретні статті за 
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різними секторами соціальної сфери: освіта, охорона здоров’я, культура, 

пенсії, допомоги при пологах, інвалідам з дитинства, соціальна робота та ін. 

При цьому було слабо розвинено соціальне страхування. Слід зазначити, що 

за останні роки в східноєвропейських країнах все чіткішим стає завдання 

сформувати соціально орієнтовану економіку на основі нової моделі 

(«третього шляху Т. Блера») соціальних гарантій [703]. Така модель здатна 

забезпечувати стабільне відтворення населення і враховує структурні та 

організаційно-управлінські зміни в суспільстві й корисність багатьох форм 

соціального захисту населення, які мали місце при соціалізмі. 

Серед першочергових завдань з реформування соціальної сфери стоять 

питання правового забезпечення реформ, що проводяться в соціальній сфері, 

посилення соціальної допомоги сім’ям з дітьми, всебічна соціальна 

підтримка безробітних, удосконалення пенсійної системи. В основу 

формування нової системи соціальної роботи у транзитивних країнах Європи 

було покладено дотримання головних постулатів: не знижувати рівня і 

масштабів реформування у державному управлінні. 

Безумовно, за останні десятиліття країни ЦСЄ зазнали істотних змін у 

рамках своїх посткомуністичних перетворень і вступу до ЄС. Процес також 

включав численні управлінські реформи державних адміністрацій. Хоча 

країни ЦСЄ почали з відносно схожих позицій, однак результати реформ у 

цих країнах розбіжні (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Порівняльна характеристика проведення реформ державного 

управління в Східних країнах ЄС та в Україні [715, 749] 

Фокус/ країни Балтії (Латвія, 
Литва, 

Естонія) 

Вишеград- 
ські 

(Польща, 
Угорщина, 
Словаччи-

на) 

Західні 
Балкани 

(Словенія, 
Хорватія) 

Східні 
Балкани 
(Румунія, 
Болгарія) 

 
 
Україна 

Основні 
спадщини 

держуправління 

Радянсько-
скандинавська 

Радянська 
Австрійсько- 
югославська 

Французько- 
радянська 

Радянська 
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Тип реформ: 
згори вниз та 
радикальний 

_ 
 

_ 
(+) 

_ 
 

_ 
 

 
+  
(-) 

Управлінські 
реформи 

++ + + ++ + 

Організація 
держуправління, 
децентралізації 

++ ++ + ++ + 

Державне 
фінансування, 
раціоналізація 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Система 
державної 

служби, етика 
+ + + + + 

Процедури, 
прозорість 

_ + ++ + + 

Загальне/систем-
не управління _ 

_  
(+ частк. 
Угорщина) 

_ _ _ 

 
Вважаємо за доречне додати Україну з метою порівняння з 

транзитивними країнами ЦСЄ і простежити послідовність реформ 

державного управління. Зауважимо, тип реформ «згори вниз» означає 

проведення реформ державного управління на основі жорсткої централізації 

без урахування потреб і участі громадян. 

Однак спрощено, але щоб виявити основні відмінності, ми 

застосовуємо таку градацію послідовності реформування державного 

управління:  

1. Недостатньо або дуже непослідовно (-). 

2. Наявне, але частково або, швидше, формально реалізоване (+). 

3. Відносно послідовно виконано (++).  

Аналіз показує, що реформи державного управління було 

проваджувано переважно формально (2-й критерій найбільш присутній у 

табл. 3.7), хоча між вищезазначеними групами країн є очевидні відмінності. 

Вважаємо, що є спільні характеристики у реформуванні державного 

управління в постсоціалістичних країнах ЄС і Україні (державне 

фінансування, система державної служби, етика держслужбовців, процедури, 

прозорість). Водночас існує формальний інституціоналізм та формальна 



258 
 

реалізація конкретної соціальної політики за відсутності системних, тобто 

цілісних і послідовних, реформ, що, на жаль є загальною ідентифікацією 

регіону в цілому. 

Насамперед серед перших, хто застосував досвід розвинених західних 

країн зі створення системи державного гарантування прожиткового мінімуму 

населення, були Чехія та Словаччина, де в 1991 р. було прийнято закони про 

прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум визначалося як суспільно 

визнану нижню межу доходів громадянина або сім’ї. Для правового 

обґрунтування соціального захисту населення постсоціалістичних країн 

характерним є обстеження, що проводиться працівником місцевої служби 

соціальної допомоги, тобто соціальним працівником. 

Організація різноманітних видів обслуговування для літніх людей, 

людей з інвалідністю, які потребують постійної допомоги, сімей із дітьми за 

випадків, коли вони не можуть самостійно впоратися з повсякденними 

домашніми турботами (хвороба, пологи, захворювання дітей тощо), 

утримання будинків для людей похилого віку та центрів обслуговування у 

всіх постсоціалістичних країнах входить у компетенцію місцевих органів 

влади. 

Крім того, у цих державах відбувається перерозподіл функцій у системі 

соціальної роботи між державою, місцевими органами влади, 

підприємствами, некомерційними організаціями та ГО. У результаті 

соціальним захистом непрацездатних і соціально вразливих верств 

займаються переважно місцеві органи влади. Такий підхід показує, що 

передача допомоги бідним на місця істотно підвищує адресність системи 

соціальної роботи. 

Якщо проаналізувати їх у глобальному контексті, вищезгадані 

характеристики свідчать про значний ступінь згуртованості між цими 

державами загального добробуту в перехідний період і може дозволити 

виникнення нової й унікальної моделі солідарності, у якій різні світи 
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добробуту співіснують і об’єднуються разом. Режим добробуту в ЦСЄ 

можна, отже, описати в термінах «рекомбінантної держави добробуту» [762]. 

У ході перехідного періоду і вступу до ЄС, а також нещодавньої 

фінансової кризи деякі уряди країн ЦСЄ прагнули зробити свої адміністрації, 

більш орієнтованими на результат і клієнта за допомогою упровадження 

різних рішень у сфері NPM (New Public Management): бізнес/стратегічне 

планування, управління якістю або оцінювання ефективності. Незважаючи на 

те, що постcоціалістичні країни однаково визначили основні цілі реформ, їхні 

траєкторії та ініціативи були абсолютно різними через різні пріоритети 

реформ [737]. У той час, коли країни Балтії ввели більш великі системи 

управління ефективністю, інші країни ЦСЄ були більш активними в 

застосуванні інструментів управління якістю, таких як Загальна система 

оцінювання (Common Assessment Framework – CAF). 

З метою виокремлення тенденцій і наслідків застосування NPM у 

реформуванні державного управління нами були проаналізовані 

дослідження, звіти за 2001–2013 рр. [651, 677, 684, 685–689, 697–698, 701–

702, 714–718, 720–724, 735, 746, 747, 752, 756, 769, 771, 776, 782] і 

узагальнені в таблицю (додаток В). Саме в цей період інтенсивно 

упроваджувалися процес децентралізації та інноваційні інструменти 

державного управління в соціальній сфері: агенсифікації (створення 

спеціальних агенцій); ДПП; бенчмаркінгу (безупинного систематичного 

пошуку й упровадження найкращих практик надання публічних і соціальних 

послуг); вимірювання продуктивності реформ, громадських ініціатив щодо 

управління та модернізації (забезпечення ефективних механізмів 

громадського контролю та моніторингу протягом усього циклу 

упровадження реформ; транспарентність процесів управління; спільна 

система оцінювання НДО і органів державного управління тощо). 

У таблиці додатка В використовується класифікація ступеня реалізації 

реформ NPM: 
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I тип. Реформи NPM не працюють незалежно від адміністративної 

спроможності та відповідного контексту. 

II тип. Реформи NPM не працюють здебільшого через недостатню 

адміністративну спроможність. 

ІІІ тип. Реформи NPM не працюють здебільшого через невідповідний 

контекст. 

IV тип. Реформи NPM не працюють через недостатню адміністративну 

спроможність або невідповідний контекст, але реформи все ще можуть 

привести до певних позитивних наслідків. 

V тип. Реформи NPM можуть мати суттєві позитивні наслідки, але їм 

це може перешкоджати недостатня адміністративна спроможність або 

невідповідний контекст. 

VI тип. Реформи NPM працюють, хоча вони можуть викликати певні 

ненавмисні наслідки і компроміси. 

VII тип. Реформи NPM зазвичай або завжди працюють. 

Ми використовуємо ці терміни так: адміністративний потенціал 

включає: навички розроблення, реалізації та оцінювання політики, а також 

людські, фінансові та матеріальні ресурси. Контекст – переважаючі соціальні 

та культурні цінності. Тип IV ґрунтується на типах II та III, але відрізняється 

тим, що, хоча й оцінюється як невдалий, реформи NPM приводять до певних 

удосконалень в організаційному механізмі державного управління розвитком 

системи соціальної роботи. Аналіз дозволив дійти висновків, що реформи 

державного управління у транзитивних європейських країнах не завжди були 

успішними, про що свідчить багато досліджень, розглянутих у цій роботі, але 

деякі реформи в NPM, такі як управління ефективністю, поліпшення якості, 

створення системи контролю та створення агентств, привели до певних 

покращань за допомогою упровадження дієвих інструментів і методів 

державного управління в наданні публічних і соціальних послуг.  

Реальність має більше нюансів – велика ймовірність того, що реформи 

NPM спричинять цілу низку запланованих та непередбачуваних наслідків – 
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одні позитивні, інші негативні, деякі прості в управлінні, інші більш складні. 

Тому очікування повинні бути обґрунтованими. Перш ніж застосовувати в 

Україні ці реформи в соціальній сфері чи інструменти NPM, необхідно 

враховувати той факт, що негайно вирішити глибокі та тривалі проблеми 

державного управління розвитком системи соціальної роботи навряд чи 

можливо. 

Яскравим прикладом докорінної трансформації суспільства, соціальної 

політики і соціальної роботи є Словаччина. Зокрема, науковці [652] 

визначають 10 ключових принципів (табл. 3.8), що вплинули на 

реформування державного управління розвитком системи соціальної роботи 

в цій країні. 

  Таблиця 3.8 
Принципи процесу трансформації суспільства, соціальної політики 

і соціальної роботи в Словаччині [652] 

№ 
з/п 

Принцип Зміст та характеристика 

1 Демонополізації Забезпечення множинності суб’єктів, скасування виняткової 
ролі держави і створення простору для суб’єктів НДО 

2 Децентралізації 
публічної сфери 

Максимальне наближення послуг соціального захисту до місця 
проживання людей, передача прав та обов'язків регіональним і 
місцевим органам влади 

3 Демократизації Правова незалежність інститутів і включення елементів 
самоврядування в адміністрацію (адміністративні та 
спостережні ради, комісія тощо) 

4 Модифікації Зміна становища людини. Клієнт повинен сприйматися не як 
член групи, а як людина з особливими потребами 

5 Плюралізації 
джерел 

Забезпечення створення багатоджерельної системи 
фінансування соціальної політики 

6 Плюралізації 
типів та форм 

Заміна на альтернативну систему соціального захисту 

7 Гуманізації Основний фокус робиться на вирішенні проблем за допомогою 
соціальних послуг за місцем проживання 

8 Реконфігурації 
потреб 

Забезпечення адекватного захисту з точки зору часу, ступеня, 
інтенсивності проблеми 

9 Персоніфікації Наближення постачальника допомоги до клієнта, підтримка 
довіри і впевненості у соціальному захисті 

10 Професіоналізації Упровадження кваліфікованих фахівців у сфері соціального 
захисту та підтримки, відновлення університетської освіти в 
галузі соціальної роботи та пов’язаних із нею навчальних 
програм 
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Проаналізуймо реалізацію цих принципів в українському суспільстві. 

Якщо принципи децентралізації публічної сфери, гуманізації, реконфігурації 

потреб уже активно використовуються в упровадженні механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи, то реалізація 

принципів демонополізації, плюралізації типів та форм, персоніфікації, 

професіоналізації здійснюється на рівні планування і формування. Принципи 

демонополізації, демократизації, модифікації тільки частково прописано в 

нормативно-законодавчих актах, тобто на начальному етапі застосування.  

Головні зміни у Словаччині наприкінці 80-х рр. ХХ ст. торкалися сфер 

зайнятості, заробітної плати, сімейної політики та соціального забезпечення. 

Сімейна політика: відбувся суттєвий перехід від політики боротьби з 

бідністю до посилення захисту сімей, особливо тих, яким загрожує бідність. 

Ця тенденція здебільшого була викликана скороченням фінансування в галузі 

сімейної політики, що виразилося у змінах у системі сімейних виплат, 

скороченні дошкільних установ і переході від інституційних форм до більш 

орієнтованого на сім’ю альтернативного догляду [784]. Соціальна допомога, 

таким чином, перетворилася на соціальне сприяння.  

Соціальне забезпечення в Словаччині являє собою трирівневу систему 

(соціальне страхування, соціальна підтримка і соціальна допомога). 

Соціальне страхування складається з п’яти видів страхування: страхування 

на випадок хвороби, пенсійне страхування (трирівнева система), страхування 

від нещасних випадків, страхування з безробіття та страхування договорів. 

Трансформація пенсійної системи була однією з найважливіших змін. 

Нинішнє пенсійне страхування складається з трьох стовпів: 1-й – 

обов’язковий (організований і гарантований державою), 2-й (капіталізація) – 

добровільний (організований і гарантований державними і пенсійними 

компаніями) і 3-й – добровільний (приватний) [652]. 

З початку 1990-х рр. у життя суспільства поступово упроваджуються 

нові принципи соціальних послуг, які зазвичай застосовуються в системі 

соціальної роботи розвинених європейських країн: 
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- монополізація соціальних послуг; 

- децентралізація державних соціальних послуг; 

- демократизація соціального управління; 

- плюралізація фінансування соціальних послуг, зміна статусу людини 

при наданні соціальних послуг; 

- плюралізація форм соціальних послуг, адекватність соціальних потреб 

соціальної допомоги, персоніфікація соціальної допомоги, професіоналізація 

соціальної допомоги. 

Водночас систему соціальної роботи в Словаччині спрямовано: 

- на запобігання виникненню, вирішення або зменшення несприятливої 

соціальної ситуації; 

- підвищення спроможності клієнтів вести незалежний спосіб життя і 

сприяння інтеграції їх у суспільство; 

- забезпечення необхідних умов для задоволення основних життєвих 

потреб; 

- вирішення критичної соціальної ситуації; 

- запобігання соціальній ізоляції [652]. 

Згідно з висновками Концепції розвитку соціальних служб, цей крок 

значною мірою сприяв денаціоналізації соціальних послуг, однак основної 

мети реформи державного управління – зробити державні служби ближче до 

громадян – не було досягнуто. Основною причиною цього є той факт, що не 

було обіцяної участі держави у фінансуванні соціальних послуг, отже, 

більшість установ соціального обслуговування було переведено не в окремі 

міста і села, як це планувалося спочатку, а в муніципалітети та регіональні 

відділення [759]. Наразі надання соціальних послуг здебільшого  

фінансується з власних доходів муніципальних органів влади. 

Необхідно зазначити, що у 2014 р. в Словацькій Республіці було 

прийнято «Національні заходи розвитку служб соціального забезпечення на 

2015–2020 роки». Намічені пріоритети відображають реальну ситуацію у 

сфері надання послуг соціального забезпечення в Словацькій Республіці, 
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особливо відсутність потенціалу служб соціального забезпечення, що 

надаються у природному середовищі (вдома і в суспільстві) громадян, 

необхідність підтримки стійкого фінансування соціального забезпечення та 

розвиток їхньої якості [761]. Вони ґрунтуються на потребах, визначених у 

національному та європейському контексті, з акцентом на доступності та 

адресності послуг соціального забезпечення, а також на довгостроковій 

фінансовій стійкості й ефективності їх. У документі підкреслюється 

правозахисний аспект і орієнтація на потреби і переваги бенефіціарів служб 

соціального забезпечення. 

Досить цікавим є досвід постсоціалістичних країн із соціальної роботи 

з біженцями. Підтримувана державними органами управління практика 

соціальної роботи з мігрантами-біженцями дуже обмежена. Соціальна робота 

з біженцями здебільшого  фінансується державою, НДО та волонтерами, але 

цей напрям соціальної роботи сьогодні включає кілька типів [784]: 

адміністративна соціальна робота державних центрів соціальної роботи (у 

першу чергу відповідає за дітей); знаходження законного опікуна для 

особливих обставин і законного опікуна дітей без супроводу; забезпечення 

житлом неповнолітніх. НДО пропонують більш інклюзивну практику 

соціальної роботи, таку як створення будинків інтеграції та повсякденної 

підтримки біженців, а також проведення пропагандистської соціальної 

роботи з урядовими організаціями; суспільно орієнтована соціальна робота 

виконується соціальними працівниками та іншими фахівцями, перш за все 

від імені «дітей без супроводу». 

У розрізі нашого дослідження доцільно розглянути реалізацію 

кадрового механізму державного управління: роль соціального працівника у 

процесі реформування соціальної сфери в європейських транзитивних 

країнах. Раніше соціальні працівники були майже всі найняті благодійними 

та добровільними установами, і їхньою функцією було переважно 

розслідування й усунення економічних труднощів. Тепер вони все частіше 
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використовуються центральним урядом і місцевою владою для надання 

допомоги людям у використанні послуг, на які вони мають право [783]. 

Професійні соціальні працівники сьогодні є зайнятими в низці 

спеціалізованих служб: деякі пов’язано з людьми, деякі – із сім’ями, а деякі –

з громадами. В обов’язки їх входить надання загальних порад та інформації; 

є також зобов’язання допомагати людям, які відчувають серйозні особисті та 

екологічні проблеми і потребують довгострокової підтримки. Більшість 

соціальних працівників займаються наданням допомоги людям, що 

знаходяться в тяжкому становищі або в труднощах; деякі, проте, виконують 

роботу, по суті, превентивну за своїм характером і набагато більше пов’язану 

з повсякденними потребами, ніж із кризовими ситуаціями. Багато соціальних 

служб також покладаються на добровільних помічників, які можуть не мати 

професійної підготовки, але зазвичай знаходяться під наглядом професійного 

працівника. 

Трансформація політичної та економічної системи в європейських 

транзитивних країнах протягом останнього десятиліття показала, що перехід 

до ринкової економіки не може бути успішним без збалансованої державної 

системи соціальної роботи. Без соціальних амортизаторів швидко зростає 

чисельність тих, хто живе за межею бідності, що призводить до соціальної 

небезпеки як в окремих країнах, так і в цілих регіонах. Приклад країн Заходу 

показує, що необхідно вживати заходів щодо соціального захисту найменш 

забезпечених верств населення. У цій політиці має чітко простежуватися 

прагнення держав точно визначати рівні (стандарти) державної підтримки 

найбільш вразливих груп населення шляхом створення бюджетних і 

позабюджетних джерел фінансування соціальної сфери. 

У реальних умовах в українському суспільстві слід діалектично 

підходити до використання міжнародного досвіду державного управління 

розвитком системи соціальної роботи з огляду на конкретно-історичні та 

соціальні умови формування й функціонування тих чи інших концепцій, 

форм, методів і установ соціальної роботи як професійної діяльності та 
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доцільність і можливість використання конкретних інструментів, механізмів 

державного управління. 

 

3.3. Європейські практики реформування державного управління 

та вплив їх на розвиток системи соціальної роботи 

 
В останні десятиліття система державного управління в ЄС піддалась 

суттєвим трансформаціям за рахунок участі урядових і неурядових акторів, 

що беруть активну участь у процесі прийняття рішень та формуванні 

соціальної політики. Водночас Європейська Комісія сфокусувала свою увагу 

на подальшому посиленні ролі громадськості й пересічних громадян з метою 

підвищення відповідальності виконавчих органів ЄС перед обраними 

представницькими органами.  

У державах ЄС надання послуг органами влади, у тому числі в 

соціальній сфері, є важливим компонентом здійснення відповідних владних 

повноважень. Наразі механізми державного управління в цих країнах зазнали 

вагомих змін, пов’язаних із новими концептуальними підходами в 

державному управлінні (табл. 3.9) [753, с. 318–319].  

Таблиця 3.9 

Порівняльна характеристика європейських систем державного управління 

Система 
управління/ 

критерії 

«Стара» система 
державного управління 

«Нова» система державного 
управління 

 
Сутність 

Вибудовувалась на поділі 
(балансуванні) між політикою й 
управлінням 

Концепція неполітична, але його внутрішня 
суть має політичне підґрунтя 

 
Складники системи 

Бюрократія й ієрархічна 
побудова відносин 

Виконання завдань на основі 
мультипрофесійності команди, що працює 
від початку і до досягнення  поставленої 
мети 

 
Головна мета 

Концентрація уваги на функціях, 
виконанні завдань 

Зосередження уваги на дорученнях, 
процесах і відрядній роботі 

Базові поняття Керівництво Адміністрування й управління 

Функції 

Адміністративний державний 
контроль та неухильне, 
беззаперечне виконання завдань; 
відсутність варіантів 

Повнота прийняття рішень та контроль 
виконання всіх процесів покладено на 
команду; вибудовування діяльності на 
основі ринкових моделей регулювання 
відносин 
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До старої системи управління в розвинених європейських країнах 

належить Public Administration (PA) – традиційне державне управління, що 

характеризується розвиненістю бюрократії, відсутністю інноваційності, 

оперативності, ефективності та зворотного зв’язку; до нових систем 

управління – згадуваний нами в попередніх розділах NPM (New Public 

Management, або новий державний менеджмент), якому притаманне: надання 

послуг громадянам в умовах ринку; орієнтація на потреби громадян, 

результат, інновації в стратегічному плануванні; New Public Governance 

(NPG) або New public service (NPS) – нова публічна служба, де в центрі уваги 

державного управління повинні бути громадяни, громада та громадянське 

суспільство, а головна роль державних службовців полягає в наданні 

допомоги громадянам та задоволенні спільних інтересів. До них можна 

додати Good Governance (далі – GG) – належне, ефективне управління, яке 

спрямовано на діалог між державою та приватними суб’єктами; розширення 

форм громадянської активності та переважання нових методів політико-

адміністративного управління. GG зосереджується на створенні та 

підтриманні умов, які сприяють підвищенню добробуту, зокрема: сприяння 

відкритому та плюралістичному суспільству; зміцнення прозорого, 

підзвітного, ефективного національного уряду; посилення верховенства 

права, у тому числі справедлива та доступна правова та судова система; 

просування незалежних ЗМІ та поширення інформації; антикорупційні 

ініціативи; зусилля щодо зменшення надмірних військових витрат, 

запровадження нових інформаційних технологій [732]. Вважаємо за доцільне 

охарактеризувати перелічені вище моделі нового державного управління з 

метою виявлення як переваг, так і негативних наслідків упровадження з 

метою подальшого врахування при реформуванні державного управління в 

українському суспільстві. 

Деякі аспекти реформ NPM багатьма дослідниками [653, 663, 696, 734, 

740, 744, 678] були піддані критиці. Зокрема, вони стверджують, що NPM 

зруйнував єдність трьох принципів бюрократичної системи в сучасному світі 
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– сталість, анонімність і нейтралітет, що призвело до нових проблем, 

пов’язаних зі зменшенням значущості та привабливості державної служби, 

до втрати значної чисельності кваліфікованих управлінців. Крім того, NPM 

виявився нездатним вирішити певні державні завдання, у тому числі 

встановити суспільний контроль за діями уряду. Адже важливим є не тільки 

забезпечення економічної ефективності, але й дотримання принципу 

справедливості в діяльності держави. Не до кінця розробленими є і проблеми 

транспарентності (прозорості) та професіоналізму державної служби. 

Незважаючи на певні недоліки, використання ідей NPM позитивно 

вплинуло на систему державного управління західних країн, управлінські 

структури почали своєчасно та результативніше реагувати на запити 

суспільства, стали відкритішими для громадського контролю, і як результат – 

більш ефективними.  

У Good Governance також є недоліки: 

1. Проблема процесу – складність залучення широких верств 

суспільства до прийняття певних державно-управлінських рішень. 

2. Проблема часу – відсутність достатньої інформації, коли 

обговорення відтерміноване у часі. 

3. Проблема згоди – непогодження з результатами обговорення у 

різних групах суспільства. 

4. Проблема доступу до інформації при обговоренні – людей з 

інвалідністю, жителів віддалених територій можуть бути виключено з 

процесів не тільки обговорення, але й забезпечення інформацією з багатьох 

важливих питань [665].  

У свою чергу, Нунберг [726] стверджував, що країни, які розвиваються, 

повинні зосередитися на зміцненні централізованих моделей управління 

державною службою, а реформи державного сектору повинні надати 

пріоритет контролю за установами та добору персоналу. Хоча підходи NPG 

та NPS пропонують корисні корективи, зосереджуючись на 
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міжорганізаційних відносинах та залученні громадян, вони не пропонують 

комплексного вирішення проблем ефективності державних служб. 

Заради успішного реформування державного управління в країнах ЄС 

було створено: 

1. Європейський інститут державного управління (European Institute of 

Public Administration – EIPA). 

2. Європейську мережу державного управління (European Public 

Administration Network – EPAN) – неформальне об’єднання державних 

службовців усіх країн – членів ЄС. 

3. Вебсайт EUPAN для активізації співробітництва мережі EPAN та 

налагодження її внутрішніх і зовнішніх комунікацій [671].  

Запровадження вищеперелічених інституцій сприяло нарощуванню 

співпраці в галузі державного управління: ішов обмін досвідом, пошук нових 

механізмів та інструментів державного управління, узагальнювалася 

управлінська практика, поступово формувалися стандарти державного 

управління та державної служби. Слід відмітити, що в більшості 

європейських країн реформи державного управління спрямовано на 

переоцінку ролі і сфер відповідальності міністерств та інших органів влади, 

усунення конфліктів інтересів, формування правил, що забезпечують 

прозорість законотворення, а також на покращання судової системи, 

розвиток і підвищення ролі місцевих органів влади, боротьбу з корупцією 

тощо. Тобто основні зусилля було спрямовано на формування ефективних 

нормативно-правового і організаційного механізмів державного управління в 

тісній взаємодії з ресурсним механізмом [101, с. 155]. 

Принаймні забезпечення реалізації стратегічного курсу реформ має 

пов’язуватись із соціально орієнтованою економікою. З одного боку, їй 

повинні бути притаманні плюралізм форм власності й розвинута система 

ринкових відносин, з іншого – високий ступінь участі держави у забезпеченні 

ефективності економіки, регулюванні доходів населення та зайнятості, 
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формуванні умов та організації соціальної підтримки й захисту вразливих 

категорій громадян. 

Cфера організації державного управління та державної служби в ЄС 

має широкий досвід упровадження так званих «м’яких» стандартів: 

- Біла книга з європейського врядування; 

- рекомендації конференцій міністрів, відповідальних за питання 

державного управління та/чи голів департаментів державних служб; 

- принципи та єдині стандарти до організації державного управління 

(табл. 3.10) [255, 763]; 

- нормативні акти ЄС, що містять соціальні стандарти; 

- введення та визначення поняття «європейський адміністративний 

простір» (European governance) та «європеїзація». 

Таблиця 3.10 

Європейські принципи, процедури і стандарти державного управління  

Принципи Норми і стандарти 
Цінності, якими 

повинні керуватися 
державні службовці 

- відкритість і прозорість; 
 
- активна участь громадян;  
 
- підзвітність; 
 
- результативність; 
 
- узгодженість 

- гарантія доступу до урядових документів;  
- обов’язкові громадські консультації 
напередодні прийняття урядового рішення;  
- єдині вимоги до організації бюджетного 
процесу і фінансової звітності; 
 - єдині вимоги до внутрішнього і 
зовнішнього аудиту; 
- єдина нормативна база для проведення 
державних закупівель 

- неупередженість і 
доброчесність; 
- незалежність державних 
службовців від політичного 
керівництва; 
- державний службовець 
служить народові, а не 
керівництву 

 

European governance – різнорівневе управління в полівекторній 

системі, яку складають: європейські інституції; національні органів влади, 

місцеве самоврядування; громадянське суспільство, залучення міжнародних 

експертів та лобістів. Європеїзація – це поширення досвіду та запровадження 

найкращих управлінських практик органів ЄС або інших держав-членів у 

національних системах державного управління, адаптації або модернізації 

національних процедур, норм, стандартів до норм і правил ЄС [255, 763]. 

Саме ці соціально-правові стандарти становлять підґрунтя дієвості 

нормативно-правового механізму державного управління в країнах ЄС. 
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У ході реформування державного управління в усіх країнах ЄС було 

імплементовано дієві інструменти (рис. 3.5). 

В основу моделі CAF покладено стратегію досягнення ефективних 

результатів організації та задоволення клієнтів, суспільства та самих 

працівників за рахунок належного лідерства, відповідного планування, 

компетентного людського ресурсу, налагодженого партнерства, достатнього 

ресурсозабезпечення, контролю за процесом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3.5. Основні інструменти державного управління в ЄС 
 

Як інструмент розроблення й координації європейської політки орган 

місцевого самоврядування допомагає реалізувати заплановані цілі та 

одночасно, надає державам – членам ЄС можливість вибору засобів та 

шляхів реалізації. 

Необхідно зазначити, що Шкала координації Меткафа (Metcalf 

Coordination Scale) дозволяє визначити рівень координаційної спроможності 

Реформування державного управління 

Ефективні інструменти реформування 
державного управління в ЄС 

CAF -  
the Common 
Assessment 
Framework 

єдині рамки 
оцінювання для 
організацій 
державного сектору є 
інструментом 
оцінювання, а також 
самооцінювання, 
розробленим 
спеціально для 
організацій 
державного сектору 
задля покращання 
їхньої діяльності на 
основі використання 
методик управління 
якістю 

 

OMC - 
Open Method of 

Coordination  

 

оцінювання стану 
інституційного 
розвитку та стану 
справ у тій чи іншій 
сфері. За допомогою 
певних індикаторів 
оцінюється та 
порівнюється прогрес 
та досягнення держав-
членів у реалізації 
спільних політик ЄС 

MCS -  
Metcalf 

Coordination 
Scale 

вимірювання 
координаційної 
спроможності системи 
державного 
управління та 
врядування в цілому. 
Вона розкриває логіку 
координаційних 
процесів всередині 
уряду та допомагає 
визначити рівень 
координаційної 
спроможності цілої 
системи або її 
окремих секторів 

 

TWINNING, 

SIGMA 

 

співпраця на рівні 
державних 
службовців 
аналогічних органів 
державної влади 
країн-членів, 
упровадження 
елементів державного 
управління, 
необхідних для 
адаптації 
національного 
законодавства до 
норм та стандартів ЄС 
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цілої системи або її окремих секторів, а також виявити вади функції 

державного управління – координації: недостатню комунікацію (обмін 

інформацією) між різними міністерствами та відомствами; відсутність 

механізмів розв’язання конфліктів, посередництва; брак базових знань та 

досвіду ведення переговорів; недоліки адміністративної культури 

(відсутність єдиних стандартів поведінки посадовців, державних 

службовців); відмінності в розумінні урядової стратегії та пріоритетів та ін. 

Упровадження інструменту Twinning було започатковане 

Європейською Комісією в 1997 р. в контексті розширення ЄС. Цей новий 

інструмент інституціональної розбудови було створено з метою інтеграції 

законодавства ЄС у законодавство країн-бенефіціарів. На сьогодні 

упроваджено більше 2 000 проєктів Twinning [396, 730]. 

Цей список можна доповнити програмою SIGMA (Support for 

Improvement in Governance and Management – Програма підтримки 

вдосконалення врядування та менеджменту), яка була запропонована ще на 

початку 90-х рр. ХХ ст. за ініціативи Організації економічного 

співробітництва та розвитку ЄС.  

Як було зазначено в попередніх підрозділах, у сфері соціальної роботи 

в європейських країнах активно упроваджувалась політика нового 

державного управління (NPM) [680]. Характеристику NPM за європейськими 

регіонами, адаптовану за презентацією Вальтера Кікерта (2010) на 

Європейській конференції соціальних служб [695], наведено в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 
Характеристика NPM за європейськими регіонами 

Країна, регіон 
Структурні елементи 

наявності NPM 
Характер впливу 

NPM 

ФРГ 

Культура державної служби. 
Легалізм. 

Виразний регіоналізм та 
локалізм 

Змішаний 

Бельгія, Люксембург, 
Данія, Нідерланди, 

Швеція, Ірландія, Австрія, 
Фінляндія 

Неокорпоративізм. 
Консенсусна модель демократії 

Відносний успіх 

Іспанія, Португалія, Формалізм і легалізм. Незначні досягнення 
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Греція, Мальта, Італія, 
Кіпр, Франція 

Політизація державної служби. 
Патронат та клієнтоцентризм 

Об'єднане Королівство 
Політичні реформи змусили 

зміни. Відкритість до методів 
ведення бізнесу 

Відносний успіх 

 

Кардинальним напрямом адміністративних реформ, що здійснювались 

у кожній країні ЄС, було ефективне вдосконалення головних 

взаємопов’язаних складників системи державного управління, до яких 

належать [659, 749]: 

- інституції; 

- правила і процедури, що регулюють їхню внутрішню роботу, та 

процеси і механізми координації співробітництва; 

- кадровий потенціал (підготовка та перепідготовка державних 

службовців із належним рівнем кваліфікації, підвищення їхньої 

адміністративної спроможності). 

Ці три взаємозалежних і пов’язаних між собою компоненти системи 

державного управління мають забезпечити її належне функціонування. 

Об’єктом реформування під час проведення інституційних реформ стають усі 

три компоненти: адже процедури і процеси не існують окремо від інституцій, 

а дієздатність і ефективність системи державного управління в цілому 

залежить від кадрового забезпечення інституцій, менеджерів і виконавців 

процесів, правил і процедур. 

Це включає в себе створення нових моделей управління, організацію 

державного управління, реформу адміністративних процедур, розвиток 

державної служби, процес децентралізації і агенсифікації.  

Агенсифікація – це і є побудова політико-управлінських мереж. 

Реформи було розпочато, лише якщо вони дійсно були необхідні, на основі 

зовнішнього тиску, але не з послідовної моделі реформ, таких як NPM, New 

Public Governance, Value Based Governance, New Public Administration тощо.  

Зазначимо, що процес децентралізації передбачає упровадження 

надання адміністративних послуг органами місцевої влади на основі 

«універсамів послуг»: 
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- «єдине вікно» (service new brunswick) надання послуг, яке реалізує до 

90 % послуг під одним «дахом»; 

- «спільні бюро» з надання адміністративних послуг; 

- «кіоск із самообслуговування» – це такі портали, де громадяни можуть 

самостійно віднайти потрібну їм інформацію про всі види послуг; 

- «інформаційні бюро», де в телефонному режимі громадяни отримують 

необхідну інформацію про послуги (від визначення органу, який їх надасть, 

до ціни й подальшого обслуговування – надання сервісних послуг) [675, 

c. 65]. Проте необхідно зауважити, що в Німеччині до «універсамів послуг» 

не входять соціальні послуги. 

Лише орієнтація на клієнта не вичерпує змісту управлінських 

інновацій. У сучасних демократичних державах управлінські інновації 

спрямовано на підтримку ринкових механізмів демократизації органів 

державної влади; ринкову маркетизацію (трансформацію) роботи держави з 

масовим упровадженням методів державного менеджеризму [662].  

Проведений вище аналіз дозволяє стверджувати, що в основу 

означених моделей державного управління покладено клієнторієнтований 

підхід, який дозволяє виробити відповідну стратегію. Ця стратегія базується 

на споживацьких цінностях, задоволенні очікувань від надавачів послуг і 

упровадженні інформаційних технологій. Неабияку роль відіграють 

технології менеджменту, пов’язані з дослідженням вимог клієнтів 

(індивідуальний підхід, зручність, увага до споживача), економія ресурсної 

бази, забезпечення пріоритетів споживачів. Усі інструменти, важелі, 

механізми системи державного управління трансформовано відповідно до 

цього принципу. Фактично відбувається розроблення нової моделі взаємин 

органів державної влади, громадян та громадянського суспільства – 

реалізуються різноманітні механізми управління надання послуг. Така 

модель базується на масовому залученні у сферу державного управління 

механізмів, способів, процесів, технологій функціонування ринку. 
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Націленість на задоволення певних потреб (інтересів) споживачів передбачає 

бачення громадянина як «клієнта-покупця» [627]. 

З початку ХХІ ст. в Європі організація соціальної роботи передбачає 

період самоперевірки і змін. Світові процеси глобалізму впливають на 

соціальну роботу, яка одночасно традиційно повинна задовольняти потреби 

на локальному рівні. Цього концепту дотримуються С. Хакет [600], 

Н. Горішна [96], Т. Семигіна [490], Л. Домінеллі [664], К. Ліонз [704], 

М. Пейн [739], С. Триггед [768]. 

Добре керівництво та управління необхідні для успішного 

функціонування й розвитку державних соціальних служб та для досягнення 

кращих результатів для користувачів послуг [779]. У важкі економічні часи, 

коли лідери і менеджери в державному секторі стикаються зі зростанням 

потреб і скороченням ресурсів і приймають важкі рішення щодо бюджетів та 

організаційних змін, важливо враховувати властивості, розвиток навичок і 

підтримку, необхідні лідерам і менеджерам для забезпечення якості, 

стійкості та ефективних соціальних послуг.  

Згідно з Pollitt і Bouckaert [742–743], існують чотири основні стратегії 

реформ: підтримувати, модернізувати, продавати, мінімізувати, які 

включають збереження коштів для збереження й поступового поліпшення 

або вдосконалення класичної веберівської моделі державного управління як 

раціонального, добре організованого механізму з професіоналізмом, 

неупередженістю, законністю і стандартизованими бюрократичними 

процедурами. Модернізація означає внесення більш фундаментальних змін у 

структури і функціонування державного управління (автономні агентства, 

бюджетування виробництва, трудові угоди тощо). 

Розвиток сучасного професійного державного управління в ЄС 

розпочався з простих, але стратегічних завдань, таких як забезпечення 

стабільності державної влади та регулювання основних суспільних процесів. 

Подальша диференціація привела до завдань надання послуг, що становлять 

суспільний інтерес для користувачів, запобігання та надання допомоги 
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людям у важких життєвих обставинах (бідність, безробіття, хвороби та ін.), 

тобто створення дієвої системи соціальної роботи.  

Централізація чи децентралізація, інституціалізація чи ДІ – це процеси, 

що можуть відбуватися при взаємодії між центральним – державою і 

адміністрацією, з одного боку, і місцевими та регіональними органами влади 

–  з іншого.  

Європейська модель ДІ системи соціальної роботи та підтримки 

вразливих категорій населення вважається на сьогодні найбільш 

збалансованою та ефективною. У першу чергу це стосується роботи з дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Розбудові цієї 

моделі сприяли реформи в державному управлінні та вдосконалення його 

механізмів: нормативно-правового, соціально-економічного, організаційного, 

інформаційного та ін. Саме державне управління відіграло домінантну роль у 

реформуванні системи соціальної роботи з сім’ями з дітьми. 

Найбільш схильні до бідності соціальні групи в Європі – це багатодітні 

сім’ї, неповні сім’ї та сім’ї з серйозними житловими проблемами. Модель 

універсалізму застаріла, тому що вже немає необхідності орієнтуватися на 

певні типи сімейних господарств. Більш того, на тлі старіння європейського 

населення гостро виникла необхідність підтримки літніх людей.  

З метою надання ефективної соціальної підтримки для літніх людей 

компанія Age Platform Europe (далі – AGE, заснована як міжнародна 

некомерційна організація в січні 2001 р. на базі неформальної організації 

Liaison Group, пов'язаної з Європейською Комісією) зайнялася 

налагодженням співпраці між організаціями літніх людей на рівні Євросоюзу 

[777]. У даний час AGE налічує понад 100 «дійсних членів». Членство 

відкрите тільки для некомерційних організацій на європейському, 

національному та регіональному рівнях. Організація фінансується ЄС, 

членськими внесками і пожертвами. Головною місією є просування інтересів 

літніх людей та їхніх прав на європейському та міжнародному рівні, а також 
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підтримка гідності, діяльності та соціального життя їх. Вирішальними 

завданнями AGE є: 

1. Відстежувати і впливати на відповідну соціально-економічну політику 

ЄС. 

2. Висвітлювати позитивні сторони старіння і літніх людей. 

Останніми роками особливу увагу приділялося таким напрямам: 

просування комфортної обстановки для людей похилого віку та підтримка 

активного і здорового старіння за допомогою так званої «Угоди ЄС про 

демографічні зміни» в поєднанні з програмами ВООЗ, такими як «Комфортні 

міста і громади для людей похилого віку» та «Глобальна стратегія і план дій 

щодо старіння і здоров’я»; підвищення обізнаності про права літніх людей, 

їхнє життя й очікування по всьому ЄС і на міжнародному рівні.  

Таким чином, на рівні ООН AGE працює в рамках організованої в 

2010 р. Робочої групи відкритого складу з питань старіння, яка вивчає 

міжнародне дотримання прав людини по відношенню до людей похилого 

віку, просуваючи відповідну міжнародну конвенцію. 

Новим підходом AGE є спостереження за виконанням MIPAA, або 

«Мадридського плану» (Міжнародний Мадридський план дій щодо старіння, 

прийнятий у 2002 р.) в європейському регіоні. З питань прав людини в 

літньому віці AGE також співпрацює з Радою Європи та є членом 

конференції Міжнародних некомерційних організацій. В Європі існують різні 

форми влаштування для осіб похилого віку та людей з інвалідністю як 

інноваційні види соціального обслуговування (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Класифікація різних форм улаштування людей літнього віку та людей 

з інвалідністю 

Форми влаштування Види форм 

Сімейна 

- прийом у родину на правах родича; 
- опіка над громадянами, які визнані судом 

недієздатними; 
- хоспіс на дому 

Державно-суспільна - сімейний будинок літніх людей; 
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(перехідні) - тимчасові прийомні (фостерні) сім’ї для літніх 
людей; 

- патронатні сім’ї 

Державна 

- державні або муніципальні інтернати для людей 
похилого віку; 

- центри тимчасового утримання літніх людей; 
- хоспіси 

 
Виходячи з того, що у програмних документах європейських країн, 

якими визначений вектор розвитку соціальної політики, догляд на дому, 

послуги сімейного типу мають пріоритет перед інституційним доглядом, 

актуалізуються ініціативи щодо необхідного збільшення державних витрат 

на інтегрований догляд на рівні громади, на підвищення координації між 

медичними та соціальними послугами і на подальше скорочення 

стаціонарного догляду за літніми людьми [668]. 

Найбільш ефективними формами влаштування є сімейні та перехідні 

форми, для влаштування літніх людей виділено (у порядку послаблення 

сімейного складника): сім’ї «усиновлювачів», опікунські та патронатні сім’ї, 

сімейні будинки людей похилого віку, тимчасові (фостерні) прийомні сім’ї. 

В європейських та інших розвинених країнах проблему перебування 

великої чисельності дітей у державних інституціях почали вирішувати ще в 

середині ХХ ст. Саме тоді розпочався процес ДІ, сприяння якому надали 

європейські організації: ЮНІСЕФ (UNICEF), «Люмос» (Lumos) та «Надія і 

житло для дітей» (Hope and Homes for Children). Усі вони займаються 

розробленням практик ДІ та розвитком програм, спрямованих на 

розповсюдження сімейних форм догляду, фінансованих здебільшого за 

рахунок благодійності. Якщо інституціональний догляд – це тривалий 

стаціонарний догляд великих груп дітей без батьків чи опікунів понад три 

місяці, то ДІ – це процес реформування системи, що займається доглядом за 

дітьми, і його пріоритетним напрямом є сімейне виховання. Він полягає у 

поступовій ліквідації інтернатів шляхом усиновлення дітей, що там 

перебувають. Тобто ДІ – це процес реформування державних інституцій – 

інтернатів [261]. 
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За визначенням Європейської Комісії: «Деінституціалізація – це 

комплекс заходів, який передбачає влаштування дітей з інституційних до 

сімейних форм виховання, комплексний підхід до системи трансформації 

системи захисту дітей – перехід від виховання дітей у великих інституціях – 

до виховання дітей у таких формах організацій, які є максимально 

наближеними до сімейних, та базованих на послугах, що надаються в межах 

спільноти – надання житла, лікування, освіти, реабілітація дитини та сім’ї, 

пошук прийомних сімей, якщо сім’ї немає або вона остаточно нездатна 

виконувати покладені на неї функції» [661]. 

К. Браун вважає ДІ основою для розроблення сучасних та ефективних 

послуг для дітей і родин, відводить їй роль каталізатора і джерела 

фінансування цих удосконалених послуг за умови належного управління. 

Крім того, професор висловлює думку про те, що, належним чином і 

обережно упроваджуючи цю реформу, можна вирішити більшість проблем 

дітей і сімей у громаді [112]. ДІ сприяє відходу від державної системи 

догляду за дітьми, заснованої на великих установах, до цілого комплексу 

послуг за місцем проживання дітей у громаді. 

ДІ є основою для розроблення сучасних та ефективних послуг для дітей 

і родин та каталізатором і джерелом фінансування цих удосконалених послуг 

за умов належного управління. Зарубіжний досвід європейських країн 

передбачає різні механізми подолання сирітства у своїх національних 

державах. Більшість держав мають схожу практику введення моделі ДІ, 

проте майже кожна країна, залучаючи зарубіжний досвід, адаптує його до 

своїх реалій. Зарубіжні вчені-дослідники [725] називають причини, що 

сприяли реформуванню державних інституцій для дітей в Європі та 

проведенню ДІ (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Причини-передумови упровадження реформи ДІ 

Причини Дослідники, рік дослідження 

Негативні фізичні, емоційні та пізнавальні наслідки 
перебування дітей у державних інституціях  

Purvis & Cross 2007; Judge 2004; 
Johnson et al. 2006 
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Високий ризик насильства щодо дітей, які проживають 
в інтернатних закладах 

Mulheir et al. 2007;  
Browne 2009 

Фінансові витрати – витрати на надання родинної 
допомоги або надання соціальних послуг вразливим 
сім’ям – одна шоста частина загальної вартості 
інституційного догляду 

Carter 2005 

 
Передусім, згідно з дослідженням [75], у 25 країнах – членах ЄС, у 

п’ятьох країнах – кандидатах на вступ та в трьох країнах – членах 

Європейської економічної зони, в інституціях із чисельністю від 11 дітей 

строком понад три місяці перебувало 23 099 дітей у віці до трьох років, які не 

мали батьків. Якщо враховувати чисельність цієї вікової групи у кожній із 

досліджуваних країн, виходимо на середній показник в 11,2 на 10 тис. дітей 

віком до трьох років.  

На сьогодні в Австрії, Норвегії – 0,1 % дітей в інтернатах, у Польщі, 

Болгарії, Румунії – 0,5 % дітей в інституціях, але в одному закладі мешкає не 

більше 6–12 дітей [319]. 

Підґрунтям проведення реформи стала ратифікація провідними 

європейськими країнами двох важливих міжнародних конвенцій, які сприяли 

реформуванню системи послуг з охорони дитинства: Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй про права дитини та Європейська конвенція з прав людини 

[319]. У цих документах відображено правові та концептуальні основи для 

практичної діяльності сучасних систем охорони дитинства. 

Зазначимо, що в ЄС дітей вилучають із сімей тимчасово, лише для 

їхнього захисту і безпеки, після того, як усі можливі шляхи підтримки і 

збереження сім’ї вичерпано [624].  

Вважаємо за доцільне розглянути рекомендації з системи опіки над 

дітьми, які містяться в таких документах: Резолюція 77 (33) Ради Європи про 

передавання дітей у дитячі установи; Рекомендація R (87) 6 Ради Європи про 

прийомні сім’ї; Рекомендація 1061/2003 Парламентської Асамблеї Ради 

Європи про покращання ситуації дітей, які перебувають у дитячих установах. 

Перший із цих документів стосується сфери профілактики, другий – опіки 

сімейного типу, третій – основних напрямів змін системи опіки й ліквідації 
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установ несімейного типу (табл. 3.14). Роль держави полягає в розробленні 

відповідних нормативно-правових/фінансових механізмів, які спонукатимуть 

місцеве самоврядування як організовувати власні системи/структури 

підтримки сім’ї і дитини, так і дотримуватися описаних вище стандартів.  

Необхідно зазначити, що ці основні стандарти європейської системи, 

які уточнюють положення Конвенції про права дитини, може бути покладено 

в основу створення системи підтримки сім’ї в будь-якій країні. Кожна 

держава намагається адаптувати досвід, що існує, до своїх реалій. За 

пріоритетністю форми опіки в міжнародній практиці визначаються так: 

усиновлення; опіка в сім’ях родичів; прийомна сім’я; інтернатний заклад. 

