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Актуальність теми дисертації, зв’язок з науковими програмами, 

темами. 

Соціальну спрямованість національної економіки закріплено в 

Конституції України, де людину проголошено найвищою цінністю. У 2000 р. на 

Саміті Тисячоліття в Нью-Йорку Україна підписала Декларацію і взяла на себе 

зобов’язання досягти Цілей Тисячоліття. Першочерговими завданнями 

національного розвитку визнано забезпечення збереження людського 

потенціалу в Україні та створення безпечного середовища для його подальшого 

розвитку. За останні десятиліття Україна пережила повне соціальне, економічне 

та політичне переродження, як і багато інших пострадянських країн. Колишнє 

егалітарне суспільство змінилося суспільством, якому притаманний дуже 

високий ступінь нерівності як економічної, так і соціальної, політичної, 

культурної. Серед науковців немає єдиного підходу щодо того, з якого і в який 

тип трансформується українське суспільство. Наявні соціально-економічні 

тенденції викликають необхідність глибокого аналізу й осмислення 

особливостей трансформаційних процесів українського суспільства, пошуку 

нових підходів, методів, засобів розв’язання накопичених проблем, розробки 

ефективних механізмів вирішення суспільних протиріч. Гостро постають 



питання ефективного управління соціальною сферою, у тому числі соціальною 

роботою. 

Численні дослідження проблем розвитку теорії та методології державного 

управління як наукової галузі, оцінки ефективності державної соціально-

економічної політики повною мірою не відображають специфіку державного 

управління розвитком системи соціальної роботи в сучасних реаліях. Вони не 

враховують транзитивного стану українського суспільства. Недостатньо 

ґрунтовних наукових досліджень системи соціальної роботи у контексті 

державного управління. Потреби теорії та практики удосконалення державного 

управління розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного 

суспільства також зумовлюють актуальність ґрунтовного наукового 

дослідження фундаментальних основ та механізмів його трансформації в 

умовах структурних зрушень. Таким чином, актуальною проблемою є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад і розробка практичних 

рекомендацій щодо модернізації механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. 

Важливість роботи доведено також фактом використання окремих її 

положень та результатів у процесі реалізації наукових тем Донецького 

державного університету управління, зокрема «Публічне управління для 

сталого територіального розвитку» (№ державної реєстрації 0118U001700), 

«Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів 

державного управління на центральному, регіональному, галузевому рівнях, у 

різних сферах суспільного життя» (№ державної реєстрації 0110U002889), 

«Процеси формування громадянського суспільства та політичної нації в Україні 

в контексті Європейської інтеграції і глобалізації» (№ державної реєстрації 

0116U004971). 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).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність 

Високий рівень обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації Николаєвої В. І., їх вірогідність 

забезпечені: 

- професійним вирішенням авторкою низки наукових завдань, що сприяло 

реалізації поставленої мети дослідження, та відповідністю структурно-логічної 

схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний розділ чи підрозділ 

органічно пов’язаний з попереднім і доповнює його; 

- використанням значної наукової джерельної бази за темою дисертації і 

достатнім масивом аналітичних даних як українською (785 джерел), так і 

іноземними мовами (146); 

- відповідністю предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

паспорту наукової спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління; 

- достатньою географією та великою кількістю напрямів в апробації 

отриманих результатів на 32 науково-практичних конференціях, симпозіумах, 

круглих столах, у тому числі й міжнародних. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та з 

авторефератом дозволяє стверджувати, що поставлену в дослідженні мету 

виконано. Це знайшло відображення в основних положеннях роботи, які 

сформульовані автором особисто і характеризуються певною науковою 

новизною. Достовірність результатів і висновків дослідження забезпечується 

чітко визначеною методологією, загальних і спеціальних методів наукового 

пізнання: теоретичного узагальнення та систематизації, індукції й дедукції, 

аналізу та синтезу, структурно-функціонального та системного, історичного і 

логічного, статистичного аналізу, порівняльного аналізу та екстраполяції, 

моделювання, ілюстративно-графічного. 



Наразі дисертанткою теоретично обґрунтовано авторську 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. 

Уперше 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 та 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. 

Автором 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. 

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. 

Таким чином, змістовне наповнення пунктів наукової новизни дійсно має 

теоретичне та практичне значення, як для науки державного управління, так і 

для реалізації її представлених розробок на практиці в питаннях управління 

розвитком системи соціальної роботи. 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях 

За результатами дисертаційного дослідження було опубліковано: 1 

одноосібну монографію «Державне управління системою соціальної роботи в 

умовах транзитивного суспільства: європейський досвід та українські реалії» 

(26,04 др. арк.); 3 розділи монографій, один з них англійською мовою (3,47 др. 

