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Актуальність обраної теми дослідження, зв’язок з науковими 

програмами, темами. Перехід України до сталого соціально-економічного 

розвитку, її інтеграція в європейську та світову спільноту вимагає впровадження 

сучасних практик взаємодії держави і суспільства, що дозволить посилити 

взаємну відповідальність усіх учасників суспільного життя, створити умови для 

дальшого стабільного розвитку країни на основі найширшого кола інтересів. 

Цілком очевидно, що реформування державного управління є закономірним і 

має супроводжуватися розробленням нових концепцій та принципів 

управлінської діяльності. Насамперед, це не означає, що наявні концептуальні 

теорії слід ігнорувати, актуальність окремих положень не викликає сумніву, 

проте їх доречно застосовувати із доповненнями або об’єднуючи концепти 
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кількох з урахуванням політичних, економічних, соціокультурних умов у 

кожному суспільстві, регіоні. 

Починаючи з 2014 року, в Україні втілюється комплексна реформа 

державного управління відповідно до європейських принципів належного 

врядування. Основні її напрями сфокусовано на підготовці якісних урядових 

рішень, формуванні професійної державної служби, упровадженні електронного 

урядування та наданні доступних якісних послуг громадянам. 

Як відомо, Стратегію реформування державного управління України та 

План дій з її реалізації розроблено на основі європейських принципів державного 

управління. Зберігаючи стратегічні орієнтири реформування державного 

управління, Кабінет Міністрів України своїми пріоритетними завданнями 

визначив: «цифровізацію» адміністративних послуг, оптимізацію внутрішніх 

управлінських процесів, оновлення процесів формування політики, підвищення 

якості урядових рішень. Європейські принципи належного врядування задають 

базові показники, щодо яких можна вимірювати прогрес реформи державного 

управління в Україні, у тому числі у сфері соціальної роботи. 

Дисертаційну роботу присвячено актуальній та водночас досить складній 

темі, дослідження якої нині не може вважатися достатнім. На сьогодні основний 

акцент здебільшого зроблено на державному управлінні розвитком системи 

соціального захисту, системою соціальних послуг або соціальної роботи з 

окремими категоріями населення. Саме тому дослідження В. І. Николаєвої є 

своєчасним, актуальним і вмотивованим науково-теоретичними та практичними 

потребами державноуправлінської діяльності. 

Важливість роботи доведено також фактом використання окремих її 

положень та результатів у процесі реалізації наукових тем Донецьким 

державним університетом управління, зокрема: «Публічне управління для 

сталого територіального розвитку» (номер державної реєстрації 0118U001700), 

«Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів 

державного управління на центральному, регіональному, галузевому рівнях, у 

різних сферах суспільного життя» (номер державної реєстрації 0110U002889), 
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«Процеси формування громадянського суспільства та політичної нації в Україні 

в контексті Європейської інтеграції і глобалізації» (номер державної реєстрації 

0116U004971). У межах наукових тем автором проаналізовано державну 

політику у сфері соціальної роботи, зроблено обґрунтування концептуальних 

засад державного управління розвитком системи соціальної роботи на різних 

рівнях, розроблено 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 насамперед 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. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Подана на рецензію 

дисертаційна робота є одним із перших у сфері державного управління 

комплексних та системних досліджень, у якому здійснено обґрунтування 

теоретико-методологічних засад і розроблення практичних рекомендацій щодо 

модернізації механізмів державного управління розвитком системи соціальної 

роботи в умовах транзитивного суспільства. 

Мету, завдання, об᾿єкт та предмет дослідження (сс. 37-38) сформульовано 

логічно та коректно, що дозволило подати авторські висновки в контексті 

розв᾿язання визначеної проблеми (сс. 455-464). 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації мають достатнє 

теоретичне, методологічне та емпіричне обґрунтування. При цьому 

достовірність розроблених у дисертації наукових положень, висновків і 

пропозицій зумовлено вдалим розв᾿язанням автором десяти головних 

теоретичних завдань, що сприяло реалізації поставленої мети дослідження. 
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Отримані наукові результати характеризуються аргументованістю і 

достовірністю, що підтверджується повнотою аналізу достатнього масиву 

спеціальної літератури, першоджерел за темою дослідження. Так, 

інформаційною базою дослідження стали: наукові праці зарубіжних та 

вітчизняних дослідників, монографії, наукова література з питань теорії та 

практики державного управління, соціальної політики і соціальної роботи, 

транзиції та ін.; публікації в періодичних виданнях з вищеозначених питань. 