Таблиця 3.14 
Рекомендації стосовно системи опіки над дітьми 

Сфера профілактики 
 

Сфера опіки сімейного 
типу 

Основні напрями зміни системи 
опіки 

 
Додаток до Резолюції 77 (33) 
Ради Європи про передачу 
дітей у дитячі установи: 

 
Рекомендація R (87)6 Ради 
Європи про прийомні сім’ї: 

Ліквідація закладів несімейного типу. 
Рекомендація 1061/2003 Парламентської 
Асамблеї Ради Європи про покращання 
ситуації дітей, які перебувають у дитячих 
установах: 
 

Супровід і підтримка дитини 
в її власній сім’ї; 
відповідні центри денної 
опіки; 
передача дітей на виховання 
сім’ям родичів; 
звичайна опіка в прийомних 
сім’ях чи в установах 
сімейного типу;  
спеціалізована опіка в 
прийомних сім’ях чи в 
установах сімейного типу;  
тимчасові домівки;  
будинки для 
короткотермінового 
перебування цілих сімей; 
невеликі будинки, де 
персонал (зазвичай сімейна 
пара) живе постійно, а дітей 
підбирають, тобто «дитячі 
будинки сімейного типу»; 
спеціалізовані будинки 
(наприклад, для близько 25 
дітей) зі спеціальними 
зручностями 
(психіатричними, 
педагогічними, технічними) 
для терапії чи опіки 
визначеної категорії дітей; 
влаштування неповнолітніх у 

1. Створення прийомних сімей. 
2. Національне законодавство 
повинне передбачати систему 
нагляду за прийомними сім’ями 
(сім’ї повинні проходити 
навчання і мати відповідні 
сертифікати, надавати 
інформацію про перебіг опіки 
суду). 
3. Дитина повинна мати право 
на контакти з біологічною 
сім’єю, яка має право на 
інформацію про 
ситуацію дитини, якщо це не 
суперечить її інтересам. 
4. Прийомні батьки повинні 
мати повноваження приймати 
рішення в щоденних та 
термінових справах, які 
стосуються дитини. 
5. Прийомні батьки повинні 
мати право висловлювати свою 
думку, коли приймаються 
рішення стосовно дитини. 
6. Прийомні батьки повинні 
мати можливість подати заяву 
про встановлення їх правовими 
опікунами дитини, особливо 
коли перебування дитини в 
прийомній сім’ї є тривалим. 

1. Діти мають право зростати в сімейному 
оточенні; відповідно їх можна 
влаштовувати у дитячі установи лише в 
крайніх випадках. Зміни повинні 
стосуватись тих держав, у яких 
влаштування дітей у заклади несімейного 
типу приймалось як стандартне та єдино 
можливе рішення. 2. Парламентська 
Асамблея рекомендує, щоб Комітет 
Міністрів Ради Європи спонукав держави-
члени до таких дій: підготовка та 
публікація переліку установ, які повинно 
бути закрито (великі, ізольовані, з поганою 
матеріальною базою) з вказанням терміну 
закриття їх; взаємодія спільно з 
інститутами громадянського суспільства в  
поверненні дітей у їхні власні сім’ї або 
влаштуванні дітей у прийомні сім’ї та 
дитячі будинки сімейного типу, відкриття 
денних центрів, тощо; систематичне 
навчання персоналу, який працює з дітьми; 
введення програм підтримки для 
малозабезпечених сімей з метою 
запобігання відмовам від дітей; 
дослідження обґрунтованості перебування 
дітей поза сім’єю; ефективне використання 
кредитів Банку розвитку Ради Європи з 
метою покращання умов опіки над дітьми в 
дитячих установах. 
3. Парламентська Асамблея запрошує всі 
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малі, здебільшого 
самокеровані общини, які 
складаються з дітей одного 
віку, під слабким, але 
кваліфікованим наглядом, 
можливо, у власному домі 
 

7. Під час прийняття рішень 
стосовно дитини, яка проживає 
у прийомній сім’ї, суд повинен 
брати до уваги інтереси дитини 
і її думку (якщо дитина здатна 
висловити свою думку), а 
також позицію біологічних та 
прийомних батьків 

органи Ради Європи, визнати повагу прав 
всіх дітей та політику переходу від 
влаштування дітей у заклади несімейного 
типу до системи влаштування дітей у 
прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного 
типу як безумовне зобов’язання держав  

 
Зарубіжна практика в деяких випадках залишає форму інтернатного 

закладу як державну установу утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Але у процесі ДІ державні виховні установи 

зазнали структурної трансформації, що виявилося перш за все у зменшенні 

чисельності вихованців (у середньому показник становить 10–50 осіб на одну 

установу). 

Досвід Великобританії, Австрії, Польщі засвідчує доцільність 

збереження державних шкіл-інтернатів (дитячі будинки, притулки) як 

спеціалізованих закладів для виховання дітей, які мають відхилення в 

поведінці, певні психологічні чи фізичні проблеми. Найбільш поширеними 

типами інтернатів є: лікувальні центри з цілодобовим перебуванням дітей; 

сімейні дитячі будинки; кризові та дитячі психіатричні центри [135].  

Вважаємо за доцільне навести кілька прикладів успішної реалізації 

державного управління різноманітних моделей влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Багато розвинених країн (Швеція, Франція, Німеччина, Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та ін.) визнали політику 

ДІ оптимальним інструментом для влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей з інвалідністю. У цих країнах 

широко під час реалізації політики ДІ використовуються різноманітні форми 

замісного батьківства (прийомні, патронатні сім’ї тощо). Зокрема, у Проєкті 

«Деінституціалізація та життєдіяльність громади – результати та витрати: 

доповідь європейського дослідження» взяли участь 28 країн [645]. Для 

більшої частини звіти були написані дослідниками, а в деяких випадках і 

експертами в кожній із партнерських установ, використовуючи різноманітні 

джерела, включаючи державну політику, вебдокументи, статистичні звіти та 
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наукові доповіді. Проєкт було орієнтовано на вивчення превентивного 

кризового втручання з метою підтримки біологічної родини та недопущення 

інституціалізації дитини. Позбавлення батьківських прав у цій моделі є 

надзвичайно складною процедурою, а в деяких Скандинавських країнах воно 

загалом неможливе. Передбачено забезпечення різних форм допомоги 

біологічним батькам, у тому числі й передавання дитини до фостерної 

родини на певний термін. Наприклад, в Італії батьки самі можуть подати 

заяву на розміщення дитини у фостерній родині, а в усіх Скандинавських 

країнах використовується технологія «сімейно-групових конференцій», що 

передбачає залучення у процес розроблення рішення про найкращий формат 

роботи з дитиною та її батьками «розширеної сім’ї» за безпосереднього 

супроводу та консультування спеціалістів соціальних служб. Високим є 

рівень професіоналізації фостерного батьківства (зокрема, обов’язкові курси 

для таких батьків функціонують в Іспанії та Італії, усіх Скандинавських 

країнах) та оплата праці фостерних батьків, які працюють за офіційними 

контрактами з державою.  

У Швеції з метою реорганізації великих державних закладів для 

утримання дітей було розроблено державну програму, в основу якої було 

покладено реалізацію Міжнаціональної моделі закриття установ, які шкідливі 

для розвитку дітей. В основі моделі – п’ять етапів-рівнів, які послідовно 

виконувалися з використанням відповідних механізмів та інструментів 

державного управління: 

1-й етап: правове оформлення підстав закриття установи (нормативно-

правовий механізм державного управління); 

2-й етап: процес аналізу й прийняття рішення про закриття або 

реорганізацію державної інституції (організаційний механізм державного 

управління); 

3-й етап: формування громадської думки щодо організаційних змін у 

діяльності закладів (інформаційний механізм державного управління);  
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4-й етап: узгодження політики державного управління щодо 

трансформації установ із вимогами громади й суспільства (інструменти 

соціального діалогу); 

5-й етап: контроль неухильного виконання, моніторинг і корекція 

відповідних дій (інструменти дієвості усіх механізмів державного 

управління). 

Досить цікавою, на наш погляд, є модель патронатного виховання у 

Великобританії, що дозволяє повернути до своїх біологічних родин майже 

дві третини усіх дітей протягом шести місяців. Ще на початку ХХІ ст. у 

Великобританії було започатковано систему альтернативних форм опіки, яка 

включає: екстрене та короткострокове влаштування дітей на період 

подолання кризи в їхніх біологічних сім’ях (патронат), причому середній 

термін перебування дітей у таких сім’ях повинен не перевищувати дев’ять 

тижнів. Тому відсоток дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, достатньо 

низький – не більше 10 % [213]. 

У Польщі було розроблено й упроваджено нову модель установ для 

дітей-сиріт, яких із різних причин не може бути повернуто в біологічні 

родини чи влаштовано в сімейні форми виховання. У такому будинку 

одночасно проживають не більше 12–14 дітей, з якими працюють чотири-

п’ять вихователів [32].  

Заслуговує на увагу болгарська спланована стратегія закриття 

державних інституцій та побудови системи доступних послуг у громаді для 

сімей із дітьми. Вона включає: 

- послуги із запобігання та підтримки (Центр сімейного 

консультування/комплекс послуг, Центр матері та дитини, Центр денного 

перебування); 

- послуги термінового захисту (центри термінового влаштування для 

дітей, яких необхідно вилучити із сімей негайно, із подальшим 

улаштуванням до спеціалізованих прийомних сімей); 

- прийомна сімейна опіка;  
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- спеціалізоване стаціонарне піклування [169]. 

В Італії є інституції з догляду за дітьми з чисельністю до 15 осіб, що 

певною мірою нівелює негативний вплив від знеособленого піклування про 

дітей у великих інституціях. Наголошується на «принципі трьох Т»: time, 

territory, tutelage (час, територія, опіка), які забезпечують мінімізацію шкоди 

від перебування дитини в інституції. Перше – мінімізувати час, який дитина 

проводить в інтернатному закладі, друге – територія перебування дитини має 

бути мінімально обмеженою, інституція має бути максимально інтегрованою 

у місцеву громаду, третє – права дитини мають бути максимально 

дотриманими всередині інституції, яка забезпечує їй опіку та піклування. 

Німеччина практикує поєднання у виховній системі функціонування 

оновлених інтернатних закладів та стимулювання розвитку прийомних сімей. 

Державна політика практикує довгострокове утримання дитини в подібних 

закладах задля повернення її в біологічну родину, і лише якщо немає 

реальних можливостей для здійснення цього, приймаються інші рішення. 

Пріоритетність форм у цій державі виглядає так: біологічна родина – 

усиновлення. Усі інші форми визначаються як проміжні й тимчасові. 

Німецька держава намагається розглядати державні структури утримання 

дітей як останній механізм у вирішенні проблем сирітства [74].  

У Чорногорії [693] ДІ та трансформація закладів догляду за дитиною 

тісно пов’язано з розвитком фостерних (патронатних) сімей. Як наслідок, 

навантаження на установи з догляду за дітьми зменшується і сприяє 

якнайшвидшому закриттю установ або перетворенню їх на ресурсні центри, 

що надають професійну підтримку та послуги альтернативного догляду. 

Реформа закладів інституційного догляду в Румунії розпочалась у 

1997 р. За цей час у країні вдалося зменшити чисельність дітей, які 

проживали в інтернатних закладах, зі 100 тис. до 20 тис. [281].  

У багатьох країнах ефективно та різнопланово функціонують дитячі 

соціальні служби. Зазначимо, що в міжнародній практиці діють також 

служби захисту прав дітей. Діяльність дитячих соціальних служб у 
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зарубіжних країнах орієнтовано не тільки на дитину, а й на сім’ю в цілому. 

Вони мають однакові цілі й виконують такі завдання: надання сім’ї певної 

економічної самостійності з боку держави; профілактика насильства над 

дітьми та жорстокого ставлення до дітей; створення різних інституційних 

форм опіки, а також підтримка неінституційних форм, зокрема 

«громадських». Діяльність дитячих соціальних служб визначається 

здебільшого загальнодержавною програмою соціального обслуговування, а 

також регіональними планами. Організаційно дитяча соціальна служба 

виглядає так: на рівні певної територіально-адміністративної одиниці існує 

спеціальна установа соціальної допомоги, що має певні організації типу 

центрів соціальної допомоги, розташованих у районах, де проживає 

більшість клієнтів [521]. 

Разом із тим вважаємо важливим навести стратегічні етапи, які 

пропонують автори посібника [112] і яких необхідно дотримуватись під час 

проведення ДІ: 

1. Підвищення обізнаності людей про негативні наслідки 

інституціалізації для дітей. → 2. Розроблення стратегічного плану для 

державного управління процесом ДІ. → 3. Аналіз наявних ресурсів та послуг 

на національному/регіональному рівні. → 4. Аналіз на рівні конкретних 

інституцій: розуміння динаміки використання послуг. → 5. Розроблення 

альтернативних послуг для дітей, які перебувають під інституційним 

доглядом. → 6. Планування перерозподілу ресурсів та шляхи проєктування 

витрат на майбутні послуги. → 7. Підготовка та переведення дітей у нові 

форми влаштування. → 8. Підготовка та переміщення персоналу інтернатних 

закладів. → 9. Переведення у нові форми влаштування, а також 

трансформація усіх послуг після завершення процесу планування і 

підготовки. → 10. Здійснення моніторингу й оцінки органами державного 

управління та місцевими органами влади щодо ефективності програми ДІ.  
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Аналізуючи досвід упровадження реформи ДІ, ми виявили суттєві 

особливості, серед яких: 

- безумовне визнання й дотримання прав дітей; 

- виявлення проблем інституційних державних закладів; 

- подолання бідності сімей із дітьми як превенція влаштування дітей в 

інтернатні заклади; 

- модернізація соціальних стандартів догляду; 

- першочергове виведення дітей із вадами здоров’я з державних 

інституцій; 

- констатація факту, що переважна більшість у державних інтернатних 

закладах – це діти з етнічних меншин, діти-правопорушники, діти з 

інвалідністю; 

- суттєва нестача фінансових та людських ресурсів у місцевих органів 

самоврядування під час проведення реформи; 

- наявність міжвідомчого суперництва між різними урядовими 

міністерствами [70]. 

Досвід розвинених європейських країн, які вже відійшли від системи 

великих інтернатних закладів, переконує, що створити передумови для 

поступового реформування інтернатних закладів можна шляхом пошуку 

превентивних механізмів, що допоможуть запобігти інституціалізації дітей; 

відпрацювання системи соціальних послуг для вразливих сімей із дітьми; 

розвитку нових принципів співпраці органів державного управління, закладів 

соціального захисту дітей та ГО. 

Для соціальної роботи нова політична стратегія може бути небезпекою, 

що зростає, а саме: термін «соціальна робота» може замінитись терміном 

«соціальні послуги». Європейська тенденція в цьому напрямі чітко 

простежується, наприклад, у формулюваннях на кшталт «Принципів 

обслуговування» та «Стандартів обслуговування» (наприклад, у 

Великобританії, Чехії, Словаччині тощо) [691].  
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Зауважмо, елементи передачі та децентралізованого прийняття рішень 

NPM можуть мати позитивний вплив на практику соціальної роботи. Аудит 

та інспекція, а також показники ефективності повинні забезпечувати 

виконання політичних та організаційних цілей, роблячи соціально-побутові 

послуги більш ефективними та більш відповідними до потреб та уподобань 

споживачів. Для досягнення конкретних виробничих цілей часто 

використовуються інструменти вимірювання продуктивності. Метою є 

моніторинг часу на оброблення та збільшення кількості місць активації та 

індивідуальних планів для одержувачів соціальної допомоги та 

кваліфікаційних надбавок. Як професіонали соціальні працівники мають 

приймати самостійні рішення щодо найкращих доступних заходів для 

кожного клієнта. Як частина управління зайнятості та добробуту соціальні 

працівники є «об’єктами», відповідальними за досягнення прийнятих цілей 

політики, відповідно до основних цілей реформи [650]. 

Натомість, хоча третій сектор може мобілізувати додаткові фінансові 

ресурси (пожертви, членські внески, збори з користувачів), кадрові ресурси 

(волонтери), а також підприємницькі та організаційні навички (особливо в 

разі соціальних підприємств), довговічність і тривалість залучення і 

зростання їх вирішальною мірою залежать від наявності достатнього 

державного фінансування. Значущість цього фінансового аспекта було 

підкреслено в нещодавньому великому міжнародному дослідженні третього 

сектору [658]. Водночас саме ця фінансова залежність, а відтак і необхідність 

боротися за таке державне фінансування, змушують організації третього 

сектору в нинішньому адміністративному середовищі у формі нового 

державного управління укладати «контракт», заснований на чітких 

процедурах управління, де умови поставки чітко визначені державними 

органами. 

Отже, інститути надання державних і соціальних послуг, стимульовані 

лібералізацією ринку ЄС, було радикально реструктуровано шляхом 

корпоратизації, аутсорсингу і приватизації надання послуг. 
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У цілому соціальні служби по-різному організовано в Європі, з різними 

ролями і обов’язками. Це і захист і сприяння добробуту дітей і молоді, 

розширення прав і можливостей сімей і громад, надання людям, найбільш 

віддаленим від ринку праці, доступу до працевлаштування та інші значущі 

види діяльності, допомога людям з інвалідністю для більш самостійного 

життя і турбота про людей в наступні роки життя. 

Соціальні служби все частіше працюють у тісному контакті з іншими 

службами, включаючи зайнятість, охорону здоров’я, житло, освіту та 

відновлення, і стають інтегрованими соціальними службами або центрами 

[365, 658, 672, 757]. За формою вони можуть бути державними, 

некомерційними або комерційними організаціями і, як правило, 

фінансуються за рахунок податків і страхування та контролюються 

державними органами управління. 

Шотландія через Закон про державні органи зуміла посилити 

інтеграцію соціальної та медичної допомоги, орієнтуючись на медичну 

допомогу та профілактику. 

Як приклад широкої співпраці для надання допомоги вразливим 

людям, Мальта розробила міцну співпрацю між соціальними службами та 

Управлінням житлового господарства, Агентством водних ресурсів та 

енергетики, Міністерством освіти і зайнятості, виправними закладами, 

місцевими радами, Департаментом із питань соціального захисту, місцевих 

банків та всіх державних структур, які ділять підприємства на різних рівнях 

соціальних служб [345]. 

Португалія також досягла прогресу в цьому плані: у кожному районі 

упроваджується національна програма, спрямована на посилення координації 

між муніципалітетами шляхом максимального використання наявних 

ресурсів для координації. Тим часом у Швеції соціальні служби вже 

покладаються на міцну систему координації та співпраці. Уряд через 

Національну раду з питань охорони здоров’я та соціального забезпечення 

(Socialstyrelsen) та Шведське національне агентство з питань освіти 
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(Skolverket) розробив систему координації між службами, що працюють у 

сфері ранньої стадії, дитинства та молоді. 

Данія також користується досить розвиненою інтегрованою системою, 

хоча ще є можливість удосконалення. Останнє планується вирішити з 

допомогою нової широкої та всебічної політики. Останніми роками у 

Фінляндії спостерігається покращання інтеграції послуг, хоча для 

покращання ефективності цих удосконалень необхідні більш практичні 

інструменти. 

У контексті ЄС прийнято «соціальні послуги загального інтересу» 

[711]. Вважається, що вони відіграють вирішальну роль у поліпшенні якості 

життя та забезпеченні соціального захисту та охоплюють: соціальне 

забезпечення; служби зайнятості та навчання; соціальне житло; догляд за 

дітьми; тривалий догляд; послуги соціальної допомоги. 

Проведений вище аналіз дозволяє стверджувати, що в означених 

моделях державного управління в основу покладено клієнтоорієнтований 

підхід, який дозволяє виробити відповідну стратегію. Ця стратегія базується 

на споживацьких цінностях, задоволенні очікувань від надавачів послуг і 

упровадженні інформаційних технологій. Неабияку роль відіграють 

технології менеджменту, які пов’язано з дослідженням вимог клієнтів 

(індивідуальний підхід, зручність, увага до споживача), економії ресурсної 

бази, забезпечення пріоритетів споживачів. Усі елементи системи 

державного управління трансформовано відповідно до цього принципу. 

Фактично відбувається розроблення нової моделі відносин органів державної 

влади громадян та громадянського суспільства – реалізуються різноманітні 

механізми надання послуг. Така модель базується на масовому залученні у 

сферу державного управління механізмів, способів, процесів, технологій 

функціонування ринку. Націленість на задоволення певних потреб (інтересів) 

споживачів передбачає бачення громадянина як «клієнта-покупця» [314]. 

Органічне упровадження ринкових методів управління і принципів 

відповідного управління зумовило визначення основних напрямів адаптації 
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до сучасних умов чинних у провідних країнах ЄС систем державного 

управління. Ідеться про інформатизацію, дебюрократизацію, 

децентралізацію, деконцентрацію (аутсорсинг), приватизацію та 

запровадження економічних механізмів управлінських процесів і сервісне 

адміністрування [711]. Загальним інструментом реалізації намічених 

напрямів стала орієнтація діяльності органів державного управління на 

концепцію управління за результатами, зосереджену, зокрема, на підвищенні 

якості бюджетних послуг шляхом активної співпраці органів державного 

управління з некомерційними структурами, з населенням. 

Новітні концепції державного управління, орієнтовані на високу якість 

обслуговування населення, враховують інформаційні імперативи. 

Інформаційний механізм державного управління визначає тенденції 

ставлення до інформації як до стратегічного ресурсу. Належне інформаційне 

забезпечення управлінських процесів є необхідною базою ухвалення 

ефективних управлінських рішень [388]. Основні ідеї, програма та заходи 

щодо застосування ІКТ у державному управлінні прийнято в країнах ЄС у 

формі концепції електронного уряду, стратегію упровадження якої 

спрямовано на забезпечення можливості надання державних послуг 

переважно через Інтернет на всіх рівнях влади. 

Необхідно відзначити, що, хоча упровадження цифрових технологій у 

сферу соціальних послуг і сприяє підвищенню ефективності місцевої 

взаємодії, усе ж не можна нехтувати людською підтримкою і соціальною 

допомогою нужденним сім’ям. 

Отже, концепція NPM (нове державне управління) передбачає 

децентралізацію органів державного управління, а концепція GG 

(«ефективне» управління) – це проєктний принцип організації. І для 

модернізації державного управління в Україні позитивним було б 

застосування певних елементів: сучасні інформаційні технології, принципи 

соціального партнерства, методи та інструменти концепцій NPM та GG. 
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Для країн із перехідною економікою реформи відкритого уряду мають 

першорядне значення, тоді як децентралізація, ринкові механізми і 

економія/заощадження відіграють незначну роль порівняно з іншими 

країнами. Позиційні державні адміністрації, схоже, надають важливішого 

значення більшості тем державної модернізації, особливо ринкових 

механізмів, адміністративної децентралізації, децентралізації персоналу і 

участі приватного сектору. Для заснованих на кар’єрі державних 

адміністрацій характерна значно вища тенденція дотримуватися традиційної 

бюрократично-ієрархічної і правової системи державного управління в 

соціальній сфері. 

Питання стандартів якості та системи моніторингу надання соціальних 

послуг хвилюють останнім часом державні органи управління європейських 

країн. У більшості країн ЄС якість соціальних послуг не вимірюється або 

вимірюється недостатньо (наприклад, Австрія, Франція, Фінляндія, Італія, 

Латвія, Румунія, Словакія та ін.). Однак Естонія здійснює постійний 

моніторинг стандартів якості, прописаних у Методології EQUASS 2018 та 

Естонському посібнику з якості соціальних послуг. Їх було розроблено, щоб 

допомогти виробити єдине розуміння між усіма постачальниками та 

користувачами соціальних послуг. Естонія покращить свій моніторинг та 

стандартні системи, публікуючи нові настанови щодо якості [672]. 

Десять цілей соціального контролю використовує Данія. Вони були 

сформульовані урядом у 2016 р. для вимірювання якості соціальних послуг. 

У Швеції відповідальність за моніторинг та здійснення контролю якості 

соціальних послуг здійснює кожний муніципалітет. Законодавство охоплює 

соціальні послуги, медичні послуги та послуги для людей з інвалідністю. У 

Португалії соціальні послуги регулярно оцінюються державними службами, 

які відповідають за якість наданих послуг. За даними Асоціації професіоналів 

соціальних служб (Association of Social Services Professionals – APSS, 

Португалія), загалом усі види соціальних послуг мають кількісні та якісні 

вимоги, що стосуються різних аспектів.  
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Інші інструменти – стандартизація, акредитація та ліцензування –  

тією чи іншою мірою застосовується в державному управлінні розвитком 

системи надання соціальних послуг Європи. Аналіз європейського досвіду, 

безперечно, вказує на те, що введення вказаних інструментів у практику 

системи соціальної роботи в цілому позитивно позначається на рівнях 

ефективності та якості соціальних послуг і може бути досить актуальним і 

значущим для українського суспільства.  

Цілком погоджуємося з К. Дубич [141], яка стверджує, що 

сертифікація, акредитація та ліцензійні вимоги повинні застосовуватися до 

всіх без винятку суб’єктів, що надають соціальні послуги, – державних, 

неприбуткових чи прибуткових (комерційних). Дотримання встановлених 

вимог стандарту є необхідною умовою забезпечення певного рівня якості 

соціальних послуг, задоволення потреб отримувачів їх, незалежно від того, 

який суб’єкт надає такі послуги. 

Отже, європейські практики державного управління розвитком системи 

соціальної роботи спрямовано на координацію, контроль, інтеграцію 

соціальних служб у громаді, розроблення політики змін та формування 

ефективної системи соціальних послуг. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Узагальнено різноманітні підходи до моделей держави загального 

добробуту, які класифіковано за різними критеріями та які мають вплив, 

зокрема, на соціальну політику, систему соціального захисту і правові та 

економічні системи в країнах ЄС. Показано, що, незважаючи на розмаїття 

моделей соціальної політики країн ЄС, загальною рисою їх є соціальна 

орієнтованість держав.  

Відзначається значний вплив соціальної політики ЄС на уніфікацію 

практики соціальної роботи, залежність державної допомоги різним 

категоріям населення від рівня економічного розвитку (економічне зростання 
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чи криза), підвищення ролі місцевого самоврядування та недержавного 

сектору у наданні соціальної допомоги населенню у XXI ст. 

Охарактеризовано головні нормативні акти ЄС, що становлять основу 

реалізації нормативно-правового механізму державного управління 

розвитком системи соціальної роботи і містять соціальні стандарти. 

Показано, що значення упровадження соціальних стандартів ЄС в українське 

законодавство полягає в тісному співробітництві України з ЄС в інтересах 

встановлення соціальної стабільності для громадян. 

Доповнено складники транзитивного процесу в країнах Центральної і 

Південно-Східної Європи. Висвітлено особливості реформування механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи у транзитивних 

країнах ЄС. Особливістю розвитку концепції соціальної держави в ЦСЄ є 

орієнтація на досвід більш розвинених європейських країн, використання 

місцевою владою зарубіжних концепцій і упровадження запозичених ззовні 

інститутів та інструментів соціальної політики відповідно до ситуації, що 

склалася. 

Виділено та охарактеризовано три етапи реформування соціальної 

сфери у транзитивних країнах Європи. Описано нові інструменти у сфері 

зайнятості: запровадження соціального підприємництва, системи 

громадських робіт. 

Здійснено порівняльне оцінювання стану забезпечення добробуту 

населення та проведення реформ державного управління у країнах ЄС із 

транзитивною економікою та Україні. Проаналізовано дослідження, звіти за 

2001–2013 рр. і узагальнено з метою виокремлення тенденцій і наслідків 

застосування NPM у реформуванні державного управління. Саме в цей 

період інтенсивно упроваджувались: реформа децентралізації, інноваційні 

інструменти державного управління в соціальній сфері: агенсифікації 

(створення спеціальних агенцій), ДПП, бенчмаркінгу (безупинного 

систематичного пошуку й упровадження найкращих практик надання 

публічних і соціальних послуг); вимірювання продуктивності реформ, 
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громадських ініціатив щодо управління та модернізації; застосування 

інструментів управління якістю. 

Наведено порівняльну характеристику європейських систем 

державного управління. Особливу увагу приділено новим моделям 

державного управління в країнах ЄС: NPM (New Public Management); NPG 

(New Public Governance) або NPS (New public service), GG (Good Governance).  

Окреслено наслідки упровадження NPM за європейськими регіонами. 

Визначено ключові властивості нового державного управління та 

кардинальні напрями адміністративних реформ, що здійснювались у кожній 

країні ЄС, і вдосконалення головних взаємопозв’язаних складників системи 

державного управління, до яких належать: інституції; правила і процедури, 

процеси і механізми координації співробітництва; кадровий потенціал. 

Узагальнено ефективні інструменти реформування державного 

управління в ЄС: CAF, OMC, MCS, TWINNING, SIGMA. 

Доведено, що європейська модель ДІ системи соціальної роботи та 

підтримки вразливих категорій населення вважається на сьогодні найбільш 

збалансованою та ефективною. 

Розглянуто досвід та інноваційні методи управління та стандартні 

процедури в державному управлінні країн ЄС та вплив їх на ефективність 

надання соціальних послуг.  

Виокремлено такі дієві інструменти: інформатизація, 

дебюрократизація, децентралізація, ДІ, деконцентрація (аутсорсинг), 

приватизація та запровадження економічних механізмів регулювання 

управлінських процесів і сервісне адміністрування, а також  стандартизація, 

акредитація та ліцензування (тією чи іншою мірою застосовується в 

державному управлінні розвитком системи надання соціальних послуг 

Європи), які можна запровадити в державному управлінні розвитком системи 

соціальної роботи в українському суспільстві. 

Зазначено, що для модернізації державного управління в Україні 

позитивним було б застосування таких елементів: сучасні інформаційні 
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технології, принципи соціального партнерства, методи та інструменти 

концепцій NPM та GG. 

Основні положення та наукові результати цього розділу викладено в 

публікаціях: [261, 309, 314, 315, 319, 321, 324, 335, 345, 346, 349, 365, 367, 

729, 730]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ  

 

4.1. Вплив децентралізації на державне управління розвитком системи 

соціальної роботи 

 

Стратегію реформування державного управління України та План дій з 

її реалізації розроблено на основі європейських принципів державного 

управління, визначених Програмою SIGMA (SIGMA – Support for Impro-

vement in Governance and Management, спільна ініціатива, створена ЄС і 

Організацією економічного співробітництва та розвитку задля оцінки якості 

держслужби, сервісів і управління в країнах світу, від якої суттєво залежить 

фінансова допомога та інвестиції ЄС) [170]. 

Реформу державного управління називають «реформою реформ», бо 

дієва система державного управління – один з основних чинників 

конкурентоспроможності країни. А мета Стратегії реформування державного 

управління – удосконалення системи державного управління і, відповідно, 

підвищення рівня конкурентоспроможності країни. Реформа державного 

управління також потребує посилення спроможності центральних органів 

виконавчої влади, відповідальних за різні напрями реформування. 

Зберігаючи стратегічні орієнтири реформування державного 

управління, КМУ своїми пріоритетними завданнями визначив [171, 310]: 

цифровізацію адміністративних послуг, оптимізацію внутрішніх 

управлінських процесів, оновлення процесів формування політики, 

підвищення якості урядових рішень. Європейські принципи належного 

врядування задають базові показники, щодо яких можна вимірювати прогрес 

реформи державного управління в Україні, у тому числі у сфері соціальної 

роботи.  
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У рамках нашого дослідження плануємо проаналізувати ключові щаблі 

державного управління у сфері соціальної політики і соціальної роботи: 

децентралізацію і організацію соціальних послуг на рівні громади; ДІ 

закладів для дітей та закладів соціального обслуговування; упровадження 

інноваційних технологій та дієвих інструментів державного управління. 

Перехід України до сталого соціально-економічного розвитку, її 

інтеграція до європейського і світового співтовариства вимагає перш за все 

реформування державного управління. Уже у 2014 р. парламент і КМУ 

почали здійснювати інституційні зміни різних сфер державного управління, 

утім вважаємо за доречне вирізнити окремі напрями в контексті 

досліджуваної проблеми [126, 541]: 

- зменшення кількості контрольних органів та їхніх функцій відповідно 

до європейських стандартів; 

- децентралізація та передача органам місцевого самоврядування 

додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів; 

- відкриття в регіонах «прозорих офісів»;  

- скорочення кількості державних службовців з оновленням державних 

кадрів; 

- введення конкурсного відбору на державні посади; 

- запровадження надання електронних адміністративних послуг; 

- розроблення та прийняття законів про відкриті дані, що підлягають 

оприлюдненню Державним агентством з питань електронного урядування. 
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 Основні напрями комплексної реформи державного управління 

сфокусовано на підготовці якісних урядових рішень, формуванні професійної 

державної служби, упровадженні електронного врядування та наданні 

доступних послуг громадянам.  

Характеристику головних складників реформи державного управління 

в українському суспільстві узагальнено в табл. 4.1.  

 

 

Таблиця 4.1 

Сутність та характеристика складників реформи державного управління [87] 

Складники реформи 

 

Характеристика складників реформи державного управління 

Тимчасова державна 
служба 

Залучення до державної служби якісно нових фахівців та спеціалістів з 
упровадження змін зі сфер бізнесу чи громадянського суспільства. Такий 
механізм передбачає: встановлення чітких цілей, завдань та основних 
показників ефективності для залучених державних службовців; адекватну 
оплату праці шляхом донорської допомоги, без додаткового використання 
бюджетних коштів; прозорість, публічність залучення коштів та моніторингу 
реалізації такого механізму, обмеженого в часі не більше ніж двома роками з 
моменту його реалізації 

Реформа державної 
служби 

Запровадження новацій у законопроект «Про державну службу»: 
розмежування політичних та адміністративних посад, виключно конкурсний 
добір на державну службу (зокрема, на вищі керівні посади), компетентнісна 
модель управління людськими ресурсами, гармонізація державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування, оптимізація функцій, скорочення 
чисельності та встановлення прозорої моделі оплати праці й відповідальності 
за прийняті рішення 
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Реформа Уряду Перетворення КМУ на орган, спроможний бути ефективним генератором змін 
у державі. Для цього потрібне вдосконалення законів «Про Кабінет Міністрів 
України» та «Про центральні органи виконавчої влади», які передбачатимуть: 
а) стратегічну діяльність діяльності Уряду, базовану на аналізі політики 
шляхом моніторингу ситуації, ідентифікації проблем, пошуку альтернативних 
варіантів вирішення цих проблем тощо. Провідну роль у формуванні 
пропозицій щодо державної політики мають здійснювати міністерства; 
б) підвищення колегіальності та прозорості в роботі КМУ через: легітимацію 
«урядових комітетів» як обов’язкових робочих органів КМУ; запровадження 
правила про обов’язкове завчасне оприлюднення проєктів урядових рішень; 
в) реорганізацію міністерств: розмежування політичних функцій міністерств та 
адміністративних функцій; призначення заступників міністрів за поданням 
відповідних міністрів; запровадження посад державних секретарів міністерств; 
визначення завдань міністерств на основі функції аналізу політики; 
реорганізація департаментів міністерств як основних структурних підрозділів 
апарату, орієнтованих на цілісний напрям політики; утворення типових 
секретаріатів міністерств як підрозділів наскрізного забезпечення (питання 
персоналу, бухгалтерії); ліквідація територіальних органів міністерств; 
г) вузькоспеціалізованість агентств, інспекцій та служб, сформованих 
виключно на професійній основі відповідно до законодавства про державну 
службу; д) розбудову професійного державного апарату через запровадження 
посад Державного секретаря Уряду та державних секретарів міністерств як 
вищих, постійних, професійних та політично нейтральних фахівців; 
призначення усіх державних службовців виключно на основі конкурсних 
процедур відповідно до законодавства про державну службу 

 

Однією з головних реформ у названому пакеті є децентралізація, яка 

полягає в реформуванні державного управління шляхом передачі 

повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей – 

органам місцевого самоврядування. 

Відповідно, у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [457] одним 

із пріоритетних напрямів визначено децентралізацію через реформування 

регіональної політики.  

Огляд наукових джерел стосовно поняття «децентралізація» свідчить 

про те, що не існує універсального визначення. Крім того, децентралізація 

має три форми залежно від мети: деконцентрація, делегування і деволюція. 

Їхню сутність та характеристику відбито в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Сутність та характеристика форм децентралізації [692, 751, 755]. 

ДЕНЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

Деконцентрація Делегування Деволюція 
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Передача влади та повноважень від 
меншої до більшої кількості 
адміністративних органів у межах 
формальної адміністративної 
структури (за вертикальної 
деконцентрації – від центральної 
влади до місцевої) або від 
центрального управління до інших 
неуправлінських структур 
(горизонтальна 
деконцентрація)[692] 

Передача державних 
повноважень щодо прийняття 
рішень, адміністративних 
повноважень та відповідальності 
за чітко визначені завдання до 
інституцій та організацій, які 
перебувають під непрямим 
державним контролем або є 
напівнезалежним [751] 

Це механізм управління 
автономними територіями в 
межах  унітарної системи. У 
деяких країнах ЄС деволюція є 
симетричною, усі складові 
частини управляються однаково, 
а в деяких – території (області, 
регіони) мають особливий статус 
[755] 

 
Найбільш повне і змістовне визначення децентралізації надано, на наш 

погляд, у звіті Програм розвитку ООН (ПРООН) та уряду Німеччини: 

«Децентралізація означає реструктуризацію та реорганізацію влади таким 

чином, щоб існувала система спільної відповідальності між інститутами 

управління на центральному, регіональному та місцевому рівнях згідно з 

принципом субсидіарності, що підвищить якість та ефективність системи 

управління через надання більших повноважень субнаціональним рівням» 

[690]. 

Децентралізація розглядається ПРООН як частина реформування 

загальної системи управління будь-яким суспільством. Це процес, за 

допомогою якого повноваження, відповідальність, влада, ресурси та 

підзвітність переносяться з центральних рівнів влади на субнаціональні рівні 

[772]. Концептуально децентралізацію пов’язано з роллю та взаємозв’язком 

між центральними та субнаціональними інститутами: державними, 

приватними чи громадянськими. Удосконалене управління потребуватиме не 

тільки зміцненого центрального та місцевого самоврядування, але й 

залучення інших суб’єктів організацій громадянського суспільства та 

приватного сектора в партнерстві з урядом на всіх рівнях. Ось чому ПРООН 

вважає за краще використовувати термін «децентралізоване управління», а не 

термін «децентралізація».  

Необхідність децентралізації в Україні усвідомлена ще в середині 

першого десятиріччя ХХІ ст. Як зазначають фахівці з державного управління 

[541, с. 405], перша спроба здійснити реформу на засадах децентралізації 

2005  р. виявилась невдалою, що зумовлено, на наш погляд, низкою причин:  
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- недостатньою розробленістю концептуальних основ реформування; 

- нечіткою ідентифікацією її ризиків та загроз;  

- відсутністю відповідних інституцій для здійснення реформи;  

- короткостроковістю її підготовки та проведення;  

- обмеженим колом залучених спеціалістів; 

- недостатньою поінформованістю щодо запропонованих реформою 

змін.  

У концепції децентралізації реалізується новий підхід до розподілу й 

реалізації владних і адміністративних функцій, який передбачає відхід від 

ієрархічної системи управління та організації державних органів управління, 

забезпечує високий рівень самостійності місцевих органів влади. Фахівці з 

державного управління зазначають, що сьогодні урядування, а отже, й 

управління, може та повинно здійснюватися не лише посадовцями органів 

публічної адміністрації (виконавчої влади і місцевого самоврядування), але й 

ширшим колом суб’єктів [244]. Це можуть бути бізнесові об’єднання, 

профспілки, громадські організації, різноманітні групи активістів, які мають 

можливість більшою чи меншою мірою впливати на процес прийняття 

рішень та упровадження їх. Саме залучення до процесів урядування 

додаткових суб’єктів, незалежних від держави, і є децентралізацією влади. 

При цьому слід зазначити, що запровадження нової системи соціальної 

роботи в умовах децентралізації дозволяє нам виділити низку визначальних 

переваг [728]:  

- розроблення превентивного механізму раннього виявлення вразливості 

та запобігання складним життєвим обставинам;  

- наближення системи соціальних послуг до місця проживання 

споживача; 

- ДІ системи надання соціальних послуг;  

- удосконалення адміністрування та управління соціальними послугами;  

- запровадження державних стандартів соціальних послуг; 
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- демонополізація ринку соціальних послуг, створення системи 

моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг;  

- диверсифікація надавачів соціальних послуг (соціальне замовлення);  

- перехід на фінансування соціальних послуг, а не закладу. 

Основою державної політики в наданні послуг у сфері соціальної 

роботи має стати підхід, згідно з яким люди з різними формами соціальної 

вразливості повинні мати необхідну індивідуальну підтримку в тому 

середовищі, у якому вони живуть, працюють і де легко побачити їхні реальні 

потреби та перевірити якість надання послуги. Соціальні послуги, що 

надаються на рівні громади, мають бути максимально наближеними до місця 

проживання клієнта [227]. 

Насамперед передумовами проведення децентралізації автори 

монографії [541] називають:  

1. Правові засади. 

2. Соціально-ментальні засади. 

3. Людський капітал територіальних громад як головний соціальний 

ресурс децентралізації. 

Базовою ланкою процесу децентралізації є територіальна громада. Для 

забезпечення реального народовладдя та ефективного самоврядування на 

низинному рівні суспільної організації життєдіяльності важливо сформувати 

дієздатні громади та їхні органи управління. В українському суспільстві 

ефективне здійснення реформи децентралізації ускладнюється наявністю 

великої кількості нечисленних населених пунктів у сільській місцевості та 

недостатньою дієздатністю місцевих рад. За оприлюдненими даними 

Ю. Ганущака, 8 % рад має населення від 200 до 500 осіб, а 32 % – від 500 до 

1 000 осіб [80, с. 15]. 

Децентралізація формує зв’язки нової якості між регіонами внаслідок 

вбудовування в систему адміністративно-територіального устрою нових 

одиниць – ОТГ, що по-новому визначають координацію та підпорядкованість 

суб’єктів адміністративного устрою. 
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Наразі триває ІІ етап реформи децентралізації, який передбачає 

створення 100 % ОТГ. Враховуючи, що в попередні чотири роки відбулося 

об’єднання 3,9 тис. із загальних 10,9 тис. громад, а 64 % громад не об’єднано, 

необхідне різке прискорення упровадження реформи децентралізації. 

Вважаємо за доцільне виокремити певні проблеми, що виникають у 

процесі упровадження реформи й можуть стати на заваді досягненню її 

стратегічних цілей: 

1. Тривалість процесу розгляду й ухвалення деяких ключових 

законопроєктів щодо децентралізації влади у ВР України. Однією з 

найбільших проблем правової сфери є зволікання з упровадженням змін до 

Конституції України, що потрібні для повноцінного втілення Концепції 

реформування місцевого самоврядування. 

2. Недостатня узгодженість і координація дій між учасниками процесу 

децентралізації на рівні громад, регіонів, центральними та субнаціональними 

органами влади. Основний стратегічний документ у сфері регіональної 

політики – Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 р. – наразі не 

формує зв’язок між регіональним розвитком і децентралізацією. 

3. Відсутність правового підґрунтя розподілу функцій і 

відповідальності в секторах, які мають багаторівневе представлення, що в 

умовах секторальної децентралізації ускладнює їхнє оперативне управління 

та стратегічне планування й розвиток. Зокрема, відсутність обґрунтованих 

стандартів гарантованого мінімуму надання послуг, процедур моніторингу й 

оцінювання якості цього надання (певний прогрес є тільки у сфері соціальних 

послуг).  

Усе вищеперелічене стосується дієвості нормативно-правового 

механізму державного управління у реформі децентралізації, що, безумовно, 

впливає на організаційний механізм державного управління розвитком 

системи соціальної роботи. 

У контексті завдань прискорення децентралізації зростає потреба у 

визначенні комплексу проблемних питань, які виникли під час упровадження 
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цієї реформи, що свідчить про її недостатню нормативну й інституційну 

врегульованість і впливає на перспективи створення нових ОТГ. До таких 

проблем ми віднесли [325]:  

- нечіткість меж управлінських повноважень ОТГ; 

- невизначеність компетенцій громади у прийнятті деяких рішень;  

- відсутність чітких перспектив того, що відбудеться після 100-

відсоткового об’єднання громад, як це змінить структуру управління та 

розподіл адміністративних важелів і ресурсів;  

- відсутність розуміння того, як ОТГ мають самовизначитися на 

території району та регіону, якою буде взаємодія їх із цими територіальними 

утвореннями; 

- слабка прив’язка системи реформування місцевого самоврядування до 

процесів, що відбуваються загалом у країні, зокрема до секторальних 

реформ. 

Водночас необхідно звернути увагу на фінансову децентралізацію, яка 

є найбільш повним і прозорим видом децентралізації, оскільки прямо 

пов’язана з організацією та реформуванням системи міжбюджетних 

відносин. Органи місцевого самоврядування отримують фіскальну 

незалежність (делегування повноважень щодо прийняття рішень у сфері 

бюджетного регулювання). 

Одним із ключових напрямів, який наразі Мінсоцполітики реалізує в 

контексті реформи децентралізації, є докорінна зміна системи 

адміністрування соціальних програм, яка б передбачала встановлення нових 

вимог до якості послуг, що надаються населенню.  

З метою підвищення якості надання послуг ще у 2016 р. було 

започатковано створення сучасних центрів надання послуг соціального 

характеру у форматі «Прозорий офіс» (пілотний проєкт – у м. Вінниця), що 

здійснюються виконавчими органами місцевого самоврядування за 

підтримки коштів Державного бюджету України та проєкту Світового банку. 
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У результаті створення ОТГ реформується модель соціальної роботи на 

місцях і поетапно запроваджується модель адміністрування, яка передбачає 

надання соціальних послуг на базовому рівні – територіальної громади за 

місцем проживання людини. Тобто за рахунок зміни регіональних 

адміністративних структур органів ПФУ та Державної служби зайнятості, 

запроваджуються мобільні форми надання соціальних послуг та окремі 

віддалені робочі місця в сільських та віддалених районах ОТГ. У 2019 р. було 

завершено процес оптимізації структури територіальних управлінь ПФУ: 

кількість територіальних управлінь скоротилася з 683 (2015 р.) до 55 

(2019 р.), або на 92 %. За результатами централізації структура органів ПФУ 

включала: 25 головних управлінь, 567 сервісних центрів, 30 територіальних 

управлінь у Донецькій та Луганській областях. Крім того, обслуговування 

громадян спеціалістами сервісних центрів проводиться на віддалених 

робочих місцях, облаштованих поза межами територіальних управлінь, яких 

на 1 листопада 2019 р. було 1 284 [174]. 

Водночас відбуваються відповідні поновлення в порядку нарахування 

соціальних виплат та побудови розширеної мережі фронт-офісів. Тобто 

прийом документів на призначення усіх виплат, державних допомог, 

субсидій, пенсій, послуг, що надаються в системі соціального страхування, 

інших послуг, незалежно від того, хто їх фінансує, в ОТГ організовується 

безпосередньо в центрах надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). 

Отже, одним із найсуттєвіших очікуваних результатів реформи є розширення 

можливості створювати на території громади соціальні послуги, яких 

потребують її мешканці [23]. 

Тепер у цій сфері відбувається децентралізація повноважень у межах 

самого місцевого самоврядування, що дає змогу розвивати соціальні послуги 

для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, за 

місцем проживання через створення системи соціальної роботи та розвиток 

соціальної інфраструктури. 
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Розвиток спроможності громад у провадженні соціальної політики, 

надання їм методичної допомоги є одним із пріоритетів, включених до 

Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р. [477]. 

Слід зазначити, що в рамках Стратегії реформування системи надання 

соціальних послуг, яка була затверджена розпорядженням КМУ від 8 серпня 

2012  р. № 556-р [459], залишилися невирішеними такі питання: 

- не визначено перелік, обсяг та види соціальних послуг, що гарантовані 

державою особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 

безоплатній основі; 

- не досліджено питання щодо необхідності утворення комплексних 

центрів із надання соціальних послуг; 

- не забезпечено рівноправної участі всіх суб’єктів, що надають 

соціальні послуги, у процесі надання їх, оскільки й досі існують проблеми у 

сфері фінансування соціальних послуг недержавних надавачів; 

- не удосконалено інформаційно-аналітичну систему соціального захисту 

населення шляхом включення до неї відомостей про перелік соціальних 

послуг, реєстр суб’єктів, які надають соціальні послуги, реєстр осіб, які 

отримують соціальні послуги;  

- не налагоджено співпрацю з громадськими об’єднаннями, 

благодійними та релігійними організаціями, що надають соціальні послуги; 

- не забезпечено заходів для активізації здійснення громадського 

контролю за якістю та ефективністю надання соціальних послуг надавачами 

всіх форм власності.  

Необхідно звернути увагу, що порівняно з 2012 р., коли було 

затверджено зазначену Стратегію, з’явилося ще декілька вразливих категорій 

населення, які потребують соціальної підтримки та допомоги: ВПО, 

учасники АТО/ООС (антитерористичної операції/операції об’єднаних сил), 

діти учасників бойових дій. Ці групи потребують додаткових заходів 

піклування з боку органів державного управління. 
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КМУ запроваджені єдині правила та вимоги для всіх надавачів 

соціальних послуг: розроблені та затверджені стандарти надання соціальних 

послуг (станом на 1 січня 2020 р. існує 15 прийнятих державних стандартів 

надання соціальних послуг, які не покривають усіх законодавчо визначених 

соціальних послуг (дві соціальні послуги не мають затвердженого стандарту 

надання їх); створється нормативно-правова база для запровадження 

соціального замовлення соціальних послуг у НДО; затверджений порядок 

визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в 

соціальних послугах. 

Надання соціальних послуг делеговано місцевій владі, яка виявилася 

зовсім не готова для цього. У більшості випадків місцеві органи влади не 

розуміють, яким чином планувати, організовувати та надавати соціальні 

послуги з урахуванням визначених потреб, які види й обсяги соціальних 

послуг є достатніми для мешканців громади, які механізми фінансування та 

форми співпраці можна використовувати. Незначною є кількість 

недержавних надавачів соціальних послуг порівняно з надавачами державної 

та муніципальної форми власності. З цим також пов’язано проблему 

відсутності розвитку ринку надання соціальних послуг населенню, що 

впливає на якість їх [21, c. 253]. Існування механізму соціального замовлення 

соціальних послуг за кошти місцевої влади не стимулює недержавних 

надавачів брати участь у конкурсі.  

