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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
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 
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 (теорія соціальної дії), П. Рікер 
(категорії соціальної практики), Т. Парсонс (структурний функціоналізм), 
Дж. Александер (неофункціоналізм), М. Арчер (реалізм соціальної теорії), 
П. Бурдьє (соціальний простір), Е. Ґіденс (соціальна теорія структуризації), 
П. Штомпка (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, Р. Баркер, Л. Вакан, М. Доуел, П. Марш, В. Лоренц, Д. Кейсі, 
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Т. Картер, Т. Джеффс, М. Сміт, І. Нойфельд, М. Пейн, Ф. Парслоу, А. Пінкус, 
А. Мінахан, Ш. Рамон, Р. Саррі, Д. Хепуорт, Р. Ларсен, С. Шардлоу 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, В. Бех, І. Грига, О. Іванова, І. Звєрєва, О. Карпенко, 
А. Капська, М. Кравченко, Г. Лактіонова, М. Лукашевич, А. Малько, 
І. Мигович, О. Новікова, М. Підгурська, І. Пінчук, В. Поліщук, В. Полтавець, 
Г. Попович, І. Савельчук, Т. Семигіна, Г. Слозанська, С. Толстоухова, 
М. Туленков, Л. Тюптя, А. Фурман, С. Харченко, А. Ходорчук, В. Шахрай, 
К. Шендеровський та ін.  

Особливості формування та дії механізмів державного управління, а 
також різні аспекти державного управління розкрито в роботах В. Авер’янова, 
Г. Атаманчука, В. Бакуменка, Ю. Бондаренко, Ю. Древаля, В. Князєва, 
Ю. Комара, В. Корженка, О. Коротич, О. Лебединської, І. Лопушинського, 
В. Малиновського, К. Міщенко, П. Надолішнього, Н. Нижник, 
О. Оболенського, О. Петроє, Т. Поспєлової, Л. Приходченко, Я. Радиш, 
О. Сидорчук, Г. Ситник, О. Стефанової, О. Федорчак, І. Черленяк, О. Черниш, 
М. Шульги, Ю. Юрченко та ін. 

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, М. Головатого, Т. Ганслі, 
С. Горбатюк, О. Горпинич, Р. Греби, О. Дєгтяра, Н. Діденко, К. Дубич, 
Н. Кривоконь, А. Крупник, О. Крутій, Е. Лібанової, І. Лопатченко, 
Г. Лопушняк, О. Макарової, С. Марової, В. Никифоренка, М. Панченко, 
Т. Семигіної, П. Ситника, П. Спікера, О. Стефанової, А. Стойки, В. Токаревої, 
В. Трощинського, Є. Холостової, О. Черниш, П. Шевчука, Ю. Юрченко, 
А. Ягодки, Л. Ярової та ін. 

Системний підхід, який було обрано як одну з методологій дослідження, 
у роботі представлено напрацюваннями, які зробили О. Авєріна, В. Афанасьєв, 
В. Баклі, Л. фон Берталанфі, І. Блауберг, Е. Юдін, В. Бакуменко, С. Кравченко, 
Ю. Бех, М. Каган, Д. Карамишев, Я. Радиш, О. Кустовська, О. Левченко, 
Н. Нижник, О. Машков, О. Остапчук, А. Рапопорт, В. Садовський, 
В. Скуратівський, О. Старіш, Ю. Сурмін, О. Уйомов, В. Халемендик, 
Н. Фоміцька та ін. 

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 
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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). 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 розробка 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 
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реформ децентралізації та деінституціалізації (далі – ДІ) у сфері соціальної 
роботи; 

 здійснити систематизацію сучасних інструментів і технологій 
державного управління розвитком системи соціальної роботи; 

 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 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 
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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), 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 шляхів 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 використанню 
системного підходу з ознакою цілісності, що орієнтує на конкретний 
соціальний результат – підвищення якості соціальних послуг;  
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 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 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 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; 
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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; 

 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 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 сферою, зокрема і розвитком системи соціальної 
роботи, слугуватимуть теоретичною основою формування й реалізації 
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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 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 
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робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр» і 
упроваджено в навчальний процес та викладання 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 апробовано та оприлюднено на науково- 
практичних конференціях різного рівня, а саме: «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 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 
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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 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.   