арк.); 22 статті в наукових фахових виданнях України, 4 статті в іноземних 

виданнях (1 – електронне фахове видання, 4 – наукові роботи у співавторстві). 

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН 

України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук і надають авторці право публічного захисту дисертації. 

Детальний аналіз представлених рукопису та автореферату дисертації дає 

підстави констатувати ідентичність автореферату й основних положень 



дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і 

рекомендації у повному обсязі розкриті й обґрунтовані в тексті дисертації. 

Практичне значення роботи 

Висновки повністю відповідають сформульованим завданням та змісту 

самої роботи та випливають з її основних положень. Дисертантка вдало 

формулює основні результати дослідження, які викладені у тому числі і у 

структурний частині автореферату. 

Практична значущість одержаних результатів полягає у використанні 

науково-методологічних узагальнень та практичних рекомендацій дисертантки 

у практичній діяльності органів виконавчої влади, а також у навчальному 

процесі. 

Наукові рекомендації, висновки, пропозиції, отримані в дисертації, були 

враховані і використані у 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 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) брати 

участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси 

прийняття рішень на всеукраїнському та місцевому рівнях (довідка про 

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

державної адміністрації у процесі реалізації регіональних програм з організації 

та надання соціальної підтримки, соціальних послуг окремим уразливим 

категоріям населення, які опинилися у складних життєвих обставинах (довідка 

про упровадження від 21.04.2020 р. № 01-29/1276/0/2-20); Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

упродовж 2018/2019 і 2019/2020 навчальних років для професійної підготовки 

соціальних працівників першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» (довідка про 

упровадження від 06.03.2020 р. № 332-33/03); Донецького державного 

університету управління – було враховано під час розроблення освітньо-

професійної програми галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 

«Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр» і упроваджено в навчальний 

процес та викладання 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). 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності 

встановленим вимогам 

Дисертацію виконано у формі рукопису. Обсяг і структура роботи 

зумовлені поставленими завданнями та можливостями джерельної бази; 

загальний обсяг  становить 584 сторінки, із них 432 сторінки основного тексту. 

Дисертація складається зі списку умовних скорочень, вступу, 5 розділів, 

висновків до кожного розділу і загальних, списку використаних джерел і 

додатків. Робота містить 42 рисунки, 46 таблиць і 5 додатків. 



Детальний аналіз дисертаційної роботи й автореферату В. І. Николаєвої 

дає підстави констатувати ідентичність автореферату й основних положень 

дисертації. Представлені в авторефераті наукові положення, висновки і 

рекомендації повно розкриті й обґрунтовані в тексті дисертаційної роботи. 

Автореферат не містить інформації, що відсутня у дисертаційній роботі. 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації та 

автореферату: 

Оцінюючи проведене дослідження в цілому позитивно, можна вказати на 

деякі дискусійні положення дисертаційної роботи: 

1. У вступі дисертаційної роботи в розділі «методи дослідження» 

недостатньо уваги приділено конкретизації внеску автора у розвиток теоретико-

методологічних засад державного управління розвитком системи соціальної 

роботи в умовах транзитивного суспільства. 

2. Дискусійним є запропоноване автором визначення державного 

управління розвитком системи соціальної роботи, де акцент робиться на 

процеси організації й розвитку соціальної допомоги та підтримки населення із 

метою надання соціальних послуг, спрямованих на мінімізацію шкоди від 

існування соціальних проблем. При такому підході поза увагою державного 

управління залишається упередження соціальних проблем, шкоди від їх 

існування. 

3. На стор. 61 дисертаційного дослідження автор пропонує тлумачення 

категорії «місія соціальної роботи». В контексті теми дисертаційної роботи 

доцільно було б уточнити: таке тлумачення актуальне для транзитивних 

суспільств чи носить універсальний характер? Чи може змінитися місія 

соціальної роботи при якісній зміні параметрів суспільства?  

4. В аналізі нормативно-правового механізму державного управління 

розвитком системи соціальної роботи (стор. 149-159 дисертаційного 

дослідження) не вистачає систематизованих конкретних пропозицій автора 

щодо удосконалення нормативно-правого забезпечення державного управління 

розвитком системи соціальної роботи.  

 



 



 