З 1 січня 2020 р. набрала чинності нова редакція Закону України «Про 

соціальні послуги», якою змінюється розподіл повноважень центральних та 

місцевих органів влади, а також встановлюється система соціальних послуг 

та її учасників, етапи визначення потреб, планування, організації та 

фінансування соціальних послуг. Повноваження у сфері соціальних послуг 

передають громадам – максимально близько до отримувачів цих послуг. Щоб 

реалізувати їх, у громаді мають створити відповідний структурний підрозділ. 

Кожна ОТГ зобов’язана надавати базові соціальні послуги, що повинні 
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надаватися за відповідними соціальними стандартами, які затверджує 

Мінсоцполітики. 

Прийнятий Закон України «Про соціальні послуги» [450] за своєю 

сутністю є головним правовим актом і є своєрідним «фундаментом» дії 

нормативно-правового механізму державного управління розвитком системи 

соціальної роботи. Зокрема, цей нормативно-правовий акт має певні переваги 

та недоліки (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Перелік переваг та недоліків Закону України «Про соціальні послуги» 

Переваги  Недоліки 

1. Акцент робиться на профілактичному 
складнику надання соціальних послуг. 
2. Звернутися щодо необхідності надання 
соціальних послуг відтепер може не лише особа, 
яка потребує послуг, або її законний представник, 
а також інші особи в інтересах осіб, які 
потребують таких послуг. 
3. Створення Реєстру отримувачів та надавачів 
соціальних послуг. 
4. Запровадження переліку 17 базових 
соціальних послуг, надання яких отримувачам 
забезпечуватиметься виконавчими органами 
органів місцевого самоврядування та ОТГ. 
5. Встановлення нової класифікації соціальних 
послуг: соціальна профілактика, соціальна 
підтримка та соціальне обслуговування. 
6. Визначення чіткого переліку осіб, послуги 
яким надаються за рахунок бюджетних коштів, 
незалежно від рівня їхнього доходу. 
7. Упровадження таких механізмів надання 
соціальних послуг, як ведення випадку та 
екстрене (кризове) надання соціальних послуг. 

1. Нерозробленість певних підзаконних актів. 
2. Не затверджений Мінсоцполітики Класифікатор 
соціальних послуг, що має визначати перелік соціальних 
послуг, які повинні надаватися населенню. 
3. Не затверджено державний стандарт надання соціальної 
послуги: екстрене (кризове) втручання. 
4. Не затверджено Порядок оцінювання потреб особи/сім’ї 
у соціальних послугах, згідно з яким приймається 
рішення щодо надання чи ненадання послуги особі/сім’ї. 
5. Не затверджені Урядом Критерії діяльності надавачів 
соціальних послуг.  
6. Відсутність деяких підзаконних актів може 
ускладнювати відповідне планування бюджетних 
видатків на соціальні послуги в органах місцевого 
самоврядування. 
7. Відсутність достатньої чисельності кваліфікованих 
фахівців. 

 

Передусім досягнуто розуміння, що виокремлені недоліки стосуються 

здебільшого реалізації нормативно-правового, кадрово-мотиваційного, 

організаційного механізму державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в ОТГ. На нашу думку, в умовах проведення реформи 

децентралізації доцільною буде диференціація функцій органів державного 

управління на кожному рівні управління у сфері соціальної роботи (рис. 4.1). 

 

 

 

 

національ-
ний 

I рівень 
 розробка нормативних документів; 
 визначення пріоритетів соціальної політики; 
 аналіз ситуації, що складається у соціальному секторі, на основі 

інформації, що надходить з регіонів; 
 упровадження електронного обліку та врядування; 
 проведення інформаційних кампаній національного рівня; 
 участь у міжнародних проєктах на рівні держави; 
 розробка методичного забезпечення для роботи на регіональному рівні та у 

громаді; 
 визначення вимог до якості соціальних послуг шляхом стандартизації; 
 накопичення резервних фондів на випадок стихійного лиха чи збройного 
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Рис. 4.1. Диференціація функцій органів державного управління 

на різних рівнях управління у сфері соціальної роботи 

 
Слід звернути увагу на необхідність застосування 

інструменту«зворотного зв’язку» між виконанням певних функцій 

державними інституціями на різних рівнях управління, аби процеси 

децентралізації у сфері соціальної роботи набули систематичного, цілісного 

характеру.  

Зауважимо, на рівні громад виробничу інфраструктуру розвинуто 

досить слабко, виникає необхідність практично «з нуля» створювати 

підрозділи із соціальними працівниками та фахівцями з соціальної роботи. 

Громади часто не мають досвіду, кваліфікованих кадрів, спеціального 

обладнання, навичок оформлювати договори і робити розрахунки. На нашу 

думку, у вирішенні цих проблем багато в чому можуть допомогти 

муніципальні ЗВО, які могли би запропонувати: 
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- сприяння здійсненню на своїй базі високотехнологічних розробок і 

трансферу технологій у дійсні (або новостворені) підприємства; 

- апробацію стартапів, які поєднують бізнесові компетентності та 

теоретичні знання;  

- коригування навчальних планів із публічного управління та соціальної 

роботи шляхом запровадження спеціалізованих курсів (модулів) щодо 

вивчення упровадження інноваційних інструментів у державне управління  

соціальною сферою; 

- залучення кадрового потенціалу ЗВО до розроблення програм розвитку 

місцевих громад [636].  

У чинному законодавстві також немає необхідної чіткості щодо 

розподілу повноважень у сфері соціальної роботи між районним рівнем та 

рівнем громад. Тому виникає закономірна необхідність урегулювання 

роздвоєності повноважень за рахунок перерозподілу повноважень і 

перепрофілювання або об’єднання вже наявних державних установ 

соціальної сфери. За районом можна залишити деякі контрольні функції за 

якістю надання послуг, але тільки в суворо регламентованому вигляді. Крім 

того, має бути чіткий перелік послуг, який може надаватися на рівні району, 

– спеціалізовані інтернати, дитячі установи несімейного типу. Інші функції 

закріпити суто за громадами. Наприклад, у 1-му півріччі 2019 р. 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 

Запорізької, Київської, Миколаївської, Львівської, Одеської, Чернівецької, 

Чернігівської, Черкаської облдержадміністрацій не були забезпечені 

оцінювання та аналіз проблемних питань спроможності пілотних ОТГ та не 

поінформоване Мінсоцполітики. Постає необхідність удосконалення системи 

критеріїв оцінювання результатів децентралізації як самою громадою, так і 

відповідними структурами обласного рівня. Найбільшу вагу матиме 

упровадження належного державного нагляду за органами місцевого 

самоврядування в частині дотримання Конституції і законів України зі 

встановленням адміністративної відповідальності за умисне невиконання 
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відповідних законів, що звужують або позбавляють мешканців ОТГ права 

користування якісними соціальними послугами та прав у сфері захисту прав 

дітей.  

У межах реалізації затвердженого розпорядженням КМУ від 23 січня 

2019 р. № 77 Плану заходів щодо реалізації нового етапу реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 

2019–2021 рр. у частині передачі повноважень органів виконавчої влади 

органам місцевого самоврядування та їхнього розмежування за принципом 

субсидіарності доцільним є внесення змін до ст. 11 Закону України «Про 

соціальні послуги» з метою усунення дублювання повноважень районного 

рівня та рівня ОТГ у сфері організації надання соціальних послуг та 

вилучення повноважень, визначених у пп. 1–4, 7–8, 10–11 названої статті 

[176]. 

Станом на 10 січня 2020 р. в Україні створено 1 029 ОТГ з населенням 

11,7 млн жителів, за даними Моніторингу процесу децентралізації та 

реформування місцевого самоврядування Міністерства розвитку громад та 

територій України [290]. Вважаємо за доцільне узагальнити і виділити 

області з найбільшими та з найменшими показниками результатів 

децентралізації соціальних послуг (табл. 4.4). 

 



 

 

Таблиця 4.4 
Показники результатів децентралізації соціальних послуг в окремих областях (січень 2020 р.) 
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Закарпатська 16 7 9 1 12 6 3 4 5 5 3 4 

Донецька 13 58 41 4 39 46 6 10 10 17 11 2 

Область із 
мін. 
показниками 

Луганська 18 41 37 9 8 200 8 15 8 7 5 3 

Дніпропетровська 71 272 106 47 123 115 11 71 29 25 26 38 

Черкаська 57 69 143 26 49 37 13 50 17 8 16 24 

Область із 
макс. 
показниками 

Запорізька 56 118 50 37 106 89 28 26 25 24 10 32 

Усього по Україні 980 2319 1897 568 1590 2312 342 685 398 333 220 466 
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Показники результатів децентралізації соціальних послуг в  областях 

України надано в додатку Г. 

Різниця між найменшими і найбільшими даними суттєва, і це свідчить, 

що ступінь доступності до соціальних послуг має регіональну диференціацію 

і відбивається, відповідно, на якості соціальної підтримки та соціального 

захисту населення. 

Аналіз показників дає підстави стверджувати, що Рекомендації 

Мінсоцполітики не виконуються стосовно чисельності фахівців із соціальної 

роботи, а в деяких громадах і зовсім відсутні. 

Минулого року найбільш динамічними показниками реформи, за 

даними моніторингу, були: 

1.Співробітництво громад: на початок 2019 р. громади уклали 296 

договорів про співпрацю, а на початок 2020 р. – 530 договорів. 

2. Створення ЦНАП: 778 ЦНАП на початок 2019 р.; 806 ЦНАП на 

початок 2020 р. Більшість нових центрів відкривали саме в об’єднаних 

громадах. При цьому в розрізі органів, що їх утворили: 

- 435 – районі державні адміністрації; 

- 164 – міські ради міст районного значення, сільські та селищні ради; 

- 135 – міські ради міст обласного значення;  

- 72 – міські ради міст – обласних центрів та Київська міськрада [290]. 

Відповідно до рекомендацій Мінсоцполітики надавати адміністративні 

послуги соціального характеру доцільно у ЦНАП. Для цього обласним 

державним адміністраціям було направлено листа щодо організації надання 

адміністративних послуг соціального характеру у ЦНАП та розроблено 

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних 

громад [275]. 

Необхідно зробити акцент на програмі «U-LEAD з Європою», 

діяльність якої спрямовано на технічну допомогу Україні щодо підтримки 

децентралізації, що фінансується ЄС, зокрема Данією, Естонією, 

Німеччиною, Польщею, Швецією. Напрям «U-LEAD з Європою» з 
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покращання якості надання адміністративних послуг для населення має на 

меті створення або модернізацію до 600 ЦНАП до квітня 2020 р. в містах, 

селищах і селах України, насамперед в ОТГ.  

Проведений аналіз надання адмінпослуг у 2019 р. в різних сферах, що 

надаються різними ЦНАП, дозволив виявити цілу низку проблемних питань 

[465]: 

1. Відсутність у більшості ЦНАП України адмінпослуг соціальної сфери 

через низький рівень виконання розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. 

№ 523 (у редакції розпорядження від 11 жовтня 2017 р. № 782), зокрема через 

брак поінформованості місцевих органів соціального захисту населення про 

потребу, порядок виконання цього рішення Уряду та відсутність чітко 

визначених механізмів здійснення цієї роботи. 

2. Відсутність типових інформаційних карток та технологічних карток 

(наказом Мінсоцполітики від 11 травня 2019 р. № 723 були затверджені 

типові інформаційні картки на адміністративні послуги у сфері соціального 

захисту населення) адмінпослуг соціальної сфери для Управління 

соціального захисту населення (УСЗН), ПФУ, Державного центру зайнятості. 

Інші відповідальні центральні органи виконавчої влади типові інформаційні 

картки та типові технологічні картки досі не розробили та не затвердили. 

3. Відсутність доступу до реєстрів/баз даних Мінсоцполітики у органів 

місцевого самоврядування (ОМС) / ЦНАП. 

4. Обмеженість видів та форм співпраці (агентські пункти, окремі виїзди 

спеціалістів до ЦНАП, спільні виїзні мобільні офіси) ПФУ, Державного 

центру зайнятості з ЦНАП лише  форматом прийняття заяв (документів) чи 

надання консультацій представниками цих органів за окремо визначеним 

графіком, тобто без можливості подання заяв для отримання 

адміністративних послуг через адміністраторів ЦНАП, а також неможливість 

подання заяв на призначення пенсій навіть через представника ПФУ. 

5. Створення відповідно до Постанови КМУ від 11 жовтня 2017 р. № 779 

ЦНАП, зокрема і надання послуг соціального характеру, у форматі 
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«Прозорий офіс» в окремих випадках як відомчих (соціальних) офісів 

управлінь соціального захисту населення, без інтеграції до них широкого 

переліку інших адміністративних послуг, що мають надаватися через ЦНАП. 

Мінсоцполітики пропонує до громадського обговорення проєкт 

Постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проєкту 

«Розвиток соціальних послуг» [539]. 

Пілотний проєкт надає підтримку ОТГ у запровадженні та розвитку 

соціальних послуг громадянам, які належать до вразливих груп. У рамках 

проєкту у 2020 р. держава готова виділити кошти щонайменше 50 ОТГ в 

обсязі до 2 млн грн на фінансування ключових соціальних послуг, зокрема: 

- денного догляду для дітей з інвалідністю; 

- супроводу під час інклюзивного навчання; 

- соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці; 

- тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, які 

здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю тощо. 

Для участі у проєкті ОТГ повинні потурбуватися про призначення 

фахівців із соціальної роботи, визначити потреби мешканців громади у 

соціальних послугах, передбачити 20 % від запитуваного обсягу коштів 

державного бюджету у своїх місцевих бюджетах (наприклад, якщо у бюджеті 

ОТГ на 2020 р. закладено 100 тис. грн на надання соціальних послуг, держава 

зможе виділити ще 500 тис. грн) та визначити показники ефективності 

соціальних послуг, що надаватимуться за кошти державного бюджету [539]. 

Реформою передбачено визначення потреб населення в соціальних 

послугах, інформування про перелік їх, забезпечення фінансування їх, а 

також забезпечення підвищення компетенції та кваліфікації надавачів 

соціальних послуг. До того ж виконавчі органи міських рад міст обласного 

значення, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад ОТГ 

забезпечують безпосередньо отримання надання базових соціальних послуг – 

17 соціальних послуг, надання яких отримувачам забезпечуватиметься, 
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зокрема, виконавчими органами органів місцевого самоврядування, зокрема 

ОТГ (ч. 1 ст. 1, ч. 6 ст. 16 Закону України «Про соціальні послуги») [728].   
Хоча в березні 2020 р. Уряд затвердив низку постанов, необхідних для 

виконання Закону України «Про соціальні послуги» (табл. 4.5), їх 

недостатньо, щоб цей нормативно-правовий акт запрацював у повному обсязі 

та для усунення проблемних питань, які було описано вище. 

Таблиця 4.5 

Постанови КМУ, необхідні для виконання Закону України «Про 

соціальні послуги» [586] 

№ 
з/п 

Постанова Стислий зміст Постанови 

1 
Щодо Порядку організації надання 
соціальних послуг 

Порядком визначається механізм виявлення осіб/сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах або 
мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, а 
також організації для надання їм соціальних послуг 
відповідно до індивідуальних потреб. Порядок визначає 
процедуру:  

- виявлення осіб/сімей; 
- планування організації та надання соціальних 

послуг; 
- подання заяви, звернення, повідомлення про 

надання соціальних послуг;  
- прийняття рішення про надання соціальних послуг 

чи відмову в наданні їх 

2 
Щодо Типового положення про центр 
надання соціальних послуг 

Типовим положенням визначено, що Центр є 
комплексним закладом соціального захисту населення, 
структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи 
якого провадять соціальну роботу та надають соціальні 
послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп 
населення та/або перебувають у складних життєвих 
обставинах. Центр утворюється, реорганізується та 
ліквідується в порядку, передбаченому законодавством, 
райдержадміністрацією або органом місцевого 
самоврядування 

3 

Щодо Положення про конкурсну 
комісію, умови та порядок проведення 
конкурсу на обійняття посади 
керівника надавача соціальних послуг 
державного/комунального сектору 

Положенням визначено порядок створення, роботи і 
повноваження конкурсної комісії з питань проведення 
конкурсу на обійняття посади керівника надавача 
соціальних послуг державного/комунального сектору 

4 
Щодо Критеріїв діяльності надавачів 
соціальних послуг 

Критерії діяльності надавачів соціальних послуг 
розроблено з метою встановлення єдиних вимог до 
надавачів соціальних послуг незалежно від форми 
власності та господарювання. Надавачі соціальних 
послуг, діяльність яких відповідає критеріям, вносяться 
до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. 
Визначено загальні та спеціальні критерії. Загальних 
критеріїв зобов’язані дотримуватися у своїй діяльності 
всі надавачі соціальних послуг, спеціальних критеріїв – 
надавачі соціальних послуг, які надають соціальні 
послуги, що передбачають цілодобове 
перебування/проживання, нічне або денне перебування у 
приміщенні надавача соціальних послуг, у тому числі з 
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харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок 
та ін.), соціальні послуги, що надаються екстрено 
(кризово), та допоміжні соціальні послуги 

 
Наразі кожна ОТГ обирає свій варіант моделі з надання соціальних 

послуг уразливим категоріям населення, які опинились у складних життєвих 

обставинах. При цьому виникають питання взаємодії між управліннями у 

сфері соціальної підтримки населення та ОТГ.  

Відповідно, виконавчі органи рад ОТГ створюють різноманітні 

структурні підрозділи, які покликані вирішувати соціальні проблеми різних 

верств населення. Серед них: 

1.Управління/відділи надання соціальних послуг. 

2. Відділ соціального захисту. 

3. Відділ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

4. Відділ сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення. 

5. Відділ соціальної допомоги/Відділ охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

6. Відділи охорони здоров’я та соціальної сфери. 

7. Сектори соціального захисту населення. 

8. Сектор соціальної допомоги вдома. 

9. Соціально-гуманітарні відділи та ін. 

Хоча ОТГ надано повноваження самостійно приймати рішення про 

організацію й функціонування системи соціальної роботи, але найчастіше 

пріоритет надається медицині, освіті. Передусім існують різні варіанти: 

реорганізація тих, що існують, або створення нових соціальних установ, 

укладання договорів з НДО, соціальними службами тощо.  

На нашу думку, доречним буде запровадження дієвих інструментів 

державного управління: постійно діючого моніторингу визначення потреб 

жителів громади, аналізу ресурсів, що існують, і залучення додаткових та 

створення динамічної, гнучкої мультимодальної системи соціальної роботи, 

яку буде розглянуто в наступному розділі. 
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Незважаючи на позитивні зрушення у формуванні нової системи 

соціальної роботи в ОТГ, виникає спектр питань стосовно зміни структури 

управління та розподілу адміністративних важелів і ресурсів: як ОТГ мають 

самовизначитися на території району та регіону, якою буде їхня взаємодія із 

цими територіальними утвореннями стосовно організації ефективної системи 

соціальної роботи; як реформування місцевого самоврядування пов’язано з 

секторальними реформами.  

 

4.2. Державне управління реформою деінституціалізації закладів 

системи соціальної роботи 

 

У соціальній політиці України ДІ стала першочерговим напрямом 

передусім у реалізації соціального захисту дітей-сиріт, хоча тією чи іншою 

мірою зачіпає й інші ключові щодо цього процесу категорії клієнтів – людей 

з обмеженими психічними і розумовими можливостями, людей похилого 

віку, правопорушників. 

Після проголошення незалежності українське суспільство успадкувало 

розвинену та витратну систему соціального захисту інституцій, які 

утримували сотні тисяч дітей і працівників. Вони ділилися принаймні на 13 

типів, відрізнялися належністю до суб’єктів влади (місцевого, обласного, 

республіканського рівня) та відомчим підпорядкуванням (МВС, МОН, МОЗ, 

Мінсоцполітики). До державних інституцій належать: 

- заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- заклади для дітей з малозабезпечених сімей; 

- заклади для дітей з інвалідністю; 

- заклади для дітей з особливими освітніми потребами; 

- заклади для безпритульних дітей. 

Окрему групу інтернатних закладів становлять школи (діти віком 11–14 

років) та училища соціальної реабілітації (діти віком 14–18 років), у яких 
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утримуються діти, які вчинили правопорушення, і направлені до таких 

закладів за рішенням суду. 

На жаль, найпоширенішою практикою стосовно дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених піклування, у нашій країні було розміщення в державну 

інституцію, хоча їх могло бути всиновлено, взято під опіку рідними або 

охоплено альтернативними формами сімейного виховання (прийомна сім’я, 

будинок сімейного типу, патронат).  

За статистичними даними, на 1 січня 2018 р. в Україні налічувалося 718 

інтернатних соціальних закладів для дітей, серед яких 38 підпорядковувалися 

МОЗ України; 117 – Мінсоцполітики та 563 – МОН [118]. 

Згідно з Моніторинговим дослідженням функціонування системи 

інтернатних закладів та закладів соціального захисту дітей (закладів 

інституційного догляду), проведеним Уповноваженим Президента України з 

прав дитини спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Україна 

без сиріт», у 2016 р. у 774 закладах знаходилося 104 000 дітей, з них тільки 

10 % сироти, 25 % обдарованих дітей і 42 % дітей, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку. Крім цього, 150 000 дітей з 

інвалідністю, серед яких тільки 5 % є охопленими інклюзивним навчанням та 

навчаються в спеціальних класах, спеціальних загальноосвітніх школах-

інтернатах та навчально-реабілітаційних центрах – 30 %, 15 % зовсім не 

охоплено навчанням. Ще одна особливість: підпорядкування здійснюється на 

різних рівнях – від державного, обласного, районного до міського. 

Наповненість інтернатних закладів складає 76 %, за однакової чисельності 

дитячого населення в областях функціонувала різна кількість різних типів 

закладів інституційного догляду [9]. 

Усунення причин спрямування дітей до соціальних державних 

інституцій, забезпечення підтримки сім’ї, розвиток високоякісних послуг з 

альтернативного догляду можливі завдяки реформі ДІ, що є альтернативним 

засобом довгостроковому утриманню дітей у державних стаціонарних 
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інституціях (інтернатах, притулках тощо), і їй властиві певні особливості, 

фактори впливу і ризики упровадження. 

Науковці по-різному тлумачать поняття «деінституціалізація». 

Зокрема, в Енциклопедії соціальної роботи американські дослідники 

акцентують увагу на трьох аспектах визначення терміна 

«деінституціалізація»:  

1) прагнення уникати без крайньої потреби розміщення й утримання 

людей у стаціонарах;  

2) організація відповідних альтернативних варіантів з місця проживання 

щодо розміщення, лікування, професійної підготовки, навчання й  

реабілітації осіб, яких немає необхідності утримувати у стаціонарах; 

3) покращання умов і лікування за місцем проживання. Це стосується 

дітей, людей похилого віку, душевнохворих, розумово відсталих, 

правопорушників [489, с. 171].  

Зокрема, науковці Є. Головаха, Н. Паніна [90] наголошують, що 

«деінституціалізація є процесом руйнування інституціональних утворень, 

зміною соціальних правил і явно вираженим (або прихованим, латентним) 

неприйняттям інституціональних вимог до соціальної поведінки».  

Проблеми ДІ інтернатних закладів у контексті захисту прав дітей, 

позбавлених батьківського піклування розглядали у своїх роботах В. Бошняк 

[59], Л. Завацька, Л. Махоткіна [162], О. Мордань [292–293], А. Дакал [108], 

Ю. Горемикіна [94] та ін. 

Особливої уваги заслуговують дослідження вчених, які розглядали 

різні підходи стосовно трансформації державних закладів для дітей. Підходи 

на макрорівні: системно-правовий, тобто правова ліквідація закладів 

(А. Анісімов, А. Зандер, Е. Майминас, Ш. Рамон), на мезорівні: соціально-

культурний, що сприяє зміні статусу та структури закладу (Х. Бойлі, 

Дж. Вудалл, М. Мазур, Д. Норт, Л. Озарін, Е. Тоффлер, Г. Феузер та ін.), на 

мікрорівні: психологічний, що спрямований на перетворення діяльності 

суб’єктів/закладів (Л. Бахрач, Р. Ламб, Б. Тьюк, А. Хінц, О. Шпек та ін). 
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ДІ може трактуватися як у широкому, так і вузькому контексті. У 

вузькому – це скорочення кількості дітей у закладах за рахунок розвитку 

альтернативних форм улаштування [775, с. 16]. У широкому контексті 

політика ДІ, окрім суттєвого скорочення чисельності дітей у закладах 

інтернатного типу, передбачає створення комплексної системи підтримки 

сімей, розвиток сімейних форм улаштування дітей, перепрофілювання 

дитячих будинків, зокрема у служби супроводу, створення умов, 

максимально наближених до сімейних, для проживання, виховання і 

навчання дітей, яких не може бути передано в сім’ї. Цю політика спрямовано 

на турботу про дитину з урахуванням її індивідуальних потреб [775, с. 5]. 

ДІ та трансформація послуг для дітей – це, по суті, процес відмови від 

системи догляду, ґрунтуючися на великих установах, і переходу до цілої 

низки комплексних послуг, заснованих на сім’ї та громаді. Вважається, що 

він складається з чотирьох компонентів:  

- запобігання направленню та перебуванню в установах без потреби; 

- пошук та розвиток адекватного альтернативного догляду за дитиною в 

межах громади; 

- удосконалення громадських послуг для дітей, які справді потребують 

державної допомоги, а також підтримки сім’ї; 

- формування планів тривалого догляду та постійного влаштування в 

сім’ї дітей, батьки яких не відреагували на відповідні втручання та 

реабілітацію та яких було визнано такими, які не можуть доглядати за 

дитиною [112]. 

Реформа ДІ на сьогодні знаходиться під пильною увагою з боку 

державної влади, науковців, громадськості, європейських експертів тощо. 

Ними висуваються різні передумови проведення цієї реформи в Україні. Для 

узагальнення наявної інформації про реформу ми провели якісний аналіз 

досліджень, моніторингових звітів (табл. 4.6) щодо становища дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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Таблиця 4.6 
Дослідження, аналітичні звіти  

№ 
з/п 

Назви досліджень та звітів Стисла характеристика  

1 Опіка над дітьми: сім’я і 
держава. Вплив інституційної 
форми виховання на розвиток 
дітей (Р. Картер, 2005) [200] 

Аналіз питання впливу інституційної форми виховання на розвиток 
дітей. Досліджено процес розвитку сімейних форм опіки над дітьми 
у ЦСЄ та країнах колишнього Радянського Союзу 

2 Аналіз сильних і слабких 
сторін, сприятливих можливо-
стей і небезпек, які виникають у 
процесі реформування системи 
опіки над дітьми в Україні 
(Київський міжнародний 
інститут соціології (КМІС), 
ЮНІСЕФ, 2007) [18] 

Дослідження сильних та слабких сторін, сприятливих 
можливостей та небезпек, які виникають у процесі реформування 
системи державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, які 
залишилися без батьківського піклування 
 

3 Комплексна оцінка стану 
українського законодавства і 
практик у сфері розвитку 
сімейних форм догляду та 
виховання дітей з ВІЛ, які 
позбавлені батьківського 
піклування (КМІС, 2007) [216] 

Оцінка законів і підзаконних актів, що впливають на відмови від 
дітей, які постраждали від ВІЛ, їхню реінтеграцію в біологічні сім’ї, 
а також запровадження альтернативних сімейних рішень для дітей, 
які постраждали від ВІЛ та перебувають в інтернатних закладах. 
Вивчення специфічних потреб регіону та готовність до вживання 
заходів, спрямованих на поліпшення ситуації 

4 Альтернативний звіт про 
реалізацію Україною положень 
Конвенції ООН про права 
дитини, 2002–2008 (Громадські 
організації України, 2009) [15] 

Висвітлення особливостей реалізації в Україні майже всіх прав, 
визначених Конвенцією про права дитини, включно з реалізацію 
всіх прав, з особливо детальною інформацією стосовно реалізації 
права дітей виховуватися у сім’ї. Надана інформація розгорнуто 
висвітлює законодавче поле захисту прав дитини в Україні 

5 Keeping Children Out of Harmful 
Institutions. Why we should be 
investing in family-based care? 
(Save the Children Fund, 2009) 
[693] 

Дослідження відносно шкоди від перебування дітей в інституціях. 
Дослідники резюмують, що тривале перебування дитини в 
інтернаті та перебування там з раннього віку негативно впливає на 
психічний, фізичний, емоційний та розумовий розвиток дитини  

6 Дотримання прав дітей у 
будинках-інтернатах I-IV 
профілю Міністерства праці та 
соціальної політики 
(Всеукраїнське ГО 
«Національна Асамблея людей з 
інвалідністю України», 
Міжнародний фонд 
«Відродження», Програма 
МАТPА, Королівство 
Нідерланди, 2010) [165] 

Аналіз санітарно-гігієнічних та умов проживання, якості 
харчування, медичного обслуговування, лікування та реабілітації 
дітей в інтернатах, що підпорядковуються Мінсоцполітики. 
Фокусом моніторингу виступали також такі компоненти: освіта, 
соціалізація, контакти із зовнішнім світом, індивідуальна 
мобільність, поводження персоналу, політика покарань та 
заохочень, відносини між дітьми та вихователями, рівень 
підготовки та кваліфікації персоналу 

7 Аналітичний звіт «Життєвий 
шлях випускників інтернатних 
закладів, дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних 
сімей» (Український інститут 
соціальних досліджень 
ім. Олександра Яременка, 2010) 
[24] 

Дослідження визначення переваг та недоліків інтернатної системи 
в аспекті успішності самостійного життя її випускників; визначення 
подальшої долі випускників після виходу зі стін інтернатних 
закладів; поширеності випадків насильства в різних формах 
виховання (в інтернатних закладах та прийомних сім’ях, дитячих 
будинках сімейного типу)  

8 Аналіз ситуації з молоддю, яка 
виходить з-під опіки в Україні 
(МБО «Благодійний фонд «СОС 
Дитяче Містечко», 2011) [20] 

Аналіз державної політики щодо молоді з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в Україні на етапі виходу з-
під опіки, а також реальної ситуації щодо підготовки молоді до 
виходу з-під опіки та її подальшої соціальної підтримки, включаючи 
перелік соціальних послуг, доступність їх для цільової авдиторії, 
перешкоди, відповідність та результативність цих послуг  

9 Аналіз ситуації з дотримання Виокремлено проблеми дітей у складних життєвих обставинах та 
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прав дітей в Україні: результати 
дослідження (Вакуленко О. В., 
Комарова Н. М., Пєша І. В., 
2012) [65] 

дітей, які виховуються в інтернатних закладах: обмежені знання про 
соціальні норми поведінки в суспільстві, труднощі орієнтації в 
ситуаціях за межами закладу; проблеми емоційного розвитку, 
агресивна поведінка; затримка психічного розвитку дітей; проблеми 
працевлаштування після отримання освіти; відсутність житла  

10 Positive and negative trends. 
Dynamics of deinstitualization in 
Eastern Europe (UNICEF, 2012) 
[745] 

Охарактеризовано комплекс заходів, спрямованих на запобігання 
розлуці дітей зі своїми батьками. ЮНІСЕФ вважає, що для цієї групи 
потрібні додаткові зусилля щодо дітей, які ще не можуть говорити 
самі за себе, а також основний акцент зроблено на розробленні 
політики, спрямованої на сім’ї, які мають дітей з обмеженими 
можливостями 

11 Звіт Уповноваженого з прав 
дитини про стан 
функціонування інтернатів 
(UNICEF, 2013) [172] 

Аналіз усіх типів дитячих закладів з інтернатною формою 
виховання дітей (крім місць позбавлення волі). Проведення 
моніторингу рішень центральних органів виконавчої влади з питань 
захисту прав дитини та співпраця з громадськими організаціями 

12 Звіт за результатами 
кабінетного дослідження щодо 
становища дітей в Україні та 
практик з упровадження ДІ в 
окремих країнах (Save the 
Children, 2014) [169] 

Аналіз ситуації на мiкро-, мезо-, макрорівнях: потреби та 
становище вихованців інтернатів. Виокремлено чинники 
інституціалізації. Висвітлено досвід ДІ в деяких зарубіжних 
країнах, особливості та недоліки, надано рекомендації 

13 Моніторингове дослідження 
функціонування системи 
інтернатних закладів та закладів 
соціального захисту дітей 
(закладів інституціонального 
догляду (Адміністрація 
Президента України, 2016) 
[291] 

Презентовано статистичні дані кількості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, надано аналіз закладів 
інституційного догляду для дітей, їх підпорядкування, утримання, 
наповнюваність за видами закладів, співвідношення між кількістю 
дитячого населення та дітей у закладах інституційного догляду. 
Надана характеристика спеціальних загальноосвітніх шкіл-
інтернатів 

14 Аналіз ситуації 
дотримання прав дитини в 
Україні (Державний інститут 
сімейної та молодіжної 
політики, 2016) [19] 

Надано оцінку готовності вихованців ДБСТ «СОС дитяче 
містечко» до самостійного життя. Презентовано форми та динаміку 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

15 Проведення досліджень з 
питань надання соціальних  
послуг дітям: аналітичний звіт 
(Український інститут 
соціальних досліджень імені 
Олександра Яременка, 2016) 
[460] 

Проаналізовано діяльність дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей в Україні, система відбору, підготовки та  
підвищення кваліфікації батьків-вихователів і прийомних батьків, 
становище дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях, стан захисту їхніх прав 

16 Система інституційного 
догляду та виховання дітей та 
перспективи її реформування 
(Мінсоцполітики, 2016) [500] 

Презентовано аналіз ситуації стосовно чисельності дітей в 
інтернатах порівняно з чисельністю дитячого населення в регіонах 
та щодо мережі інтернатних закладів, етапів реалізації 
Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей 

 

Аналіз наведених звітів та соціологічних досліджень за період 2005–

2016 рр. дозволив виокремити найбільш розповсюджені причини 

потрапляння дітей до інтернатних закладів, а саме:  

- відсутність превентивної соціальної роботи на рівні громади; 

- нерозвиненість інклюзивної освіти;  



325 
 

 

- низька ефективність соціальних послуг для сімей й осіб, які опинилися 

у складних життєвих обставинах; 

- ускладненість фінансових та організаторських механізмів державного 

управління; 

- криза інституту сім’ї, зростання кількості розлучень і неповних сімей;  

- відсутність дієвих механізмів державного управління підтримкою 

сімей з дітьми. 

Цей список вважаємо за доцільне доповнити ще однією, на наш погляд, 

важливою причиною влаштування значної чисельності дітей до державних 

інституцій – це бідність сімей із дітьми. Підтвердженням бідності значної 

частки сімей із дітьми слугують показники критеріїв бідності сімей із дітьми 

(рис. 4.2). Рівень відносної бідності (сукупні еквівалентні витрати нижче 

75 % медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат) у 

домогосподарствах з дітиною, за даними дев’яти місяців 2018 р., становив 

29,4 % проти 31,4 % у 2017 р. З двома дітьми – 33,9  проти 36,7 % у 2017 р. 

Рівень відносної бідності дуже високий із трьома дітьми і більше – він 

піднявся до 59,0 %, коли у 2017 р. становив 47,4 %. Рівень абсолютної 

бідності (за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму) у 

домогосподарствах з дітьми за дев’ять місяців 2018 р. зменшився порівняно з 

відповідним періодом 2017 р. і становив 34,3  проти 45 % [534]. 

 

 
 

Рис. 4.2. Показники критеріїв бідності сімей із дітьми (2018 р.) [534] 
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З метою виокремлення передумов проведення реформи ДІ в Україні 

необхідно систематизувати і простежити генезис трансформації державних 

інституцій – закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та запровадження реформування інтернатних закладів [308] 

(рис. 4.3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 р. – були започатковані щорічні Всеукраїнські наради «З любов’ю та 
турботою до дітей», де Президент України розкритикував чинну систему 
інтернатних закладів 

2006 р. – була затверджена Концепція державної програми реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на період 
2006-2010 рр., яка так і не була реалізована 

2009 р. – стартувала Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини» до 2016 року, одною з цілей якої було 
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

2011 р. – актуалізовано необхідність реформи інтернатних закладів 

 

2013 р. – активізація діяльності Громадянської кампанії «Відкриваємо двері дітям», 
з метою привернення увагу громадськості до потреб інституціолізованих дітей 

 

2016 р. – стартувала друга фаза Громадянської кампанії «Відкриваємо двері дітям», 
в ході якої формуються регіональні коаліції, що сприятимуть просуванню ДІ в усіх 
областях України 

2017 р. – затверджено Національну стратегію реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та схвалено 
Концепцію Державної соціальної програми «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» 
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 230-р) 
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Рис. 4.3. Генезис трансформації закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Необхідно зауважити, що в Україні постійно зростають витрати на 

утримання інтернатів: з 5,1 млрд грн у 2014 р. до 6,4 млрд грн у 2015 р., 

понад 7 млрд грн у 2016 р., 8 млрд грн у 2017 р. З цієї суми 80 % було 

витрачено на оплату комунальних послуг величезних споруд та заробітної 

плати співробітникам інтернатів [291]. 

Досягнення в розвитку сімейних форм альтернативного догляду та 

програм усиновлення, нагромаджені з 2005 р., привели до зменшення частки 

дітей-сиріт, які виховуються в інституціях, до ~10 % від їхньої загальної 

чисельності. Проте загальна чисельність вихованців інституцій не 

зменшилася за рахунок улаштування в них дітей із сімей за заявами батьків. 

Більше того, не було надійної статистики через термінологічну 

невизначеність, розмаїття форм інституцій та підпорядкованість їх різним 

відомствам, не проводилося централізованого контролю дотримання прав 

дітей у них [727]. 

Хоча процес реформування інтернатних закладів в Україні почав 

відбуватися ще у 2006 р., коли було прийнято концепцію Програми 

реформування інтернатів, установ усіх форм власності для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2006–2010 рр., заклади 

реорганізовувалися безсистемно, один тип інтернатного закладу замінювався 

на інший, не робилося глибокого аналізу дійової мережі закладів та її 

відповідності до потреб дітей, які проживають у громаді. 

Водночас вирішальною передумовою стала інтеграція українського 

суспільства до європейської спільноти, що слугувало важливим стимулом 

для проведення демократичних реформ та адаптації до європейських 

стандартів системи інституціонального догляду дітей. Тому, щоб змінити 

ситуацію, у січні 2015 р. було затверджено Стратегію сталого розвитку 

«Україна-2020» – документ, який визначив напрями та пріоритети розвитку 

України на період до 2020 р. [553]. Стратегія складається з чотирьох векторів 
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руху: сталий розвиток країни; безпека держави, бізнесу та громадян; 

відповідальність і соціальна справедливість; гордість за Україну в Європі та 

світі. Вектор руху «Відповідальність і соціальна справедливість» передбачив 

втілення 14 реформ та програм, серед яких і реформа системи соціального 

захисту. Уповноважений Президента України з прав дитини оголосив про 

завершення роботи над комплексною стратегією ДІ в Україні. 31.03.2017 

року на засіданні Національної ради реформ була презентована Національна 

стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 рр. (рис. 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Національна стратегія реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей  

на 2017–2026 рр. 
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Рис. 4.4. Цілі та завдання Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей [286] 

Тому одночасно отримали старт відразу кілька дуже важливих реформ, 

які мають безпосереднє відношення до ДІ. Наприкінці 2016 р. Фондом Lumos 

було проведене дослідження у сфері реформування роботи соціальних служб, 

аналіз не лише негативного впливу інституційних закладів на дитину, а й 

успішних та невідповідних моделей ДІ [297]. 

Відповідно до Національної стратегії у сфері прав людини [300], уже у 

2026 р. дітей в інституціях має бути менше 0,5 % від загальної чисельності 

(зараз – 1,5 %). А ті діти, які з різних причин усе ж залишаться в інституціях, 

а не в сім’ях, житимуть у невеличких установах в умовах, максимально 

наближених до сімейних, – до 10 осіб в одному закладі. У кожній громаді 

з’являться доступні та якісні послуги для сімей із дітьми. Існуватиме ринок 

цих якісних послуг, не менше 50 % з яких надаватимуть професійні ГО. 

Наразі триває перший етап реалізації стратегії – створення 

регіональних планів. Кожен регіон готує власний план реформування, для 

цього потрібно оцінити наявність послуг у громаді, наявні інтернатні 

заклади, чисельність дітей у закладах, проаналізувати причини потрапляння 

їх до туди, щоб зрозуміти, які послуги треба упроваджувати, щоб жодна 

дитина не перебувала в інтернатному закладі. Розробляється підтримка 

розвитку послуг на місцевому рівні – створення комплексних сімейно 

орієнтованих послуг на рівні районів (Дніпропетровська, Київська, 

Житомирська області), налагоджується соціальне партнерство в 

упровадженні реформи системи захисту дітей. 

Принаймні розміщення дітей до державних інституцій має пріоритет 

перед іншими формами, відповідно, до сімейних форм влаштування 

потрапляє меншість дітей. У межах реалізації реформи ДІ введено послугу 

патронату як альтернативний догляд за дітьми, які з певних причин не 

можуть проживати з біологічними батьками. За 2018 р. патронат 

запроваджено у 19 регіонах, з початку 2019 р. приєдналося ще п’ять регіонів. 
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Широкого розповсюдження послуга патронату не отримала, про це свідчать 

дані про функціонування на 1 січня 2019 р. 71 сім’ї патронатних вихователів, 

до яких було влаштовано 204 дитини і на які було виділено понад 6,3 млн грн 

субвенції з державного бюджету. 

Наразі проcтежується зменшення як кількості інтернатних закладів 

(рис. 4.5), так і загальної чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (рис. 4.6). 

 
Рис. 4.5. Динаміка кількості інтернатних закладів [535] 

Кількість інтернатних закладів зменшилася всього лише на 51 заклад. У 

2018 р. за кошти державної субвенції було придбано 70 будинків для дитячих 

будинків сімейного типу, до яких влаштовано 466 дитей, та 829 квартир для 

соціального житла для 924 осіб з числа дітей – сиріт та позбавлених 

батьківського піклування [534]. 
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Рис. 4.6. Динаміка чисельності дітей в інтернатних закладах [38] 
 

Зараз в Україні активізовано роботу з улаштування дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування у дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім’ї. Як результат, станом на 1 січня 

2019 р. в Україні існує 1 103 дитячих будинки сімейного типу, у яких 

виховується 7 372 дитини; 3 512 прийомних сімей, у яких виховується 6 571 

дитина. Динаміку альтернативних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, показано на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Динаміка альтернативних форм улаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування [474] 

 

Отже, реалізація Урядової стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей у 2018 р. почалася з реорганізації 

59 інтернатних закладів для дітей (22 ліквідовано, 12 реформовано у заклади 

денного перебування, 25 реформовано в стаціонарні заклади). На початок 

2019 р. залишилося 514 установ інституційного догляду та виховання дітей, 

планується реорганізація ще 38 закладів [534]. Як бачимо, динаміка реалізації 

реформи державного управління досить незначна як і у зменшенні кількості 

інтернатних закладів, так і в запровадженні альтернативних форм догляду за 

дітьми (кількість прийомних та патронажних сімей). 

Зміст соціальних послуг профілактичного характеру для сімей із дітьми 

узагальнено в табл. 4.6, показано, що вони мають надаватися на трьох рівнях 

– у сім’ях тотально, у сім’ях, які перебувають у складених життєвих 

обставинах, та в інтернатах, де перебувають діти. 

Таблиця 4.6 

Зміст соціальних послуг профілактичного характеру для сімей із дітьми 

у процесі ДІ [534] 

Рівні Характеристики соціальних послуг 

І рівень Забезпечення для сімей базових соціальних і медичних послуг, 
запровадження програм відповідального батьківства, проведення 
інформаційно-просвітницьких кампаній 

ІІ рівень Запобігання потраплянню дітей до інтернатів. Це раннє 
виявлення сімей, які потрапили у складні життєві обставини, 
їхній патронат, реабілітаційні послуги та інклюзивна освіта для 
дітей з інвалідністю тощо 

ІІІ рівень Реінтеграція дітей, яких уже помістили в інтернат, до їхніх 
біологічних сімей чи влаштування в альтернативні форми 
сімейного виховання – прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 
типу. Інтернатні інституції пропонується перетворювати на 
заклади із широким спектром сімейно орієнтованих послуг, 
освітні та реабілітаційні центри 

 
Доречно зауважити, що проєкт «Експертна підтримка врядування та 

економічного розвитку» (Expert Deployment for Governance and Economic 
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Growth – EDGE), що фінансується урядом Канади, надає технічну допомогу в 

реалізації пріоритетних реформ в Україні, серед яких і ДІ. У рамках проєкту 

модернізації соціальних послуг, на який Україна отримала позику в 300 млн 

євро від Світового банку, передбачено пілотні проєкти з ДІ в декількох 

областях, проходить безліч конференцій, тренінгів, семінарів і нарад з метою 

обговорити, пояснити, показати і навчити, що і як має відбуватись у процесі 

реформи. 

Затверджена стратегія містить такі цілі: 1. Інтеграція та 

скоординованість політик. → 2. Розвиток системи підтримки дітей у сім’ї. → 

3. Розвиток системи альтернативного догляду дітей. → 4. Участь суспільства.  

Слід зазначити основні завдання ДІ в цьому напрямі:  

1. Забезпечення умов для повернення дітей, які зараз перебувають у 

закладах, до рідних сімей або переведення їх у сімейні форми виховання 

(усиновлення, опіка родичів, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).  

2. Запобігання розлученню дітей із батьками та влаштуванню їх до 

інтернатних закладів шляхом запровадження послуг із підтримки дітей та 

сімей у громадах.  

3. Підготовка до самостійного життя, забезпечення соціального 

включення випускників інтернатних закладів. 

У цьому плані буде відображено оцінку потреб кожної дитини та її 

сім’ї, з’ясовано причини потрапляння дитини до інституції та виявлено, що 

потрібно зробити, аби дитина зростала з рідними, в іншій сім’ї або ж в 

умовах, максимально наближених до сімейних. Після оцінювання стане 

зрозуміло, які послуги потрібно ще створити і розвинути в громаді, щоб діти 

не потрапляли до інституцій. Кожна громада має розробити й виконувати 

свій власний ДІ-план, а Мінсоцполітики в Україні уже розпочало підготовку 

тренерів-консультантів з ДІ. 

На сьогодні перед державою стоять важливі завдання у сфері 

соціального захисту населення, зокрема забезпечення соціально незахищених 

категорій населення комплексним соціальним обслуговуванням, покращання 



334 
 

 

умов проживання, підвищення рівня комунально-побутового та медичного 

обслуговування, гарантованих чинним законодавством, удосконалення 

технології соціального обслуговування та методів соціальної роботи. Отже, 

проблема соціального обслуговування є складником соціальної політики 

України та потребує вдосконалення й оновлення [221]. 

У широкому сенсі соціальне обслуговування постає як організована 

соціальна взаємодія між різними соціальними інститутами, включаючи 

державу і громадянське суспільство, між різними соціальними групами і 

індивідами, які в ході соціальної діяльності вирішують життєво важливі 

проблеми як для тих, хто знаходиться у важкій життєвій ситуації, так і для 

тих, хто має у своєму розпорядженні можливості надання їм соціальних 

послуг і допомоги. У вузькому сенсі соціальне обслуговування розуміється 

як технології роботи, сукупність прийомів, методів і дій організацій, 

фахівців, які спрямовано на надання допомоги громадянам у важкій життєвій 

ситуації, нездатним до самообслуговування і таким, які потребують 

постійного догляду [452]. 

Згідно з даними Мінсоцполітики [535], на 1 січня 2019 р. 

функціонувало 286 будинків-інтернатів для громадян похилого віку та 

інвалідів, 149 психоневрологічних інтернатів, 5 спеціальних будинків-

інтернатів, 24 пансіонати, 9 спеціалізованих житлових будинків для ветеранів 

війни і праці, 676 територіальних центрів соціального обслуговування, з них 

83 – в ОТГ; 69 центрів надання соціальних послуг (в ОТГ); 111 закладів для 

бездомних осіб та центрів соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у 

вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; 151 

реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, дітей 

віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності, з них 8 установ державної форми власності, які належать до 

сфери управління Мінсоцполітики, 143 установи комунальної форми 

власності (обласного, районного та міського значення, у тому числі ОТГ, які 

належать до сфери управління органів соціального захисту населення. 
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За останніми даними Державної служби статистики України [118], 

якщо на кінець 2014 р. кількість будинків-інтернатів для дорослих в Україні 

становила 241, у них обслуговувалися 41 269 осіб, то на кінець 2018 р. – 238 

інтернатів, де знаходилося 42 978 осіб. 

Ці заклади успадкувала система соціальної роботи сучасної України. 

Ще у 90-ті рр. XX ст. почався розвиток інноваційних нестаціонарних закладів 

для людей похилого віку, людей з інвалідністю, молоді, сімей тощо. Усе це 

здійснювалося досить повільними темпами, несистемно, без вивчення та 

врахування потреб нужденних і ресурсів громади. 

Водночас можна визначити негативні наслідки інституціональної 

системи догляду в Україні: 

- працююча особа отримує менше, ніж держава спрямовує на утримання 

одержувача послуг інтернату, що є викривленням соціально-трудової 

політики держави та суперечить задекларованим пріоритетам економічного 

та людського розвитку; 

- відкривається простір для протиправних дій, побудованих на штучному 

утриманні та завищенні чисельності утриманців, фактичному погіршенні 

умов їхнього перебування; 

- створюється мотивація для корупції та зловживань; 

- відсутня мотивація щодо поліпшення якості послуг, які надає 

інтернатний заклад; 

- низьким є рівень кваліфікації персоналу інтернатних закладів;  

- обмеженість особистого життя, брак самостійності й відсутність поваги 

до недоторканності особи в інтернатних закладах можуть негативно 

вплинути на емоційне та фізичне самопочуття людей. 