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, 

продемонстровано зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, 
планами і темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи 
дослідження, розкрито наукову новизну одержаних результатів та їхнє 
практичне значення, подано інформацію щодо упровадження та апробації 
дисертаційної роботи, вказано загальні відомості про публікації за темою 
дослідження, зазначено структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади державного 

управління розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного 

суспільства» – розкрито зміст теоретико-методологічних підходів до 
дослідження державного управління розвитком системи соціальної роботи, а 
також проаналізовано основні проблеми функціонування цієї системи у 
транзитивному українському суспільстві. Показано, що в українському 
науковому дискурсі сформовано категорійний апарат дослідження соціальної 
роботи, розробляються методи та технології практичної діяльності тощо.  

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 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 
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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 зміст дефініції «державне 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. Також у межах 
дисертаційної роботи доповнено перелік компонентів взаємодії державної 
соціальної політики і системи соціальної роботи – 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 (табл. 1) з розкриттям 
особливостей державного управління розвитком системи соціальної роботи. 
Розкрито сутність понять «транзиція», «транзитивне суспільство», що 
дозволило виокремити соціальні характеристики транзитивного суспільства. 
Доводиться, що транзиція є переходом суспільства до принципово іншого 
якісного стану як в окремих сферах, так і в цілому. Зазначається, 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 



12 

 

затяжний характер, а система соціальної роботи продовжить зазнавати значних 
коливань і структурних трансформацій. 

Таблиця 1 

Структура транзитивної концепції державного управління розвитком системи 
соціальної роботи 

 

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 упроваджування 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. 

 
Сутність транзитивної концепції полягає у швидкому реагуванні на зміни 

та на інші непередбачувані ситуації; гнучкості і структурній перебудові 
соціальних установ; створенні міжвідомчих державних координаційних рад на 
всіх рівнях державного управління; транспарентності й використання 
інформаційно-комунікативних технологій тощо. 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. 

У другому розділі – «Аналіз формування механізмів державного 

управління розвитком системи соціальної роботи» – розкрито багаторівневу 
організаційну структуру механізмів державного управління розвитком системи 
соціальної роботи.  
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Окреслено загальну систему державного управління соціальною роботою 
в Україні та його механізмів (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Загальна система державного управління розвитком соціальної роботи 
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Принципи соціальної роботи: 
дотримання і захист прав людині; адресність та індивідуальний підхід; 
доступність і відкритість; добровільність вибору; гуманність; комплексність,  
максимальна ефективність використання коштів; законність;  
соціальна справедливість; конфіденційність 

Цілі, функції соціальної роботи 

Методи і технології соціальної роботи 

Об’єкти соціальної роботи 
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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. 

У межах дисертаційного дослідження 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 чинники 
управління.  

Зазначається, що 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). 

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 органами державної 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 та транзитивних процесів: 
система конкретних управлінських механізмів, у межах якої упроваджуються 
відповідні принципи, функції державного управління, практичні засоби та 
стимули. 

Узагальнено законодавчі та нормативно-правові документи, що 
регламентують зміст державного управління розвитком системи соціальної 
роботи на різних рівнях, та визначено прогалини у законодавстві України 
стосовно упорядкування процесів надання соціальних послуг і соціальної 
підтримки. 

Доведено, що нормативно-правовий є одним із провідних механізмів 
державного управління розвитком системи соціальної роботи, який впливає на 
дієвість інших механізмів, зокрема на організаційний і ресурсний (фінансовий, 
кадрово-мотиваційний, інформаційний). Безумовно, усі ці механізми є 
взаємопов’язаними (рис. 2) і впливають на реалізацію ними функцій соціальної 
роботи в цілому. 
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Рис. 2. Функції і взаємозв’язок механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи  
 
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 
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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. 