За даними Мінсоцполітики [535], в Україні окремо від дітей проживає 

близько 2 млн подружніх пар у віці 60 років і старше, а також понад 2 млн 

самотніх громадян похилого віку. Серед них 754 тис. потребують різних 

видів побутової допомоги, у тому числі у віці 75–80 років понад 300 тис. 

осіб. Дослідження показують, що 80 % осіб у віці 75 років і старше не 
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можуть обходитися без сторонньої допомоги. Українську систему 

соціального обслуговування традиційно орієнтовано здебільшого на догляд 

соціально вразливих осіб у стаціонарних установах, переважно в будинках-

інтернатах [276].  

Виходячи з того, що у програмних документах європейських країн, 

якими визначений вектор розвитку соціальної політики, догляд на дому, 

послуги сімейного типу є пріоритетнішими за інституційний догляд, 

актуалізуються ініціативи щодо необхідного збільшення державних витрат 

на інтегрований догляд на рівні громади, підвищення координації між 

медичними та соціальними послугами і подальше скорочення стаціонарного 

догляду за літніми людьми [16]. 

Найбільш ефективними формами влаштування є сімейні та перехідні 

форми, для влаштування літніх людей виділено (у порядку послаблення 

сімейного складника): сім’ї «усиновлювачів», опікунські та патронатні сім’ї, 

сімейні будинки людей похилого віку, тимчасові (фостерні) прийомні сім’ї. 

Багатогранність проблем, з якими стикаються старі люди, та складність 

системи соціальної допомоги створюють труднощі доступу до тих чи інших 

соціальних структур. Досить цікавим у вирішенні цих питань є досвід 

центральноєвропейських країн, де існують служби управління соціальними 

організаціями. У таких службах надається інформація про те, куди слід 

звернутися для більш детального розгляду проблем та потреб конкретної 

старої людини [648; 668; 785]. 

Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення в рамках 

виконання замовлення Мінсоцполітики було здійснене соціологічне 

дослідження з питань оцінювання якості обслуговування в інтернатних 

установах [113]. Було проведено опитування 1 382 підопічних 138 

інтернатних установ (методом анкетування) у 2017 р. Оцінюючи загалом 

рівень задоволеності якістю обслуговування в установі, підопічні переважно 

(52,7 %) зазначали, що є цілком задоволеними, а 37,6 % – швидше, 

задоволеними. Як вважає автор [Там же], позитивні результати пояснюються 
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побояваннями закриття, залежністю від персоналу інтернатів, підопічні 

оцінювали не стільки якість обслуговування, скільки цінність для них самого 

факту перебування в установах.  

Питання переходу від надання послуг стаціонарного догляду до 

сімейних форм улаштування може вирішуватися тільки в рамках 

законодавства України. Правова основа потрібна і для створення й 

застосування загальноукраїнських стандартів якості життя літніх людей у 

професійних (прийомних) сім’ях, будинках сімейного типу по всій території 

країни, а також єдиного механізму контролю прав і законних інтересів 

громадян, які проживатимуть у сім’ях, виходячи з принципу рівності прав 

громадян, незалежно від території перебування. 

Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення 

Мінсоцполітики та Національною академією наук України був розроблений 

алгоритм ДІ соціального обслуговування осіб похилого віку [106], який 

складається з двох етапів – підготовчого та упровадження. На нашу думку, ДІ 

соціального обслуговування осіб похилого віку необхідно доповнити ще 

одним етапом – аналітичним, який дозволить не тільки оптимізувати цей 

процес, але й коригувати попередні етапи відповідно до викликів сьогодення. 

Зміни до чинного алгоритму, запропоновані нами, подано на рис. 4.8.  
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Рис. 4.8. Алгоритм ДІ соціального обслуговування осіб похилого віку 

 

Кожен етап складається з певних операцій, які послідовно виконуються 

та впливають на ефективність та якість реформи ДІ осіб похилого віку. 

Оновлений алгоритм передбачає оцінку якості соціальних послуг, 

оприлюднення результатів серед стейкхолдерів, що значно підвищує 

ефективність контролю і надає можливість корекції процесу ДІ. Необхідно 

зазначити, що такий алгоритм можно запровадити й у процес ДІ інтернатних 

закладів для дітей. 

Як стверджує О. Давидюк [107], у процесі ДІ виникають дві групи 

ризику: 

- системні: правова недосконалість, недостатнє фінансування, рівень 

підготовки кадрів, їхня кваліфікація, матеріальна база для будинків сімейного 

типу тощо; 

-  особистісні: бажання/небажання осіб похилого віку долучитися до 

процесу, безпека життя клієнтів (наприклад, якщо вони передають майно 

прийомній сім’ї), рівень мотивації серед населення долучитися до процесу. 

На нашу думку, державне управління процесом реформування 

інтернатних закладів для людей похилого віку полягає в розробленні 

механізмів [360]: 

1. Нормативно-правового (розроблення стратегії, внесення змін до 

чинного законодавства, розроблення стандартів догляду і відповідних 

документів супроводу, дотримання майнових прав споживачів тощо).  
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2. Організаційно-кадрового (кваліфікаційне кадрове забезпечення, 

упровадження інноваційних видів обслуговування, моніторинг і контроль). 

3. Інформаційного (створення єдиного інформаційного простору та 

єдиної електронної бази потенційних надавачів послуг сімейного типу та 

отримувачів). 

Необхідно зауважити, що процес ДІ потребує значних фінансових 

витрат із боку держави, тому в умовах соціально-економічної кризи в Україні 

та значного зниження рівня доходів населення, створення «професійної» 

сім’ї для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю – найбільш оптимальний 

спосіб покращання якості життя клієнтів, а державні виплати надавачам 

послуг сприятимуть частковому поліпшенню їхнього матеріального стану. 

Послуга стаціонарного догляду надається особам похилого віку у 

геріатричних пансіонатах/будинках-інтернатах для осіб похилого віку по всій 

Україні, яких налічується близько 90, хоча якість послуги не всюди є 

однаковою, а в окремих випадках наявні порушення прав людини [354]. 

Мінсоцполітики планує низку змін щодо функціонування цих закладів, 

зокрема [355]: 

- геріатричні пансіонати та інтернати для осіб з інвалідністю мають 

відмовитися від підсобних господарств, промислових і переробних 

виробництв, адже в центрі уваги закладу повинні бути літні люди та їхні 

потреби; 

- особам похилого віку, залежно від їхніх потреб, можуть надаватися 

послуги стаціонарного догляду, підтриманого проживання, денного догляду 

та соціальної реабілітації; 

- якість надання послуг має контролювати громадська рада, до складу 

якої входять представники громадських об’єднань, благодійних організацій, 

волонтери, мешканці закладів та їхні родичі; 

- більше жодних обмежень щодо відвідувань друзями та прогулянок: 

мешканці закладів повинні мати можливість за власним бажанням тимчасово 

залишати заклад; 
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- працівники закладу мають проходити навчання з питань догляду за 

особами похилого віку, особами з інвалідністю та надання першої медичної 

допомоги; 

- запроваджується супервізія для працівників закладів. 

Мінсоцполітики планує відійти від фінансування утримання закладів і 

запровадити практику закупівлі послуг, що в подальшому стимулюватиме як 

розвиток ринку послуг, так і підвищення їхньої якості. 

У свою чергу, аналіз реалізації ДІ у сфері обслуговування людей із 

психічними розладами дозволив визначити цілу низку невирішених питань: 

- залишається проблематичною соціальна інтеграція людей із 

психічними розладами як на рівні реалізації прав людини та основних 

свобод, так і на рівні соціального й економічного забезпечення;  

- умови функціонування медичних закладів, соціальних служб та 

установ, порядок і принципи їхніх матеріального забезпечення та кадрової 

політики недостатньо регламентовані українським законодавством;  

- фактично відсутні або не є дієвими процесуальні механізми захисту та 

поновлення прав людей із психічними розладами та проблемами психічного 

здоров’я. 

Найбільшою проблемою, з якою стикаються психічно хворі особи, є 

стигматизація. Для того щоб усунути різні стигматизаційні прояви з боку 

суспільства та окремих його членів або усунути негативний вплив такої 

поведінки, необхідно використовувати соціальні технології дестигматизації. 

Найбільш масштабною за своєю дією є технологія ДІ, яка повністю 

перебудовує систему надання психіатричної допомоги  

Прагнення до ДІ зумовлено тим, що більшість хворих, які перебувають 

у психіатричних лікарнях на державному утриманні, не живуть повноцінним 

життям, а лише існують. Тому передбачалось, що позалікарняна допомога 

буде набагато гуманніша, ефективніша, ніж допомога в лікарні; ефективність 

витрат на позалікарняну допомогу буде вищою, ніж ефективність витрат на 

стаціонарне лікування [117]. Тому пошук альтернатив тривалому утриманню 
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людей у стаціонарних закладах різного типу завдяки процесу ДІ має свою 

специфіку і відповідні компоненти:  

1. Переведення пацієнтів, які живуть у психіатричних лікарнях, на 

альтернативні види допомоги за місцем проживання. 

2. Запобігання можливим випадкам розміщення в стаціонар і 

направлення пацієнтів у різні альтернативні служби. 

3. Розвиток спеціальних служб для надання допомоги групі хворих 

психіатричного профілю, що знаходяться поза стаціонаром.  

Процес ДІ передбачає, що більшість осіб із психічними вадами живуть 

у співтоваристві, а не в державних психіатричних лікарнях. На відміну від 

інституціоналізації, цей процес спрямовано на надання індивідуальної 

допомоги, що враховує побажання та потреби окремого індивіда. ДІ надає 

можливість кожному душевнохворому індивіду брати безпосередню участь у 

плануванні допомоги: беруться до уваги переживання, цінності та особисті 

цілі окремих пацієнтів.  

ДІ сприяла появі альтернативних психіатричним лікарням установ, які 

не несуть особливого стигматизуючого впливу: будинки на півдорозі, 

будинки групового проживання, спеціалізовані гуртожитки, будинки 

сестринського догляду, денні центри, реабілітаційні центри, спрямовані на 

роботу з хворими, а не для них [603]. 

Успішне реформування ДІ можливе, на нашу думку, за дотримання 

таких умов: 

- поєднання доступу як до стаціонарних, так і до спеціально створених 

альтернативних закладів;  

- виокремлення спеціального напряму в психіатрії – соціальної 

психіатрії, яка б дала змогу душевнохворим отримувати систематичну та 

безперервну допомогу за межами стаціонарного закладу;  

- залучення до роботи з душевнохворими соціального працівника, 

діяльність якого спрямовано на полегшення реадаптації в суспільстві та 

усунення ефекту госпіталізму.  
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Що стосується такої вразливої категорії, як постраждалі внаслідок 

учинення стосовно них домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі, необхідно додати, що станом на 1 січня 2020 р. надання соціальних 

послуг, у тому числі тимчасового притулку, у нашій країні забезпечують: 

- 21 центр соціально-психологічної допомоги; 

- 23 притулки або відділення для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі; 

- 339 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; 

- 7 центрів медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб; 

- 13 центрів денного перебування постраждалих осіб [535]. 

Отже, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що сьогодні в Україні 

відбувається реформування в системі соціального обслуговування населення. 

Зараз перед органами державної влади та місцевого самоврядування стоять 

нові завдання, які виходять із сьогоднішніх потреб суспільства і можуть бути 

вирішені лише шляхом переоцінки способу планування та надання 

соціальних послуг, із продовженням удосконалення нормативно-правової 

бази в цій сфері, покращанням механізмів фінансового забезпечення установ 

та за іншими напрямами управлінської діяльності. 

 

 

4.3. Упровадження сучасних інструментів і технологій  у державне 

управління розвитком системи соціальної роботи 
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Сучасні реалії соціальної сфери в Україні вимагають від державних 

органів управління нових підходів до організації системи соціальної роботи: 

соціального захисту населення, соціальної підтримки, якісних соціальних 

послуг не тільки на національному, регіональному рівнях, а й на рівні 

громади, наповнення реальним змістом конституційних прав і свобод 

громадян. 

Передусім управлінські інновації дослідники визначають як зміни 

різного характеру в системі управління на рівні соціуму чи його певного 

складника, що мають своєю метою досягнення цілей чи вирішення 

конкретних завдань, пов’язаних із функціонуванням та розвитком цієї 

системи [604]. 

Інноваційність в усіх галузях суспільного буття, у тому числі й у 

державному управлінні соціальною роботою, – це та сама цінність, яка має, 

окрім духовного, і значний практичний сенс, дозволяючи суспільству 

адаптуватися у нових реаліях.  

Нині все частіше провідні спеціалісти з різних наукових напрямів 

порушують концептуальні питання не лише упровадження інноваційних 

технологій безпосередньо в економічну та виробничу діяльність суспільства, 

але і застосування новітніх підходів і методів в управлінській діяльності. 

Досвід європейських найбільш економічно розвинених країн довів, що в 

умовах глобальних викликів, жорсткої конкуренції, транзитивного 

суспільства першість належить тим, хто звернений у майбутнє, відкритий для 

всього нового.  

Загальновідомо, що інновація – це введення нового в систему ззовні; 

новація – це внутрішньосистемні нововведення. У першу чергу ми 

розглядатимемо введення інновацій у механізми державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в сучасних умовах. З огляду на це нами 

були проаналізовані 15 визначень категорії «інновація», які містяться в 

роботах зарубіжних дослідників [780], з точки зору її придатності до 
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використання в державному управлінні розвитком системи соціальної 

роботи. Отже, інновацію можна розуміти: як результат діяльності, 

відображений у вигляді нових чи вдосконалених інструментів та механізмів 

державного управління, упроваджених на ринку нового чи модернізованого 

технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності 

органів державної влади у сфері соціальної роботи, або нового підходу до 

надання якісних соціальних послуг. 

Далі ми проаналізували, узагальнили і систематизували види інновацій 

в управлінській діяльності державних органів влади (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Види інновацій в управлінській діяльності державних органів влади [357] 

№ 

з/п 

Інновації Сутність та функції  

1 Організаційно-управлінські  Упровадження в діяльність органів державної влади більш 
ефективних нових форм методів, технологій, організації 
управлінської діяльності. Суттєві зміни у формах та 
напрямах роботи органів державного управління на 
структурному й особистісному рівнях, нових способах 
міжсуб’єктної взаємодії та організації мережі 
управлінських зв’язків ієрархічного чи поліархічного 
характеру 

2 Внутрішньоуправлінські та 
нормативні  

Визначення основних напрямів та форм цілеспрямованої 
трансформації функціонального імперативу управлінської 
підсистеми, а також узгодження цих змін з усіма іншими, 
надаючи інноваційному розвитку органів державної влади 
цілісності та послідовності організаційно-структурних, 
технологічних та організаційно-процесуальних новацій 

3 Соціокультурно-особистісні  Орієнтація на розкриття можливостей розвитку людського 
потенціалу системи державного управління в межах 
удосконалення корпоративної культури, особистісних та 
ділових якостей державних службовців. В організаційному 
плані йдеться не лише про мотивацію управлінців до 
самовдосконалення, але і про різноманітні форми кадрової 
політики, роботи з персоналом, удосконалення систем 
підготовки та перепідготовки управлінських кадрів 

 
Необхідно підкреслити, що перший вид інновацій впливає на 

організаційний механізм державного управління, другий – на нормативно-

правовий і третій – на кадрово-мотиваційний механізм державного 

управління розвитком системи соціальної роботи. 
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Нині, коли матеріально-фінансові ресурси держави як ніколи є 

обмеженими, забезпечення конкретності, адресності та раціональності 

витрачання коштів під час вирішення проблем соціальної сфери, у тому числі 

організації системи соціальної роботи, набуває особливої значущості (як для 

самих малозабезпечених та вразливих категорій, так і для суспільства в 

цілому). У центрі уваги дослідження цього процесу мають бути 

організаційні, а в більш загальному сенсі – інституційні механізми набуття 

системою державного управління нових якостей на основі структурно-

функціональних та організаційно-процесуальних новацій. Вказані механізми 

доцільно на інституційному рівні згуртувати в єдиний інституційний 

механізм оновлення діяльності органів державної влади в Україні. Він постає 

як інструмент становлення інноваційного типу державного управління, що на 

постійних засадах забезпечує реформування системи органів державної 

влади через зміни в її функціональній організації та процесуально-

діяльнісних характеристиках [591]. Відповідно, інноваційний тип управління, 

що стає результатом дії такого механізму, набуває здатності до постійного 

самооновлення своєї структури та функцій відповідно до потреб суспільства. 

Основними пріоритетами в соціальній сфері в Україні на найближчі 

роки є боротьба з бідністю, соціальна інклюзія, рівноправ’я чоловіків та 

жінок, а також диджиталізація (процес цифрової трансформації суспільства). 

Розгляньмо далі процес диджиталізації в контексті державного управління 

розвитком системи соціальної роботи.  

Наразі запровадження електронного урядування є одним із 

найефективніших засобів модернізації механізмів державного управління 

завдяки використанню сучасних ІКТ. Передусім це забезпечує високу якість 

та доступність електронних послуг для громадян. Зручність, раціональність 

е-послуг мають важливе значення для вразливих категорій населення. 

Власне, виникає потреба забезпечення системного управління країною, 

узгоджених та цілеспрямованих дій усіх ланок державної влади за 

допомогою створення Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи. 
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Тобто питання формування інформаційної й аналітичної бази для прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях є особливо актуальним [78]. 

На сучасному етапі розвитку функціонування системи управління 

триває стрімкий процес упровадження, удосконалення тих, що існують, і 

розроблення нових інформаційних технологій, що є базовим підґрунтям 

модернізації інформаційного механізму державного управління розвитком 

системи соціальної роботи. До переваг інформаційних технологій в 

управлінні соціальною роботою можна віднести: підвищення ступеня 

контролю (керованості); зниження впливу людського фактору; зменшення 

паперової роботи; достовірність інформації; підвищення оперативності; 

зниження витрат; оптимізацію обліку і контролю; забезпечення прозорості 

інформації; можливість збільшення частки ринку соціальних послуг [466].  

Зміни, що приводять до розвитку інформаційного менеджменту, 

пов’язано з системою організації оброблення інформації, послідовного її 

розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих систем управління, які 

охоплюють по горизонталі та вертикалі всі рівні й ланки.  

Слід відзначити, що до основних тенденцій розвитку автоматизованих 

інформаційних технологій відносяться [135]:  

1. Зміна характеристик інформаційних продуктів, які все більше 

набувають аналітичних властивостей. 

2. Поєднання всіх типів інформації з орієнтацією на одночасне 

сприйняття людиною (мультимедійні системи для одночасного оброблення 

текстової, аудіо- та відеоінформації). 

3. Усунення проміжних ланок між джерелом інформації та її 

споживачем за допомогою таких нових інформаційних технологій, як 

відеоконференції, електронна пошта, телеконференції.  

4. Глобалізація інформаційних процесів на основі Інтернет і 

супутникової системи зв’язку. 

5. Конвергенція – стирання відмінностей між сферами матеріального та 

інформаційного виробництва. Нові інформаційні технології – основа 
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переходу суспільного розвитку від індустріальної до інформаційної епохи 

розвитку суспільства.  

Величезну роль у правильності та адекватності вжитих заходів щодо 

управління розвитком системи соціальної роботи та підтримки населення має 

вдосконалення не тільки інформаційного механізму, але й організаційного, 

фінансового, кадрово-мотиваційного і навіть нормативно-правового 

механізмів державного управління через запровадження інноваційних 

електронних інструментів.  

Нами була систематизована низка об’єктивних факторів-умов, які 

вимагають негайних змін технологій оброблення інформації щодо 

соціального захисту й підтримки населення, що задовольняють новим 

вимогам державного управління. До таких факторів належать: 

- постійне збільшення обсягів оброблюваної інформації та необхідність 

скорочення термінів її оброблення внаслідок частої зміни законодавства 

щодо соціального захисту малозабезпечених верств населення; 

- висока інтенсивність актуалізації нормативно-правової інформації в 

частині як змісту окремих норм, так і деяких розділів: обсяг і складність 

зростають швидше, ніж можливості персоналу органів соціального захисту 

населення опанувати правила її практичного застосування; 

- належне врахування реальних потреб усіх соціально незахищених 

верств населення (адресна допомога); 

- потреба в потужній інформаційно-аналітичній базі, що дозволяє 

здійснювати контроль коштів, що витрачаються, проводити аналіз поточного 

стану, розробляти цільові програми; 

- постійна зміна характеру завдань, що стоять перед органами 

державного управління розвитком системи соціальної роботи, оперативне 

виконання ними нових складних функцій; 

- постійне зростання вимог до співробітників соціальних служб щодо 

підвищення продуктивності і якості праці, необхідність скорочення 

плинності й підвищення престижності їхньої професії; 
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- інтенсивна комп’ютеризація різних сфер управлінської діяльності 

базується на поширенні відносно дешевих персональних електронних 

обчислювальних машин зі швидко прогресуючими технічними 

характеристиками, що дозволяють створювати інтегровані системи і 

забезпечують всім користувачам оперативний доступ до розподілених баз 

даних і знань, оперативне оброблення великих масивів інформації і видачу 

результатів у зручному вигляді.  

Ґрунтовний аналіз реформування державного управління у сфері 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства, який було зроблено в 

попередніх розділах, дозволив узагальнити отриману інформацію. У 

результаті нами були згруповані сучасні інструменти державного управління 

розвитком системи соціальної роботи (рис. 4.9) у дві групи: новаційні та 

інноваційні інструменти, і класифіковані за критеріями упровадження в різні 

сфери соціальної сфери та впливу на механізми державного управління: 

електронні сервіси, структурно-організаційні та фінансові механізми. 
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Рис. 4.9. Сучасні інструменти державного управління розвитком системи 

соціальної роботи 

Проведене нами узагальнення дозволило більш докладно розглянути 

ступінь упровадження електронних сервісів, активно упроваджуваних у 

соціальну сферу та, відповідно, систему соціальної роботи в Україні. 

Одним із сучасних інструментів модернізації державного управління в 

Україні є система електронних закупівель ProZorro, яку було запроваджено у 

2015 р. з метою боротьби з корупцією.  

Вебпортал ProZorro забезпечує відкритий доступ до бази тендерів усім 

громадянам України, а не лише учасникам тендерів. У такий спосіб процес 

використання державних коштів стає прозорим та ефективним, а корупційні 

схеми в державних закупівлях неможливими. Дослідження проєкту TAPAS 

(«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах») [464] 

дозволили виявити, що відкриті дані вже принесли економіці України понад 

700 млн дол. І якщо упровадження відкритих даних і надалі набиратиме 

обертів, то до 2025 р. ця сума збільшиться до 1,4 млрд дол., або 0,92 % ВВП 

країни, завдяки сукупності прямих і непрямих впливів. 

Для забезпечення доступу до безкоштовної правової допомоги 

громадянам у цивільних та адміністративних справах створено вебсайт 

загальнонаціонального просвітницького проєкту Міністерства юстиції 
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України «Я маю право!». Другим етапом розвитку системи надання 

безкоштовних правових послуг регіональних центрів стало створення 

довідково-інформаційної платформи правових консультацій Wiki Legal Aid, 

що дає можливості громадянам (передусім з уразливих категорій) отримати 

актуальні вичерпні правові консультації та сприяє посиленню їхньої правової 

спроможності й обізнаності [144, c. 180].  

Уведення нових ІКТ в державне управління розвитком системи 

соціальної роботи здійснюється за такими напрямами: 

- пенсійне забезпечення населення; 

- соціальний захист малозабезпечених верств населення; 

- соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

- інтеграції ВПО; 

- соціально-побутове забезпечення інвалідів і ветеранів; 

- медичний огляд інвалідності й лікарсько-трудова експертиза інвалідів, 

життєзабезпечення проживання пенсіонерів та інвалідів у будинках-

інтернатах; 

- бухгалтерський облік і контроль; 

- планування фінансування органів соціального захисту населення; 

- співробітництво з НДО та ін. 

Спроба Мінсоцполітики ввести електронні реєстри пільгових категорій 

населення триває вже друге десятиліття. І, нарешті, 17 липня 2019 р. разом із 

е-пенсією КМУ ухвалив Постанову № 676, якою в Україні вводиться: 

1) Єдина інформаційно-аналітична система управління соціальною 

підтримкою населення України (E-SOCIAL), яка повинна почати працювати з 

1 жовтня 2020 р.  

2) Єдиний державний реєстр соціальної сфери [412].  

E-SOCIAL – система, через вебпортал якої тепер особа зможе 

здійснити оформлення та керувати наданням їй усіх видів соціальної 

підтримки (соціальних послуг, адресної допомоги ВПО, субсидій тощо). 
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Головною зміною буде спрощення подачі документів і, відповідно, процесу 

надання й отримання послуг за допомогою електронного цифрового підпису 

та створення кожним отримувачем власного електронного кабінету.  

Єдиний державний реєстр соціальної сфери (далі – Реєстр) – це система 

обліку інформації про отримувачів і надавачів соціальних виплат, допомоги, 

пільг, соціальних послуг та житлових субсидій (далі – соціальна підтримка), 

інформації про відносини надавачів та отримувачів соціальної підтримки. 

Формування Реєстру буде здійснюватися на основі інформаційно-аналітичної 

системи управління соціальною підтримкою населення України (п. 7 E-

SOCIAL) та згідно зі ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги». У 

Реєстрі буде розміщено інформацію про надавачів і отримувачів соціальних 

послуг. До надавачів належать: органи соціального захисту; юридичні особи 

та фізичні особи – підприємці; фізичні особи (без здійснення 

підприємницької діяльності) [316, 412]. До переваг цього електронного 

сервісу можна віднести:  

- автоматизацію нарахування та отримування різноманітних соціальних 

виплат, допомог, пільг, соціальних послуг та житлових субсидій;  

- підвищення ефективності діяльності державних службовців і 

соціальних інспекторів; 

- превенцію порушень та зловживань у процесі призначення соціальної 

підтримки;  

- дотримання принципу адресності та справедливості у наданні різних 

видів соціальної допомоги; 

- сприяння більш раціональному використанню бюджетних коштів. 

Щодо використання соціальних інтернет-мереж для спілкування з 

місцевою владою, допомоги у прийнятті рішень, які стосуються місцевого 

самоврядування або простого ведення спілкування громади з міськими 

чиновниками  такі новації ще не отримали широкого розповсюдження.  

Ми цілком погоджуємося з В. Мінаєвою [282], яка пропонує 

використовувати соціальні мережі як засіб зв’язків із громадськістю в 
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реалізації механізмів державного управління розвитком системи соціальної 

роботи. Соціальні мережі можна запроваджувати з метою проведення 

моніторингу, формування позитивної громадської думки, як систему 

завчасного попередження, відстеження тенденції розвитку громадської 

думки, а також для надання громадянам своєчасної та точної інформації.  

Згідно з даними Фонду підтримки реформ в Україні [481], тільки за 

2018 р.: 

1. Запущено електрону платформу для державних службовців 

(включаючи систему моніторингу РДУ). 

2. Запущено понад 120 державних електронних послуг. 

3. Здійснено запуск нового вебпорталу Уряду. 

Як стверджують С. Квітка, О. Соколовська [202], розвиток 

інформаційних технологій і упровадження концепції електронного уряду 

значно збільшать ефективність управлінських рішень через: 

- надавання населенню інтегрованих послуг у мережі Інтернет; 

- надання персоналізованих послуг фізичним та юридичним особам; 

- ліквідацію інформаційної нерівності; 

- поширення електронного (дистанційного) навчання спеціалістів у 

галузі обробки й аналізу інформації; 

- створення гнучкого законодавства, яке б забезпечувало рівновагу між 

необхідністю економічного розвитку та потребами забезпечення 

конфіденційності інформації; 

- створення форм управління з активним залученням громадськості. 

При застосуванні державними установами програми «Електронний 

уряд», державні служби стають відкритими, оскільки інтернет-послуги 

базуються на стандартах, що існують у комп’ютерних мережах, і доступні 

всім громадянам у будь-який час. Завдяки інтернет-технологіям будь-які 

потреби громадян не лишаються без уваги, організації можуть стежити за 

проходженням інформації, отриманої від громадян, і аналізувати її для 

надання якісних, оперативних і персоналізованих послуг.  
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Існують такі види взаємодії в системі електронного уряду: 

1. Між державою і громадянами (G2C, Government-to-Citizen). 

2. Між державою і бізнесом (G2B, Government-to-Business). 

3. Між різними гілками державної влади (G2G, Government-to-

Government). 

4. Між державою і державними службовцями (G2E, Government-to-

Employees). 

Водночас, згідно з рейтингом ООН, який визначає готовність до 

електронного урядування (E-Government Development Index), за даними 

2018 р. Україна посіла 82-ге місце серед 193 країн, втративши 20 позицій за 

останні два роки (опустившися з 62-го місця в 2016 р.).  

За даними дослідження 2018 р., відповідно до цього ж рейтингу щодо 

розвитку електронної участі (E-Participation Index (EPI) Україна посіла 75-те 

місце серед 193 країн, втративши 43 позиції (опустившися з 32-го місця в 

2016 р.). Це свідчить про очевидне і значне відставання України від світових 

темпів розвитку електронного урядування та нагальну потребу у проведенні 

комплексних і дієвих реформ у цій сфері [773]. У Рекомендаціях Комітету 

Міністрів Ради Європи щодо електронної демократії (Recommendation 

CM/Rec (2009) від 18 лютого 2009 р. відповідно до п. 35 визначено такі 

сектори чи напрями електронної демократії: е-парламент, е-законотворення, 

е-голосування, е-правосуддя, е-медіація (досудове вирішення спорів), е-

навколишнє середовище (екологія), е-вибори, е-референдум, е-ініціативи, е-

голосування, е-консультації, е-петиції, е-політичні компанії, е-опитування 

[145, c. 111]. 

До основних найбільш розвинутих інструментів е-демократії, що 

застосовуються сьогодні в Україні як на загальнодержавному, так і на 

місцевому рівні, належать: електронні звернення, електронні петиції, 

електронні публічні консультації, електронні платформи бюджету участі 

(громадські бюджети). На сьогодні правове унормування сфери електронної 

демократії застосовується несистемно та фрагментарно. Основні засади 
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існування електронної демократії в Україні регламентують Концепція 

розвитку електронного урядування в Україні, Стратегія державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, План дій з 

упровадження в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» тощо [41, 

c. 109]. 

Водночас до розповсюджених інтернет-технологій, які зараз активно 

використовуються органами державного управління, можна віднести: 

інтернет-сайти, блоги, проведення онлайн-конференцій, опитувань тощо. 

Необхідно додати, що у 2020 р. запроваджується система фронт-офісів, 

яка дозволить надавати соціальні сервіси в кожній ОТГ. Тобто для подачі 

документів на призначення різних видів соціальної допомоги громадянину не 

треба буде їхати в районний чи обласний центр. Цей сервіс буде доступний 

навіть у маленькому населеному пункті. Щоб стимулювати ОТГ до розвитку 

цієї системи, Мінсоцполітики платитиме за кожен прийом документів із 

державного бюджету, на упровадження цієї інновації заплановано в бюджеті 

на 2020 р. – 150 млн грн [481]. Така ініціатива наблизить соціальні сервіси 

безпосередньо до споживачів, жителів громади, що дозволить їм значно 

зекономити свій час та зусилля. Фронт-офіси лише прийматимуть документи 

та видаватимуть результати обробки заявникам. При цьому опрацюванням 

документів займатиметься «бек-офіс», до якого інформація направлятиметься 

одразу з декількох «фронтів».  

Зауважимо, зараз із 700 структурних підрозділів соціального захисту 

населення, які покривають здебільшого великі населені пункти, лише 237 

знаходяться в ОТГ. Майже 70 % ОТГ країни не мають змоги швидко та 

зручно для людей забезпечити соціальний захист населення. З метою 

організації й функціонування системи соціальної роботи можна пройти 

онлайн-курс «Соціальні послуги в ОТГ. З чого почати» та інші курси. 

Оскільки кількість об’єднаних громад постійно зростає, сучасні цифрові 

технології та інструменти навчання стають все важливішими для 

налагодження контактів зі спільнотами по всій Україні. Саме тому програма 
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«U-LEAD з Європою» почала розробляти електронні навчальні модулі 

розвитку спроможності для ОТГ. Доступ до електронних модулів вільний та 

не потребує реєстрації [625]. 

У 2019 р. в Державній службі зайнятості було упроваджено електронні 

сервіси: освітній портал (skills.dcz.gov.ua); надання соціальних послуг 

громадянам та роботодавцям. Відтепер громадяни зможуть проходити 

навчання, розвивати власні навички, а працівники служби – підвищувати 

професійну кваліфікацію дистанційно, онлайн [307] . Особливо цінним є 

забезпечення громадян з інвалідністю та жителів віддалених регіонів України 

освітніми та тренінговими послугами незалежно від можливості дістатися до 

курсів, навчальних закладів. 

У 2019 р. кількість користувачів сайту державної служби зайнятості 

(www.dcz.gov.ua) становила 1,9 млн осіб. На початок року створено 197 тис. 

електронних кабінетів роботодавців та 248 тис. електронних кабінетів 

шукачів роботи [19, 346].  

Важливим інноваційним механізмом державного управління розвитком 

системи соціальної роботи є диверсифікація. Її прийнято розуміти як 

стратегію, «що дозволяє компанії використати поточні переваги в нових 

сферах діяльності за умов істотної мінливості середовища господарювання» 

[60]. 

Практика показує, що протягом останніх років спостерігається стійка 

тенденція, вектор якої зумовлений ідеологією диверсифікації соціальної 

допомоги, розширенням її організаційно-правових та фінансових форм, 

забезпеченням належної якості та змісту соціальних послуг та відповідають 

запитам громадян, які потрапили у важку життєву ситуацію. 

Однак, як показують науковий аналіз і практика, у багатьох регіонах 

сукупність установ соціальної роботи ще не стала інституційною системою. 

На перших етапах її створення першочерговим завданням було заповнення 

так званих «ніш» у соціальному полі надання соціальних послуг. У результаті 

в діяльності установ соціального обслуговування з’явилося багато 
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нестатутних видів послуг. Для впорядкування діяльності системи 

соціального обслуговування населення необхідна повсюдна диверсифікація 

соціальної допомоги в цілому і кожної установи, яка буде сприяти 

розширенню видів і форм соціальної допомоги (соціальних послуг), 

раціональному розподілу виробництва їх, вона допоможе звільнитися службі 

від нестатутних послуг, передати їх до відповідних відомств: культури, 

освіти, фізичної культури і спорту, створити нові затребувані населенням 

види соціальних послуг. 

Водночас упровадження на регіональному рівні принципів 

бюджетування, орієнтованого на результат, вимагає розроблення й реалізації 

цільових бюджетних програм, створення систем управління якістю наданих 

державних і муніципальних послуг, поточного моніторингу та контролю 

результатів, а також системи показників роботи осіб, відповідальних за 

проведення фінансової політики і модернізацію соціальної сфери. 

З метою вирішення стратегічних завдань підвищення якості та 

доступності соціальних послуг нами пропонується програма диверсифікації 

соціальної допомоги (соціального обслуговування), основними заходами 

якої, з одного боку, є переорієнтація діяльності соціальних служб на 

пріоритетне надання соціальних послуг украй нужденним громадянам, з 

урахуванням чітких критеріїв потреб. З іншого боку, змінюється порядок 

надання послуг, обслуговування будується на договірній основі, на умовах 

часткової або повної оплати громадянами, які мають достатній рівень доходу, 

змінюється принцип і порядок функціонування соціальних установ. Акцент 

робиться на посиленні системності в роботі, профілактичному, 

реабілітаційному складниках, скороченні неефективних витрат, вилученні з 

діяльності установ нестатутних послуг.  

У рамках втілення цих положень Урядом була схвалена ініційована 

Мінсоцполітики Постанова КМУ «Деякі питання Державної соціальної 

служби України», що дає можливість розпочати її роботу у 2020 р. Державна 

соціальна служба буде відповідати за реалізацію державної політики у сфері 
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контролю за наданням соціальних виплат, дотриманням вимог законодавства 

під час надання соціальної підтримки [286]. Служба має стати цивілізованим 

та прогресивним інструментом, для того щоб усі були переконані, що 

допомогу отримують ті, хто цього дійсно потребує, і що кошти соціальної 

сфери не є предметом для шахрайства та маніпуляцій. Пропоновані заходи 

дозволять: 

- ліквідувати соціальні служби, що неефективно працюють, та черговість 

у будинки-інтернати загального та психоневрологічного профілю за 

допомогою заміни на обслуговування в домашніх умовах; 

- створити нові типи установ, орієнтовані на кінцевий результат; 

- підвищити ефективність бюджетних витрат; змінити систему оплати 

праці в галузі. 

Результатом структурної перебудови стане створення цілісної, 

оптимальної й рівноцінної в кожній ОТГ та кожному регіоні доступної й 

ефективної системи соціальної роботи, достатньої для реалізації державних 

гарантій. Поряд з диверсифікацією, розширенням затребуваних видів послуг 

для оптимізації структури закладів соціального обслуговування необхідна 

інтеграція зусиль різних відомств для досягнення оптимального соціального 

результату. З цією метою необхідно розробити низку положень про порядок 

міжвідомчої взаємодії при наданні соціальних послуг у дитячих соціально-

реабілітаційних центрах (притулках), у центрах реабілітації осіб без певного 

місця проживання, у реабілітаційних центрах для дітей з інвалідністю та 

дорослих людей з інвалідністю. Для цього, на нашу думку, необхідно 

визначити механізми оцінювання основних компонентів ефективності 

діяльності установ соціального обслуговування: 

- достатність нормативної правової бази, що сприяє досягненню цілей; 

- достатність розвиненості мережі установ, що надають соціальні 

послуги; 

- наявність системи стандартів, соціальних послуг та вимог до їхньої 

якості, норм, нормативів, що дозволяють провести розрахунок витрат на 
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реалізацію поставлених завдань, а також забезпечити контроль за наданням 

соціальних послуг;  

- наявність інформаційного забезпечення, що включає наявність баз 

даних громадян, які мають право на соціальний захист. 

Для активізації інноваційного процесу в системі соціальної роботи в 

будь-якому регіоні нами були виділені умови, яких потрібно дотримуватись 

на кожній стадії (табл. 4.8). 

 

 

 

Таблиця 4.8 

Етапи та умови активізації інноваційного процесу в системі соціальної 

роботи 

Стадії Характеристики і зміст стадій 

І стадія Усвідомлення суспільних потреб у забезпеченні доступності та 
оперативності соціальних послуг та соціального захисту з 
урахуванням протяжності територій 

ІІ стадія Виявлення проблем, що існують в організації дієвої системи 
соціальної роботи 

ІІІ стадія Обґрунтування концепції вирішення проблеми (автоматизація 
соціальних служб і соціальна паспортизація домогосподарств) 

ІV стадія Розроблення й освоєння інновації (створення єдиної бази даних 
одержувачів соціальної допомоги та її постійне поповнення) 

V стадія Поширення інновації (розроблення єдиних стандартів, у тому 
числі з урахуванням віддалених сільських поселень) 

 

Отже, одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності 

соціального обслуговування є об’єднання зусиль державних установ із 

недержавними ресурсами, зокрема і шляхом розвитку волонтерства, 

взаємодії з некомерційними організаціями та ГО, упровадження в діяльність 

служби недержавного сектору соціальних послуг. Зокрема, цільове 

фінансування галузевих соціальних програм і проєктів, спрямованих на 

упровадження нових соціальних технологій, інноваційних форм соціального 

обслуговування є головною умовою для демонополізації системи соціальної 
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роботи, активного залучення НДО до сфери надання соціальних послуг. 

Формування передумов для створення рівних умов функціонування 

державних організацій і НДО, що надають соціальні послуги рівня 

державних гарантій, є неможливим без упровадження механізмів соціального 

замовлення на умовах конкурсу для соціальних служб незалежно від форм 

їхньої власності.  

Це, на нашу думку, дозволить підвищити ефективність використання 

ресурсів, урізноманітнити форми й види надання послуг установами 

соціального обслуговування, зокрема і з елементами госпрозрахункової 

діяльності, такі, наприклад, як послуги: бездомним (харчування); хворим 

(догляд); наркозалежним і ВІЛ-позитивним; особам, звільненим із місць 

позбавлення волі та демобілізованим військовослужбовцям та членам їхніх 

сімей. Нині насамперед розроблено інноваційну модель реінтеграції 

бездомних осіб [438], яка включає напрями та види послуг, відбиті в 

табл. 4.9. 

Таблиця 4.9 

Напрями та форми реінтеграції бездомних осіб 
№ 
з/п 

Напрями  Заклади 
соціального 

обслуговування 

Послуги 

1 

Підтримане проживання 
Соціальний 
готель 

Самостійне проживання з 
періодичним відвідуванням 
соціальним працівником 

2 
Соціальна реінтеграція 

Центр 
реінтеграції 

- тимчасове проживання; 
- відновлення соціальних навичок; 
- пошук роботи та супровід 

3 Нічний притулок 
Будинок нічного 
перебування 

- притулок на ніч; 
- соціально-побутові послуги; 
- харчування 

4 Вулична робота 
1. Соціальний 
патруль. 
2. Центр обліку 

1. Виявлення та послуги на 
вулиці. 
2. Виявлення, облік, реєстрація 
місця перебування/проживання 

 
Саме ці форми і напрями реінтеграції бездомних осіб дозволять 

покращити становище з надання їм соціальної підтримки. 
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У липні 2017 р. в 40 ОТГ у 21 регіоні було розпочато пілотне 

упровадження Моделі адміністрування надання послуг із соціальної 

підтримки населення за принципом єдиного вікна. 80 % пілотних ОТГ мали 

на той час нульову позначку інституційної спроможності щодо надання 

адміністративних послуг соціального характеру та 100-відсоткову 

неспроможність у забезпеченні захисту прав дітей [176]. Упровадження 

автоматизованої системи надання адміністративних послуг соціального 

характеру мешканцям пілотних ОТГ з 1 березня 2019 р. було розпочато в 11 

пілотних ОТГ та структурних підрозділах із питань соціального захисту 

населення відповідних райдержадміністрацій 11 областей згідно з наказом 

Мінсоцполітики від 20 лютого 2019 р № 251 «Про впровадження в дослідну 

експлуатацію програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система 

«Соціальна громада». Також на виконання Закону України «Про 

адміністративні послуги» наказом Мінсоцполітики від 11 травня 2019 р. 

№ 723 затверджено 39 Типових інформаційних карток для надання 

адміністративних послуг соціального характеру. Використання Програмного 

комплексу позначилося на культурі управління й фаховості персоналу при 

виконанні функцій прийому мешканців ОТГ із питань соціального захисту, 

оскільки дозволяє: 

- прискорити розгляд справи на рівні ОТГ та за наявності повного пакета 

документів протягом одного робочого дня передати справу в електронному 

вигляді до Управління соціального захисту районної державної адміністрації; 

- посадовій особі відділу соціального захисту ОТГ самостійно заповнити 

в електронній формі заяву та декларацію, що дозволяє уникнути помилок при 

заповненні заявником документів; 

- здійснювати передачу паперових справ до УСЗН не рідше одного разу 

на два тижні. 

Крім того, 234 пілотних ОТГ у березні 2019 р. отримали комп’ютерне 

обладнання, яким укомплектовано робочі місця 1 032 працівників сфери 

соціального захисту і захисту прав дітей, фахівців із соціальної роботи, 



361 
 

 

інших посадових осіб, які здійснюють прийом мешканців із питань 

соціального захисту [176].  

Вважаємо за доцільне зупинитися на особливостях упровадження 

соціального замовлення як одного з найважливіших інструментів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи. Згідно з новим Законом 

України «Про соціальні послуги» [450], соціальне замовлення – це засіб 

регулювання діяльності у сфері надання соціальних послуг шляхом 

залучення на договірній основі суб’єктів господарювання для задоволення 

потреб у соціальних послугах, визначених місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування. 

Під соціальним замовленням розуміють договірні відносини між 

замовником (органи державної влади, органи місцевого самоврядування) та 

виконавцем щодо реалізації доручення замовника щодо надання соціальних 

послуг населенню за рахунок фінансування (повного або часткового) з 

державного чи місцевого бюджетів. В основу цієї технології покладено 

проведення державою (або за її дорученням) конкурсного відбору (тендера) 

суб’єкта надання соціальних послуг, які оплачуються переважно за рахунок 

бюджетних коштів [450]. 

Отже, соціальне замовлення – один із сучасних інструментів 

поліпшення дієвості фінансового механізму державного управління 

розвитком системи соціальної роботи, попит на який постійно зростає. Нами 

були виокремлені основні чинники, що є аргументами щодо переваг його 

упровадження: 

- необхідність надання послуг кращої якості та за меншою вартістю; 

- важливість надання саме тих послуг і в тому обсязі, що необхідні для 

цільової групи саме в цей період; 

- фінансова криза, наслідком якої стало зменшення коштів на 

фінансування соціальної сфери; 

- необхідність для державних органів управління зосередитися на стра-

тегічних функціях, зокрема таких, як визначення змісту і переліку соціальних 
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послуг, їхня стандартизація, фінансування та контроль їхньої якості і 

використання наданих коштів.  

На жаль, регулярного моніторингу фінансування соціального 

замовлення не ведеться. Нам вдалося знайти дані тільки за 2013–2016 рр. 

(рис. 4.10). В Україні соціальне замовлення можна розглядати як складник 

модернізації процесу надання соціальних послуг, процес упровадження якої 

розпочався майже 10 років тому. 

 

Рис. 4.10. Динаміка соціального замовлення (тис. грн) 
 

 

На законодавчому рівні розроблення й упровадження механізму 

соціального замовлення було визначено одним із пріоритетних напрямів 

реформування системи надання соціальних послуг ще розпорядженням КМУ 

від 13 квітня 2007 р. № 178-р «Про схвалення Концепції реформування 

системи соціальних послуг» (втрата чинності від 8 серпня 2012 р.). Однак до 

2012 р. на національному рівні так і не було розроблено нормативних 

документів щодо регулювання питань реалізації соціального замовлення. 

Відповідно, запровадження соціального замовлення для посилення 

конкуренції серед суб’єктів, що надають соціальні послуги, та стимулювання 

підвищення якості таких послуг було знову передбачено Стратегією 

реформування системи надання соціальних послуг [459]. І тільки в 2013 р. 

КМУ затвердив Порядок здійснення соціального замовлення за рахунок 
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бюджетних коштів (Постанова КМУ від 29 квітня 2013 р. № 324 «Про 

затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок 

бюджетних коштів») [413]. 

Якщо розглядати соціальне замовлення як спосіб здешевлення та 

підвищення ефективності соціальних послуг, то запровадження цього 

інструменту залежить від ефективності нормативно-правового механізму 

державного управління, що сприятиме необхідному роздержавленню 

соціальної сфери і перенесенню значної частини фінансування соціальних 

послуг із бюджетних установ на недержавний сектор. 

Замовник соціальних послуг повинен подавати щороку до 1 березня 

Мінсоцполітики та оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті та на 

офіційному вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель 

інформацію про результати соціального замовлення, яка містить, зокрема, 

такі відомості: 

- перелік соціальних послуг, наданих шляхом соціального замовлення; 

- перелік та чисельність категорій отримувачів соціальних послуг; 

- обсяг фінансування соціальних послуг, що надавалися шляхом 

соціального замовлення. 

Роздержавлення соціальної сфери та звільнення держави від 

невластивих їй функцій безпосереднього надання соціальних послуг 

громадянам дозволить отримати ефективні результати державного 

управління розвитком системи соціальної роботи, а саме: 

- зменшення прямих бюджетних видатків та економію коштів для більш 

якісного надання соціальних послуг; 

- формування дієвого ринку послуг із реальною конкуренцією 

організацій, що надають такі послуги; 

- максимальне наближення соціальних послуг до прямих споживачів; 

- зменшення корупції за рахунок звуження повноважень державних 

службовців у процесі прийняття рішень; 
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- розвиток громадянського суспільства за рахунок розширення сфери 

відповідальності громадських об’єднань і прозорій участі в розподілі 

бюджетних коштів; 

- інтеграція до міжнародної спільноти та підвищення довіри до держави 

завдяки запровадженню соціальних стандартів розвинених країн;  

- громадський контроль органів державної влади;  

- підвищення соціальної активності громадян; 

- зменшення дистанції влади [167]. 

Для запровадження соціального замовлення, на жаль, у нашій країні 

існує значна кількість перешкод: 

- некомплексне і неповне нормативно-правове забезпечення. Закон «Про 

соціальне замовлення у сфері соціальних послуг» досі не прийнято, хоча його 

проєкт було розроблено більше 10 років тому; 

-  відсутність методик, інструкцій та інших технологічних документів, 

що дозволяють державним органам управління та інститутам громадянського 

суспільства спільно вирішувати проблеми управління у сфері забезпечення 

реалізації соціального замовлення; 

-  нескоординованість, неузгодженість системи органів державного 

управління під час вирішення актуальних соціальних проблем суспільства. 

Що стосується дистанції влади, то нині можна спостерігати небажання 

держави виходити на рівноправні партнерські відносини з неурядовими 

організаціями та ділитися бюджетними коштами. А недостатня 

підготовленість влади до співпраці, незнання можливостей і стану «третього 

сектору» заважає створенню умов для делегування не властивих державі 

функцій громаді. 

Відповідно до результатів роботи Мінсоцполітики з вересня 2019 р. по 

січень 2020 р. [473] було введено цілу низку інновацій для окремих 

уразливих категорій населення: людей з інвалідністю; сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, людей похилого віку (рис. 4.9). 
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На виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Мадридського 

міжнародного плану дій з питань старіння, Європейської регіональної 

стратегії вперше в Україні було розроблено Стратегію державної політики з 

питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 р., 

схвалену розпорядженням КМУ від 11 січня 2018 р. № 10-р. Вона передбачає 

комплексні заходи щодо підтримки громадян похилого віку, їхнє 

інтегрування в суспільний розвиток, підвищення якості життя, захисту їхніх 

прав. Для досягнення цілей цієї Стратегії розроблено й затверджено 

розпорядженням КМУ від 26 вересня 2018 р. № 688 План заходів з її 

реалізації [439]. 

Набуває розвитку послуга раннього втручання, що сприяє запобіганню 

інвалідизації дітей і забезпечує потребу батьків, які виховують дітей з 

інвалідністю або ризиком її отримання, у професійній допомозі. Послуга 

поєднує медичну, психологічну, соціальну і педагогічну допомогу, що 

надається мультидисциплінарною командою фахівців, і спрямована на 

забезпечення розвитку дітей віком від народження до 4 років з порушеннями 

розвитку або ризиком виникнення таких порушень. 

У цьому напрямі упроваджується пілотний проєкт «Створення системи 

надання послуг раннього втручання», за підтримки якого 15 закладів 

забезпечують надання послуги раннього втручання. Одночасно з цим у 

системі реабілітаційних установ Мінсоцполітики 54 установи надають 

послуги дітям групи ризику (від 0 до 3 років включно), з них три – державні 

установи. Послуга надається в закладах Закарпатської, Львівської, Одеської 

та Харківської областей. Чисельність отримувачів послуги раннього 

втручання протягом 2017–2019 рр. разом по всіх пілотних регіонах становила 

4 121 сім’ю [535]. 

У 2019 р. Уряд реалізовував 79 програм державної підтримки розвитку 

територій, на які було передбачено 84,1 млрд грн. У 2018 р. обсяг такої 

підтримки склав понад 66 млрд грн [114]. 
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Оскільки процес розвитку соціальної роботи в Україні є інноваційним і 

за формою, і за змістом, слід виділити умови, що сприяють успіху 

нововведень у цій сфері діяльності й ведуть до підвищення ефективності 

соціальної політики та соціального захисту населення. Основними серед них 

виступають: рівень опрацювання інноваційних програм, що вказують на 

етапи діяльності з упровадження нового; спадкоємність процесу соціальної 

роботи на всіх його стадіях; зусилля органів державного управління, що 

спрямовані на підтримку нововведень; наявність ресурсів здійснення 

нововведення; інноваційні настанови безпосередніх учасників соціальних 

взаємодій тощо.  

Зауважимо, що на процес упровадження інновацій у функціонування 

механізмів державного управління впливають кошти державної підтримки 

розвитку територій. Ці кошти спрямовуються насамперед за напрямами: 

регіональний розвиток (розвиток інноваційної економіки та інвестицій, 

розвиток людського потенціалу, сільський розвиток, розвиток туризму, 

розвиток проблемних територій, ефективне управління регіональним 

розвитком), розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури, розвиток 

сільських територій, енергоефективність, екологічна безпека та сталий 

розвиток, розвиток спортивної інфраструктури, розвиток у сфері освіти, 

розвиток у сфері культури, розвиток у сфері охорони здоров’я, розвиток 

інфраструктури адміністративних послуг (ЦНАПи), розвиток інфраструктури 

(соціальне забезпечення). 

Зокрема, інноваційні підходи в державному управлінні організацією 

системи соціальної роботи на місцевому рівні (ОТГ) включають: 

компетентний аналіз конкретної проблемної ситуації, аналіз, розроблення 

соціальних проєктів, програм, планів щодо вирішення виявленої проблеми і 

їхнього здійснення, реалізацію. 

Проте на шляху реалізації зазначених тенденцій та з урахуванням 

потенційних переваг використання інструментів електронних сервісів виникає 

ціла низка проблем (факторів, що ускладнюють процес): цифрова нерівність; 
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комп’ютерна та ІКТ-грамотність; слабка нормативно-правова база 

забезпечення електронної демократії; низький рівень компетенції громадян у 

сфері користування електронними сервісами та ін. 

Потрібно мати на увазі, що інноваційна стратегія модернізації як 

суспільства, так і системи державного управління є відображенням реальних 

процесів і наявного потенціалу розвитку. При цьому здійснення інновацій 

скільки-небудь значних масштабів є дуже ризикованою справою, оскільки 

системні трансформації дуже важко піддаються прогнозуванню та керуванню 

в умовах сучасного транзитивного суспільства, яке саме по собі є складним, 

динамічним, мінливим і слабко прогнозованим. Тим паче, що демократичний 

транзит України суттєво розширює свободу дій усіх соціальних суб’єктів, що 

ще більше сприяє виникненню негативних факторів та впливу їх на 

реформування державного управління.  

 

4.4. Моніторинг і оцінка якості як інструменти підвищення 

ефективності державного управління розвитком системи соціальної роботи 

 

Суттєвою проблемою розвитку соціальної сфери є постійний пошук 

оптимального балансу між ефективним виконанням державою своєї 

соціальної функції та зниженням соціального тягаря в умовах нестабільної 

економічної ситуації та знаходженням якогось компромісного рішення, що 

відповідає громадським інтересам держави (скорочення фінансових витрат) і 

приватній зацікавленості громадян (отримання гарантованих Конституцією 

України послуг у повному обсязі). Насамперед це ускладнюється не тільки 

почасту антагоністичною спрямованістю цих інтересів, але і труднощами, 

пов’язаними з неготовністю органів державного управління до кардинальних 

перетворень у цій сфері; недостатньою розвиненістю інституційних 

елементів суспільства, що втягуються в модернізаційні процеси. Проведена в 

даний час модернізація різних складників системи державного управління 

зумовлена не тільки необхідністю вибудовування більш ефективної 
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соціально-економічної системи суспільства та заміни застарілих способів 

управління ефективними інститутами, а й тим, що здійснювані перетворення 

націлено на створення умов для формування й розвитку 

конкурентоспроможного суспільства з реальним потенціалом для досягнення 

високих показників добробуту своїх громадян і забезпечення гідного рівня 

життя. 

Останнім часом численні дослідження з різних питань державного 

управління соціальною сферою проводяться безсистемно, тому виникла 

нагальна необхідність оптимізації відстежування результатів роботи усіх 

ланок органів державного управління соціальною роботою за допомогою 

дієвої системи моніторингу, оцінки і контролю. 

На передній план виходять питання порядку надання послуг у 

соціальній сфері та їхньої якості, розширення як господарської, так і 

фінансової автономії організацій, що надають такі послуги, кореляції 

скорочення витрат відповідних бюджетів та ін. Наразі перед органами 

державного управління постають завдання: 1) створення сприятливих умов 

для розвитку сфери соціальних послуг, усунення регуляторних і 

правореалізаційних перешкод; 2) забезпечення відповідної якості послуг.  

Вимоги до якості послуг актуалізують проблему оптимізації 

контрольно-наглядових інструментів, які сприяли б підвищенню 

ефективності та дієвості відповідних механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи та не створювали б додаткових бар’єрів 

її для функціонування. 

Контроль є однією з головних функцій державного управління 

розвитком системи соціальної роботи. Завдяки контролю забезпечується 

зворотний зв’язок органів державного управління з об’єктами соціальної 

роботи з метою отримання об’єктивної інформації щодо прийняття й 

реалізації управлінських рішень. Функція контролю передбачає встановлення 

відхилень органами державного управління під час реформування системи 

соціальної роботи та коригування управлінських впливів. Ефективність 
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системи контролю характеризується такими параметрами: стратегічна 

спрямованість, орієнтація на результати, інтерпретація отриманих 

результатів, своєчасність, гнучкість, простота, економічність (переваги від 

контролю мають бути більшими, ніж витрати на його здійснення). 

У соціальній сфері контрольна функція державного управління є 

різновидом соціального контролю, що має міцну традицію, як соціологічної 

категорії. Соціальний контроль – це одне зі складних явищ суспільної 

життєдіяльності. Він охоплює різноманітні сфери соціальної дійсності і 

знаходить специфічне вираження в рамках багатьох суспільних процесів. 

Завдяки своїй універсальності контроль виступає необхідним складником 

будь-якої високоорганізованої діяльності, підтримки соціального порядку, 

забезпечення безпеки громадян і суспільства тощо. Але особливе значення 

він має в управлінні соціальною сферою, оскільки саме в ній відбувається 

відтворення суб’єктів соціального процесу, тобто у просторі соціальної 

сфери реалізується соціальна політика і соціальна робота держави, соціальні 

та громадянські права людини. 

Контроль як соціальний феномен містить двоєдину характеристику: по-

перше, його спрямовано на виконання конкретних управлінських рішень; по-

друге – на підтримку, дотримання соціальних норм, що створюють необхідні 

умови для реалізації намічених програм цілеспрямованої діяльності. 

У свою чергу, контрольна функція державного управління слугує 

одним із способів організованого впливу на поведінку соціальних суб’єктів із 

метою вирішення певних суспільних завдань (зокрема, завдання дотримання 

правової державності). Соціальний контроль сприяє підтримці цілісності та 

організованості суспільства в період всебічної модернізації, зміцненню 

конституційного ладу, зв’язку з програмно-цільовими та нормативними 

методами управління в соціальній сфері, здійсненню об’єктивно необхідних 

реформ у державному управлінні соціальною роботою. 

Необхідно звернути увагу на те, що контроль ефективний лише в 

контексті розумної, науково обґрунтованої соціальної політики, 
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використання програмно-цільового механізму її реалізації. Це повинен бути 

науково обґрунтований процес, що поєднує в собі підвищення ефективності 

інститутів соціального контролю з відповідним нормативно-організаційним 

забезпеченням. 

Для контролю результатів запроваджуваних заходів соціальної 

політики та, відповідно, соціальної роботи слід використовувати оперативні 

статистичні дані, а також вибіркові соціологічні, експертні опитування, 

маркетингові дослідження, що дозволяють здійснювати зворотний зв’язок у 

процесі управління між органами державної, муніципальної влади і 

населенням, що виступає споживачем соціальних послуг і об’єктом 

управління. 

Програмно-цільовому управлінню та нормативному забезпеченню 

реалізації соціальної політики має відповідати механізм взаємодії органів 

державного управління, місцевого самоврядування та громадських 

організацій у здійсненні управлінського контролю в соціальній сфері. Він 

містить у собі такі основні компоненти [327]: 

- контроль відповідності регіонального законодавства, місцевих 

нормативних актів загальнодержавним нормам і виконання їх у соціальній 

сфері; 

- оцінювання обґрунтованості виділення бюджетних коштів для потреб 

установ та організацій соціальної сфери, окремих категорій громадян; 

- оцінювання ефективності використання державної і муніципальної 

власності, що знаходиться в управлінні установ та організацій соціальної 

сфери; 

- контроль цільового використання бюджетних і позабюджетних 

коштів; 

- виявлення відхилень, подання відповідним органам пропозицій щодо 

усунення порушень, застосування до порушників санкцій адміністративного 

характеру і морального впливу. 
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Саме функція контролю призначена для виявлення проблем, 

негативних факторів або причин виникнення їх, а також пошуку методів і 

технологій удосконалення або усунення їх за допомогою інструментів 

моніторингу та оцінки. Значну роль в отриманні соціологічної та 

статистичної інформації про соціально-економічні проблеми, на основі яких 

виробляються ефективні управлінські рішення, відіграє моніторинг, реально 

віддзеркалюючи динаміку соціальних змін. Вважаємо за доцільне приділити 

особливу увагу моніторингу як одному з ефективних інструментів механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи. 

У дослідженні системи соціальної роботи з населенням як керованої 

системи ще не напрацьовано механізмів стабілізації та управління 

соціальними процесами, цілком адекватних умовам транзитивного 

(перехідного) періоду, а тим більш ринковим умовам. Тому механізми 

формування й функціонування системи соціальної роботи з населенням і 

досвід практичного втілення її принципів потребують аналізу і узагальнення 

з урахуванням регіональної специфіки та різного рівня і якості життя в 

українському суспільстві завдяки упровадженню моніторингу. 

Моніторинг надання соціальних послуг – постійне збирання і 

фіксування даних за певним набором показників, що характеризують систему 

надання соціальних послуг населенню. Метою моніторингу є відстеження 

того, як функціонує певна система, чи відповідає вона встановленим нормам 

та планам. Оцінювання надання соціальних послуг – це сукупність процедур, 

спрямованих на аналіз зібраних під час моніторингу даних системи надання 

соціальних послуг населенню. Метою оцінювання є виявлення того, чи 

забезпечує наявна система соціальних послуг досягнення відповідних 

результатів [409, c. 8]. 

У ході моніторингу здійснюється: виявлення, аналіз і оцінювання 

нормативно встановлених і фактичних значень параметрів якості надання 

державних послуг громадянам та організаціям, у тому числі часових і 

фінансових витрат на отримання кінцевого результату адміністративної 
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послуги; розроблення і реалізація заходів, спрямованих на вдосконалення 

процесів надання державних послуг та підвищення якості надання їх; 

відстеження динаміки значень параметрів якості та доступності надання 

державних послуг і контроль результативності заходів, спрямованих на 

підвищення задоволеності громадян і організацій якістю надання соціальних 

послуг. 

Як стверджує Ю. Сурмін [557], технологія моніторингу містить три 

головних процедурних блоки: 

1) застосування системи вимірів та аналізу параметрів реального 

соціального об’єкта; 

2) вироблення впливів на реальний соціальний об’єкт для виправлення 

процесу; 

3) коригувальна діяльність, у результаті якої об’єкт входить у зону 

нормального розвитку.  

Тільки за допомогою системи моніторингу соціально незахищених 

верств населення ми можемо вирішувати проблему налагодження належного 

урахування реальних потреб та здійснювати адресний захист. А створення 

потужної інформаційно-аналітичної бази дозволяє здійснювати контроль 

коштів, що витрачаються, проводити аналіз поточного стану, розробляти 

програми-мінімум і цільові програми. 

Наразі прийнято важливі законодавчі акти, які регулюють виконання 

моніторингу соціальних послуг на місцевому рівні – накази Мінсоцполітики: 

- про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу 

та оцінки якості соціальних послуг [436]; 

- про затвердження Порядку визначення потреб населення 

адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах [440]. 

Проведення моніторингу соціальних послуг пропонується здійснювати 

в такі етапи [436]: 

1. Визначення пріоритетів та завдань у сфері надання соціальних 

послуг. 
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2. Розроблення показників моніторингу соціальних послуг. 

3. Збір даних та показників щодо надання соціальних послуг. 

4. Аналіз даних та показників щодо надання соціальних послуг, у тому 

числі з порівнянням за минулі періоди, та визначення потреб населення ОТГ 

у соціальних послугах. 

5. Перегляд пріоритетів та завдань у сфері надання соціальних послуг. 

6. Планування роботи з розвитку системи надання соціальних послуг. 

На нашу думку, зазначена вище технологія дуже спрощена, тому 

пропонуємо взяти за основу технологію, яку запропонував Ю. Сурмін [557], 

із нашими доповненнями й уточненнями: 

1-й етап. Визначення суттєвих характеристик державного управління 

розвитком системи соціальної роботи. 

2-й етап. Побудова індикаторів і шкал вимірювання. 

3-й етап. Обґрунтування методів вимірювання визначених 

характеристик державного управління. 

4-й етап. Фіксація первинної ситуації перед модернізацією або 

реформуванням державного управління. 

5-й етап. Проведення вимірювання характеристик державного 

управління через рівні періоди часу. 

6-й етап. Проведення поточного аналізу і порівняння, які виявляють 

відмінності в характеристиках державного управління. 

7-й етап. Побудова матриці моніторингу. 

8-й етап. Аналіз матриці моніторингу з метою виявлення факторів 

впливу, а також змін у модернізації або реформуванні державного 

управління. 

9-й етап. Коригування й розроблення рекомендацій щодо 

вдосконалення державного управління. 

Процедури вимірювання в моніторингу забезпечуються за допомогою 

використання різноманітних методів отримання емпіричної інформації. 

Наприклад, моніторинг та оцінку результатів виконання соціального 
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замовлення можна проводити у формі подання та перевірки звітів, які надає 

отримувач соціального замовлення. Іншими формами, що використовуються 

у процесі моніторингу, можуть бути візити представників 

департаментів/управлінь до організації – виконавця соціального замовлення 

та відвідання заходів у межах надання послуги. 

Водночас моніторинг як інструмент державного управління 

ефективністю надання соціальних послуг або виконання соціального 

замовлення дуже обмежений та недосконалий, тому що в якості оцінки 

наданих послуг виступають точне використання фінансів у певній кількості 

та заявлені отримувачі послуг. На наш погляд, доцільним у процесі 

моніторингу є застосування таких показників: 

- ступінь відповідності соціальної послуги, що надається, до державного 

стандарту; 

- задоволеність/незадоволеність споживача, який отримує послугу; 

- оцінка ступеня впливу наданої послуги на складну життєву ситуацію, 

до якої потрапив споживач; 

- кількість та види соціальних послуг, що надаються; 

- наявність структурних підрозділів в установі тощо. 

Також дослідженню та вивченню підлягають організаційні складники 

процесу надання соціальних послуг [362, 364]: 

- запровадження інноваційних методів обслуговування, соціальних 

програм і проєктів та ін.; 

- планування роботи соціальних установ, пріоритети; 

- комунікаційна стратегія соціальних установ (інформаційні заходи, 

взаємодія з іншими державними органами, НДО, поширення інформації 

серед цільових груп, наявність відповідальної особи тощо); 

- наявність процедур контролю виконання поставлених завдань, 

звітність. 

Вважаємо за доцільне проаналізувати наказ Мінсоцполітики від 

27 грудня 2013 р. № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з 
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проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» [436], що 

містить тільки цифрові показники та порівняння. На жаль, він не оцінює 

якості наданої послуги. Крім того, на виконання соціального замовлення, як 

правило, кошти виділяються не в повному обсязі. Відповідно дуже складно 

проводити моніторинг усього процесу надання послуги, якщо замовник 

оплатив лише її невелику частину. Зокрема, це стосується основних умов 

здійснення моніторингу та оцінювання, проте вибір тактики та методології 

покладено на самого суб’єкта їх проведення. Це вимагає додаткових ресурсів 

та знань у галузі збирання та аналізу соціальних даних, необхідних для 

проведення опитувань, спостережень, аналізу документів та інших 

рекомендованих методів. 

Зокрема, цими рекомендаціями якісні показники рекомендовано 

оцінювати за такою схемою: 

1. Державним стандартом соціальної послуги передбачено відповідний 

перелік критеріїв оцінювання для кожної групи показників забезпечення 

якості, а саме: адресність та індивідуальний підхід; результативність; 

своєчасність; доступність та відкритість; повага гідності отримувача; 

професійність. 

2. Для кожного критерію оцінювання в межах групи показників 

забезпечення якості розраховується показник охоплення критерієм усіх 

отримувачів соціальної послуги. Показник виражається у відсотковому 

еквіваленті від 0 до 100 %, після чого, залежно від значення, йому 

присвоюють наступні статуси (табл. 4.10). 

3. Далі статуси показників охоплення за кожним критерієм 

узагальнюють, і статус, який переважає («добре», «задовільно» чи 

«незадовільно»), присвоюють для групи показника забезпечення якості в 

цілому. 

Таблиця 4.10  

Оцінка показників забезпечення якості соціальних послуг [67] 
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№ 

з/п 

Відсоткові еквіваленти, % Статус 

1 від 80 до 100  «добре» 

2 від 51 до 79  «задовільно» 

3 від 0  до 50  «незадовільно» 

 

Аналіз методичних рекомендацій із проведення моніторингу та оцінки 

якості соціальних послуг дає підстави для виділення певних напрямів 

державного управління у сфері моніторингу та оцінки: 

- регламентація порядку надання таких послуг (визначення потреб 

адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, їх видах та 

обсягах, планування та надання соціальних послуг з урахуванням визначених 

потреб і запровадження стандартизації зазначених послуг);  

- здійснення організаційних заходів із надання послуг (оптимізація 

мережі установ та закладів, що надають соціальні послуги, із використанням 

інноваційних ІКТ; забезпечення всіма необхідними ресурсами;  

- уведення ринкових механізмів функціонування системи соціальної 

роботи); 

- ведення реєстрів відповідних послуг (створення інформаційно-

електронної бази надавачів і споживачів соціальних послуг, а також матриць 

соціальних ресурсів);  

- упровадження моніторингу якості й доступності послуг (введення 

уніфікованого та постійного відстежування та коригування показників якості 

й доступності послуг); 

- запровадження ефективних методів контролю й оцінювання (постійний 

контроль і аналіз ефективності використання бюджетних коштів, 

спрямованих на надання соціальних послуг;  

- запровадження громадського контролю;  
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- підвищення персональної відповідальності за прийняття/неприйняття 

управлінських рішень. 

Водночас упровадження соціального замовлення як інструменту 

державного управління в систему соціальної роботи супроводжується цілою 

низкою негативних наслідків. Вважаємо за доцільне виокремити найбільш 

суттєві проблеми й визначити, на якому механізмі державного управління 

вони відбиваються (табл. 4.11).  

 

Таблиця 4.11 

Визначення проблем у функціонуванні механізмів державного 

управління при упровадженні соціального замовлення соціальних 

послуг у ГО 

Учасники процесу 
замовлення 

Механізм 
державного 
управління 

Сутність та характеристика 
проблем 

Нормативно-
правовий 

В українському законодавстві не закріплено поняття 
«суспільно значущий проєкт», «суспільно значуща 
організація», «організація, що виконує суспільне 
замовлення». Також не визначено чітких критеріїв щодо ГО, 
які входять у категорію тих, що вирішують суспільно 
значущі завдання, пов’язані з безпекою громади та 
вирішенням гострих соціальних проблем 

Фінансовий 

Державна монополія в цій сфері, Перевага віддається 
територіальним центрам соціального обслуговування 
пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та осіб похилого віку. 
Бюджети територіальних центрів формуються на основі 
показників минулорічних звернень, виникає ймовірність 
втрати стабільності бюджету. 
Місцеві органи влади не мають розвиненої структури 
забезпечення населення соціальними послугами 

Інформаційний Непрозорість реальних витрат на соціальну сферу 

О
р

га
н

и
 д

ер
ж

ав
н

ог
о 

уп
р

ав
л

ін
н

я
 

Організаційний 

Нерозробленість чітких процедур процесу замовлення, 
зокрема контролю й відповідальності.  
Невизначеність порядку виявлення реальних потреб 
населення в соціальній допомозі. Часткова адресність 
надання соціальних послуг 

Фінансовий 

ГО  обмежені в доступі до матеріальних ресурсів громади, 
які знаходяться у власності громади.Потужні ГО  вже 
налагодили механізми співпраці з владою і не бажають 
поступатися своїм місцем новоствореним організаціям. 
Здебільшого здійснюється фінансування статутної діяльності 
всеукраїнських ГО, які отримують кошти щорічно з 
державного бюджету 

Інформаційний 
Відсутність досвіду публічного звітування та прозорого 
висвітлення своєї діяльності, у тому числі фінансової 

Г
О

 

Організаційний Неспроможність оцінити власний потенціал, покладення на 
себе завищених зобов’язань, ризик не виконати державне 
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замовлення. ГО можуть не відповідати заявленим державою 
вимогам і критеріям 

Кадровий 
Дефіцит кваліфікованих кадрів, які б відповідали сучасним 
викликам та були спроможні працювати з певним випадком 

Мотиваційний 
Відсутність стимулів з боку органів державної влади по 
відношенню ГО надавати соціальні послуги 

Інформаційний 

Непоінформованість суспільства про соціальні послуги. 
Люди, що потрапили в складні життєві обставини, частіше за 
все не знають, що соціальні послуги є одним із видів 
соціальної допомоги 

О
тр

и
м

ув
ач

і с
оц

іа
л

ьн
и

х 
п

ос
л

уг
: 

Організаційний 

Стандарти соціальних послуг мають назви, складні для 
сприйняття. Отримувачі послуг можуть плутатись у 
найменуваннях і не асоціювати назву послуги зі своїми 
потребами. Приміром, маловідомими в суспільстві є такі 
назви стандартів як «абілітація», «підтримане проживання» 
та ін. Людям, які потрапили в складні життєві обставини, 
важко без сторонньої допомоги визначити потреби в 
соціальних послугах та самостійно знайти тих, хто такі 
послуги надає 

 

Такий порядок визначення можна застосувати до кожного процесу 

модернізації та реформування державного управління розвитком системи 

соціальної роботи з формулюванням вирішуваних проблем, негативних 

факторів або недоліків із метою складання дорожніх карт і матриць 

мінімізації їх та удосконалення відповідних механізмів державного 

управління. 

Також з упровадженням необхідних змін виникає низка питань, що 

потребують невідкладної відповіді:  

- оцінка результативності трансформацій системи соціальних послуг на 

рівні громади, міста, країни;  

- відповідність упроваджуваних змін до потреб громадян та основних 

напрямів державної соціальної політики;  

- ступінь задоволення соціальними службами повною мірою потреб усіх 

нужденних; 

-  відповідність наявних пропозицій до реального попиту на соціальні 

послуги;  

- урахування нагальних потреб вразливих категорій населення та думка 

громади під час планування роботи та розвитку установ і закладів 

соціального спрямування та ін.  
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Відповіді на такі запитання потребують запровадження дієвої 

перебудови чинних механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи з урахуванням впливу як зовнішніх, так і внутрішніх 

чинників. 

Для оцінювання якості соціальних послуг пропонується застосовувати 

показники якості цих послуг (табл. 4.12). 

 

 

 

Таблиця 4.12 

Показники якості соціальних послуг [409] 
№ з/п Показники Шляхи визначення 

11 Адресність та 
індивідуальний 

підхід 

Визначаються шляхом аналізу правильності визначення 
індивідуальних потреб, відповідності соціальної послуги до 
індивідуальних потреб її отримувача 

22 Результативність Визначається шляхом здійснення аналізу досягнутих результатів, 
задоволення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, 
вирішення проблемних питань отримувача соціальної послуги, 
подолання або мінімізації наслідків складних життєвих обставин 
отримувача соціальної послуги 

33 Своєчасність Визначається шляхом здійснення аналізу дотримання строків 
прийняття рішення про надання соціальної послуги, надання в разі 
потреби невідкладної допомоги отримувачеві послуг, виконання 
індивідуального плану надання соціальної послуги у визначені 
строки тощо 

44 Доступність та 
відкритість 

Визначаються шляхом аналізу наявності інформації про соціальну 
послугу, умов та порядку її отримання, можливості отримання 
альтернативних послуг, можливості надання допомоги громадянам 
зі складними життєвими обставинами в отриманні необхідних 
документів для призначення соціальної послуги, можливості 
звернутися за отриманням соціальних послуг та вільного 
(безперешкодного) доступу одержувача соціальних послуг до 
приміщення суб'єктів, що надають соціальні послуги, тощо 

55 Зручність Визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний 
для них час отримання соціальної послуги, урахування інтересів та 
потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо 

66 Повага до 
отримувача 

соціальної послуги 

Визначається шляхом аналізу забезпечення ввічливого і гуманного 
ставлення з боку суб'єктів, що надають соціальні послуги, честі їх, 
дотримання професійних та етичних норм і принципів у роботі з 
отримувачем соціальних послуг тощо. З цією метою проводиться 
анкетування отримувачів соціальних послуг, ведеться книга 
відгуків тощо 

77 Професійність Визначається шляхом аналізу наявності належного рівня 
кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги, підвищення 
їхньої кваліфікації, проведення атестації їх 
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Останнім часом з’явилося чимало досліджень, посібників, методичних 

рекомендацій [67, 273, 288, 299, 409, 410, 436, 475, 622] щодо проведення 

моніторингу як ефективного інструменту відстеження стану реформ 

державного управління та оцінювання організації соціальної роботи у 

громадах. Проведений нами аналіз указаних вище публікацій дозволив 

вирізнити головні проблеми крізь призму означеної теми: 

1. Відсутність дієвих механізмів контролю й оцінювання якості 

соціальних послуг, незалежного моніторингу, оцінювання ефективності 

діяльності соціальних служб, санкцій за порушення стандартів та низьку 

якість наданих соціальних послуг. 

2. Незацікавленість надавачів соціальних послуг у зменшенні 

чисельності споживачів шляхом виведення осіб із складних життєвих 

обставин (реабілітація) чи у недопущенні потрапляння індивідів, соціальних 

груп, сімей у складні життєві обставини (профілактиці). 

3. Обмеженість доступності до послуг та низька поінформованість 

громадян про види та технології соціальних послуг. 

Необхідно підкреслити, що у 2014 р. Мінсоцполітики видало наказ 

№ 828 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування 

населення про соціальні послуги» [421]. На жаль, ці методичні рекомендації 

не спрацьовують, оскільки, в умовах децентралізації місцеві органи влади не 

мають розвиненої структури забезпечення населення соціальними послугами. 

Тобто інформаційний механізм державного управління розвитком системи 

соціальної роботи, особливо у сільських громадах, потребує не тільки 

модернізації, але й оптимізації.  

Ефективність механізмів державного управління на сучасному етапі 

залежить від дієвості форм і механізмів взаємодії державних структур і 

соціуму у процесі вирішення соціальних проблем. 

Насамперед формування регіональної системи соціальної роботи 

необхідно розпочинати з аналізу її основних чинників, які безпосередньо 

впливають на ефективне її функціонування. До них відносяться: чисельність і 
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соціальний склад груп населення, які потребують соціального захисту та 

підтримки; набір пріоритетних потреб цих категорій регіонального соціуму; 

оцінка можливостей задоволення їх за рахунок бюджетних і позабюджетних 

коштів; структура органів державного і муніципального управління; 

взаємодія цих органів із наявними НДО. 

У багатьох розвинених країнах Заходу успішно функціонує 

соціоінженерний напрям управлінської діяльності, який передбачає повний 

цикл її соціологічного забезпечення, а саме: соціоінженерний аналіз 

(діагностику), експертне оцінювання схвалюваних рішень, вибір альтернатив 

(стратегій розвитку), соціальне прогнозування, проєктування, 

конструювання, організаційно-технологічну діяльність (процес реалізації 

соціальних проєктів і технологій, упровадження соціальних інновацій), 

управлінське консультування, контроль упровадження соціальних проєктів 

тощо. В Україні соціологічний інструментарій здебільшого використовується 

вже для моніторингу результативності реформ, ініційованих державою задля 

вдосконалення відповідних соціальних систем та об’єктів [306].  

Наразі процес оцінювання управлінських рішень у сфері соціальної 

роботи найкраще проводити з урахуванням рівнів та функціональних сфер 

реалізації інновацій. Зокрема, «соціальний рівень» передбачає вивчення 

корисності реформ державного управління в соціальній сфері для суспільства 

в цілому, «зовнішній рівень» – вивчення змін, що відбуваються в соціальних 

інститутах (ОТГ, система соціальної роботи), у межах яких упроваджується 

реформа, «внутрішній рівень» – вивчення перетворень у межах соціальних 

організацій, які беруть участь у реформі, нарешті, «індивідуальний рівень»,  

пов’язаний із дослідженням особистої привабливості реформи для 

соціальних спільнот та громадян, залучених до її упровадження. Що 

стосується функціональних сфер, то виокремлення діяльнісної сфери 

дозволяє соціологам зосередитися на оцінці рівня впорядкованості діяльності 

учасників у межах реформи; комунікаційної сфери – на оцінці ступеня 

налагодженості комунікації між суб’єктами реформи (інформування, 
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інструктування, навчання тощо); пізнавальної сфери – на науковому і 

практичному значенні конкретної реформи, вимірюванні її потенціалу [230]. 

Зокрема, співробітники Національної академії державного управління 

при Президентові України пропонують множину показників моніторингу 

процесу децентралізації (розглядалася нами в підрозділі 4.1.) поділити на дві 

групи: показники моніторингу громадської думки (фіксують ставлення 

громадськості, різних верств населення до перебігу адміністративної 

реформи в країні та проблем, які з цим пов’язано, зокрема, ідеться про рівень 

довіри до влади й органів місцевого самоврядування, оцінку професіоналізму 

управлінських кадрів та здатності їх проводити реформу, про рівень 

поінформованості громадян у питаннях адміністративної реформи тощо) та 

показники моніторингу експертної думки (дозволяють фахово оцінити стан, 

характер та наслідки змін, короткострокові та довгострокові перспективи 

реформ, виявити перешкоди на шляху реалізації окремих новацій тощо) [8].  

Щодо соціальної сфери і системи соціальної роботи в регіоні можна 

запропонувати моніторинг соціального простору як метод наукового 

пізнання, що забезпечує динамічне спостереження за соціальними 

процесами, їхні діагностику і прогнозування. Соціальний моніторинг можна 

здійснювати на основі: соціального паспорту регіону, аналізу потенціалу 

інфраструктури соціальної сфери регіону, банку довідникової та 

статистичної інформації.  

Аналіз отриманих соціальних показників здійснюється на основі 

загальноприйнятих критеріїв і нормативів, що передбачає нормативно-

організаційний механізм соціологічного забезпечення управління, основними 

складниками й умовами якого є: нормативно-правові основи державного 

управління розвитком системи соціальної роботи регіону; критеріально-

аналітичні (вимірювальні) засоби; методика організації проведення 

моніторингу та оцінки. 
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Найважливішим складником забезпечення функціонування соціальної 

сфери в цілому, у тому числі системи соціальної роботи, є державне 

соціальне нормування та дотримання соціальних стандартів.  

З метою вдосконалення проведення моніторингу функціонування 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства й 

ефективного державного управління на всіх рівнях (державному, 

регіональному, ОТГ та конкретної соціальної установи або соціальної 

служби) ми пропонуємо схему організації моніторингу з виокремленням 

конкретних завдань, показників, а також визначенням очікуваних результатів 

(рис. 4.11). Необхідно звернути увагу на рівень регіону та ОТГ – кількість 

показників, що досліджуватимуться під час моніторингу, значно більше, ніж 

на іншіх рівнях управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізм організації моніторингу 
системи соціальної роботи 

Мета моніторингу 

підвищення ефективності управління 
функціонуванням системи соціальної роботи та 
покращання якості надання соціальних послуг 

 отримати об’єктивну та актуальну інформацію про рівень надання соціальних послуг; 
 визначити стан окремих соціальних послуг (основні проблеми, механізм надання та ефективність); 
 виявити складнощі функціонування системи соціальної роботи та можливі шляхи розв’язання наявних 

проблем; 
 зробити порівняльний аналіз окремих провайдерів в одній або різних областях України; 
 визначити сильні та слабкі сторони діяльності окремих установ та системи надання соціальних послуг 

загалом; 
 простежити особливості взаємодії різних учасників системи соціальної роботи (користувачів соціальних 

послуг, державних, комерційних та громадських установ і закладів, спонсорів, громади); 
 дослідити рівень виконання норм законодавства у сфері надання соціальних послуг; 
 простежити тенденції надання соціальних послуг та оцінити можливості та перспективи розвитку системи 

соціального обслуговування в межах однієї установи, району, області, територіальної громади або держави 
загалом; 

 визначити рівень готовності держави до реформування напрямів соціальної політики 

Завдання моніторингу 

Рівні проведення моніторингу та показники 

Державний 

 аналіз законодавчої бази та 
загальних статистичних даних; 

 тенденції щодо потреб населення в 
соціальних послугах; 

 рівень охоплення соціальними 
послугами населення, яке потребує 
отримання їх; 

 рівень задоволеності якістю 
соціальних послуг; 

 рівень виконання норм 
міжнародного та національного 
законодавства, дотримання 
державних стандартів з питання 
надання соціальних послуг; 

 система інформування населення 
щодо соціальних послуг тощо 

Регіон, ОТГ 
 

Конкретна соціальна установа 
або соціальна служба 

 рівень задоволення потреб громади в 
соціальних послугах; 

 співвідношення попиту та 
пропозиції у соціальних послугах; 

 оперативність реагування на потреби 
в соціальних послугах; 

 програмне планування, відповідність 
місцевих програм до соціальної 
політики держави та потреб громади; 

 наявність систем контролю та 
залучення громадськості до 
контролю та моніторингу; 

 ефективність використання 
бюджетних коштів; 

 репутація державного управління та 
підпорядкованих йому установ; 

 матеріально-технічна база; 
 рівень фінансування; 
 умови праці; 
 рівень підготовки (кваліфікації) 

персоналу; 
 психологічний клімат у колективі; 
 кількість, якість та ефективність 

послуг, що надаються; 
 доступність закладу та послуг тощо 
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Рис. 4.11. Моніторинг системи соціальної роботи [409] 

 

Проте робота з упровадження моніторингу й оцінювання соціальних 

послуг у практичну діяльність нині лише перебуває на початковій стадії: 

внутрішній моніторинг і оцінку за узагальненими критеріями, визначеними 

згаданими методичними рекомендаціями, здійснюють переважно 

територіальні центри соціального обслуговування.  

При цьому відсутні механізми стратегічного прогнозування та 

планування, контролю та оцінювання якості соціальних послуг, незалежного 

моніторингу; правил накладання санкцій за порушення стандартів надання 

соціальних послуг та низьку якість соціальних послуг тощо. 

Мету може бути більш конкретизовано залежно від регіону, району або 

міста, ОТГ, окремої організації, соціальної послуги або досліджуваної 

категорії отримувачів послуг. 

Відомо, що досить ефективним є використання програмно-цільового 

методу. Програмно-цільовий метод у практиці управління соціальними 

процесами в регіоні завжди пов’язано з проблемами, які не вміщуються в 

рамки організаційних структур і процедур, що існують. Складовими 

елементами застосування програмно-цільового методу є: прогнозування 

довгострокового розвитку, планування ймовірних траєкторій, виявлення 
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ключових проблем, вибір, оцінювання пріоритетних напрямів, 

програмування заходів відповідно до поетапних досягнень цілей системи 

соціальної роботи. 

На наш погляд, цілком можливе створення національної системи з 

регіональними відділеннями моніторингу та оцінки системи соціальної 

роботи. Зокрема, на національному рівні це може здійснювати відділ 

моніторингу соціальних процесів Науково-дослідного інституту праці і 

зайнятості населення Мінсоцполітики [300]. Основними напрямами роботи 

відділу є широкий спектр проведення моніторингових досліджень соціальних 

процесів в Україні. 

Згідно зі звітами з науково-дослідних робіт, у 2018 р. відділом було 

проведене дослідження «Обґрунтування обсягу фінансування соціальної 

допомоги у 2019–2021 роках в умовах реформування системи державної 

соціальної підтримки населення». Отже відділ володіє достатнім потенціалом 

запровадження моніторингу і оцінки соціальних послуг на різних рівнях. 

Підкреслимо, що на державному рівні передбачається аналіз 

законодавчої бази та загальних статистичних даних, на рівні територіальної 

громади, регіону – координація та організація надання соціальних послуг, а 

також ступінь охоплення вразливих категорій населення, що потребують 

соціальних послуг та дотримання державних стандартів і норм надання 

соціальних послуг. До того ж моніторинг та оцінювання надання соціальних 

послуг може дати таку інформацію щодо конкретної громади: загальний стан 

проблем та потреб громади в соціальній сфері; особливості окремих груп 

клієнтів (їхня кількість, характеристики, рівень задоволеності отримуваними 

послугами тощо); організація процесу надання соціальних послуг; наявність, 

кількість, матеріально-технічний, фінансовий та кадровий стан 

постачальників соціальних послуг; рівень поінформованості населення про 

доступні послуги та можливості отримання їх; співвідношення попиту та 

пропозиції в наданні соціальних послуг тощо. 
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Основний напрям діяльності з формування й розвитку системи 

менеджменту якості передбачає розроблення критеріїв і методології 

оцінювання якості соціальних послуг на різних рівнях державного 

управління, зміцнення становища установ за допомогою досягнення таких 

цілей:  

- розширення можливостей споживачів соціальних послуг з їхнього 

придбання (уведення інструментів соціального замовлення, ДПП, 

соціального партнерства, соціального підприємництва); 

- сприяння досягненню і безперервне підвищення рівня якості 

соціальних послуг (сполучною ланкою між суб’єктами та об’єктами надання 

соціальних послуг може стати спеціальний підрозділ у місцевому органі 

влади – відділ з контролю якості соціальних послуг, на який покладаються 

обов’язки з оцінювання, контролю, моніторингу якості послуг та надання 

пропозицій щодо їхнього підвищення); 

- удосконалення системи управління закладами соціальної сфери 

(орієнтація на соціально, економічно та екологічно інноваційні методи та 

технології; запровадження принципів партнерства, узгодженості; 

транспарентності, відповідальності, ефективності та успішності); 

- зниження непродуктивних витрат і втрат, викликаних недосконалою 

організацією процесу надання соціальних послуг (перехід від бюджетного 

фінансування відповідних державних установ до програмного фінансування 

на конкурсних засадах суб’єктів – надавачів соціальних послуг пріоритетних 

напрямів фінансування системи соціальної роботи); 

- сприяння професійному зростанню працівників, зайнятих у 

соціальному секторі (гнучке управління кадрами, що забезпечує повноцінне 

використання потенціалу компетенції працівників, а також забезпечення 

планового підвищення кваліфікації та оцінювання працівників); 

- підвищення престижу інституцій системи соціальної роботи в регіоні і 

на місцевому рівні – у громаді (рекламно-інформаційна просвітницька 
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діяльність, запровадження спрощених електронних сервісів, розвиток 

бенчмаркінгових стратегій). 

Основу визначення кількісних показників якості соціальних послуг, на 

думку фахівців, які вивчають цю проблему, становить ідея використання 

шкал: очікування – еталону з позиції споживача та оцінка аналізованого 

параметра; сприйняття – фактична оцінка параметра; важливість – оцінка 

його значущості. Окремі фактори, такі, як невизначеність довгострокового 

ефекту від споживання соціальної послуги, багаторазове споживання 

соціальної послуги протягом тривалого періоду і неможливість порівняння, 

відсутність професійних знань у відповідній галузі, можуть знижувати 

об’єктивність споживчих оцінок якості отриманої соціальної послуги. 

В оцінюванні якості надаваних соціальних послуг можливе 

використання чотирьох методів: аналіз документації, соціальне 

картографування, вибіркові опитування місцевих жителів та експертні 

опитування. Проводячи роботу з оцінювання якості соціальних послуг, також 

необхідно враховувати: частоту звернення клієнта в соціальну службу; рівень 

пропонованих соціальних гарантій при зверненні; обсяг соціальних послуг, 

частку наданих соціальних послуг у загальному обсязі необхідних послуг, 

зокрема і на платній основі; середню тривалість вирішення проблемної 

ситуації (надання послуги) і переходу людини до нормальної 

життєдіяльності, моніторинг якості надання державних послуг, спрямований 

на оптимізацію процесів надання державних послуг та підвищення якості 

їхнього надання.  

Розкриття критеріїв та індикаторів оцінювання ефективності та якості 

надання державних послуг у системі соціальної роботи на місцевому рівні та 

незалежного оцінювання якості надання послуг установами та 

підприємствами соціального обслуговування дозволяють визначити зони, для 

яких потребна пріоритетна увага регіональної влади, сформувати перелік 

заходів щодо підвищення результативності діяльності місцевих органів 



388 
 

 

самоврядування, зокрема і з оптимізації діяльності органів і закладів системи 

соціальної роботи. 

Питання підвищення ефективності виконання виконавчими органами 

державної влади державних функцій, можливість проведення всебічного 

аналізу складних ситуацій у сфері державного управління, прогнозування 

можливих варіантів і наслідків їхнього розвитку шляхом проведення 

досліджень на відповідних моделях за допомогою ІКТ, створення сучасної 

інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури все більше турбує не 

тільки науковців, представників державної влади, бізнесменів, але і 

громадськість. Однією з дієвих моделей є запровадження громадського 

моніторингу. 

Громадський моніторинг ефективності та результативності державного 

управління запроваджується неурядовими організаціями на замовлення або 

за ініціативою державних органів чи інших НДО. Крім цього, громадський 

моніторинг є складовою частиною всього моніторингу державного 

управління і альтернативою офіційного моніторингу ефективності 

державного управління [317–318]. 

Аналіз нормативно-правової бази та зарубіжного досвіду дає підстави 

для виокремлення низки форм здійснення громадського контролю: 

1) звернення громадян, за допомогою яких вони в режимі зворотного 

зв’язку повідомляють державні та недержавні інституції про виконання, 

невиконання або неналежне виконання ними або підпорякованими їм 

органами чи установами соціальних функцій і вимагають вжиття відповідних 

заходів; 

2) громадська експертиза, здійснювана незалежною групою фахівців 

(експертною радою), яка працює на підставі офіційно затвердженого 

положення; 

3) громадські слухання щодо проблем важливого суспільного значення 

дій чи намірів органів державної влади та місцевого самоврядування; 
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4) моніторинг діяльності та контрольні (рейдові) перевірки на об’єктах 

громадського контролю [491]. 

Предметом громадського моніторингу може бути широкий спектр 

питань державного управління, серед них: якість та доступність державних 

послуг, ефективність діяльності органів виконавчої влади, вплив реформ 

державного управління на якість життя, на соціально-економічний розвиток 

та на інтереси соціальних груп, рівень корупції тощо.  

Головними завданнями громадського моніторингу є: 

- аналіз, оцінювання та прогнозування відповідності перебігу реформ, 

їхніх заходів і результатів до інтересів груп впливу;  

- рейтинг органів влади на різних рівнях (державному, регіональному, 

локальному; 

- вплив на підготовку і прийняття рішень органів влади, виходячи з 

результатів моніторингу; 

- вплив на оцінку діяльності державних органів та їхніх посадових осіб; 

- аргументація для експертизи публічного обговорення дій і рішень 

органів влади. 

Нарешті, і це, напевно, найголовніше, пріоритетним напрямом 

громадського моніторингу має стати реформування державного управління. 

Це стосується, на нашу думку, насамперед упровадження механізмів 

управління за результатами розроблення та реалізації стандартів державних 

послуг і адміністративних регламентів; оптимізації функцій органів 

виконавчої влади, протидії корупції, підвищення ефективності взаємодії 

органів виконавчої влади та громадянського суспільства, модернізації 

системи інформаційного забезпечення органів виконавчої влади та ін.  

Зауважимо, що громадський моніторинг виконує функцію соціального 

контролю. Існує державний контроль, який відрізняється від громадського 

контролю. На думку деяких науковців [напр., 620], принципами державного 

контролю є універсальність, що означає: 
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- контроль має охоплювати всі ділянки державного, господарського та 

соціально-культурного будівництва; систематичність (проводиться не 

одноразово, час від часу, а за певною схемою, постійно); 

- безсторонність (досягається шляхом покладання завдань контролю на 

осіб, які не зацікавлені в його результатах); 

- реальність (забезпечується наявністю необхідних кваліфікованих 

кадрів контролерів); 

- дієвість, оперативність, результативність (швидке проведення 

контрольних дій та реагування на правопорушення); 

- гласність (дозволяє, а подеколи і стає обов’язковим, доведення 

результатів контролю до відома громадськості або правоохоронних органів, 

інших осіб, зацікавлених у результатах контролю). 

Зокрема, деякі перелічені вище принципи (універсальності, 

систематичності, безсторонності, реальності, результативності, гласності) 

можна віднести до принципів громадського моніторингу. 

Реагуючи на зростання ролі громадянського суспільства в різних 

сферах діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, налагодження ефективного діалогу та партнерських 

відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з 

організаціями громадянського суспільства, Указом Президента України від 

26 лютого 2016 р. № 68/216 було затверджено Національну стратегію 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр. 

[449]. 

Від державних органів влади суспільство очікує на розроблення і 

прийняття соціально стійких рішень, що будуть відповідати цілій низці 

вимог, зокрема таким: 

- диференціація та облік груп населення за їхнім соціальним станом, 

ступенем незахищеності, рівнем схильності до соціальних ризиків; 
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- урахування й виконання всіх економічних, юридичних, соціальних 

ініціатив, що є законодавчо закріпленими і забезпечують кожному 

громадянину соціальний захист; 

- необхідність узгоджених дій у всіх структурах влади, які виконують 

відповідні функції та на які покладено правову відповідальність за виконання 

цих функцій. 

Отже, запровадження соціологічного та громадського моніторингу 

адміністративно-територіальної реформи в Україні дозволить вирішити 

низку дослідних, практичних та прогностичних завдань. Дослідні завдання 

полягають у розробленні методології та методики моніторингу, апробації 

розробленого практичного інструментарію на основі експертних, масових 

опитувань із використанням сучасних інформаційних технологій, отримання 

емпіричних даних, які дозволять діагностувати рівень та характер 

суперечностей між соціально-професійними інтересами державних 

службовців та сучасними завданнями адміністративно-територіальної 

реформи; прогностичні завдання – у виробленні прогнозів щодо подальшого 

перебігу адміністративної реформи; практичні завдання – у розробленні 

дієвого механізму використання результатів дослідження; підготовці для 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування рекомендацій, 

інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами моніторингу. 

Необхідно продовжити формування системи державно-громадського 

контролю, оскільки зараз окремі елементи цієї системи діють найчастіше 

розрізнено. Координація елементів цієї системи повинна ґрунтуватися на 

програмно-цільовому механізмі реалізації соціальної політики та управління 

в соціальній сфері, спиратися на відповідну нормативну основу: соціальне 

законодавство і державні мінімальні соціальні стандарти. 