У третьому розділі – «Європейський досвід реформування механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи» – розглянуто й 
проаналізовано європейський досвід управління соціальною роботою та надано 
пропозиції щодо можливості його імплементації в умовах України. 

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 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 Центральній 
та Східній Європі 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. 

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 їх із 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, громадських ініціатив щодо 
управління та модернізації; застосування інструментів управління якістю. 
Наведено порівняльну характеристику європейських систем державного 
управління. Особливу увагу приділено новим моделям державного управління 
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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 взаємопов’язаних складників системи державного 
управління, до яких належать: інституції; правила і процедури, процеси і 
механізми координації співробітництва; кадровий потенціал. 

Зокрема, розкрито особливості європейського досвіду залучення НДО до 
системи соціальної роботи (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Європейський досвід залучення НДО до системи соціальної 

роботи 
 
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. 2), а також тим фактом, що в цих країнах раніше усвідомили необхідність 
економічних та інституційних реформ у державному управлінні та приділяли 
більше уваги соціальним службам і всій соціальній сфері, зокрема і 
формуванню системи соціальної роботи. 
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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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Таблиця 2 

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 

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 

 
Виділено та охарактеризовано три етапи реформування соціальної сфери 

у транзитивних країнах Європи. Описано нові інструменти у сфері зайнятості: 
запровадження соціального підприємництва, системи громадських робіт. 

Узагальнено 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, де 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; TWINNING, SIGMA – організація співпраці на рівні 
державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів, 
упровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації 
національного законодавства до норм та стандартів ЄС.  

Доведено, що європейська модель ДІ системи соціальної роботи та 
підтримки вразливих категорій населення вважається 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 
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соціальних послуг Європи), які можна запровадити в державному управлінні 
розвитком системи соціальної роботи в українському суспільстві. 

У четвертому розділі – «Реформування державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в Україні» – схарактеризовано 
складники реформи державного управління розвитком системи соціальної 
роботи 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 
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.  

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 Міністерства соціальної політики України та НАН 
України. Здійснено аналіз реалізації ДІ у сфері обслуговування людей із 
психічними розладами, визначено цілу низку невирішених питань.  
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Досліджено використання інноваційних інструментів у державному 
управлінні розвитком системи соціальної роботи, зокрема на основі новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій (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 напрями 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. 

У п’ятому розділі – «Модернізація механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в Україні в умовах транзитивного 

суспільства» – розроблено та обґрунтовано концептуальні положення 
модернізації механізмів державного управління розвитком системи соціальної 
роботи в умовах транзитивного суспільства, визначено пріоритетні напрями 
удосконалення та механізми забезпечення оптимізації державного управління 
розвитком системою соціальної роботи. 

З урахуванням впливу транзитивного складника на державне управління 
розвитком системою соціальної роботи розроблено 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. 

Зазначається, що 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 чинників та незбалансованої дії механізмів державного 
управління в соціальній сфері. 

Розкрито зміст основних стадій транзиції українського суспільства і 
основні характеристики державного управління на цих стадіях (рис. 4). Тобто, 
якщо результати дії механізмів державного управління будуть у межах 
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перехідної неконструктивної транзиції та перехідної конструктивної транзиції, 
цей процес буде керованим і може коригуватися. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 4. Зміст основних стадій транзиції українського суспільства і 

характеристики державного управління 
 

З урахуванням структури 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 (рис. 5). Для 
розроблення та реалізації мультимодальної системи соціальної роботи потрібні 
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як певні об’єктивні умови (достатній матеріально-технічний, фінансовий, 
інформаційний, кадровий потенціал), так і достатні суб’єктивні умови (високий 
рівень моральної свідомості людей, активізація ініціативності й переконливості 
в необхідності позитивних змін у житті). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Мультимодальна система соціальної роботи на рівні громади 
 
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 (рис. 6), 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. 
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Рис. 6. Концептуальна схема модернізації механізмів державного управління розвитком системи соціальної роботи в умовах 
транзитивного суспільства 
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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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Отже, концептуальні засади модернізації механізмів державного 
управління розвитком мультимодальної системи соціальної роботи охоплюють 
цілу низку методів, способів, прийомів та інструментів 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. 