Таким чином, розкриття критеріїв та індикаторів оцінювання 

ефективності та якості надання державних послуг у системі соціальної 

роботи на місцевому рівні та незалежного оцінювання якості надання послуг 

установами та підприємствами соціального обслуговування дозволяють 
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визначити зони, які потребують пріоритетної уваги регіональної влади, 

сформувати перелік заходів щодо підвищення результативності діяльності 

місцевих органів самоврядування, зокрема і з оптимізації діяльності органів і 

закладів системи соціальної роботи. 

Сполучною ланкою між суб’єктами та об’єктами надання соціальних 

послуг може стати спеціальний підрозділ у департаментах соціального 

захисту – відділ з контролю якості соціальних послуг, на який покладаються 

обов’язки з оцінювання, контролю, моніторингу якості послуг та надання 

пропозицій щодо її підвищення. У якості об’єктів процесу надання 

соціальних послуг слід розглядати не тільки отримувачів їх, але й організації, 

що є причетними до вироблення послуг, що дозволило б повніше 

враховувати інтереси усіх учасників суспільних відносин, своєчасно 

реагувати на проблеми, що виникають. 

Наразі актуальним є зарубіжний досвід прийняття стандартів якості 

соціальних послуг кількох рівнів: 

- мінімальні стандарти (Minimum standards), що містять вимоги першого 

рівня, які дозволяють агенціям розпочати роботу з надання соціальних 

послуг. Вимоги встановлюються у формі як нормативно-правових актів, так і 

фізичних стандартів та стандартів безпеки; 

- стандарти прийнятної діяльності (Acceptable performance standards), що 

передбачають наявність розробленої системи визначення рівня послуг для 

кожної програми шляхом оцінювання отриманих результатів; 

- стандарти найкращих практик (Best practice standards), що визначають 

процеси, дотримання яких дозволить надавати високоякісні послуги. Такі 

стандарти передбачають регулярне оцінювання послуг [186, с. 256–257]. 

До соціальної політики і соціальної роботи висуваються все більш 

високі вимоги, такі як вирішення гострих соціальних проблем і розроблення 

адекватних заходів з усунення негативних факторів за рахунок певних змін 

організаційних механізмів державного управління. У сучасних умовах 

особливу увагу необхідно звертати на ті чинники, які виводять суспільство зі 
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стану стійкості, що значно знижує дієвість механізмів державного 

управління. Слід мати на увазі, що на результативність реформування 

державного управління розвитком системи соціальної роботи негативно 

впливають різні чинникі – політико-правові, соціальні, психологічні, 

організаційно-управлінські, інформаційні, економічні. Зміст та 

взаємозалежність цих чинників та вплив їх на реформування державного 

управління розвитком системи соціальної роботи буде розглянуто в 

наступному розділі. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Схарактеризовано складники реформи державного управління в 

сучасних умовах. Проаналізовано Стратегію сталого розвитку «Україна – 

2020» і акцентовано увагу на можливостях цієї концепції забезпечити 

високий рівень самостійності місцевих органів влади через децентралізацію, 

зокрема через перенесення з центральних рівнів влади на субнаціональні 

рівні повноважень, відповідальності, влади, ресурсів та підзвітності. 

Виділено низку визначальних переваг нової системи соціальної роботи 

в умовах децентралізації: створення сучасних центрів надання послуг 

соціального характеру у форматі «Прозорий офіс»; розроблення та 

затвердження державних стандартів надання соціальних послуг; надання 

адміністративних послуг соціального характеру у ЦНАП. 

Виокремлено певні проблеми, що виникають у процесі запровадження 

реформи, які стосуються дієвості нормативно-правового механізму 

державного управління в реформі децентралізації, що, безумовно, впливає на 

організаційний механізм державного управління розвитком системи 

соціальної роботи. 

Розроблено функції органів державного управління на різних рівнях 

управління у сфері соціальної роботи. Зазначено регіональну диференціацію 

доступності соціальних послуг та забезпеченість фахівцями з соціальної 
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роботи. Констатовано, що на сьогодні уніфікованої або стандартної 

структури управління у сфері соціальної роботи на рівні ОТГ не 

затверджено. 

Обґрунтовано запровадження дієвих інструментів державного 

управління: постійно діючого моніторингу визначення потреб жителів 

громади, аналізу ресурсів, що існують, і залучення додаткових.  

Акцентовано увагу на необхідності постійного узагальнення та 

обговорення проблем, викликаних практикою децентралізації, зокрема тих, 

що свідчать про її недостатню нормативну й інституційну врегульованість 

(що впливає на перспективи створення нових ОТГ), відсутність стратегії 

розвитку громад після завершення формування їх. 

Розкрито передумови, особливості, компоненти та етапи реформи ДІ в 

українському суспільстві. Проведено якісний аналіз досліджень, 

моніторингових звітів щодо становища дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування за період 2005–2016 рр., який дозволив виокремити 

найбільш розповсюджені причини потрапляння дітей до інтернатних 

закладів. Обґрунтовано переваги альтернативних форм улаштування дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім’ї, патронат. 

Доведено, що найбільш ефективними формами залучення людей 

літнього віку до процесів ДІ є сімейні та перехідні форми. У порядку 

послаблення сімейного складника такими є: сім’ї «усиновлювачів», 

опікунські та патронатні сім’ї, сімейні будинки для літніх людей, тимчасові 

(фостерні) прийомні сім’ї. Доповнено алгоритм ДІ соціального 

обслуговування осіб похилого віку аналітичним етапом, проєкт якого 

розроблений Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення 

Мінсоцполітики та Національною академією наук України. Здійснено аналіз 

реалізації ДІ у сфері обслуговування людей із психічними розладами, 

визначено цілу низку невирішених питань.  



395 
 

 

Обґрунтовано пропозиції щодо покращання державного управління 

процесом реформування інтернатних закладів для людей похилого віку.  

Досліджено використання інноваційних інструментів у державному 

управлінні розвитком системи соціальної роботи, зокрема на основі новітніх 

ІКТ, а також артикульовано проблеми цього процесу. Обґрунтовано поділ 

сучасних інструментів державного управління розвитком системи соціальної 

роботи на дві групи: новаційні та інноваційні інструменти. 

Систематизовано низку об’єктивних чинників-передумов, які 

вимагають негайних змін технологій оброблення інформації щодо 

соціального захисту й підтримки населення, що задовольняють новим 

вимогам державного управління. Визначено стадії активізації інноваційного 

процесу в системі соціальної роботи. Запропоновано поліпшення дієвості 

фінансового механізму державного управління розвитком системи соціальної 

роботи через соціальне замовлення. 

Доведено необхідність оптимізації відстежування результатів роботи 

усіх ланок органів державного управління соціальною роботою за допомогою 

дієвої системи моніторингу, оцінки і контролю та проведення моніторингу 

соціальних послуг з нашими доповненнями й уточненнями. Визначено 

проблеми у функціонуванні механізмів ДУ при упровадженні соціального 

замовлення соціальних послуг у громадських організаціях (ГО). 

 Запропоновано показники якості соціальних послуг, схему організації 

моніторингу з виокремленням конкретних завдань, показників, а також 

визначенням очікуваних результатів; громадський моніторинг ефективності 

та результативності державного управління, який запроваджується 

неурядовими організаціями на замовлення. 

Основні положення та наукові результати цього розділу викладено в 

публікаціях: [307, 308, 310, 316–318, 321, 325, 327, 342, 346, 354, 355, 357, 

360, 362, 727, 728]. 
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РОЗДІЛ 5 

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ В 

УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

5.1. Пріоритетні напрями вдосконалення механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного 

суспільства 

 

Для побудови дієвих управлінських моделей суспільного розвитку із 

соціальної сфери прийнято виокремлювати своєрідний об’єкт державного 

управління – соціальну структуру суспільства. Як і будь-який інший об’єкт 

управління, вона справляє активний зворотний вплив на державне 

управління. Опосередкованою ланкою такого впливу є діяльність і поведінка 

соціальних груп, реалізація їхніх специфічних економічних, соціальних і 

політичних інтересів. 

У свою чергу, ефективне державне управління розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства можливе тільки за 

умови наявності зворотного зв’язку між органами державного управління і 

об’єктом управління. Практика останнього десятиліття наполегливо ставить 

питання про всебічне врахування під час підготовки і реалізації 

управлінських рішень у транзитивних суспільствах таких проблем, як 

соціальна структура суспільства, мобільність населення, соціальне 

розшарування й поширення бідності серед широких верств населення. 

3 точки зору функціонування суб’єктів державного управління та 

громадянського суспільства логічно виділяються блоки проблем планування, 

організації, зокрема, організаційно-функціональної структури, мотивації, 

контролю, комунікації, прийняття рішень, вибору і реалізації шляхів та 

пріоритетів розвитку, урахування ризику, досягнення стабільності, 

адекватності, ефективності, економічності та дієвості управління. 
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На підставі запропонованої в першому розділі нашої роботи 

транзитивної концепції державного управління розвитком системи соціальної 

роботи, яка полягає в цілому комплексі як позитивних, так і негативних 

характеристик та складників, відповідно, ми можемо розглянути механізми 

державного управління розвитком системи соціальної роботи, що існують в 

Україні, з метою виявлення окремих елементів та взаємозв’язків цієї системи, 

які працюють на її прогресивний чи регресивний розвиток. 

Транзитивні суспільства знаходяться в точці соціальної біфуркації: 

процеси, зокрема і соціальні, які тут відбуваються, мають зворотний 

характер. Тобто транзитивне суспільство зберігає як можливість 

трансформації в суспільство з високорозвиненою публічною владою, так і 

небезпеку наростання суспільної неефективності й демодернізації [309]. 

Дослідниця В. Агранович [6] пропонує такі, на нашу думку, суттєві в 

контексті заявленої проблеми характеристики транзитивного суспільства: 

1. Нестійкість, нерівномірність соціальних процесів, як правило, 

необоротних за своїм характером, які посилюють нестійкість старої 

соціальної системи і сприяють розвитку нових (різноспрямованих) елементів 

відносин і зв’язків. 

2. Тимчасовий характер транзитивного суспільства як перехідного 

періоду до нової стадії соціальних відносин. 

3. Підвищена інноваційна активність у суспільстві. 

4. Незворотність змін, що відбуваються в суспільстві; за можливості 

деяких конкретних «повернень» принциповий поворот назад неможливий. 

5. Множинність позицій у сучасному суспільстві, плюралізм як 

найважливіша його характеристика приводить до необхідності вибору між 

різними системами цінностей, що часто суперечать одна одній; усе це 

ставить людину в ситуацію, що повторюється всередині особистісних 

конфліктів, вирішення яких вимагає часу і внутрішніх зусиль. 

Кілька з наведених характеристик транзитивного суспільства – 

невизначеність, економічну, соціальну нестабільність, контраверсійність, 
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складність, «рух по колу без виходу на спіраль розвитку», суперечливість – 

варто відзначити як такі, що суттєво впливатимуть на державне управління 

розвитком системи соціальної роботи.  

Далі вважаємо за доречне розглянути резонансну модель транзиції 

(рис. 5.1), відповідно до якої соціальний процес плине не рівномірно, а 

піддаючися коливанням різної сили, що дало підставу виділити три типи 

транзиції (підмоделі) соціального процесу: кризову, динамічну та умовно 

стабільну [326]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Резонансна модель транзиції 

Модель зветься резонансною завдяки схожості з коливаннями 

маятнику. Резонанс (фр. resonance, від латин. resono – відгукуюся) – 

частотно-вибірковий відгук коливальної системи на періодичний зовнішній 

вплив, за якого відбувається різке зростання амплітуди стаціонарних 

коливань. Тобто якщо результати дії механізмів державного управління 

будуть у межах перехідної неконструктивної транзиції та перехідної 

конструктивної транзиції, цей процес буде керованим і може коригуватися. 

Резонанс може виникнути під дією неефективних реформ, значного 

негативного впливу факторів та незбалансованої дії механізмів державного 

управління в соціальній сфері. 

Стадії розвитку (І–ІІІ) транзитивного суспільства тією чи іншою мірою 

описані науковцями за іншими назвами у [109, 161, 304]. На нашу думку, 
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існують проміжні стадії – перехідна конструктивна транзиція і перехідна 

неконструктивна транзиція, причому коливання можуть здійснюватися в той 

чи інший бік. Зміст основних стадій транзиції українського суспільства і 

характеристики державного управління на цих стадіях наведено на рис. 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Зміст основних стадій транзиції українського суспільства 

і характеристики державного управління 

 

Необхідно зауважити, що транзитивне суспільство постійно змінюється 

і може рухатися як у позитивний – конструктивний – бік ефективних реформ, 

так і в негативний бік посилення кризових явищ. 

Кризова 
транзиція 

Конструктивно-
динамічна 
транзиція 

Умовно стабільна 
транзиція 

Соціально неадекватний 
транзиційний 

менеджмент 

Соціально адекватний 
транзиційний 
менеджмент 

Атрибути 
громадянського 

суспільства: 
громадський сектор як 
придаток олігархічних 

структур Адміністративно-
бюрократична криза, 

високий рівень корупції 

Деформація соціальних 
структур, ціннісних 
настанов, ідеологій 

Масштабний процес 
маргіналізації, 

соціально-економічна 
криза 

Низький рівень 
відповідальності 

державних службовців 

Пролонгований воєнно-
політичний конфлікт 

Наявність у соціальній 
структурі суспільства 

середнього класу 

Консолідація 
української еліти 

Розвиток 
громадянського 

суспільства і 
формування суспільного 

консенсусу 

Конструктивне 
реформування 

державного управління 

Високий рівень 
відповідальності 

державних службовців 

Відсутність дієвого 
впливу середнього класу 

Упровадження великої 
кількості реформ, але 

незавершених 

Відсутність внутрішньої 
консолідації 

Пролонгована соціальна 
поляризація 

Декларативна 
відповідальність 

державних службовців 

I II III



400 
 

 

Найбільш стійкі та стабільні характеристики наявні на другій стадії. 

Можна стверджувати, що друга стадія – це ідеальна модель суспільства з 

ефективним державним управлінням системою соціальної роботи. У 

резонансній моделі проміжні стадії транзитивного суспільства відіграють 

вирішальну рубежну роль, від них залежить напрям розвитку (негативний чи 

позитивний), причому ці коливання можуть відбуватись на короткому 

проміжку часу – як «маятник». Головне завдання всіх гілок влади, зокрема і 

органів державного управління, протистояти входженню цього «маятника» у 

резонанс (синергетична дія негативних факторів посилюється та 

акумулюється за рахунок посилення і складання їхніх дій, і вони можуть 

«розхитати» систему державного управління соціальною роботою, виводячи 

її з рівноваги) із реформуванням державного управління, коли коливання 

неможливо буде зупинити, адже тоді можуть настати незворотні негативні 

наслідки (гіперінфляція, зростання безробіття та міграції, розростання 

злочинності, зубожіння більшості населення тощо). Тому проміжні зони є 

своєрідними «буферними» зонами, які дозволяють контролювати переходи 

до І та ІІІ стадій реформування державного управління. Отже, нашим 

завданням бачимо систематизацію та аналіз чинників, які негативно 

впливають на ефективність механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства, з наступною 

побудовою технології мінімізації цих негативних чинників. 

На нашу думку, конструктивна транзитивність державного управління 

проявляється у властивості державного управління як системи постійних 

змін, на яку впливають мікро-, макро- і мезофактори, що спрямовують її рух 

на інноваційну модель розвитку. 

Відповідно, сутність транзитивної концепції полягає в такому:  

- швидке реагуванні на зміни (наприклад, погіршення фінансування 

соціальної роботи, збільшення або зменшення вразливих категорій 

населення, які потребують соціальної допомоги (ВПО, учасники АТО/ООС 

та члени їхніх сімей тощо) та  інші непередбачувані ситуації; 
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- реформуванні соціальної сфери; 

- гнучкість і структурна перебудова соціальних установ;  

- створення міжвідомчих державних координаційних рад на всіх рівнях 

державного управління; 

- проведення оцінки, моніторингу, контролю і коригування прийнятих 

соціальних програм із залученням усіх ресурсів та міжнародних донорів з 

фінансування змін;  

- транспарентність і використання ІКТ тощо. 

Зазначимо, що перехідні періоди являють собою специфічні 

невизначеності щодо розвитку суспільства, тобто справедливо стверджувати, 

що під час переходу суспільства з одного його стану до іншого між станами 

існуватиме період транзиту з набором локальних невизначених 

характеристик та безліччю невизначених концептів. Логіка такого 

твердження ґрунтується на тому, що перехід від колишнього стану соціальної 

системи до подальшого її стану відбувається не просто в періоді транзиту, а 

саме під час такого транзиту, коли мають місце соціальні суперечності, що і 

визначають здійснення цього транзиту. При цьому передбачається наявність 

внутрішньої структури, і вона ґрунтується на використанні фактору часу. 

Цей вектор руху передусім залежить від виконання завдань органами 

державного управління на всіх рівнях. Ці коливання залежать від дії 

чинників як зовнішніх (екзогенних), так і внутрішніх (ендогенних). Якщо 

зовнішні чинникі неможливо чітко спрогнозувати, то внутрішні чинникі 

можна виявити і мінімізувати їхній негативний вплив. 

Разом із тим система соціальної роботи, якість соціальних послуг 

напряму залежить від ефективності та дієвості функцій і механізмів 

державного управління. Системна криза в Україні на тлі воєнного конфлікту 

в Донбасі тільки посилилася, а проблеми соціального захисту населення 

вимагають рішучих невідкладних дій у забезпеченні послідовності й 

синхронізації процесу проведення відповідних реформ. Безадресність є 

основним недоліком системи надання соціальних послуг в Україні. За 
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оцінками експертів, тільки третя частина адресатів програм державної 

соціальної допомоги її дійсно потребує. Ці питання ще більше загострилася 

після віднесення в 2014 р. до вразливих категорій населення ВПО, учасників 

АТО/ООС, які потребують надання соціальної підтримки та слугують 

додатковим навантаженням на систему соціальної роботи, що вже існує.  

Сучасна об’єктивна дійсність потребує нового осмислення ролі 

системи соціальної роботи з урахуванням сучасних тенденцій як в 

українському суспільстві, так і у світовому співтоваристві. Досі залишається 

декілька невирішених питань, які постають перед державним управлінням 

системою соціальної роботи в Україні [329]: 

- забезпечення рівного доступу послуг для різних цільових груп;  

- запобігання зайвому дублюванню соціальних послуг різними 

організаціями; 

- налагодження ефективної взаємодії НДО, державних, релігійних 

організацій, профспілок і структур бізнесу на міському рівні;  

- організація доступу до юридичної, психологічної, соціальної та інших 

видів допомоги поза проєктами НДО для представників незахищених верств 

населення; 

- зниження рівня патерналістських настроїв у населення; 

- надання якісних соціальних послуг на різних рівнях та в сільській 

місцевості; 

- здійснення виваженої кадрової політики та ін. 

На нашу думку, з урахуванням структурних трансформацій усіх сфер 

життєдіяльності, система соціальної роботи в сучасних умовах все більше 

набуває міжінституціонального, інтегративного та мультимодального 

характеру. 

Необхідно зазначити, що термін «мультимодальність» найчастіше 

використовується в теоріях комунікації, лінгвістиці та способах подання 

інформації в навчальному процесі (J. Murray [713], А. Кибрик [204], S. Ceraso 

[657], S. Khadka & J. Lee [694]). Ідеться про те, що процес комунікації 
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розглядається з використанням і поєднанням різноманітних ресурсів – 

модусів (текстових, аудіальних, лінгвістичних, візуальних тощо). З часом 

принцип мультимодальності більше поширився в інформаційно-цифрових 

технологіях, транспортній логістиці, медичній діагностиці. Саме 

мультимодальність дозволяє комбінувати різні засоби досягнення 

поставленої мети. Використання різноманітних варіантів, засобів організації, 

технологій надання соціальної підтримки із залученням усіх наявних 

ресурсів дозволяє назвати сучасну систему соціальної роботи 

мультимодальною. 

Передумовами створення мультимодальної системи соціальної роботи 

є мультидисциплінарний підхід із надання соціальних послуг у 

територіальних центрах соціального обслуговування, запроваджуваний 

Мінсоцполітики з 2011 р. Це можливо за умови забезпечення процесів 

мультидисциплінарною командою з різними спеціалістами. Подібний підхід 

застосовується в соціально-педагогічній підтримці дітей трудових мігрантів 

[398] та наданні соціальної підтримки ВПО [265]. Головними принципами і 

перевагами мультидисциплінарної команди є:  

- залучення всіх ресурсів громади, організацій, установ та відомств; 

- скорочення часового терміну, за який можливо вирішувати виниклі 

проблеми; 

- зняття міжвідомчих бар’єрів – можливість роботи в одній команді;  

- максимально повний пакет соціальних послуг; 

- активне залучення споживачів послуг до планування та здійснення 

соціальної роботи.  

На наш погляд, принцип мультимодальності можна імплементувати до 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. Для цього 

необхідно враховувати: по-перше, постійні зміни в їхній новій історичній 

імперативній формі; по-друге, інваріативність методів та технологій 

соціальної роботи; по-третє, фінансування й контроль соціальних програм і 

проєктів; можливість створення інтегрованих систем даних, які за допомогою 
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дієвої системи моніторингу виявляють інформацію про соціальні послуги від 

державних організацій і НДО.  

Соціально-економічні реформи і децентралізація в Україні сприяють 

наданню соціальних послуг і розвитку соціальної роботи саме на місцевому 

рівні. Отже, місцевий рівень у широкому значенні включає і таке поняття, як 

«рівень громади» [188]. Розвиток соціально-політичних та соціально-

економічних процесів в Україні характеризується багаторазовим зростанням 

уваги до забезпечення рівного доступу населення до суспільних благ 

незалежно від місця проживання. 

Мультимодальна система соціальної роботи дозволяє створити 

широкий спектр напрямів, методів та технологій і мобілізувати потенціал 

громади не тільки на надання соціальної підтримки та обслуговування, але й 

на запобігання виникненню нових гострих соціальних проблем [731]. Це 

можливе завдяки не тільки активізації мешканців громади, але й 

упровадженню соціального навчання; створенню задовільних, відповідних 

умов для професійної самореалізації з урахуванням негативних факторів, що 

можуть зумовити складні життєві обставини; комбінації оптимальних засобів 

організації надання соціальних послуг; єдності та кооперації усіх ланок 

мультимодальної системи соціальної роботи.  

Застосування мультимодальної системи соціальної роботи у вирішенні 

соціальних проблем дозволяє реалізувати першочергові завдання: 

- пошуку шляхів гармонізації взаємодії особистості та навколишнього 

середовища; 

- формування оптимальних відносин між людьми у суспільстві, групі, 

громаді; 

- зміни ситуації клієнта на основі стимулювання його соціального й 

особистісного потенціалу. 

Загальна схема процесу модернізації механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства 

включає теоретико-методологічні (мета, принципи) та практичні засади: 
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пріоритетні напрями вдосконалення цієї системи та вирішення соціальних 

проблем з урахуванням дії та негативного впливу тих чинників, що 

впливають на процес оптимізації механізмів державного управління 

(рис. 5.3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 5.3. Схема процесу модернізації механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства: 

напрями (1–5) буде охарактеризовано в наступному підрозділі 

 
У кожній громаді необхідно скласти технологічні картки (матриці) 

якісних соціальних послуг з визначенням ресурсів, державних установ, 

громадських, релігійних та комерційних організацій, залучуваних 

парапрофесіоналів, волонтерів, меценатів та всіх соціально активних 

громадян. 

Спочатку розкриємо сутність центральних принципів модернізації 

державного управління розвитком системи соціальної роботи. 

Механізми державного 
управління 

Створення мультимодальної 
системи соціальної роботи 

 Зовнішні чиннники 
1. Глобалізація 
2. Світова соціально-

економічна криза 
3. Транзитивність 
4. Санітарно-епідеміологічні 
5. Політичні та ін. 

Мета: підвищення ефективності функціонування мультимодальної 
системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства 

 

Принципи: гуманізму, демократизму, системності, субсидіарності, 
оперативної самостійності, диференціації, відповідальності, 

соціального добробуту, оптимізації, пошуку альтернатив, 
імпаурменту, емерджентності, контролінгу та ін. 

Напрями удосконалення* 

1 2 3 4 5 

Внутрішні чинники 
1. Політико-правові 
2. Економічні 
3. Інформаційні 
4. Управлінсько-

організаційні 
5. Соціально-психологічні та 

ін. 
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Принцип гуманізму передбачає визнання людини найвищою цінністю, 

захист її гідності та громадянських прав, створення умов для вільного і 

всебічного виявлення здібностей кожного. 

Принцип демократизму відтворює народовладдя в державному 

управлінні й передбачає встановлення глибоких і постійних 

взаємозалежностей між суспільством і державою. 

Одним із найважливіших соціально-політичних принципів є 

демократизм. Уже у ст. 1 Конституції України зазначено, що Україна є 

суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. 

Цілком природно, що визначальна риса держави зводиться у найважливіший 

принцип її управлінської діяльності. 

Серед обставин, що визначають демократизм як принцип державного 

управління та є закріпленими в Конституції України, насамперед треба 

виділити такі: 

- визнання людини, її життя і здоров’я, честі та гідності, недоторканності 

й безпеки найвищою соціальною цінністю (ст. 3); 

- відповідальність держави перед людиною за свій головний обов'язок – 

забезпечення прав і свобод людини (ст. 3); 

- закріплення положення про те, що єдиним джерелом влади в Україні є 

народ (ст. 5); 

- проголошення верховенства права (ст. 8); 

- визнання й гарантування місцевого самоврядування (ст. 7); 

- здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову (ст. 6); 

- визнання і захист державної, комунальної та приватної власності 

(ст. 41); 

- відсутність у державі обов’язкової ідеології та цензури (ст. 15); 

- визнання того, що державний примус здійснюється виключно в межах 

чинного законодавства (ст. 19); 
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- державне гарантування свободи думки, слова, світогляду та об’єднання 

в політичні партії та ГО (ст. 34–36); 

- закріплення права громадян на звернення до органів влади і місцевого 

самоврядування та обов’язку цих органів розглядати такі звернення (ст. 40); 

- проголошення права на працю, страйки, відпочинок, соціальний захист, 

житло, достатній життєвий рівень, охорону здоров’я, безпечне для життя і 

здоров’я людей довкілля (ст. 43–50), освіту та свободу творчості (ст. 53, 54) 

[416].  

Принцип системності полягає в необхідності розгляду та вирішення 

будь-якого питання (проблеми) з урахуванням історії її виникнення, близьких 

та подальших наслідків, орієнтації на подальший результат діяльності 

системи. Системність у державному управлінні забезпечує її цілісність, 

всебічність і водночас перешкоджає обмеженості, вузькості в розв’язанні 

соціальних проблем. Цей принцип передбачає врахування внутрішніх і 

зовнішніх умов, факторів, станів, їхніх зв’язків і взаємовпливу. Він є 

необхідною умовою наукового аналізу, соціальної діагностики й 

організаційно-практичної діяльності з вирішення тих чи інших проблем. 

З цим тісно пов’язано такий важливий організаційний принцип, як 

контроль і перевірка виконання поставленого завдання. Суть цього принципу 

полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію гарантованих державою заходів 

щодо соціального захисту різних груп населення. Здійснення цього принципу 

потребує поєднання адміністративного та громадського контролю, його 

регулярності, об’єктивності, всебічного аналізу й формулювання практичних 

рекомендацій щодо усунення недоліків, сприяння законності та 

правопорядку, вимогливості й поваги до соціальних працівників. 

Принцип субсидіарності передбачає, що рішення з відповідних питань 

у наданні соціальної підтримки повинні прийматися на тому рівні, на якому 

виникають проблеми, а соціальні послуги мають надаватися органами того 

управлінського рівня, що найбільш наближений до споживача послуг. 

Субсидіарність максимально наближує громадянина до процесу прийняття 



408 
 

 

рішень, що свідчить про підвищення її значення у процесі управління. 

Субсидіарність передбачає достатньо високий рівень фінансової та 

адміністративної децентралізації. 

Принцип диференціації зумовлений необхідністю формувати у 

представників різних соціальних верств, груп, професій, вікових категорій 

специфічні погляди та ставлення до матеріальних і духовних цінностей, 

навколишньої дійсності, без урахування яких неможливо цілеспрямовано 

впливати на свідомість, почуття, волю, вчинки людей. Разом із тим 

сприймання особою будь-якої інформації – складний і суперечливий процес, 

під час якого зовнішній вплив перетворюється на внутрішній психічний стан. 

Він залежить не лише від поглядів, інтересів, життєвого досвіду та інших 

особливостей людини, а й від соціально-психологічної атмосфери, відносин, 

культури, що панують у соціальній групі чи іншій спільноті та вносять свої 

корективи у сприймання державного службовця та соціального працівника. 

Цей принцип дозволяє враховувати рівні фізичного, психічного, соціального, 

духовного, інтелектуального розвитку особистості, стимулювання її 

активності, розкриття творчої індивідуальності кожного. 

Важливе значення для успішного здійснення державного управління 

має реалізація принципу оперативної самостійності. Усю багатоманітність 

управлінської діяльності неможливо заздалегідь передбачити і зафіксувати в 

документах, які регламентують функціонування органів управління. 

Складність вирішуваних питань зумовлює необхідність аналізу значного 

обсягу інформації та наявності у багатьох спеціалістів різнопланової 

компетентності. Водночас динаміка соціально-економічних процесів 

спонукає державних службовців до оперативного прийняття рішень. Тому 

держава, визначаючи і закріплюючи адміністративно-правовими нормами 

компетенцію органів управління, надає їм відповідні можливості та 

оперативний простір для самостійних дій. 

Принцип відповідальності за прийняті рішення має два аспекти. По-

перше, завдяки його застосуванню забезпечується невідворотність 
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відповідальності за помилкові, прийняті без урахування об’єктивних 

закономірностей і конкретних ситуацій рішення, а по-друге, на його основі 

відповідальність персоніфікується. 

Принцип імпаурменту. Філософія соціальної роботи містить ідею 

розподілу влади з клієнтом, збільшення можливостей, повноважень, влади 

клієнта. Це відповідає основним цінностям соціальної роботи – повага до 

клієнта, участь або залучення його до прийняття рішень у ситуаціях власного 

та суспільного життя, самовизначення. Збільшення можливостей клієнта 

автоматично означає підвищення його відповідальності, зменшення його 

залежності. Імпаурмент як термін виник у соціальній роботі у 80-х рр. ХХ ст., 

коли почали обговорювати суперечності між залежністю та незалежністю, 

автономією та захистом людини, правами громадян та владою уряду.  

Вагомими принципами модернізації державного управління розвитком 

системи соціальної роботи також є: принцип досягнення соціального 

добробуту різних груп населення, принцип альтернативних рішень, який 

передбачає вибір варіантів управлінських рішень за ієрархічним принципом. 

Принцип контролінгу в системі державного управління, у свою чергу, 

сприяє оцінюванню виконання визначених цілей та плану, обґрунтуванню 

відхилення досягнутих результатів від встановлених показників, усуненню 

відхилень, зменшенню ризиків та прийняттю ефективних оперативних і 

стратегічних рішень. 

Принцип емердже́нтності полягає в наявності в системі соціальної 

роботи особливих властивостей, невластивих її підсистемам і блокам, а 

також суми елементів, не пов’язаних системоутворювальними зв’язками; він 

означає неможливість зведення властивостей системи до суми властивостей 

її компонентів. Ми вважаємо найбільш доцільним визначення 

емерджентності як результату виникнення між елементами системи так 

званих синергетичних зв’язків, які забезпечують зростання загального ефекту 

до більших обсягів, ніж сума ефектів окремо взятих незалежних елементів 

системи. 
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Емерджентність є наслідком (за О. Гребешковою [99, c. 131]) прояву  

щонайменше трьох факторів: 

 1) різкого нелінійного посилення раніше малопомітної властивості; 

 2) наслідком непередбачуваної біфуркації якої-небудь підсистеми; 

 3) наслідком рекомбінації зв’язків між елементами. 

Необхідне різноманіття керівної підсистеми – здатність і умови 

функціонування системи управління. Це означає, що орган, який управляє 

об’єктом з великою різноманітністю параметрів і характеристик, сам повинен 

володіти необхідною і достатньою різноманітністю і потенціалом для 

управління цим об’єктом. 

Емерджентна стратегія не має конкретних цілей. Вона не йде 

запланованим шляхом до успіху, але може бути також результативною, як і 

стратегія, яку заздалегідь визначено (планова). Завдяки послідовній моделі 

поведінки організація може досягати такого стану, як коли б вона 

дотримувала детально розробленого плану. Саме таке трактування 

емерджентної стратегії набуло поширення в сучасному стратегічному 

менеджменті. Планова стратегія фокусує увагу на конкурентові, тоді як 

емерджентна – на споживачеві; планова має ієрархічний характер 

стратегічного процесу за структурними рівнями організації з високим 

ступенем адміністративного впливу, а емерджентна – дифузний із високим 

ступенем делегування повноважень та відповідальності; планова стратегія 

використовує стратегічні матриці, логічні схеми, графіки, а емерджентна 

характеризується стратегічним мисленням та варіативністю.  

Наступним етапом буде визначення пріоритетних напрямів 

удосконалення механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. Проведений 

попередній аналіз, узагальнення й систематизація отриманих результатів 

дослідження дозволили нам сконцентрувати свою увагу на найбільш 

суттєвих напрямах, як-от: 
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1. Приведення національної системи соціальної роботи у відповідність 

до норм і стандартів ЄС. 

2. Подальші інституціалізація та реформування системи соціальної 

роботи. 

3. Упровадження інноваційних та новаційних інструментів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи. 

4. Запровадження дієвої системи моніторингу і контролю з боку органів 

державного управління всіх складників системи соціальної роботи та процесу 

надання соціальних послуг. 

5. Виявлення внутрішніх чинників та мінімізація негативного впливу їх 

на державне управління розвитком системи соціальної роботи. 

Кожен напрям буде реалізовуватися через виконання низки завдань, що 

сприятимуть оптимізації механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи. Успішне реформування державного управління 

розвитком системи соціальної роботи можливе лише за умови тісної 

співпраці держави, громадських, благодійних та релігійних організацій. Дії 

всіх гілок мають бути узгодженими і вести до спільного результату. 

Активізація процесу реформ у соціальній сфері вимагає модернізації 

механізмів державного управління, а саме: нормативно-правового, 

організаційного, інформаційного, фінансового, кадрово-мотиваційного через 

упровадження технології оптимізації, яку буде розкрито в наступному 

підрозділі. 

На рис. 5.3 є ще важливі елементи – чинники. Розвиток ринкової 

економіки призводить до наростання соціальної напруженості в суспільстві, 

що вимагає підвищення рівня його соціальної захищеності, що є головним 

орієнтиром у діяльності як соціальних, економічних, так і інших органів 

державного управління. Забезпечення ефективних методів управління і 

надання своєчасної та якісної соціальної підтримки можливе тільки за 

наявності таких дієвих механізмів державного управління, які відповідають 

потребам сучасного українського транзитивного суспільства. 
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Модернізація у сфері державного управління розвитком системи 

соціальної роботи може включати в себе створення нового змісту 

організаційного та ресурсного механізмів державного управління, зміну 

відносин між елементами механізмів та ролі у процесі управління цією 

системою [260]. Наповнення інноваційними інструментами та методами цих 

механізмів повинне передбачати зміну ролі органів державного управління 

як основних суб’єктів управління розвитком системи соціальної роботи. 

Водночас диверсифікація функцій державних органів управління розвитком 

системи соціальної роботи можлива на основі здійснення таких заходів: 

- удосконалення податкових, кредитних, бюджетних механізмів та 

механізму державних замовлень; 

- стимулювання підвищення участі господарських суб'єктів, 

некомерційних організацій в управлінні розвитком системи соціальної 

роботи з населенням; 

- зміни підходів щодо надання соціальної допомоги державними 

установами, що передбачає позбавлення простого фінансування соціальних 

пільг і субсидій та широке застосування соціальних програм, спрямованих на 

стимулювання зайнятості та самозайнятості, розвиток особистих ініціатив 

щодо забезпечення отримання доходів населення і задоволення потреб 

людини; 

- упровадження в органи державного управління принципів і процедур 

оцінювання й контролю результатів діяльності суб’єктів. 

Запровадження одночасно великої кількості секторальних реформ у 

державне управління спричиняє додаткові ускладнення, пов’язані з 

синергетичним ефектом транзитивного складника, обтяженого 

макроекономічною нестабільністю, незадовільною соціально-демографічною 

ситуацією, реформою децентралізації, ДІ та ситуацією на сході України та ін. 

На рис. 5.4 виокремлено чинники, що негативно впливають на 

результативність реформування державного управління розвитком системи 

соціальної роботи.  
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Рис. 5.4. Негативні чинники, що впливають на реформування 

державного управління розвитком системи соціальної роботи 

 

До наведених на рис. 5.4 необхідно додати ще кілька вагомих 

проблемних питань: 

- захоплення постійною оптимізацією державного управління (у 

результаті не проводиться якісний аналіз наслідків оптимізації) 

нерозробленість чіткого технологічного процесу надання соціальної 

ЧИННИКИ, ЩО 
ВПЛИВАЮТЬ 
НА ПРОЦЕСИ  

РЕФОРМУВАННЯ 

ПОЛІТИКО-
ПРАВОВІ 
недосконалість 
законодавчої бази; 
недієвість нормативно-
правових актів;  
непрозорість витрат;  
тривалість воєнних дій на 
сході країни; 
політична нестабільність 

СОЦІАЛЬНІ 
зміна суспільних 
цінностей, прав, 
традицій; 
соціальне розшарування 

ПСИХОЛОГІЧНІ 
опір упровадженню 
реформ; 
нерозуміння змісту 
реформ; 
недовіра громадян;  
пасивність членів 
громади 

ЕКОНОМІЧНІ 
брак фінансових ресурсів; 
корупція; 
економічна нестабільність;  
високий рівень інфляції; 
низький рівень життя 
населення 

ІНФОРМАЦІЙНІ 
низький рівень 
інформованості про 
проведення реформ; 
непідготовленість громад 
до змін; 
недостатня залученість 
ЗМІ 

 

УПРАВЛІНСЬКО-
ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
розмаїття форм інституцій і 
підпорядкованість їх різним 
відомствам; 
слабкий контроль 
виконання;  
неврахування регіональних 
особливостей;  
ускладненість механізмів 
державного управління;  
відсутність кваліфікованих 
кадрів; 
не налагоджено 
співробітництво між 
владою, громадськістю та 
бізнесом 
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підтримки окремим уразливим категоріям населення (людям із психічними 

розладами, ВПО, мігрантам тощо); 

- превалювання нормативного підходу в наданні соціальних послуг; 

- нечіткий розподіл сфер відповідальності та координації діяльності між 

усіма учасниками процесу управління системою соціальної роботи як на 

регіональному рівні, так і рівні громади; 

- брак фінансування і матеріально-технічного забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури, особливо стосовно сільської місцевості та 

соціальних програм; 

- декларування й невиконання поставлених завдань (наприклад, у 

реалізації реформи ДІ); 

- низький рівень відповідальності державних службовців за невиконання 

організації якісних соціальних послуг і громадського контролю результатів 

реформування державного управління в соціальній сфері. 

Диверсифікація негативного впливу чинників передбачає розподіл 

управлінських дій між партнерами, у просторі дій і операцій. Зазначений 

метод передбачає використання в управлінні принципів соціального 

партнерства, що дозволить залучити до процесу мінімізації негативних 

факторів усі рівні державного і муніципального управління, а також жителів 

громади. 

Отже, концептуальні засади модернізації механізмів державного 

управління мультимодальною системою соціальної роботи охоплюють цілу 

низку методів, способів, прийомів та інструментів управління, які 

враховують специфічні особливості соціальної політики завдяки 

використанню системного підходу з ознакою цілісності. Об’єкт державного 

управління розглядається саме як сукупність його елементів, організованих 

відповідно до визначених принципів. Програмно-цільовий підхід у 

мультимодальній системі соціальної роботи реалізується через цільові 

програми та передбачає створення фінансово-ресурсного забезпечення для 
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досягнення поставлених цілей і гарантію цільової спрямованості їхнього 

використання.  

Не останню роль у цьому процесі відіграє якість підготовки 

управлінських кадрів і професійної діяльності їх у конкретних галузях 

соціальної сфери та в розвитку громадського управління. З урахуванням 

тенденцій розширення соціальних послуг з боку НДО і комерційних 

організацій здається необхідним знаходити баланс між державними і 

недержавними структурами, між централізацією і децентралізацією, між 

процесами самоорганізації та керованими процесами. Одним із головних 

критеріїв державного управління в соціальній сфері з боку керівників є 

визначення найбільш ефективних пріоритетних напрямів її розвитку, 

орієнтованих на конкретний соціальний результат, тобто підвищення 

добробуту і рівня життєдіяльності населення. 

Таким чином, створення мультимодальної системи соціальної роботи 

може компенсувати падіння життєвого рівня, слугувати вирішенню гострих 

соціальних проблем і формуванню довіри до суспільних інституцій з боку 

громадськості та успішному реформуванню соціальної сфери. Це можливо 

тільки за умови урахування всіх властивостей транзитивного суспільства і 

наявних ресурсів. Тож саме людський капітал є вирішальною ланкою 

соціальної політики і соціальної роботи сьогодення. 

 

5.2. Шляхи оптимізації механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи 

 

Загальновідомо, що оптимізація визначає, по-перше, наявність 

декількох варіантів вирішення проблеми і, по-друге, наявність критеріїв 

вибору. Управлінське рішення, яке можна запровадити тільки за одним 

варіантом (або двома засобами, один з яких – нічого не робити), уже за 

визначенням не є оптимізацією. 
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Наявність великої кількості негативних чинників, що впливають на 

ефективність державного управління розвитком системи соціальної роботи в 

умовах транзитивного суспільства, доводить багатоваріативність, тобто 

розгляд однієї групи чинників і неврахування іншої групи чинників або 

надавання певній групі чиннників пріоритетної ролі є небажаними. 

Разом із тим завдання оптимізації завжди має передбачати чітке 

визначення:  

- цільового показника чи показників, для яких треба отримати найкращі 

можливі значення;  

- допустимих значень показників, якими можна управляти для 

досягнення бажаного результату;  

- методик вимірювання всіх зазначених показників [44]. 

Зокрема, для вирішення реальних завдань оптимізації механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи необхідно 

враховувати додаткові складники: відсутність чи неточність необхідної 

статистичної інформації (наприклад, кількість уразливих категорій 

населення, які потребують негайної допомоги, кількість НДО тощо); обсяг 

наявних ресурсів; часові межі планування; інерційність системи, що 

оптимізується; кількість і правильність критеріїв оптимальності; вплив 

людського фактору та інші параметри [337]. 

У контексті нашого дослідження для оптимізації організаційного та 

ресурсного механізмів державного управління розвитком системи соціальної 

роботи пропонуємо використовувати соціально-технологічний підхід. У 

такому разі вироблення й упровадження соціальних технологій, які є 

засобами і способами вирішення соціальних проблем, отримання 

максимально значущих результатів при обмежених ресурсах стає важливим 

науково-практичним завданням [358, 359]. У цьому сенсі соціальні технології 

гарантують не тільки отримання заданих властивостей і якостей у соціальних 

об’єктах, але й дозволяють організовувати й упорядковувати управлінський 
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вплив на систему соціальної роботи відповідно до мети і поставлених 

завдань. 

У науковій літературі налічується чимало визначень категорії 

«соціальні технології». Е. Капітонов [191, c. 210–211] пропонує таке 

визначення: «Соціальна технологія – це спосіб реалізації проєкту впливу на 

предмет якої-небудь діяльності, раціонально розчленованої на окремі 

процедури й операції, спрямовані на підтримку соціальної системи в 

робочому стані або перетворення її відповідно до заданих параметрів». У 

державному управлінні найчастіше застосовуються соціальні технології, що 

призначені для розроблення ефективних управлінських рішень, виконання 

організаційного планування та проєктування, добору, розміщення й навчання 

кадрів, зняття соціальної напруги тощо. Водночас соціально-технологічний 

підхід дозволяє здійснювати розмежування, поділ процесу на внутрішньо 

зв’язані між собою етапи, фази, операції та координованість і поетапність 

дій. 

Водночас упровадження в державне управління соціальних технологій 

сприяє не тільки чіткій регламентації в організації й розвитку системи 

соціальної роботи, але і стимулює до її саморозвитку, самоорганізації та 

самовдосконалення. Цілком зрозуміло, що соціальні технології, які 

використовуються у процесі модернізації державного управління розвитком 

системи соціальної роботи, повинні володіти властивостями гнучкості, 

надійності, економічності, інноваційності, зручності, освоєння, 

привабливості мети, гармонійності та, звичайно ж, гуманістичності [556]. 

Доречно звернути увагу на те, що система соціальної роботи є 

невід’ємним складником соціальної сфери. Тому доцільно розглядати 

модернізацію механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в органічній єдності або інтеграції з окремих питань з 

механізмами державного управління освітою, медициною та іншими сферами 

життєдіяльності суспільства.  
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Виділені нами п’ять напрямів (рис. 5.3, напрями 1–5) удосконалення 

механізмів державного управління розвитком системи соціальної роботи в 

умовах транзитивного суспільства розгляньмо далі з деталізацією завдань, 

які необхідно виконати за кожним із напрямів для модернізації з метою 

оптимізації вищеназваних механізмів державного управління.  

1. Приведення національної системи соціальної роботи у відповідність 

до норм і стандартів ЄС.  

Ще у 2004 р. було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» [429]. Згідно з цим Законом, Мінсоцполітики був розроблений План 

заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014–

2019 рр. з урахуванням змін, внесених розпорядженням КМУ від 21 червня 

2017 р. № 503-р, у якому було розроблено комплекс заходів, спрямованих на 

посилення соціального захисту: модернізацію системи соціального 

страхування з метою підвищення ефективності управління, удосконалення 

механізму призначення страхових виплат, забезпечення фінансової 

стабільності. На жаль, фінального аналізу і звіту зроблено не було, як не 

з’явилося і нового плану. Попри те, що більшість Конвенцій МОП у сфері 

соціального забезпечення були ратифіковані Україною, зафіксовані в них 

стандарти не набули характеру обов’язковості, вони лише враховуються 

(тобто беруться за орієнтири) при вдосконаленні нормативно-правового 

механізму державного управління. Як наслідок, виникла невідповідність 

розмірів пенсій і виплат до вимог міжнародних і загальноєвропейських 

стандартів, якими, як наголошувалося, окреслені мінімальні соціальні норми 

і нормативи. 

Тому виникла нагальна потреба аналізу, оцінювання, а потім 

розроблення і затвердження концепції програми адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС у соціальній сфері на період до 2026 р. Це 

можуть зробити провідні державні науково-дослідні інститути на замовлення 

Мінсоцполітики. Основні завдання в цій сфері: 



419 
 

 

- розробити критерії визначення пріоритетних сфер адаптації та переліку 

правових актів ЄС, до яких має бути приведене у відповідність українське 

законодавство; 

- розробити Концепцію з адаптації українського законодавства до 

законодавства ЄС у соціальній сфері на період до 2021–2026 рр. з 

обов’язковим звітуванням і контролем виконання; 

- визначити галузевий комітет ВР України з метою забезпечення 

координації та узгодження відповідної законотворчої діяльності; 

- залучити європейських експертів та максимально використати технічну 

допомогу ЄС щодо адаптації українського законодавства.  

Індикатором ефективності стандартів соціальних прав громадян є 

соціальні стандарти рівня життя населення. Соціальні стандарти рівня життя 

населення країн ЄС стосуються встановлення мінімальних соціальних норм, 

які гарантують гідний рівень життєдіяльності суспільства. Вони включають 

на сьогодні 14 стандартів соціальних норм, які використовують 

співробітники ООН під час розрахунку індексу людського розвитку (ІЛР) 

країн та задля аналізу і прогнозування соціально-політичної ситуації в тій чи 

іншій державі: показник очікуваної тривалості життя при народженні (від 

мінімальних 25 років до максимальних 85 років); показник грамотності 

дорослого населення (на рівні 100 %); середня тривалість навчання (не 

менше 15 років); реальний ВВП на душу населення за паритетом купівельної 

спроможності (від мінімальних 200 дол. до максимального рівня 40 тис. дол. 

США); сумарний коефіцієнт народжуваності (на рівні 2,14–2,15); коефіцієнт 

старіння населення (не більше 7 %); розрив у рівні доходів граничних 

децильних груп населення (не повинен перевищувати 10 : 1); частка 

населення, яке проживає за межею бідності (не більше 10 %); співвідношення 

мінімальної та середньої заробітної плати, що не перевищує 1 : 3; 

мінімальний рівень погодинної заробітної плати – не менше 3 дол. США; 

рівень безробіття, що не перевищує 8–10 %; кількість правопорушень на 100 
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тис. населення – до 5 тис. випадків; рівень депопуляції – 50 : 50; кількість 

психічних патологій на 100 тис. населення – не більше 284 осіб [612]. 

2. Подальші інституціалізація та реформування системи соціальної 

роботи на основі концепції сталого розвитку. 

У першу чергу необхідне розроблення певної нормативно-правової 

бази, яка дозволить здійснити структурну перебудову мережі установ 

соціальної сфери, що полягає в передачі в державну і муніципальну власність 

об’єктів соціального призначення, що знаходилися у веденні інших структур, 

при забезпеченні фінансування їх за рахунок відповідних бюджетів в 

установленому порядку. При цьому одним з найважливіших напрямів 

політики сталого розвитку соціальної сфери має стати здійснення комплексу 

заходів щодо створення та використання нових технологій поширення 

соціальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази установ соціальної 

сфери, технічного оснащення їх та проведення повної інвентаризації мережі 

комунальних соціальних установ з метою вивчення матеріальної бази, якості 

соціальних послуг. Зокрема, основні зусилля у цьому напрямі необхідно 

зосередити на виконанні завдань: 

- оптимізації закладів соціального спрямування з урахуванням 

регіональних, локальних особливостей; 

- інституціалізації системи соціальної роботи в сільській місцевості 

шляхом включення її окремим напрямом у програмах регіонального 

розвитку; 

- проведення комплексних наукових досліджень і відкриття 

докторантури за спеціальністю 231 «Соціальна робота» та спеціалізованих 

вчених рад. 

- забезпечення повноти участі громадян у державному управлінні та 

житті місцевих громад, поширенні практики публічно-приватного 

партнерства, застосуванні комунікаційних технологій тощо; 



421 
 

 

- підвищення ефективності дій органів державної влади та місцевого 

самоврядування на основі відкритості та прозорості прийняття рішень і 

громадського контролю виконання їх; 

- узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих концепцій, 

стратегій та програм, зорієнтованих на сталий розвиток міст і громад; 

- визначення конкретних ключових щаблів досягнення сталого розвитку 

соціальної сфери із розробленням конкретних заходів та визначенням 

відповідного ресурсного забезпечення для їхнього вирішення;  

- проведення аналізу і відповідного коригування чинних цільових 

державних програм (зокрема, координації, синхронізації їхніх цілей) задля 

досягнення цілей сталого розвитку в соціальній сфері; 

- запровадження дієвих інструментів державного управління в систему 

соціальної роботи (соціальне замовлення, публічні закупівлі, конкурси 

проєктів, «гроші за клієнтом», ДПП, соціальне підприємництво, 

деконцентрація (аутсорсинг), приватизація та запровадження економічних 

механізмів регулювання управлінських процесів і сервісне адміністрування 

тощо); 

- продовження інституційної підтримки спроможності ОТГ щодо 

виконання функцій із питань соціального захисту населення та захисту прав 

дітей; 

- продовження формування конкуренції на ринку соціальних послуг 

шляхом передавання левової частки послуг НДО; 

- розроблення та упровадження дієвих механізмів міжсекторної 

взаємодії щодо забезпечення соціальних гарантій і захисту прав соціально 

вразливих категорій громадян, створення умов для адаптації їх у соціальному 

середовищі. 

Для успішного реформування як державного управління, так і системи 

соціальної роботи, необхідно дотримуватись певних умов і алгоритму, тобто 

технології успішної реалізації будь-якої реформи (рис. 5.5). 
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Зауважимо, що умови успішної реалізації реформ нами були доповнені 

такими пунктами: 1) залучення додаткових ресурсів; 2) розвиток активності 

жителів ОТГ, які є дуже важливими в умовах обмеженого фінансування та 

соціально-економічної кризи. 

Будь-який новий вид діяльності, новий орган, нова програма буде 

працювати обмежений проміжок часу і повинне існувати лише доти, доки 

їхні результати підтверджують доцільність поставленого завдання і засобів, 

використовуваних для його вирішення. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 5.5. Технологія успішної реалізації реформи державного 

управління 

 

Цілком зрозуміло, що будь-який процес потребує оновлення і 

застосування інноваційних інструментів та технологій. 
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3. Упровадження інноваційних та новаційних інструментів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи. 

Розроблення й упровадження інноваційних технологій в державне 

управління розвитком системи соціальної роботи включає завдання: 

- дослідження потреб жителів ОТГ у соціальних послугах; 

- вивчення соціальних та економічних можливостей установ соціальної 

сфери, що надають послуги; 

- розроблення нових моделей соціальної роботи із задоволення потреб 

споживачів послуг; 

- навчання кадрів, включаючи фахівців із соціальної роботи і керівних 

працівників соціальної сфери;  

- запровадження технології бенчмаркінгу та введення інновації в 

ресурсний механізм державного управління. 

Як було показано в третьому розділі цієї роботи, одним з ефективних 

інструментів державного управління соціальною сферою в європейських 

країнах, зокрема і системою соціальної роботи, є бенчмаркінг. Вважаємо 

доречним розглянути можливості застосування цього інструменту в 

українських реаліях. 

Бенчмаркінг – це процес пошуку, аналізу та упровадження найкращих 

технічних, технологічних і організаційно-управлінських нововведень з метою 

досягнення найбільшої ефективності в цьому виді діяльності. Як відносно 

самостійний метод просування інновацій бенчмаркінг може мати декілька 

різновидів залежно від конкретних особливостей його використання.  

Залежно від цілей проведення бенчмаркінг буває двох видів – 

стратегічний або операційний. 

Стратегічний бенчмаркінг – процес, який використовується для 

визначення стандартів світового рівня і просування нововведень, заснованих 

на досягненнях світового рівня; 

Операційний бенчмаркінг – дослідження конкретного процесу з метою 

пошуку шляхів його вдосконалення.  
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При застосуванні будь-якого різновиду бенчмаркінгу важливо 

дотримуватися логічної послідовності етапів запровадження (рис. 5.6). 

Поширення бенчмаркінгу можливе за умов розповсюдження 

інформації на сайтах органів державної влади, ГО, що працюють у соціальній 

сфері; у соціальних мережах; на відповідних конференціях, семінарах, 

школах, фестивалях тощо. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Технологія упровадження бенчмаркінгу в державному управлінні 

розвитком системи соціальної роботи 
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альтернативних варіантів регулювання, розроблення стратегій та підвищення 

ефективності управління на основі просування підходів, успішно 

реалізованих в інших галузях, регіонах, ОТГ, і який є складником оптимізації 

механізмів державного управління. 
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Основними дійовими акторами у виробництві соціальних інновацій 

визнаються: органи державного управління, які можуть розробляти й 

упроваджувати інноваційні проєкти у соціальній сфері, а також створювати 

сприятливі умови для їхніх виробництва і розповсюдження через НДО; 

некомерційні організації або НДО та їхній інфраструктурний потенціал на 

ринку соціальних послуг; самі громадяни, залучені в самоорганізацію, 

громадську участь і волонтерську діяльність [348]. При цьому самі НДО 

можуть слугувати експериментальними майданчиками в апробації тих чи 

інших інновацій, оскільки:  

1) у процесі своєї діяльності НДО «тестують» інноваційні рішення, 

удосконалюючи їх, і в підсумку формують практику, доступну для 

тиражування іншими некомерційними або комерційними організаціями, а 

також органами влади для вирішення відповідних завдань. НДО здатні 

розробляти та упроваджувати інноваційні послуги соціального характеру або 

нові способи надання вже відомих послуг навіть у тих випадках, коли 

економічні витрати на розроблення й введення інновацій не дозволили б 

застосувати ці способи надання послуг комерційним структурам або 

державним установам; 

2) НДО є виразниками потреб та інтересів різних суспільних груп, 

зокрема і порівняно вузьких, які через свою нетиповість часто випадають з 

поля зору державної соціальної політики. Безпосередня близькість НДО до 

благоотримувачів підвищує валідність запропонованих рішень;  

3) НДО мають у своєму розпорядженні диверсифіковану ресурсну базу, 

що включає благодійні надходження і добровольчу або волонтерську працю. 

Це забезпечує певну стійкість організацій і можливості залучення 

різноманітних ресурсів, мобілізації громадських дій та індивідуального 

внеску громадян в інноваційні практики та підходи до вирішення соціальних 

завдань. 

НДО в соціальній сфері є важливим стимулом скорочення для 

державних органів управління трансакційних витрат оптимізації. Інноваційна 
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діяльність НДО певною мірою може компенсувати необхідність соціальних 

реформ. Інакше кажучи, державна підтримка інновацій з боку НДО зможе 

виявитися порівняно менш витратним варіантом оптимізаційних зусиль. У 

разі успішності інноваційної практики відбувається її запозичення і 

поширення в державних соціальних установах. В іншому випадку держава не 

бере на себе ніяких ризиків і не зазнає збитків у зв’язку з провалом 

інноваційних практик. 

Водночас упровадження інновацій у ресурсний механізм державного 

управління розвитком системи соціальної роботи потребує чіткого виконання 

відповідних етапів, які наведено на рис. 5.7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.7. Технологія упровадження інновації в ресурсний механізм 

державного управління розвитком системи соціальної роботи 
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(приватизація, співпраця між державним, приватним і некомерційним 

секторами), виникнення способів залучення споживачів послуг. 

Зокрема, результати реформ повинно бути оцінено з урахуванням 

динаміки показників соціального розвитку регіонів або ОТГ після введення 

інновацій. Індикатори, що відстежуються, повинні бути ретельно 

вибираними та відображати не тільки ефективність управлінських органів, 

але й інтереси та потреби громадян – споживачів соціальних послуг шляхом 

проведення постійного моніторингу і коригування з урахуванням досвіду, 

отриманого в ході застосування інновації. 

Для вертикального просування інновацій доречним буде створення 

спеціальних органів державного управління, здатних забезпечити 

організацію, планування й координацію інноваційної діяльності соціальної 

сфери на відповідній території. Для цього необхідно сформувати відповідні 

підрозділи (управління, департаменти, відділи тощо) у складі регіональних 

органів управління. Основні завдання – розроблення регіональної соціальної 

політики, соціальної роботи і механізмів їхньої реалізації. 

4. Запровадження дієвої системи моніторингу і контролю з боку 

органів державного управління усіх складників системи соціальної роботи 

та процесу надання соціальних послуг. 

Водночас контроль та оцінювання соціальних програм краще 

здійснювати з використанням таких видів моніторингу: 

- організаційний моніторинг поточної діяльності; 

- моніторинг відповідності; 

- моніторинг бенефіціарів соціальних допомог (послуг); 

-  фінансовий моніторинг; 

- моніторинг результатів тощо. 

З метою оптимізації контролю з боку органів державного управління 

усіх складників системи соціальної роботи у процесі реформування також 

пропонується використати технологічний підхід з визначенням певних етапів 

(рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Технологія контролю з боку органів державного управління 

усіх складників системи соціальної роботи у процесі реформування [622] 
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та цільові індикатори, що повинні відбивати рівень здобутих ефектів з 

урахуванням витрат. 

Крім того, до найпростіших методів оцінювання якості наданих 

соціальних послуг можна віднести [409]: облік скарг споживачів; анкетне 

дослідження задоволеності споживачів; зменшення у результаті соціальної 

роботи чисельності осіб, які потребують допомоги, та кількості пільг (дані зі 

звітів); скорочення чисельності осіб, які отримують довгострокову допомогу 

(дані зі звітів); результати внутрішнього та зовнішнього контролю та аудитів. 

Натомість необхідно враховувати окремі аспекти оцінювання якості послуг: 

доступність і зрозумілість інформації про соціальні послуги; просторова 

доступність; термін і своєчасність надання. 

Моніторинг та оцінка державного управління розвитком системи 

соціальної роботи повинні мати обов’язковий, плановий, незалежний 

характер. Основна мета цього процесу містить низку підцілей: підтвердження 

факту надання послуги та дотримання стандартів надання послуг; наявність 

альтернативних ефективних управлінських дій та тестування нових рішень; 

оцінювання успішності, доцільності, тривкості результатів наданих послуг; 

наявність законних підстав, що соціальна допомога була необхідною. 

За основу базових показників моніторингу соціальних служб візьмімо 

показники, запропоновані науковцями [409], із нашими доповненнями й 

уточненнями: 

- диференційована інтенсивність використання різних видів соціальних 

послуг залежно від віку, статі, проблеми, ступеня вразливості та ін.; 

- динаміка чисельності людей, які тривалий час користуються 

соціальними послугами;  

- рівень підготовки і кваліфікації соціальних працівників;  

- спеціалізація організацій соціальної допомоги та підтримки;  

- відповідність та наявність персоналу для соціальної роботи; 

- показник натуральної допомоги; 

- кількість соціальних контрактів, соціальних замовлень; 
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- кількість НДО, залучених до надання соціальних послуг; 

- показник відмов (зокрема, і через брак коштів) від надання соціальних 

послуг. 

5. Виявлення внутрішніх чинників та мінімізація негативного впливу їх 

на державне управління розвитком системи соціальної роботи. 

Внутрішні чинники у кожному регіоні та ОТГ відрізнятимуться 

залежно від стану та розвитку соціальної інфраструктури, наявності ресурсів, 

застосування ефективних управлінських методів, інструментів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Алгоритм розвитку мультимодальної системи соціальної роботи  
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Саме мультимодальна система соціальної роботи дозволить 

мінімізувати негативний вплив їх на відповідні механізми державного 

управління. Для її формування необхідний певний усталений алгоритм [727], 

згідно з яким мультимодальна система соціальної роботи у транзитивному 

суспільстві повинна розвиватися поетапно (рис. 5.9). 

На нашу думку, подолання вищевказаних негативних явищ багато в 

чому буде сприяти: 

- збільшенню спектра і якості наданих соціальних послуг 

населенню з боку органів державного управління; 

- більшій прозорості в діяльності державних структур управління 

розвитком системи соціальної роботи, які виступають на партнерських 

позиціях із кожним членом спільноти; 

- заміні застарілих малоефективних способів управління 

інноваційними інституційними елементами;  

- створенню умов для формування й розвитку 

конкурентоспроможного суспільства, суспільства, що володіє реальним 

потенціалом для досягнення високих показників добробуту своїх громадян і 

забезпечення гідного рівня життя. 

Доречною стане оптимізація сектору одержувачів послуг за рахунок: 

розвитку механізмів їхнього самозабезпечення; формування переліку 

диверсифікованих форм надання соціальних послуг на основі активного 

залучення недержавного сектору, а також розширення можливостей 

громадян при виборі суб’єктів надання послуг; оцінювання негативних 

факторів, проведення реструктуризації системи надання соціальних послуг з 

позицій її ефективності в цілому, а також у частині залучення бізнесу та 

некомерційних НДО, зокрема розроблення та упровадження системи надання 

компенсації споживачам за соціальні послуги, які споживачі не можуть 

отримати за місцем проживання; упровадження пілотних проєктів 
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модернізації системи надання соціальних послуг, починаючи з регіонального 

та місцевого рівнів [320]. 

Одним із ключових завдань реформування системи соціальних послуг 

уразливим верствам населення має стати поступовий перехід від субсидії 

виробникам до адресної підтримки споживачів у формі споживчих субсидій 

як натуральних (ваучери, талони), так і грошових (соціальні рахунки), що 

сприятиме зростанню ефективності, адресності допомоги, якості та 

цільовому використанню коштів, що спрямовуються на надання соціальних 

послуг. Необхідна також оптимізація сектору одержувачів послуг за рахунок 

розвитку механізмів їхнього самозабезпечення; розроблення системи 

моніторингу діяльності державних і недержавних організацій у сфері 

соціальних послуг, а також підвищення прозорості фінансової системи 

міжсекторної взаємодії; забезпечення високої якості аудиту некомерційного 

сектору для запобігання фінансовим зловживанням, особливо коли 

використовуються різні джерела (зокрема, державні) фінансування 

соціальних послуг. 

Резюмуючи вищесказане, слід зазначити, що механізми державного 

управління розвитком системи соціальної роботи наслідує загальні тенденції 

модернізації державного управління в цілому: складається на основі 

нормативно закріпленого розмежування повноважень, муніципальних 

утворень; враховує нові методи і механізми управління (стратегічне 

планування, програмно-цільове фінансування й управління за результатами), 

зокрема і в рамках оптимізації бюджетних витрат; передбачає процедури 

регламентації та організації надання доступних і якісних послуг у соціальній 

сфері; формує контрольно-наглядові інструменти щодо надання послуг і 

якості їх. Однак у площині правової реалізації залишається безліч проблем, 

які вимагають послідовного вирішення з метою забезпечення гідного рівня 

життя й дотримання гарантованих Конституцією України прав і свобод [366]. 

Усе вищевизначене доводить формування комплексного 

технологічного підходу до оптимізації механізмів державного управління 
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розвитком системи соціальної роботи за допомогою закріплення принципів 

субсидіарності, соціального партнерства та індивідуальної відповідальності. 

Основні напрями оптимізації регіональної системи соціальної роботи 

передбачають: підвищення ефективності роботи державних органів 

управління у сфері соціально-трудових відносин; розвиток недержавних 

суб’єктів соціальної підтримки, у тому числі за допомогою забезпечення 

взаємодії їх з органами влади; підвищення соціальної відповідальності 

бізнесу та збільшення підтримки приватних ініціатив; створення умов для 

самозахисту населення. Насамперед має відбутися поступовий перехід від 

монопольного надання соціальних послуг виключно державою до створення 

й підтримання владними структурами умов для розвитку інших суб’єктів 

соціальної роботи з населенням та збільшення ними обсягу соціальних 

послуг (зі збереженням домінантної ролі держави). 

Сучасний етап пошуку шляхів оптимізації механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи характеризується 

переходом до ринку соціальних послуг у громаді та рухається за трьома 

напрямами: розвиток ринку соціальних послуг; розроблення практичного 

інструментарію (нормативна база щодо стандартів, соціального замовлення, 

моделей надання послуг тощо); покращання дійової соціальної 

інфраструктури. Вагоме значення для оптимізації системи соціальних послуг 

має ефективне упровадження механізму соціального замовлення, що сприяє 

активному формуванню ринку соціальних послуг із реальною конкуренцією 

їхніх виробників, підвищенню якості, посиленню адресності, максимальному 

наближенню їх до споживача; залученню в соціальну сферу додаткових 

недержавних ресурсів тощо. 

Таким чином, ми можемо зафіксувати наявність вираженої соціальної 

потреби в участі НДО на ринку соціальних послуг, з одного боку, і недолік 

інфраструктурних можливостей для цього – з іншого. Завдання державної 

політики в соціальній сфері полягає в гармонізації цієї невідповідності для 

найбільш повної реалізації інноваційного потенціалу НДО. 
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Отже, тільки на основі вивчення й аналізу проблем державного 

управління здійснюється пошук реальних шляхів оптимізації механізмів. 

Сьогодні делегування повноважень органам місцевого самоврядування, 

підтримка місцевих ініціатив, всебічна співпраця між владою, 

територіальними громадами та бізнесом сприятимуть повноцінному розвитку 

соціальної сфери, у тому числі системи соціальної роботи. 

 

 

5.3. Алгоритм мінімізації негативних чинників як функціональний 

складник механізмів державного управління розвитком системи соціальної 

роботи 

 

Державне управління розвитком системи соціальної роботи є 

планомірно організованою, системною взаємодією суб’єкта та об’єкта 

управління, що забезпечує оптимальний, цілісний і збалансований її 

розвиток, спрямований на задоволення потреб населення, підвищення якості 

та розширення видів соціальних послуг. Воно будується за ієрархічними 

принципами в рамках підсистем приватного, громадського та державного 

управління.  

Модернізація механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи має здійснюватися з урахуванням ступеня відповідності 

поставлених цілей і соціальних наслідків (результатів) у межах наявних 

ресурсів. Саме чітке розуміння базових принципів і ключових критеріїв 

ефективності, результативності, соціальної якості управлінської діяльності 

зумовлює необхідність трансфомації діючих механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи, так як старі вже не 

відповідають сучасним реаліям, внутрішнім і зовнішнім викликам. Для цього 

ми і пропонуємо створення мультимодальної системи соціальної роботи на 

регіональному та місцевому рівнях (рис. 5.10). До мультимодальної системи 

входить: координаційний орган управління соціальною роботою, який 
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складає програми, проєкти. Головною функцією є реалізація завдань і 

соціальних гарантій соціальної політики на рівні регіону та громади за 

допомогою відповідних технологій соціальної роботи, на основі соціального 

партнерства з НДО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.10. Мультимодальна система соціальної роботи на рівні громади 
 

Мультимодальна система соціальної роботи ґрунтується на низці 

структуроутворювальних принципів і підходів, з-поміж яких провідне місце 

посідає диференційований підхід, що передбачає відмінності у виборі мети, 

предмета, форм, методів і джерел фінансування механізмів соціального 

захисту залежно від ступеня економічної самостійності тих, хто потребує 

соціальної допомоги, рівня їхньої працездатності та способів отримання 

доходу. З диференційованим підходом тісно пов’язано принцип адресності, 

який передбачає здійснення на основі наукових методів і розрахунків 

комплексу заходів з підтримки гідних умов існування нужденних людей, які 

потрапили у складну життєву ситуацію, з урахуванням індивідуальних 

потреб і можливостей їхнього задоволення. Такий підхід, заснований на 
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принципі адресної допомоги, характеризується сфокусованістю на подоланні 

соціального утриманства та патерналізму, звільненні з-під державної опіки, 

виробленні навичок самооблаштування в ринковому середовищі [731]. 

Власне, модальність системи соціальної роботи полягає в швидкому 

реагуванні з боку органів державного управління й наданні соціальних 

послуг на запити і потреби населення громади шляхом задіяння різних 

каналів заповнення матриці ресурсів (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Приклад матриці ресурсів у громаді 

Суб’єкти, у яких є 
ресурси  

Наявні 
ресурси 

Скриті 
ресурси 

Залучені 
ресурси 

Додаткові 
ресурси 

Примітки 

Споживач, сім’я      
Громада споживача      
Сусідня громада 1      
Сусідня громада 2      
Сусідня громада 3      
Регіон      
ГО 1      
ГО 2      
Благодійні фонди та 
організації 

     

Бізнесові структури      
Міжнародні 
організації 

     

Благодійні внески та 
ін. 

     

 
Зокрема, складається повний перелік кадрових, матеріальних, 

інфраструктурних ресурсів не тільки системи соціального захисту, але й 

освіти, медицини, усіх складників соціальної сфери із залученням ресурсів 

НДО. Якщо цих ресурсів недостатньо для вирішення соціальних проблем, що 

виникають у громаді, залучаються ресурси регіону, спонсорів, меценатів, 

благодійних фондів, міжнародних організацій тощо. При цьому матриця 

заповнюється окремо на кожний вид ресурсу (матеріальні ресурси, кадрові 

ресурси, інфраструктурні ресурси) в такий спосіб, щоб кожний ресурс являв 

собою своєрідний універсальний «пазл», який можна додавати, комбінувати, 

використовувати частково з іншими ресурсами. 
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Приховані резерви – це ресурси, які можуть з’явитися в результаті 

обстеження умов проживання нужденних і заповнення картки потреб. 

Додаткові ресурси – це ресурси, які можна залучити з боку недержавного 

сектору: громадських, волонтерських і релігійних організацій, благодійних 

фондів, бізнесових структур, спонсорів, меценатів, благодійних акцій, 

пожертв та ін. 

До додаткових ресурсів можна віднести інноваційні на сьогоднішній 

день електронні ресурси, які відкривають нові можливості. Зокрема, 

відбувається зсув рівня вирішення тієї чи іншої соціальної проблеми, а також 

зміна у способах «постачання» соціальних благ цільовим авдиторіям. 

Вирішення соціальних завдань поступово починає здійснюватися мережевою 

структурою, яка має широкі ресурсні можливості. Цей «вихід», зокрема за 

допомогою цифрових технологій, поза організаційні межі держустанов і є 

інноваційним. Такі інновації в державному управлінні залучають нові 

джерела фінансування, матеріальні та нематеріальні ресурси. У кожному 

конкретному випадку залучаються такі ресурси, які раніше не розглядалося 

як потенційно допоміжні у вирішенні певного соціального завдання. 

Заповнення таких матриць особливо актуальне в сільській місцевості, 

де соціальна інфраструктура недостатня для організації та надання 

ефективної соціальної підтримки та обслуговування. 

Це дозволяє органам місцевого врядування та органам виконавчої 

влади комбінувати, інтегрувати наявні ресурси не тільки з метою організації 

та надання ефективних соціальних послуг, але і задля створення 

благополучних умов життєдіяльності жителям громади. 

Необхідно звернути увагу на те, що надання певних видів соціальних 

послуг, грошової та матеріальної допомоги регулюється нормативно-

правовим механізмом державного управління розвитком системи соціальної 

роботи; при визначенні ж категорій, які зможуть за законом розраховувати на 

отримання матеріальної або будь-якої іншої допомоги та підтримки, 

використовується принцип пріоритетності, тож пересічна людина оцінює 
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соціальну роботу і соціальну політику в цілому через задоволення своїх 

потреб. 

Тому матриця ресурсів складається з розрахунку:  

- визначення потреб у соціальній допомозі; 

- кількості вразливих категорій населення громади; 

- ступеня нужденності. 

Цілком зрозуміло, що запропоновані заходи дозволяють відповідним 

органам управління не тільки планово надавати необхідну соціальну 

підтримку нужденним, але й оперативно реагувати на екстрені та 

екстремальні ситуації. 

З метою поліпшення якості соціальних послуг як напряму соціальної 

роботи важливе значення має інформування населення про соціальні 

послуги; упровадження державних стандартів соціальних послуг; визначення 

критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги; запровадження 

технології оцінювання потреб, запровадження моніторингу та контролю 

якості соціальних послуг. 

Запорукою успішності соціальних послуг в структурі координаційного 

органу управління соціальною роботою у громадах можуть слугувати 

відділення інформаційного забезпечення, аналізу та прогнозування. 

Функціональні обов’язки фахівців цього відділення повинні включати: 

- створення інформаційного банку даних про осіб, які потребують 

соціальної підтримки; 

 - розроблення соціальних паспортів і моніторинг; 

 - соціальна діагностика сімей та осіб, які опинилися в складній 

життєвій ситуації, на основі соціологічних досліджень; 

 - створення технологій із соціальної терапії та профілактики; 

 - методичне забезпечення соціальної роботи. 

Зокрема, до переліку завдань відділу аналізу і прогнозування 

соціальної служби ми пропонуємо додати: 

 - інформаційне забезпечення соціальної служби; 
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 - аналіз та оцінювання прийнятих управлінських рішень; 

 - розроблення й коригування соціальних паспортів споживачів 

соціальних послуг; 

 - вивчення проблем, аналіз якості соціальних послуг населенню; 

 - методичний супровід соціальної роботи; 

 - вивчення національного та зарубіжного досвіду упровадження 

інноваційних технологій; 

 - контроль дотримання норм і стандартів соціальної роботи; 

 - організацію професійного навчання кадрів, курсів комп’ютерної 

грамотності, консультативної допомоги соціальним працівникам; 

- пошук додаткових джерел фінансування, соціального маркетингу; 

 - проведення соціологічних досліджень; 

 - співпрацю з регіональною владою та некомерційними благодійними 

організаціями; 

 - розроблення прогнозу, планів, проєктів розвитку центру на 

короткостроковий, середньостроковий період; 

 - оцінювання стратегічних можливостей розвитку соціальної служби; 

 - підготовку інформаційних рекламних матеріалів у ЗМІ, забезпечення 

зв’язків із громадськістю. 

Одним із ключових напрямів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи на рівні громади є превенція виникнення складних 

життєвих обставин для її жителів. Цей процес складається з такого: 

моніторинг → виявлення нужденних → патронат → ефективна допомога → 

соціальний результат. 

Важливим напрямом удосконалення роботи з різними категоріями 

населення, але у першу чергу з уразливими, є створення єдиної комп’ютерної 

мережі регіону, міста, селища. Така база даних про чисельність і контингент 

осіб, які потрапили у важку життєву ситуацію, безпосередньо сприятиме 

підвищенню ефективності соціальної роботи, дозволить виключити пропуски 

та дублювання в наданні різних видів допомоги. Систематизація бази даних 
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дозволить оперативно передавати інформацію про рух незахищених верств 

населення, зміну їхнього соціального статусу і в підсумку – забезпечити 

індивідуальний підхід до кожного споживача. 

Модернізацію соціальної роботи на основі аналізу, діагнозу і прогнозу 

необхідно вести постійно, з огляду на всі впливові чинники, стан соціально-

економічної, демографічної, екологічної ситуації в регіоні на даний момент і 

в перспективі. Отримання конкретної інформації дозволить працювати за 

принципом оперативного профілактичного впливу на актуальні соціальні 

проблеми в регіоні, громаді. Приблизний план роботи відділу аналізу та 

прогнозування має такий вигляд:  

1. Розроблення методичного супроводу надання соціальної підтримки. 

2. Організація соціологічних досліджень, моніторингу і виявлення 

категорій сімей, що найбільше потребують допомоги. 

3. Складання бази даних фахівців громади для залучення їх до роботи в 

центрі або до співпраці на громадських засадах. 

4. Реклама діяльності центру (розроблення та друк буклетів, проведення 

серії радіо- і телепередач, випуск рекламних роликів, реклама в соціальних 

мережах). 

5. Розроблення методик соціальної профілактики за прийнятими 

програмами роботи з неблагополучними сім’ями, дітьми та підлітками. 

6. Обґрунтування інноваційних технологій роботи з різними категоріями 

населення. 

7. Вивчення ефективності прийнятих управлінських рішень щодо 

організації соціальних послуг на регіональному та локальному рівнях. 

8. Аналіз роботи відділень центру, надання рекомендацій щодо її 

поліпшення. 

9. Організація професійного навчання та підвищення кваліфікації 

кадрового складу. 

10. Програмне забезпечення роботи центру. 

11. Забезпечення престижу діяльності центру, комерціалізація. 
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12. Встановлення активного зворотного зв’язку з управлінням для 

поліпшення якості обслуговування й ефективності роботи центру. 

13. Створення на базі центру громадських приймалень для населення з 

питань соціального, психологічного і юридичного консультування. 

У контексті соціальної роботи слід вказати на необхідність: 

розроблення переліку індикаторів, що відображають реальні характеристики 

рівня споживання вразливих верств населення; підготовки сучасної методики 

визначення бідності; визначення критеріїв ефективності механізмів 

забезпечення адресності соціальних послуг; розроблення форми обліку при 

виявленні ступеня нужденності сімей і громадян, соціально-демографічних 

характеристик родини, майна та наявності іншої власності, зокрема доходів, 

які важко враховуються; розроблення та упровадження системи соціальних 

рахунків у системі надання соціальних послуг, які є провідним засобом 

переорієнтації бюджетних потоків від підприємств, що надають послуги, до 

громадян, а також соціальних паспортів родини та (або) домогосподарства, 

осіб як потенційних одержувачів соціальних послуг задля створення 

інформаційної бази даних надання соціальних послуг в Україні. 

На національному рівні оцінюється загальна соціальна ефективність 

управління системою соціальної роботи. Основними індикаторами є: 

цілеспрямованість, оснащеність інформаційними та інноваційними 

технологіями, системність підготовки та інформування кадрів, система 

контролю діяльності, програмно-цільова, нормативно-правова і ресурсна 

забезпеченість тощо. 

На регіональному рівні оцінюється спеціальна соціальна ефективність 

управління діяльністю структурних підрозділів галузі, підвідомчих установ, 

фахівців, що характеризується конкретним набором якісних оціночних явищ 

– критеріїв, виражених групою показників. Наприклад, ефективність 

управління установами соціальної підтримки та обслуговування 

характеризується: рівнем підготовки фахівців, застосуванням інформаційних 

та інноваційних технологій, затребуваністю установи, наявністю програм 
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розвитку установи, повнотою розроблення індивідуальних програм 

реабілітації та адаптації клієнтів та ін.  

На місцевому рівні (громади) оцінюється конкретна соціальна 

ефективність управління результатами соціальних послуг і технологій. 

Сукупність вимірювальних категорій-показників і критеріїв оцінює: 

задоволеність клієнта, ступінь його адаптації, реабілітації та інтеграції в 

суспільство, повноту надання соціальних послуг, індивідуальний підхід, 

підвищення самодостатності тощо.  

Разом із цим, на нашу думку, у кожному регіоні необхідно створити 

координаційну раду з представників різних галузей не тільки соціальної 

сфери (освіти, медицини, соціального захисту), але й правохоронної, 

економічної та представників громадського сектору. 

З метою модернізації функціонування механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи ми пропонуємо 

упровадження алгоритму мінімізації впливу негативних чинників, що 

передбачає дотримання певних етапів і процедур. Розгляньмо їх докладніше.  

На першому етапі – аналітичному – складається повний список 

негативних чинників, які на цей момент у той чи інший спосіб впливають на 

державне управління розвитком системи соціальної роботи в конкретній 

громаді. Чинники обов’язково групуються (наприклад, як на рис. 5.4) 

Другий етап – методичний – розраховано на розроблення методики 

оцінювання впливу негативних чинників на державне управління розвитком 

системи соціальної роботи, добір і залучення експертів.  

На третьому етапі – експертному – визначаються найбільш значні 

негативні чинники та вплив їх на державне управління.  

Четвертий етап – підсумковий – планування діяльності з урахуванням 

негативних чинників. 

На четвертому етапі застосовуються технології дії, до яких відносяться 

ресурси ОТГ, основні моделі організації та управління, що забезпечують 

стратегію розвитку системи соціальної роботи за участю місцевих органів 
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влади, недержавного сектору і всього населення в цілому. За основу 

постадійного оцінювання впливу негативних чинників на державне 

управління ми пропонуємо взяти методику оцінювання ризиків, яку 

відповідно адаптовано до наших умов [4]. 

Суть методики постадійного оцінювання негативних чинників полягає 

в послідовному виконанні певних процедур: 

1) визначається перелік чинників для кожної стадії життєвого циклу 

проєкту; 

2) для кожного чинника визначається вірогідність (V) настання події; 

3) оцінюється вага (W) події в досягненні цілей проєкту, 

реформування;  

4) розраховується ступінь негативного впливу дії певного чинника 

(= V*W); 

5) підсумовуються чинники, що діють одночасно. 

Визначення питомої ваги кожного простого чинника в сукупності дії 

всіх чинників. Для оцінювання вірогідності чинників використовуються 

думки експертів. Кожному експерту надається перелік первинних чинників 

та пропонується оцінити вірогідність прояву їх, спираючися на таку систему 

оцінок:  

0 – чинник розглядається як неістотний; 

25 – чинник, швидше за все, не реалізується; 

50 – про настання події нічого конкретного сказати не можна; 

75 – чинник та його негативний вплив швидше за все, проявиться; 

100 – чинник та його негативний вплив, напевно, реалізується.  

Оцінки експертів за кожним із чинників зводяться у середні 

арифметичні, значення яких і використовується в подальших розрахунках. 

Після визначення вірогідності прояву простих чинників проводиться 

інтегральне оцінювання чинника, що здійснюється у два послідовних етапи: 

спочатку визначається оцінка чинника для кожного з етапів проєкту, при 

цьому заздалегідь групуються чинники для складників (композицій): 



444 
 

 

політико-правових, економічних, інформаційних, управлінсько-

організаційних, соціальних та психологічних. 

Після цього можна працювати з об’єднаними чинниками і дати оцінку 

значним негативним чинникам та впливу їх на основі оцінок чинників 

окремих стадій. Для отримання оцінки об’єднаних чинників 

використовується процедура зважування, для якої необхідно визначити вагу, 

з якою кожен простий чинник входить до загального чинника. При цьому 

використовується єдина система ваги для кожної групи (композиції) простих 

чинників. Процедура зважування проводиться за таким принципом: усі 

прості чинники ранжуються за ступенем вагомості; усі чинники з однаковим 

пріоритетом мають однакову вагу. 

Аналізуючи чинники за методикою, що запропонована, 

використовують три пріоритети, відповідно визначаючи максимальне і 

мінімальне значення ваги. Значення ваги визначають так: для першого і 

останнього пріоритету визначають відповідно максимальне та мінімальне 

значення ваги, другий пріоритет є середнім арифметичним між ними. Для 

отримання значення ваги кожного простого чинника приймається 

відношення вагових значень, які відповідають першому і третьому 

пріоритетам та дорівнюють 0,1, а вага простого чинника у третьому 

пріоритеті приймається як 0,01. При використанні середньої арифметичної 

вага одного простого чинника у першому пріоритеті складе 0,1. Вага 

простого чинника у другому пріоритеті відповідно складе 

0,055 = (0,01+0,1)/2. 

У підсумку виділяють найбільш вагомі негативні чинники в кожній 

групі, які й будуть стримувати ефективне функціонування механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи на рівні 

громади. Схему управління системою соціальної роботи на рівні ОТГ [536] з 

урахуванням впливу негативних чинників наведено на рис. 5.11. 
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Рис. 5.11. Схема управління системою соціальної роботи на рівні ОТГ з 

урахуванням впливу негативних чинників 

 

Необхідно звернути особливу увагу на активізацію участі жителів 

громади в управлінні. Громада виступає повноправним суб’єктом 

самоврядування. Сюди входять усі жителі, які постійно мешкають у міському 

або сільському поселенні, мають право і здатність вирішувати питання 

території на сходах, зборах, конференціях або через органи місцевого 

самоврядування, делегуючи їм свої повноваження, здійснюючи контроль 

їхньої діяльності, надаючи органам місцевої влади сприяння та безпосередню 

допомогу. 

Ефективне державне управління на місцевому рівні неможливе без 

реалізації громадських ініціатив. Сьогодні саме населення виступає активним 

суб’єктом соціальних перетворень, що конструюють різноманітні громадські 
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роботи в галузі житлово-комунального господарства, екологічна безпека, 

соціальна безпека, соціальна сфера та ін.). Тому серед основних завдань 
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органів державного управління на рівні громади є формування й розвиток 

громадянських ініціатив: 

 - залучення до участі в національних, регіональних і місцевих 

конкурсах інноваційних проєктів із розвитку громадянського суспільства; 

 - створення інформаційних майданчиків, платформ із формування 

різних аспектів громадянського суспільства в соціальних мережах та ЗМІ; 

 - розвиток соціальної реклами для просування в суспільстві 

філантропічних ідей і цінностей; 

 - привертання широкої суспільної уваги до благодійної діяльності та 

добровільних ініціатив та ін. 

Широке упровадження технологій підвищення громадянської 

активності населення може сприяти самоорганізації жителів у рамках ОТГ з 

метою благоустрою середовища проживання, вирішення соціальних проблем, 

розвитку соціальних послуг та підвищення їхньої якості тощо. 

Ще одним важливим питанням на сучасному етапі розвитку системи 

соціальної роботи з матеріально неблагополучними, найбільш уразливими 

групами населення є подолання недоліків чинної моделі надання адресної 

соціальної допомоги малозабезпеченим у напрямі переходу від пасивної, не 

завжди значущої й ефективної допомоги до системи, що стимулює активну 

участь самих громадян у вирішенні своїх життєвих проблем і зміні свого 

матеріального становища. Усі подібні програми спрямовано на здійснення 

соціальної адаптації вразливих категорій, організації допомоги їм на якісно 

іншому рівні, маючи на меті не тільки матеріально підтримати людину у 

важкий період життя, але й допомогти знайти своє місце в суспільстві та  

трудовій сфері. 

Порівняно з пільгами адресна допомога має низку переваг, а саме: вона 

краще забезпечує соціальну справедливість, оскільки неодмінною умовою її 

надання є малозабезпеченість. Отже, держава підтримуватиме лише тих, хто 

найбільше цього потребує; адресна допомога ефективніша, оскільки її 

цільовий характер дає змогу не розпорошувати ресурси, а спрямовувати їх 
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тим особам і на ті цілі, які є пріоритетними [339, 367]. Це дає можливість 

збільшити підтримку тим, хто найбільш її потребує за інших рівних умов; 

адресна допомога забезпечує ринкові розрахунки між різними економічними 

агентами, що сприяє поліпшенню фінансового стану підприємств – надавачів 

пільгових послуг; адресна допомога сприяє економії, оскільки завжди 

обмежена, на відміну від пільг, обсяги споживання яких не завжди нормовані 

[10].  

У світовій практиці існує такий поділ методів адресності: 

- прямого оцінювання; бальний метод оцінки нужденності; 

- метод забезпечення адресності силами громадськості; 

- метод забезпечення адресності за категорійним принципом; 

- метод самовідбору.  

На сьогодні в Україні єдиного визначеного методу або плану реалізації 

найбільш результативної адресності соціальної допомоги не існує. 

Для переходу до розподілу соціальної допомоги за принципом 

адресності з метою оптимізації видатків на соціальний захист населення 

необхідно: 

- на законодавчому рівні визначити категорії отримувачів соціальної 

допомоги;  

- розробити та ввести в дію систему перевірки матеріального становища 

та дійсного рівня потреби в допомозі; 

- ввести єдину базу даних отримувачів соціальної допомоги; 

- проводити на постійній основі інформування населення щодо видів, 

умов та обсягів отримання соціальної допомоги; 
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- запровадити систему стандартизації соціальної допомоги, що 

удосконалить механізм управління соціальною допомогою та вплине на її 

ефективність [399].  

Водночас ступінь ефективності системи соціальної роботи населення 

може бути визначено за допомогою аналізу як об’єктивних наслідків 

реалізації державних послуг у сфері соціального захисту, так і суб’єктивної 

оцінки якості роботи державних органів, які розробляють політику і 

здійснюють управління в соціальній сфері. Як об’єктивний показник, що 

свідчить про низьку ефективність державної політики у сфері соціального 

захисту населення, можна розглядати характерні для нашої країни масштаби 

бідності, а також інші чинники, що відображають рівень соціальної ексклюзії 

представників різних соціальних груп. У ситуації, що склалася, держава та 

інші суб’єкти соціальної політики повинні створити умови для реалізації того 

трудового потенціалу, який є в українському суспільстві, і допомогти людям 

набути навичок роботи в ринковому середовищі. Вирішити цю проблему 

можливо, зокрема, за допомогою упровадження в систему соціальної роботи 

населення адресної соціальної допомоги нужденним громадянам. 

Якщо звернутися до досвіду дотримання принципу адресності 

європейських країн, то надання соціальної підтримки соціально вразливим 

громадянам пов’язується нині з умовою укладення соціального контракту, 

що зобов’язує одержувача соціальної допомоги активно включатися в пошук 

шляхів виходу з важкої ситуації, пов’язаної переважно з відсутністю 

постійної роботи. 

В українському суспільстві перехід до надання населенню адресної 

соціальної підтримки, заснованої на системі соціальних контрактів, 

передбачає, з одного боку, максимально точне визначення реальних потреб 

сімей та самотніх громадян, для чого необхідна якомога точніша оцінка 

їхньої матеріальної забезпеченості, контроль з боку органів соціального 

захисту за її зміною, а з іншого – надання адресної соціальної допомоги в 
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такому розмірі і на таких умовах, щоб це не провокувало утриманські 

настрої, особливо в сім’ях, де є працездатні члени сім’ї.  

Насамперед у сучасних реаліях на етапі розвитку системи соціальної 

роботи з матеріально неблагополучними, найбільш уразливими групами 

населення основним завданням є подолання недоліків чинної моделі надання 

адресної соціальної допомоги малозабезпеченим в напрямі переходу від 

пасивної, не завжди значущої та ефективної допомоги до системи, що 

стимулює активну участь сімей у вирішенні своїх життєвих проблем і зміні 

свого матеріального становища. Багаторічний позитивний європейський 

досвід доводить, що подібні програми соціальної адаптації сімей та осіб, 

організації допомоги їм на якісно іншому рівні, маючи на меті допомогти 

знайти своє місце в суспільстві і в трудовій сфері, дуже ефективні у 

транзитивний період. 

Таким чином, адресуючи систему соціальної роботи можна, з одного 

боку, істотно збільшити здатність цієї системи, щоб забезпечити допомогою 

саме тих, хто її потребує, а з другого боку – унеможливити доступ до коштів, 

що передбачені на надання соціальної допомоги, тих, кому вона не 

призначена. Саме адресність є тією дієвою силою у боротьбі з цими 

проблемами, що сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів, 

знизить рівень зловживань соціальною допомогою та числа найнужденніших. 

Узагальнення результатів проведеного дослідження дозволяє 

виокремити найбільш вагомі, на нашу думку, завдання, заходи, принципи 

діяльності органів державного управління, що сприятимуть модернізації 

основних механізмів (організаційного, нормативно-правового, фінансового, 

кадрово-мотиваційного, інформаційного) державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства і скласти 

підсумкову відповідну концептуальну схему (рис. 5.12).  

Модернізація механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства в цілому складається 

на основі нормативно закріпленого розмежування повноважень; враховує 
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нові методи і механізми управління (стратегічне планування, програмно-

цільове фінансування й управління за результатами, соціально-технологічний 

підхід тощо), зокрема в рамках оптимізації бюджетних витрат; упровадження 

дієвих інноваційних інструментів державного управління та доступних 

електронних сервісів та ін. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Концептуальна схема модернізації механізмів державного управління розвитком системи соціальної 
роботи в умовах транзитивного суспільства 
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- відповідність до норм і стандартів ЄС; 
- інституціалізація та реформування системи 

соціальної роботи; 
- запровадження інновацій та новацій;  
- упровадження дієвої системи моніторингу і 

контролю; 
- мінімізація негативного впливу внутрішніх 

чинників 
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Мета: оптимізація механізмів 
державного управління 
розвитком системою соціальної 
роботи в умовах транзитивного 
суспільства 

Міжнародні 
партнери 

Методи, важелі: 
програмно-цільові, організаційно-координаційні, 
науково-прикладні, соціально-технологічні 

Мультимодальна 
 система соціальної роботи 

Принципи: 
гуманізму, демократизму, системності, субсидіарності, 
оперативної самостійності, адресності, диференціації, 
відповідальності, соціального добробуту, оптимізації, 
пошуку альтернатив, імпаурменту, емерджентності, 
контролінгу та ін. 

Інструменти: 
соціальне замовлення, публічні закупівлі, конкурси 
проєктів, «гроші за клієнтом», ДПП, соціальне 
підприємництво, деконцентрація  (аутсорсинг), 
бенчмаркінг, приватизація та запровадження 
економічних механізмів регулювання 
управлінських процесів і сервісне адміністрування, 
сучасні електронні сервіси тощо 

Матриця ресурсів: 
матеріальні, кадрові, 
інфраструктурні, додаткові 

 
Алгоритм мінімізації 
негативного впливу 

чинників 
Механізми державного 

управління системою соціальної 
роботи 

Нормативно-правовий: 
усунення правових колізій; 
запровадження європейських 
соціальних стандартів; 
координація та узгодження 
відповідної законотворчої 
діяльності; 
система стандартизації 
соціальної допомоги; 
упорядкування кількості 
пільгових категорій і створення 
єдиної бази та контролю 

Організаційний: 
координаційна рада з представників 
різних галузей; 
узгодження загальнодержавних, 
регіональних та місцевих концепцій, 
стратегій та програм; 
інституціалізація системи соціальної 
роботи у сільській місцевості; 
ДІ  закладів системи соціальної роботи; 
технологія успішної реалізації реформи 
державного управління; 
єдині центри надання соціальних послуг 

Ресурсний: 

Інформаційний: 
електронний довідник 
соціальної роботи; 
запровадження 
бенчмаркінгу; 
електронні сервіси; 
інтегрована інформаційно-
аналітична система; 
розвиток громадянських 
ініциатив 

Фінансовий: 
консолідований бюджет 
соціального захисту 
населення; 
створення ринку 
соціальних послуг; 
конкурси грантів; 
фандрейзинг; 
залучення додаткових 
коштів у соціальну сферу 
(соціальні інвестиції) 

Кадрово-мотиваційний: 
докторантура за спеціальністю 
231 «Соціальна робота» та 
спеціалізовані вчені ради; 
Центр підвищення кваліфікації; 
держзамовлення на соціальних 
працівників і соціальних 
менеджерів; 
сертифікація кадрів; 
гідні соціальні гарантії 

Результат: система управління, яка швидко реагує на соціально-економічні зміни; сприймає реформаторські впливи соціальної сфери; має гнучку 
структуру, затверджує дієві соціальні програми, концепції і стратегії; транспарентна і відкрита для застосування новітніх ІКТ, враховує об’єктивні та 
суб’єктивні умови формування з урахуванням транзитивного складника, ґрунтується на диференційованому, адресному підході для надання якісних 

соціальних послуг 
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Напрями, завдання, заходи, принципи діяльності органів державного 

управління, що сприятимуть модернізації й удосконаленню основних 

механізмів державного управління розвитком системи соціальної роботи в 

умовах транзитивного суспільства, за підсумком нами сформулювані у 

вигляді стислого переліку:  

1. Доступність послуг, прозорість процесу їхнього надання, захист прав 

отримувачів забезпечується: 

- через запровадження звернення за соціальними послугами в 

електронному форматі;  

- встановлення чітких термінів розгляду звернень за послугами;  

- функціонування реєстру надавачів соціальних послуг будь-якої форми 

власності, які відповідають встановленим вимогам («м’яке ліцензування» – 

досвід Болгарії);  

- надання послуг відповідно до затверджених державних стандартів 

надання соціальних послуг на підставі договорів із зобов’язаннями та 

відповідальністю;  

- запровадження європейських соціальних стандартів; 

- дотримання принципу транспарентності та суспільного діалогу; 

- подолання і недопущення виникнення різких територіальних 

відмінностей у рівнях надання благ і послуг групам і верствам населення 

галузями соціальної інфраструктури; 

- аналіз досвіду надання соціальних послуг та його оприлюднення, 

моніторинг та оцінка якості;  

- запровадження послуги екстреного втручання без оформлення 

додаткових документів, укладання договорів та ін.; 

- визначення мінімального базового комплексу послуг на рівні громади – 

вивчення потреб особи, консультування, організація надання допомоги у 

вирішенні проблем; 

- упроваджування нових інформаційних технологій в організацію 

соціальних служб та управління ними; 
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- забезпечення поінформованості населення про систему допомоги та 

мережу соціальних структур для вразливих груп населення. 