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 досягнення поставлених цілей і гарантію цільової 
спрямованості їхнього використання. 

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. 

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 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. 

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. 

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 сектору); 
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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; запровадження 
інноваційних соціальних технологій; використання альтернативних джерел 
надання та фінансування соціальних послуг та ін. 

 
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 модернізації 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 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 
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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 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 
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механізмів державного управління розвитком системи соціальної роботи. 
Доведено, на основі узагальнення та систематизації нормативно-правових актів 
для різних рівнів управління, що головну роль 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 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 
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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.  

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 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 
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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. 

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.  
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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. 

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 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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Николаєва В. І. Державне управління розвитком системи соціальної 
роботи в умовах транзитивного суспільства. – Рукопис.  
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У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні концептуальні засади 
і напрями модернізації механізмів державного управління розвитком системи 
соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства.  

Визнання держави ключовим суб’єктом управління розвитком соціальної 
роботи, а її об’єктом – відкритої, складної, динамічної соціально-економічної 
системи соціальної роботи, застосування системного підходу та основних 
принципів стратегічного управління дозволило сформулювати основний зміст 
державного управління розвитком соціальної роботи. 

Сучасне українське суспільство знаходиться під впливом 
трансформуючого транзитивного складника, що безпосередньо впливає на 
державне управління розвитком системи соціальної роботи. Авторською 
рефлексією щодо його впливу у сфері соціальної роботи стало створення 
теоретико-методологічної транзитивної (перехідної) концепції державного 
управління розвитком системи соціальної роботи.  

Доведено, що досвід ЄС у сфері соціальної роботи, запровадження 
принципів нового державного управління й упровадження багатьох ефективних 
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управлінських інструментів, апробація їх у державному управлінні розвитком 
соціальної роботи в Україні сприятимуть як ефективному реформуванню, так і 
підвищенню якості державноуправлінських рішень на всіх щаблях системи. 

У роботі обґрунтовано доцільність практичного використання 
резонансної моделі транзиції та мультимодальної системи соціальної роботи 
під час формування політики сталого розвитку соціальної сфери у громаді та 
регіонах для забезпечення ефективної соціальної політики та мінімізації впливу 
негативних чинників. При цьому розвинуто ідею про запровадження соціально-
технологічного підходу до оптимізації механізмів державного управління 
розвитком системи соціальної роботи та уведено алгоритм процесу їхнього 
вдосконалення. 

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. I. Public administration of the social work system 

development in a transitive society conditions. – Manuscript. 
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Public Administration in speciality 25.00.02 – «Mechanisms of Public 

Administration». – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the 

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. – 
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The dissertation is devoted to the theoretical and methodological substantiation 
of conceptual bases and directions of improvement of mechanisms of public 
administration of the social work system development in a transitive society 
conditions.  

Recognition of the state as a key subject of management of social work 
development, and its object is an open, complex, dynamic socio-economic social 
work system, the application of a systematic approach and the basic principles of 
strategic management allowed to formulate the basic content of public administration 
of social work development.  

Modern Ukrainian society is under the influence of a transformative transitive 
component, which directly affects the public administration of the social work system 
development. The author's reflection on its influence in the field of social work was 
the creation of a theoretical and methodological transitive (transitional) concept of 
public administration of the social work system development. 

It is proved that the EU experience in the field of social work, introduction of 
new public administration principles and implementation of many effective 
management tools, their approbation in public administration of social work 
development in Ukraine will contribute to both effective reform and improvement of 
public administration decisions at all levels. 

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 



40 

 

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 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 work proves the expediency of practical use of the resonant model of 
transition in the formation of sustainable development policy in the community and 
regions to ensure effective social policy and minimize the impact of negative factors. 
At the same time, the idea of introducing a socio-technological approach to 
optimizing the mechanisms of public administration of the social work system 
development was developed and an algorithm for the process of their improvement 
was introduced. 

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 
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. 

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. 

Key words: 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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