2. Адресність соціальних послуг забезпечується шляхом:  

- встановлення нових підходів до оплати соціальних послуг – виходячи з 

доходу громадянина, а не наявності у нього родичів (сьогодні безоплатно 

послуги отримують самотні громадяни похилого віку, інваліди. Такий підхід 

існує в інших країнах, зокрема в Болгарії, Литві, Франції);  

- запровадження диференційованої оплати соціальних послуг, 

враховуючи доходи громадян (досвід Литви, Болгарії) та чіткого переліку 

безоплатних соціальних послуг (інформування, консультування, надання 

притулку, представництво інтересів, екстрені (кризові), сурдопереклад, 

тифлосурдопереклад, натуральна допомога); 

- встановлення чітких та вичерпних підстав для визначення складних 

життєвих обставин, що сприятиме оптимізації чисельності осіб, які можуть 

отримувати послуги; 

- можливість створення єдиного центру надання соціальних послуг для 

різних категорій населення, що забезпечить комплексність надання послуг, 

оптимізацію чинної мережі, усуне дублювання функцій, зробить їх зручними 

для громадян та керівників району, громади; 

- можливість створення інтегрованих систем даних, які пов’язують дані 

про соціальні послуги по всій соціальній сфері, щоб допомогти інформувати і 

відслідковувати рішення з управління справами осіб, яким надається 

соціальна допомога; 

- упорядкування кількості пільгових категорій шляхом монетизації і 

створення єдиної бази та контролю. 

3. Сприяння створенню ринку соціальних послуг, підтримка НДО 

забезпечується:  

- через компенсацію вартості послуг недержавним надавачам, які уклали 

договір з місцевими органами влади; 

- упровадження соціального замовлення;  
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- залучення органів самоорганізації населення до надання соціальних 

послуг;  

- закупівлю соціальних послуг за загальними процедурами; 

- встановлення єдиних вимог до надавачів будь-якої форми власності; 

- залучення додаткових коштів у соціальну сферу (соціальні інвестиції). 

4. Удосконалення управління системою в умовах децентралізації та 

оптимізація видатків забезпечується шляхом:  

- розподілу повноважень центральних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади;  

- повернення до практики функціонування єдиного центрального 

уповноваженого органу у справах сім’ї, дітей та молоді; 

- відстеження термінів і якості виконання стратегій, пов’язаних із 

соціальною сферою; 

- розроблення концепції з розвитку соціальних послуг у сільських 

громадах; 

- запровадження етапів управління системою як взаємопов’язаних 

процесів (повний цикл): визначення потреб населення в послугах та 

пріоритетів; розроблення та виконання регіональних, міських програм з 

урахуванням пріоритетів; організація, фінансування та надання соціальних 

послуг; постійний моніторинг, контроль та оцінка якості; 

- створення координаційної ради на рівні регіону з метою формування й 

розвитку ефективної мультимодальної системи соціальної роботи у громадах 

із представників соціальної сфери, інших сфер, НДО;  

- забезпечення ресурсного поєднання програм розвитку соціальної 

інфраструктури території з їхніми реальними матеріально-фінансовими 

можливостями; 

- встановлення чітких та вичерпних підстав для визначення складних 

життєвих обставин, що сприятиме оптимізації чисельності осіб, які можуть 

отримувати послуги; 

- розвиток інноваційних форм діяльності закладів соціальної сфери; 
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- продовження реформування соціальної сфери з чітким відслідкуванням 

проміжних і кінцевих результатів;  

- можливість створення єдиного центру надання соціальних послуг для 

різних категорій населення, що забезпечить комплексність надання послуг, 

усунення дублювання функцій, зручність для громадян та керівників району 

(міста), оптимізацію чинної мережі; 

- запровадження послуг із запобігання складним життєвим обставинам 

та раннього втручання; 

- упровадження бенчмаркінгу в управлінську практику; 

- збільшення фінансування державних соціальних програм. 

5. Єдині підходи в організації роботи системи соціальної роботи 

забезпечуються:  

- через прийняття Соціального кодексу; 

- визначення єдиної термінології та нової класифікації послуг з 

урахуванням її мети, складності, місця та терміну надання;  

- забезпечення взаємоузгодженості єдиних реєстрів надавачів та 

отримувачів соціальних послуг; 

- створення інформаційної системи надання соціальних послуг; 

- запровадження статистичної звітності з напрямів надання і результатів 

різних напрямів соціальної роботи; 

- розподіл повноважень органів влади та надавачів соціальних послуг, 

визначення прав та обов’язків отримувачів цих послуг;  

- забезпечення участі зацікавлених сторін (надавачів, отримувачів, 

членів громад) на всіх етапах підготовки та надання соціальних послуг; 

- визначення структури системи соціальної роботи та етапів управління 

нею; 

- усунення правових колізій у чинному законодавстві, зокрема у двох 

базових законах – «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю»;  
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- створення електронного довідника з питань нормативно-правового 

регулювання соціальної роботи; 

- дотримання єдиного алгоритму надання послуг людині з будь-якою 

проблемою – «ведення випадку», що відповідатиме основам соціальної 

роботи; 

- формування консолідованого бюджету соціального захисту населення; 

- провадження системного громадського контролю за наданням 

соціальних послуг. 

6. Формування професійного кадрового складу органів державного 

управління і працівників системи соціальної роботи забезпечується: 

- через сертифікацію кадрів; 

- підготовку, навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів 

(держслужбовців, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, 

соціальних менеджерів та ін.); 

- введення гідних соціальних гарантій: заробітна плата, безпечні умови 

праці, пенсійне забезпечення, соціальне страхування тощо;  

- упровадження системи статусних стимулів: службова кар’єра, 

підвищення кваліфікації, професійне навчання, визнання найкращих практик, 

нагороди та присвоєння почесних титулів і звань; 

- введення держзамовлення на соціальних працівників і соціальних 

менеджерів; 

- зацікавлена та активна участь провідних науковців та експертів-

фахівців у підвищенні ефективності державного управління розвитком 

системи соціальної роботи; 

- забезпечення якісного зростання системи соціальної роботи на основі 

практикоорієнтованих наукових досліджень і захист докторських дисертацій. 

Проте слід зазначити, кожна територіальна громада повинна: 

визначити пріоритети щодо розвитку системи соціальних послуг відповідно 

до потреб мешканців громади;  сформувати власну мультимодальну систему 
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соціальної роботи з надання підтримки і якісних соціальних послуг не тільки 

вразливим категоріям населення, а й усім, хто на це потребує. 

Таким чином, модернізація нормативно-правового, організаційного, 

фінансового, інформаційного та кадрово-мотиваційного механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи в умовах 

транзитивного суспільства передбачає: узгодження та координацію дій 

різних суб’єктів (органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

громадського сектора); інтеграцію зусиль, засобів та можливостей державних 

інституцій і неурядових організацій; розроблення та упровадження дієвих 

механізмів міжсекторного партнерства щодо забезпечення соціальних 

гарантій і захисту прав соціально вразливих категорій громадян, створення 

умов для адаптації їх у соціальному середовищі; упровадження 

мультимодальної системи соціальної роботи; підвищення ефективності 

функціонування соціальних служб; забезпечення належного професійного 

рівня фахівців соціальної роботи; оптимізацію системи соціальних послуг на 

рівні територіальної громади; упровадження інноваційних соціальних 

технологій; використання альтернативних джерел надання та фінансування 

соціальних послуг та ін. 

 

Висновки до розділу 5 

 

З урахуванням впливу транзитивного складника на державне 

управління розвитком системою соціальної роботи авторську резонансну 

модель транзиції, відповідно до якої соціальний процес проходить не 

рівномірно, а піддаючись коливанням різної сили, що дало підстави для 

виділення трьох типів транзиції (підмоделей) соціального процесу: кризової, 

динамічної та умовно стабільної. Розкрито зміст основних стадій транзиції 

українського суспільства і основні характеристики державного управління на 

цих стадіях. 
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З урахуванням структурних трансформацій усіх сфер життєдіяльності, 

система соціальної роботи в сучасних умовах все більше набуває 

міжінституціонального, інтегративного та мультимодального характеру, тому 

запропоновано створення мультимодальної системи соціальної роботи на 

регіональному та місцевому рівнях. При цьому модальність системи 

соціальної роботи полягає в швидкому реагуванні з боку органів державного 

управління й наданні соціальних послуг на запити і потреби населення 

громади шляхом задіяння різних каналів та заповнення матриці ресурсів. 

Доведено, що мультимодальна система соціальної роботи дозволяє 

створити широкий спектр напрямів, методів та технологій і мобілізувати 

потенціал громади не тільки на надання соціальної підтримки та 

обслуговування, але й на запобігання виникненню нових гострих соціальних 

проблем. Це можливо завдяки не тільки активізації мешканців громади, але й 

упровадженню соціального навчання; створенню задовільних, належних 

умов для професійної самореалізації з урахуванням негативних чинників, що 

можуть зумовити складні життєві обставини; комбінації оптимальних засобів 

організації надання соціальних послуг; єдності та кооперації усіх ланок 

органів державного управління. 

Обґрунтовано загальну концептуальну схему модернізації механізмів 

державного управління розвитком системою соціальної роботи в умовах 

транзитивного суспільства, що включає засади теоретико-методологічні 

(мета, принципи) та практичні (пріоритетні напрями вирішення соціальних 

проблем з урахуванням негативного впливу чинників), охарактеризовано 

їхню сутність. Розглянуто конкретні завдання з кожного напряму 

удосконалення механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи. 

Отже, концептуальні засади модернізації механізмів державного 

управління розвитком мультимодальної системи соціальної роботи 

охоплюють цілу низку методів, способів, прийомів та інструментів 
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управління, які враховують специфічні особливості соціальної політики 

завдяки використанню системного підходу з ознакою цілісності. 

Виокремлено чинники (політико-правові, соціальні, економічні, 

інформаційні, психологічні, управлінсько-організаційні), що негативно 

впливають на результативність реформування державного управління 

розвитком системи соціальної роботи.  

Доведено, що диверсифікація негативного впливу чинників передбачає 

розподіл управлінських дій між партнерами, у просторі дій і операцій. 

Зазначений метод передбачає використання в управлінні принципів 

соціального партнерства, що дозволить залучити до процесу мінімізації 

негативних чинників всі рівні державного і муніципального управління, а 

також жителів громади. 

Обґрунтовано використання соціально-технологічного підходу для 

оптимізації організаційного та ресурсного механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи та запровадження дієвих інструментів 

державного управління в систему соціальної роботи (соціальне замовлення, 

публічні закупівлі, конкурси проєктів, «гроші за клієнтом», ДПП, соціальне 

підприємництво, деконцентрація (аутсорсинг), бенчмаркінг, приватизація та 

запровадження економічних механізмів регулювання управлінських процесів 

і сервісне адміністрування, сучасні електронні сервіси тощо) з визначенням 

етапів та послідовності упровадження. 

Приділено увагу розробленню індикаторів та чинників в оцінюванні 

стану та якості соціальних послуг на всіх рівнях державного управління. 

Обґрунтовано, що моніторинг та оцінювання державного управління 

розвитком системи соціальної роботи повинні мати обов’язковий, плановий, 

незалежний характер. Основна мета цього процесу містить низку підцілей: 

підтвердження факту надання послуги та дотримання стандартів надання 

послуг; наявність альтернативних ефективних управлінських дій та 

тестування нових рішень; оцінка успішності, доцільності, корисності та 
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тривалості результатів наданих послуг; наявність законних підстав, що 

соціальна допомога була необхідною. 

Розроблено етапи упровадження алгоритму мінімізації впливу 

негативних чинників, що передбачають дотримання певних процедур та схем 

управління системою соціальної роботи на рівні ОТГ з урахуванням впливу 

негативних чинників. 

Зазначено, що концептуальні засади модернізації механізмів 

державного управління розвитком мультимодальної системи соціальної 

роботи охоплює низку методів, способів, прийомів та інструментів 

управління, які враховують специфічні особливості соціальної політики 

завдяки використанню системного підходу з ознакою цілісності. 

Узагальнено завдання, заходи, принципи діяльності органів державного 

управління, що сприятимуть удосконаленню основних механізмів 

(організаційного, нормативно-правового, фінансового, кадрово-

мотиваційного, інформаційного) державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. 

Основні положення та наукові результати цього розділу викладено в 

роботах: [260, 309, 320, 321, 326, 329, 337, 339, 348, 353, 358, 359, 366, 367, 

731]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У межах дисертаційної роботи розв’язано актуальну для галузі науки 

державного управління науково-прикладну проблему, що полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і розробки практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. 

Дослідження теоретико-методологічних засад національного та 

європейського розвитку нормативно-правового, організаційного, 

фінансового, кадрово-мотиваційного та інформаційного механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи в умовах 

транзитивного суспільства, аналіз, узагальнення отриманих наукових 

результатів дозволили сформулювати висновки теоретичного та науково-

прикладного характеру, що віддзеркалюють вирішення поставлених завдань 

дослідження відповідно до заявленої мети.  

1. Уточнено зміст базових понять дисертаційного дослідження: 

«соціальна робота», «місія соціальної роботи», «система соціальної роботи», 

«механізм державного управління», «державне управління розвитком 

системи соціальної роботи на рівні об’єднаної територіальної громади», 

«інновація». Сформульовано власне визначення змісту поняття «державне 

управління розвитком системи соціальної роботи», яке полягає в тому, що 

держава систематично впливає на процеси організації й розвитку соціальної 

допомоги та підтримки населення через державні й муніципальні установи, 

громадські та благодійні організації, керівників і фахівців із метою 

керівництва виробництвом соціальних послуг, спрямованих на мінімізацію 

шкоди від існування соціальних проблем і активізацію потенціалу 

суспільства, усунення перешкод для адаптації й інтеграції малозахищених 

людей у соціумі, з урахуванням наявних економічних можливостей органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Виокремлено особливості 
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державного управління розвитком системи соціальної роботи як на 

регіональному, так і на місцевому рівні – в ОТГ, що проявляються в 

координації, гармонізації фундаментальних взаємодій, удосконаленні 

структури системи соціальної роботи та контролю  надання соціальних 

послуг і вимагає участі в управлінні нею великої кількості суб’єктів 

державної влади на всіх рівнях її організації. 

2. Розкрито сутність інституціалізації системи соціальної роботи та 

виявлено низку проблемних питань і недоліків державного управління 

інституціалізацією системи соціальної роботи. Простежено і систематизовано 

генезу інституціалізації соціальної роботи як професійної діяльності в 

Україні і відзначено дискретність цього процесу. Зазначено, що як вид 

практичної діяльності соціальна робота розвивалася безперервно, а 

становлення професійних та наукових основ зазнавало неодноразових 

коливань. Сформульовано головну мету інституціалізації соціальної роботи в 

Україні як напрацювання механізму, що уможливлює забезпечення 

постійного й нормального функціонування органів державного управління з 

чіткими, виконуваними та корисними рішеннями на кожному системному 

рівні. 

Удосконалено зміст системи взаємозв’язків державної соціальної 

політики і системи соціальної роботи. Визначено, що концептуальні засади 

соціальної політики, її зміст послуговують організаційною основою для 

соціальної роботи, яка виступає інструментом для створення благополучних 

належних умов щодо формування й упровадження активної економічної 

позиції для всіх категорій населення держави. Доведено і доповнено 

управлінсько-розпоряджувальним компонентом взаємодію державної 

соціальної політики і системи соціальної роботи поряд з уже відомими 

науково-пізнавальним та практично-організаційним компонентами, що 

робить можливою одночасну реалізацію цілей загальнодержавної та 

регіональної соціальної політики, заснованої на законодавчо встановлених 
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імперативах, що визначають реальний рівень життя, соціального добробуту, 

зайнятості населення, його соціальної підтримки. 

3. Проаналізовано і впорядковувано численні теорії та концептуальні 

підходи державного управління. Встановлено критерії цінності тієї чи іншої 

концепції, зокрема: залежність змісту соціальної роботи від соціальної 

політики держави; слушність, структурна повнота та завершеність системи 

органів управління соціальною роботою; професійна компетентність 

державних службовців; здатність системи державного управління адекватно 

реагувати на зміни в перехідний період.  

Обґрунтовано вплив транзиції на державне управління розвитком 

системи соціальної роботи. Запропоновано авторську транзитивну концепцію 

державного управління розвитком системи соціальної роботи з відповідними 

структурними компонентами, сутність якої полягає в поданні соціальної 

роботи на локальному рівні (в окремій громаді) як взаємодії членів ОТГ, 

закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування і 

місцевих органів виконавчої влади. Розвинуто концепти про нерівномірність 

перебігу соціального процесу в період транзиції з точки зору змістового 

наповнення тих впливів запропонованої резонансної моделі, що 

відбуваються, на підставі чого охарактеризовано особливості та наслідки 

державного управління в різних підмоделях транзитивного соціального 

процесу. 

4. Проаналізовано сучасний стан організаційного, нормативно-

правового, ресурсного механізмів державного управління соціальною 

роботою, взаємопов’язаність їх і розроблено загальну систему державного 

управління соціальною роботою в Україні. Виявлено низку невирішених 

проблем у правовому, економічному, кадровому, мотиваційному та 

інформаційному аспектах. Удосконалено науково-методичний підхід до 

аналізу чинних механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи. Доведено, на основі узагальнення та систематизації 

нормативно-правових актів для різних рівнів управління, що головну роль 
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відіграє нормативно-правовий механізм державного управління розвитком 

системи соціальної роботи, ефективність функціонування якого сприяє 

упорядкуванню надання соціальної підтримки пільговим категоріям 

населення на засадах доступності і транспарентності. 

Розкрито територіальні відмінності та властивості реалізації 

організаційного та ресурсного механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в сільській та міській місцевостях. Визначено 

низку суттєвих державноуправлінських важелів соціального вирівнювання в 

міській і сільській громадах: активізація участі населення в управлінні; 

здійснення чіткого розмежування функцій і повноважень центральних та 

місцевих органів державного управління у сфері розвитку сільських 

територій; забезпечення стабільної державної підтримки функціонування 

установ і організацій соціальної інфраструктури; співробітництво 

представників місцевого самоврядування з медичними, освітніми і 

правоохоронними закладами; забезпечення адекватного фінансування; 

залучення кваліфікованих фахівців тощо. 

Показано необхідність і актуальність залучення неурядових структур, 

зокрема ГО, до роботи із вразливими категоріями населення (зокрема, ВПО 

та учасниками АТО/ООС), обґрунтовано переваги і недоліки такого 

залучення і самих організацій. Виконано порівняння досвіду державних та 

недержавних організацій у наданні соціальних послуг, проаналізовано 

інституційні умови для здійснення їх суб’єктами соціальної роботи. 

Визначено та класифіковано механізми взаємодії органів державного 

управління та ОГС – соціальне замовлення, соціальне партнерство, міські 

цільові програми, ДПП, соціальне підприємництво; встановлено перешкоди 

та перспективи розвитку їх в Україні. 

Виділено перспективні можливості і напрями міжсекторального 

партнерства: розвиток чинних державних програм із надання соціальних 

послуг у межах Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 рр., які враховують ресурси та потенціал 
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держави, НДО та міжнародних донорів; формування місцевого рівня 

партнерства, соціального підприємництва; співпраця між ГО та державою на 

підставі контрактів. 

5. У процесі узагальнення європейського досвіду 

державноуправлінської діяльності у сфері соціальної роботи виявлено, як 

стратегічну для ЄС ідею держави загального добробуту втілено в різних 

національних моделях соціальної роботи. Окреслено й узагальнено 

європейський досвід залучення НДО та застосування різних форм 

співробітництва з громадськістю до надання соціальних послуг. Вивчено 

особливості та етапи реформування механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи у транзитивних країнах ЄС, оскільки 

цей досвід найбільш актуальний сьогодні для українського транзитивного 

суспільства.  

Досліджено основні тенденції становлення європейських моделей 

державноуправлінської діяльності у сфері соціальної роботи та соціальної 

політики з урахуванням реформ, як-от: дотримання соціальних стандартів та 

базових соціальних гарантій в усіх країнах ЄС; швидка поширюваність 

позитивних напрямів і практик соціальної роботи, вплив на соціально-

правовий захист та систему соціальної роботи загалом недержавних 

міжнаціональних (міжнародних) організацій. Показано, що три умови – 

стандартизація послуг, поширення найліпших практик соціальної роботи та 

залучення міжнародних ресурсів – є запорукою успішності реформи системи 

соціальної роботи в Україні. 

Проаналізовано наслідки упровадження NPM за європейськими 

регіонами і визначено ключові властивості, кардинальні напрями 

адміністративних реформ, що здійснювались у кожній країні ЄС, 

удосконалення головних взаємопов’язаних складників системи державного 

управління, до яких відносяться: інституції; принципи і процедури, процеси і 

механізми координації співробітництва; кадровий потенціал.  



466 
 

 

Зазначено, що успішним досвідом ЄС у сфері соціальної роботи є 

запровадження принципів NPM і таких ефективних управлінських 

інструментів, як CAF, оцінювання стану інституційного розвитку (OMC), 

вимірювання координаційної спроможності системи державного управління 

(MCS), різні види співпраці (TWINNING, SIGMA). 

Доведено, що європейська модель ДІ системи соціальної роботи з 

людьми літнього віку, дітьми, які перебувають у державних інтернатних 

закладах, на сьогодні є найбільш збалансованою та ефективною. 

Обґрунтовано, що окремі інструменти NPM – інформатизація, 

дебюрократизація, децентралізація, деконцентрація (аутсорсинг) 

агенсифікація (створення спеціальних агенцій), ДПП, бенчмаркінг 

(безупинний систематичний пошук і упровадження найкращих практик 

надання публічних і соціальних послуг); вимірювання продуктивності 

реформ, громадських ініціатив щодо управління та модернізації; 

застосування інструментів управління якістю та апробація їх у державному 

управлінні розвитком системи соціальної роботи в Україні – сприятимуть як 

ефективному реформуванню, так і підвищенню якості 

державноуправлінських рішень на всіх щаблях системи соціальної роботи. 

6. Проаналізовано актуальне законодавче та організаційне забезпечення 

соціальних послуг у контексті реформи децентралізації та обґрунтовано 

необхідність удосконалення системи контролю та організації зворотного 

зв’язку за рахунок диференціації функцій органів державного управління на 

всіх рівнях управління у сфері соціальної роботи. Акцентовано на 

функціональному наповненні повноважень органів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи на рівні громади як такому, що 

перебуває на початку свого становлення, і запропоновано конкретні 

управлінські інструменти та важелі для вирішення завдань розвитку надання 

соціальних послуг на рівні громад. 

У результаті аналізу різних напрямів перебігу реформи ДІ відзначено, 

що за напрямом «соціальні послуги для дітей, які залишилися без 
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батьківського піклування», державою був узятий курс на максимальне 

зменшення кількості великих інтернатних установ на користь прийомних та 

патронатних родин; запровадження послуг із підтримки дітей та сімей у 

громадах для запобігання розлученню дітей із батьками; забезпечення 

соціального включення випускників інтернатних закладів. Запропоновано 

удосконалити прийнятий алгоритм ДІ соціального обслуговування, що 

дозволить вплинути як на якість підготовчого етапу, на якому формуються 

стратегічні завдання та розробляються загальні алгоритми для роботи 

соціальних служб, так і на якість практичного (упроваджувального) етапу, де 

формуються тактичні процедури організації, моніторингу та контролю 

забезпечення потреб осіб похилого віку. 

7. Узагальнено і систематизовано сучасні інструменти механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи, левову частку 

яких спрямовано на диджиталізацію державного управління та спрощення 

отримання якісних соціальних послуг, і поділено їх на новаційні та 

інноваційні, які класифіковано за критеріями упровадження до різних 

підгалузей соціальної галузі та впливу на механізми державного управління: 

електронні сервіси, структурно-організаційні та фінансові інструменти. 

Запропоновано інструменти диверсифікації соціальної допомоги 

(соціального обслуговування) та розкрито властивості соціального 

замовлення.  

Удосконалено методику проведення системного моніторингу, 

контролю та оцінювання якості соціальних послуг на всіх рівнях управління 

з використанням програмно-цільового методу. Побудовано авторську схему 

моніторингу системи соціальної роботи з виокремленням конкретних 

завдань, показників, а також визначенням очікуваних результатів на кожному 

управлінському рівні. Доведено доцільність запровадження громадського 

моніторингу ефективності та результативності державного управління 

розвитком системи соціальної роботи, що здійснюється НДО на замовлення. 
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8. Розроблено і запропоновано авторську концептуальну схему 

модернізації механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства на регіональному і 

місцевому рівнях: теоретико-методологічні (мета, головні принципи) та 

практичні (пріоритетні напрями удосконалення з урахуванням впливу 

негативних факторів). Розкрито сутність центральних принципів 

удосконалення державного управління розвитком системи соціальної роботи: 

гуманізму, демократизму, системності, субсидіарності, оперативної 

самостійності, диференціації, відповідальності, соціального добробуту, 

оптимізації, пошуку альтернатив, імпаурменту, емерджентності, контролінгу.  

Виокремлено пріоритетні напрями удосконалення механізмів 

державного управління, які дозволять підняти на новий якісний рівень 

національну систему соціальної роботи: 1) приведення системи у 

відповідність до норм і стандартів ЄС; 2) подальша інституціалізація та 

реформування системи на основі концепції сталого розвитку; 3) 

упровадження інноваційних та новаційних інструментів державного 

управління; 4) введення дієвої системи моніторингу і контролю з боку 

органів державного управління; 5) виявлення внутрішніх чинників та 

мінімізація негативного впливу їх на державне управління розвитком 

системи соціальної роботи. Деталізовано завдання, які необхідно виконати з 

кожного напряму для модернізації механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства.  

9. Запропоновано упровадження авторської мультимодальної системи 

соціальної роботи, сутність якої полягає у швидкому реагуванні з боку 

органів державного управління й наданні якісних соціальних послуг на 

запити і відповідно до потреб населення громади шляхом задіяння різних 

каналів заповнення матриці ресурсів та використання всіх потенційних і 

залучених можливостей, а також алгоритм її застосування на регіональному 

та місцевому рівнях. 
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Доведено, що мультимодальна система соціальної роботи ґрунтується 

на низці структуроутворювальних принципів і підходів, серед яких провідне 

місце посідають диференційований та адресний, що передбачають 

відмінності у виборі мети, завдань, форм, методів і важелів 

державноуправлінської діяльності залежно від ступеня економічної 

самостійності тих, хто потребує соціальних послуг.  

Обґрунтовано, що для мультимодальної системи необхідна система 

управління, яка здатна швидко реагувати на соціально-економічні зміни; 

сприймати реформаторські впливи соціальної сфери; мати гнучку структуру і 

слушність щодо створення надсистемних надбудов з метою оптимізації, 

оцінювання, моніторингу, контролю і коригування прийнятих соціальних 

програм; бути транспарентною й відкритою для застосування нових ІКТ; 

придатна для провадження превентивних заходів.  

10. Обґрунтовано і визначено, що для оптимізації організаційного, 

нормативно-правового та ресурсного механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи доцільно використовувати соціально-

технологічний підхід, що передбачає дотримання: певних етапів і процедур у 

запровадженні бенчмаркінгу та будь-яких інновацій; певних умов і контролю 

реформування системи соціальної роботи з боку органів державної влади; 

схеми управління системою соціальної роботи на рівні ОТГ з урахуванням 

впливу негативних чинників. Акцентовано на необхідності подальшого 

розроблення індикаторів та чинників в оцінюванні стану та якості соціальних 

послуг на всіх рівнях державного управління. 

Розроблено алгоритм мінімізації впливу негативних чинників, що 

складається з чотирьох етапів, на основі методики оцінювання впливу 

негативних чинників на державне управління розвитком системи соціальної 

роботи. 

Модернізація державного управління розвитком системи соціальної 

роботи в умовах транзитивного суспільства в цілому здійснюється на основі 

нормативно закріпленого розмежування повноважень муніципальних 
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утворень; враховує нові методи і механізми управління (стратегічне 

планування, програмно-цільове фінансування й управління за результатами), 

зокрема і в межах оптимізації бюджетних витрат; передбачає запровадження 

дієвих сучасних інструментів державного управління та доступних 

електронних сервісів; передбачає процедури регламентації та організації 

надання доступних і якісних послуг у соціальній сфері; формує контрольно-

наглядові інструменти щодо надання послуг і якості їх. 
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Додаток Б 
 

СТРУКТУРА 

апарату Міністерства соціальної політики України 

(затверджена наказом Міністерства соціальної політики України  

від 12 квітня 2018 р. № 336 к (зі змінами) 

 

1. Керівництво Міністерства. 
2. Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба). 
3. Директорат норм та стандартів гідної праці. 
4. Директорат розвитку ринку праці та зайнятості. 
5. Директорат розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення. 
6. Директорат соціальних послуг та інтеграції. 
7. Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції. 
8. Директорат захисту прав осіб з інвалідністю. 
9. Департамент нагляду за діяльністю Пенсійного фонду України та фондів 

соціального страхування, Департамент заробітної плати та умов праці. 
10. Департамент забезпечення прав дітей та оздоровлення. 
11. Управління державної соціальної допомоги . 
12. Департамент у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих унаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 
13. Управління інтегрованих соціальних послуг. 
14. Управління протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству. 
15. Управління з питань соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайних ситуацій. 
16. Департамент реалізації державних соціальних програм. 
17. Юридичний департамент. 
18. Управління по роботі з персоналом. 
19. Управління інформаційних технологій. 
20. Управління внутрішнього аудиту. 
21. Управління звернень громадян та контролю виконання. 
22. Управління адміністративного забезпечення.  
23. Відділ з питань діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій. 
24. Відділ міжнародних зв’язків та з питань протоколу. 
25. Сектор забезпечення роботи державного секретаря. 
26. Відділ організаційного забезпечення діяльності першого заступника Міністра. 
27. Сектор забезпечення роботи заступника Міністра. 
28. Сектор забезпечення роботи заступника Міністра. 
29. Сектор забезпечення роботи заступника Міністра. 
30. Сектор забезпечення роботи заступника Міністра з питань європейської інтеграції. 
31. Сектор з питань комунікацій. 
32. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. 
33. Сектор режимно-секретної роботи. 
34. Сектор мобілізаційної роботи. 
35. Відділ гендерної рівності  
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Продовження додатка Б 
 

1. Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики 
і Національної академії наук України; 

2. Центр підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної 
політики України; 

3. Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності; 

4. Державний заклад «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти»; 
5. Державна освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів»; 
6. Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

«Мрія»; 
7. Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

«Поділля»; 
8. Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

«Донбас»; 
9. Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб 

з інвалідністю»; 
10. Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

«Галичина»; 
11. Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб 

з інвалідністю «Віра, надія, любов»; 
12. Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
13. Харківське державне дослідне протезне підприємство; 
14. Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
15. Житомирське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
16. Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
17. Вінницьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
18. Дніпропетровське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
19. Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування; 
20. Одеське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
21. Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
22. Харківське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
23. Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство; 
24. Державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної 

політики України»; 
25. Державне підприємство Видавництво «Соцінформ»; 
26. Державне підприємство «Технік»; 
27. Державне підприємство Київський завод «Імпульс»; 
28. Державне підприємство «УДЦ «Молода гвардія»; 
29. Державне підприємство «Центр сертифікації»; 
30. Спеціалізований Трускавецький санаторій «Батьківщина»; 
31. Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава»; 
32. Спеціалізований клінічний санаторій «Перемога»; 
33. Спеціалізований Одеський санаторій «Салют» 

Відомства: 
Державна служба з питань праці, 
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО, 
Державна служба зайнятості, 
Фонд соціального захисту інвалідів. 



 

 

Додаток В 
Аналіз впливу реформ у Центральній та Східній Європі 

Посилання 
Організаційні 
налаштування 

Країна Метод 
Тип 

впливу 
Коментар 

1 2 3 4 5 6 

Системи управління та вимірювання продуктивності, включаючи оплату праці (PRP) 

Національна 
аудиторська 
служба Естонії, 
2002  

Центральний та 
регіональний 
уряд та відомства 

Естонія Багато тематичних досліджень: 
4 міністерства та центральні 
відомства, інтерв'ю із 
зацікавленими сторонами, 
аналіз офіційних документів 

Тип II Недостатній потенціал та технічна підтримка для 
встановлення вимірюваних цілей. 
Зарплату/оплату праці не пов'язано з результатами та 
цілями уряду через нечітке визначення результатів та 
майже загальну виплату PRP незалежно від фактичної 
ефективності. 
Потрібна інформація збиралася несистематично та не 
оцінювалася 

Ліндер, 2011 р. Управління 
персоналом, 
державна служба 

Угорщина Критичний аналітичний огляд з 
обмеженими емпіричними 
доказами 

Тип IV Мотивація штату покращилася спочатку, але потім 
погіршилася. 
Часті, іноді непослідовні поправки до законодавства про 
держслужбу порушують класичну логіку кар'єри на 
основі результатів. 
Нестача об'єктивності у вимірі продуктивності. 
Часті зміни призвели до невизначеності та відсутності 
довіри до державної служби 

Рандма-Ліїв, 
2005 р. 

Центральний та 
регіональний 
уряд та відомства 

Естонія Багато тематичних досліджень: 
4 міністерства та центральні 
відомства, інтерв'ю з 
державними службовцями, 
аналіз офіційних документів 

Тип II Недостатній потенціал та технічна підтримка для 
встановлення вимірюваних цілей. 
Неадекватна інтеграція планів дій у більш широкі цілі 
уряду, нечітке визначення результатів та майже загальна 
оплата PRP незалежно від фактичної ефективності. 
Необхідну інформацію не було систематично зібрано та 
оцінено, немає систематичного моніторингу. 
Недостатній аналіз попереднього та міжнародного 
досвіду та досліджень 

Номм і 
Рандма-Ліїв, 
2012 р.  

Центральний 
уряд 

Естонія Офіційна документація Тип II Нестабільність, погане стратегічне планування та аналіз 
політики. 
Розрив у реалізації, некритична передача західних 
практик управління ефективністю 

 



 

 

Продовження додатка В 
 

1 2 3 4 5 6 
Верхайен і 
Добролюбова, 
2007 р. 

Центральний 
уряд 

Латвія, 
Литва та Росія 

Аналітичний огляд Тип VI Інкрементальний підхід до реформи може сприяти 
упровадженню, у цілому оцінюється позитивно. Успіху 
сприяє адаптація зусиль реформ до рівнів потенціалу 
існуючих, що існують. Блоки зіткнення включають 
низький рівень потужності та слабкі системи персоналу, 
а також необхідність упровадження систем 
продуктивності на мікрорівні на додаток до макрорівня. 
Потрібно сприяти особистій відповідальності за 
результати, що можуть сприяти визначенню окремих 
цілей та завдань 

Мейер-Салінг 
і Наркозіс, 
2009 р.  

Реформа 
державної служби 

Литва Опитування держслужбовців. 
Дослідження експертів з дер-
жавного управління Литви, ін-
терв'ю з експертами та 
держслужбовцями 

Тип VI Рекомендуються управлінські ідеї (NPM), такі як 
перехід до системи, заснованої на позиціях, управління 
оплатою праці та компетенцією 

Марк і Найяр-
Стоун, 2004 р. 

Місцевий уряд Угорщина Мінікейси Тип VI Конкретні вдосконалення процесів у вибраних випадках. 
Недостатня спроможність у розробленні політики та 
управлінні нею гальмує наслідки реформи, не 
скасовуючи, проте, переваг та позитивних покращань, 
пов'язаних із управлінням ефективністю 

Наркозіс, 2008 Центральний 
уряд 

Литва Змішані методи Тип V Помітні позитивні зрушення в передприєднувальний 
період щодо ЄС. Зберігаються певні прогалини через 
недостатнє використання ресурсів та обмежене 
використання інформації про результати діяльності. 
Потрібні постійні зусилля, якщо NPM має призвести до 
позитивних наслідків для громадян. 
Немає великих задокументованих ненавмисних ефектів, 
що виникають у результаті управління продуктивністю 

Методики підвищення якості 

Ковач, 2008 Місцеве 
самоврядування 
та інші 
громадські 
організації 

Словенія Багато тематичних досліджень Тип V Існують позитивні приклади успішної реалізації з 
конкретними позитивними ефектами. Недоліки одного 
лише інструмента можна звести до мінімуму, 
поєднуючи їх, наприклад збалансовану таблицю 
показників (BSC) з моделями якості (CAF та EFQM), що 
є оптимальними для словенських ГО 



 

 

Продовження додатка В 
1 2 3 4 5 6 

Ковач і 
Лесковшек, 
2009 р. 

Центральні, місцеві 
органи влади та 
пов'язані з ними 
установи та 
державні установи 
в різних секторах 

Словенія Опитування організацій дер-
жавного сектору. 
Розмір вибірки: 400 організацій 
 

Тип V Поліпшення, але несистематичне використання 
інструментів підвищення якості. 
Більші інновації та кращі результати позитивно 
пов'язано з інвестиціями в людські ресурси. 
Успіх у різних обстежених організацій нерівномірний. 
Імпакти не оцінюються через відсутність методичного 
забезпечення. Потрібна послідовна політика управління 
якістю 

Тоннісон, 
2004 р. 

Місцевий уряд Естонія 73 інтерв'ю з державними служ-
бовцями. 
156 інтерв'ю з громадянами та 
іншими зацікавленими сторонами. 
Пряме спостереження 

Тип V Незважаючи на проблеми з організаційною структурою 
та культурою, автор рекомендує схеми якості та 
пропонує рішення для подолання перешкод 

Єней і Гулачі, 
2004 р. 

Різні сектори Угорщина Аналітичний огляд. 
Мала кількість інтерв'ю 

Тип V Добре розвинена система Веберії є необхідною умовою, 
щоб схеми якості працювали поряд з локально 
розробленими системами та чітким розумінням функцій 
моделей якості 

Рейхолд, 2004 р. Центральні уста-
нови та місцеві 
органи влади 

Латвія Опитування 6 центральних та 
місцевих громадських 
організацій 

Тип V Підхід до упровадження, який сприяв якості, а не 
формальному підходу до якості. 
Обмежені фінансові ресурси. 

Укладання договорів та державно-приватне партнерство (ДПП) 
Осборн, Єней 
і Фабіан, 
2008 р. 

Місцевий уряд Угорщина Едине тематичне дослідження. 
Інтерв'ю з різними 
зацікавленими сторонами. 
Аналіз офіційних документів 

Тип V Обмеженість ролі громадянського суспільства та збіль-
шення ролі місцевих суб'єктів у прозорому спільному 
виробництві та розробленніі політики. Падіння 
централізму. 
Наявність неформальних мереж та каналів, що 
впливають на прозорість та підзвітність. 
Обмежені фінансові ресурси, які можуть змінити місію 
добровільних організацій, створивши залежність від 
державного фінансування 

Єней та ін. 
2005 р. 

Місцевий уряд Угорщина Єдине тематичне дослідження 
(одна громада, але різні 
неурядові партнери) 

Тип V ДПП активізувалося та стало більш професійним. 
Поліпшена координація, інтеграція послуг, легітимність 
соціальної політики. Біла історія ДПП сприяла 
подальшому розвитку цієї практики. 
Відсутність ясності цілей та незбалансовані відносини 
влади можуть загрожувати успішним ДПП. 
Краще розуміння потреб та можливостей сприяло ДПП 



 

 

Продовження додатка В 
1 2 3 4 5 6 

Лембер, 2006 р. Служба екстреної 
медичної 
допомоги 

Естонія Єдине тематичне дослідження. 
Аналіз офіційних документів та 
обмежена кількість інтерв'ю 

Тип II Особисті проблеми упровадження через відсутність 
попереднього аналізу політики. 
Політичні, правові та адміністративно-економічні 
фактори: відсутність потенціалу та ресурсів для 
управління контрактами, неясна політика, недостатній 
аналіз на стадії проектування 

Немек, 
Меричкова та 
Вітець, 2005 р. 

Місцевий уряд Чехія та 
Словаччина 

Адміністративні дані Тип II Несистематичне прийняття рішень моделі доставки. 
Неадекватна якість оформлення контрактів та 
управління контрактами 

Децентралізація 

Ярвальт і 
Рандма-Ліїв, 
2010 р. 

 
Центральний 
уряд 

Естонія Опитування керівників та 
вищих державних службовців 
 

Тип IV Децентралізована стратегія управління персоналом не 
була систематичною, але вона сприяла іншим основним 
реформам державного сектору. 
Відсутність централізованої кадрової стратегії. 
Часта змінюваність урядів та роздробленість у 
держсекторі. Недостатня координація. 
Доступність гнучкості для проведення реформ на 
організаційному рівні 

Баба та ін. 
2007 р. 

Місцевий уряд Румунія 7 тематичних досліджень. 
Інтерв'ю, висвітлення преси та 
аналіз законодавства 

Тип III Використання реформ децентралізації та деконцентрації 
призводить до дублювання завдань. Адміністративні 
вузькі місця, подвійне підпорядкування та надмірність. 
Відсутність згуртованості та загалом погані механізми 
координації й контролю через подвійне 
підпорядкування. 
Фрагментація розробки, реалізації та оцінки місцевої 
політики 

Агенсифікація 

Муса і 
Коприч, 2011р. 

Центральні 
державні 
установи, різні 
сектори 

Хорватія Аналітичний огляд Тип V Політизація та недостатня координація. 
Потрібні: 1) інституціоналізація агентств через законо-
давчу базу; 2) удосконалення професіоналізму та 
спроможності державної служби 

Немек, Мікусова 
Мерічкова та 
Возарова, 
2011 р.  

Центральні та 
місцеві агенції, 
різні сектори 

Словаччина Тематичні дослідження Тип V Усе оцінено як важливий крок вперед. 
Проблеми включають відсутність систематизованої 
концептуальної бази та проблеми упровадження. 
Демократизація, поінформованість громадськості, участь 
та контроль розглядаються як можливі засоби захисту 



 

 

Продовження додатка В 
1 2 3 4 5 6 

Наркозіс і 
Мартинаїт, 
2011 р.  

Центральні та 
місцеві агенції, 
різні сектори 

Литва Опитування агентств. 
Докладні приклади конкретних 
відомств 

Тип V Литовський контекст розглядається як ключовий у 
розвитку агентств у часі 

Голубова, 
2011 р.  

Професійна 
освіта 

Литва Кількісні/статистичні дані. 
Опитування зацікавлених 
сторін 

Тип VI Позитивний вплив на ефективність роботи автономних 
шкіл, менш чіткий вплив на якість 

Бенчмаркінг 

Немек, 
Меричкова та 
Охрана, 2008 

Місцевий уряд, 
різні сектори 

Чехія та 
Словаччина 

Аналітичний огляд. Тип V Обмаль відповідальності за результат. 
Реактивна поведінка обраних чиновників. 
Територіальна фрагментація (велика кількість різних 
муніципалітетів), що впливає на спроможність 

Немек, 
Меричкова та 
Сумпікова 
Фантова, 2011 р.  

Місцевий уряд Чехія, Естонія 
та Словаччина 

Зразок представників місцевої 
влади 

Тип V Відмінності в методології частково пояснюють 
відносний успіх. 
До факторів успіху належать: низький рівень корупції, 
більша відповідальність, процес відбору зовнішніх 
підрядників та менша територіальна фрагментація, 
пов'язана з більшим потенціалом 

Tоннісон і 
Вілсон, 2007 р. 

Місцевий уряд Естонія Опитування керівників органів 
місцевого самоврядування 

Тип V Немає однозначних висновків щодо впливу, але в 
цілому документ стверджує, що Естонія проводила 
програму реформ в рамках NPM. 
Обговорюються можливі суперечності та компроміси 

Інші громадські ініціативи щодо управління та модернізації 

Єней і 
Зупко, 2001 р. 

Державний 
сектор в більш 
загальному 

Угорщина Аналітичний огляд. 
Використання наявних даних 
опитування громадської думки 

Тип IV Перейти до орієнтації на споживача та ефективність 
роботи, але без значних культурних зрушень. 
Зниження рівня довіри з часом із більшою втратою для 
політиків. 
Маркетингові елементи під час комунізму сприяли 
виробленню ринкових принципів після комунізму 

Profiroiu та ін. 
2006 р.  

Державний 
сектор в більш 
загальному 

Румунія Широкомасштабне 
репрезентативне вимірювання 
сприйняття місцевих голів та 
національної мережі 
«модернізаторів» 

Тип V Покращені процеси за багаторічними планами 
модернізації. 
Підвищена ефективність та сприйняття модернізації. 
Покращена прозорість процесів управління персоналом, 
але жодного документального впливу на корупцію. 
Недостатня спроможність упровадження створює 
значний розрив між законодавством та практикою, 
впливаючи на реформи в більш широкому масштабі 



 

 

Продовження додатка В 
1 2 3 4 5 6 

Profiroiu та ін. 
2010 р.  

Державний 
сектор в більш 
загальному 

Румунія Огляд національної мережі 
модернізаторів 

Тип V Багаторічні плани модернізації та спільна система 
оцінювання або привели до покращення, або приведуть 
до вдосконалення в майбутньому 

Андор і Трипон, 
2008 р. 

Державний 
сектор в більш 
загальному 

Румунія Національне опитування, що 
вимірює сприйняття громадян. 
Національне опитування 
місцевих державних 
службовців 

Тип III Загальний контекст перешкоджає змінам на місцях. 
Державні службовці сприймаються широкою 
громадськістю як стійкі до змін. 
Політизація впливає на упровадження реформи і на 
якість та професіоналізм надання державних послуг. 
Відсутність узгодженості та безперервності 
реформаторських зусиль, сприйнятих громадянами 
Надмірний легалізм і складна законодавча база 
перешкоджають упровадженню 

Світовий банк, 
2006 р. 

Центральний 
уряд 

Латвія та Литва Інтерв'ю, призначене для 
оцінювання  стану 
стратегічного планування та 
управління політикою 

Тип V Балтийські країни досягли значного прогресу в 
стратегічному плануванні та управлінні політикою. 
Якщо реформи триватимуть, очікується подальший 
прогрес. 
Потрібне подальше вдосконалення у забезпеченні 
ефективних механізмів контролю та моніторингу 
протягом усього циклу упровадження. 
Потрібно розвивати ефективне прийняття рішень та 
управління в державному секторі 

Тонніссон, 
2006 р.  

Місцевий уряд Естонія Опитування керівників органів 
місцевого самоврядування  

Тип V NPM-підходи сприймаються як позитивні з точки зору 
ефективності та результативності. 
Результат від упровадження та впливу, але поки існує 
потужність упровадження, NPM може привести до 
позитивних зрушень 
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Додаток Д 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Праці, у яких відображено основні наукові результати дисертації ̈
 

1. Николаєва В. І. Державне управління системою соціальної роботи в 

умовах транзитивного суспільства: європейський досвід та українські реалії : 

монографія. Київ : Халіков Р. Х., 2020. 446 с. (26,04 др. арк.). 

2. Николаєва В. І. Розділ 4. Можливості та потенціал недержавного 

сектору у вирішенні проблем ВПО та формуванні державної політики щодо 

внутрішньо переміщених осіб. Формування державної політики щодо 

внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз : монографія / за заг. 

ред. О. В. Балуєвої ; Дон. держ. ун-т управління. Кривий Ріг : Р. А. Козлов, 

2017. Т. 2. С. 132–164. (1,89 др. арк.). 

3. Nykolaieva V. The introduction of public administration tools in the 

countries of the European union and their implementation in Ukraine. Public 

administration for Sustainable : Collective monograph / The general ed. 

Chechel A., Khlobystov I. Mariupol : East Publishing House LTD, 2018. С. 230–

241. (0,68 др. арк.). 

4. Николаєва В. І. Розділ 3. Партнерство державного та 

недержавного суспільних секторів як ефективний механізм управління у 

сфері надання соціальних послуг в Україні. Філософсько-психологічні 

проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління : монографія / 

за заг. ред. Н. Г. Діденко ; Дон. держ. ун-т управління. Кривий Ріг : 

Р. А. Козлов, 2019. С. 96–110. (0,9 др. арк.). 

5. Николаєва В. І., Суровцева І. Ю. Транспарентність управлінських 

структур: шляхи інформаційної прозорості. Менеджер : вісн. Дон. держ. ун-

ту управління : наук. журн. Серія «Державне управління». Маріуполь : 

ДонДУУ, 2016. № 1 (70). С. 55–61. (0,42 др. арк.).  
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Особистий внесок: виокремлення принципів транспарентності 

інформаційного механізму державного управління. 

6. Николаєва В. І. «Новий менеджеріалізм» як альтернативний підхід в 

управлінні соціальною роботою. Менеджер : вісн. Дон. держ. ун-ту 

управління : наук. журн. Серія : Державне управління. Маріуполь : ДонДУУ, 

2017. № 3 (76). С. 103–108. (0,35 др. арк.). 

7. Николаєва В. І. Система соціальної підтримки в умовах воєнного 

конфлікту: проблеми транспарентності. Держава та регіони : наук.-вироб. 

журн. Серія : Державне управління. Запоріжжя : КПУ, 2018. № 1 (61). 

С. 133–138. (0,55 др. арк.). 

8. Николаєва В. І. Взаємодія державних та недержавних суспільних 

секторів як ефективний механізм управління системою соціальної роботи в 

Україні. Право та державне управління : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. 

Запоріжжя : ВД «Гельветика», 2018. Вип. № 1, т. 2. С. 98–103. (0,56 др. арк.). 

9. Николаєва В. І. Державне управління соціальною політикою та 

системою соціальної роботи на рівні громади. Менеджер : вісн. Дон. держ. 

ун-ту управління : наук. журн. Серія : Державне управління. Маріуполь : 

ДонДУУ, 2018. № 1 (78). C. 20–27. (0,5 др. арк.). 

10. Николаєва В. І. Проблемне поле державного управління 

інституалізацією системи соціальної роботи в Україні. Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : 
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