Теоретико-методологічні засади дослідження збагачено вивченням правових, 

соціологічних, інформаційних та аналітичних звітів, публікацій провідних 

науково-дослідницьких інститутів України, центральних органів виконавчої 

влади, міжнародних організацій тощо. Узагалі В. І. Николаєвою проаналізовано 

785 джерел (з яких 146 − іноземні) із досліджуваної проблематики, що становить 

суттєву фактологічну базу наукової роботи. 

Для реалізації мети та завдань дослідження автором використано сучасну 

наукову методологію. Так, з урахуванням складності та багатоаспектності 

предмета дисертаційної роботи в основу її методології покладено діалектичний 

метою пізнання, а також системний та синергетичний підходи. Окрім того, в 

дисертації використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів та 

підходів, що базуються на сучасних наукових засадах державного управління і 

споріднених наук, зокрема: теоретичного узагальнення та систематизації 

(пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.3, 5.1); індукції й дедукції (пп. 1.1, 1.3, 

1.4, 2.1, 3.1, 4.3); аналізу та синтезу (пп. 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 

4.3); структурно-функціонального та системного (пп. 1.1, 1.3,  2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.4, 5.2, 5.3); історичного і логічного (пп. 1.1, 1.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2); 

статистичного аналізу (пп. 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2); порівняльного 

аналізу та екстраполяції (пп. 2.4, 3.1, 3.2, 3.3); моделювання (пп. 5.1, 5.2, 5.3); 

ілюстративно-графічного (пп.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3,4.4, 5.1, 5.2, 

5.3).  
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Дисертаційну роботу побудовано логічно, структуровано, послідовно. Усі 

п᾿ять розділів роботи взаємопов᾿язані між собою. Отже, структура дисертації 

чітка й зрозуміла, матеріал викладено грамотно та послідовно, авторські 

висновки та узагальнення підтверджено науковим аналізом. Висновки за кожним 

розділом є обґрунтованими, достовірними, повними та відповідають 

поставленим завданням. 

 

Наукове значення, достовірність та наукова новизна одержаних 

результатів. Наукова новизна та практичне значення результатів дослідження 

полягає в тому, що в комплексі вони вирішують актуальне наукове завдання 

щодо теоретико-методологічних засад і розроблення практичних рекомендацій 

щодо модернізації механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. 

Логіку дослідження в роботі досить повно викладено згідно з визначеною 

метою. Автором дисертаційного дослідження особисто розроблено низку 

наукових положень. Усе це підтверджує наукову новизну дисертаційного 

дослідження, яка полягає в тому, що вперше: теоретично обґрунтовано 

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 ТГ, закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого 

самоврядування і місцевих органів виконавчої влади (сс. 118-125). Автором 

розвинуто концепти про нерівномірність перебігу соціального процесу в період 

транзиції з погляду змістового наповнення тих впливів запропонованої 

резонансної моделі, що відбуваються, на підставі чого охарактеризовано 

особливості та наслідки державного управління в різних підмоделях 

транзитивного соціального процесу ( сс. 394-397). 

Достатньо обґрунтованими та достовірними слід уважати розроблені 

автором концептуальні засади модернізації механізмів державного управління 

розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства на 
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регіональному і місцевому рівнях, що містять мету, головні принципи, 

пріоритетні напрями вдосконалення з урахуванням впливу негативних чинників; 

шляхи їх 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 (сс. 401-411; 445). 

Слід зазначити упровадження авторської мультимодальної системи 

соціальної роботи, сутність якої полягає в 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 (сс. 398-400; 430-434). 

Автором було охарактеризовано 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 

(сс. 81-85). 

Важливе значення для науки державного управління мають запропоновані 

дисертанткою наукові підходи до систематизації сучасних інструментів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи, що узагальнено і 

згруповано на підставі визначених критеріїв класифікації (сс. 343-351), та 

методика проведення системного моніторингу, контролю й оцінювання 

соціальних послуг на всіх рівнях управління (сс. 368-372; 378-380), а також 

виокремлення конкретних завдань та обов’язковому запровадженні інструменту 

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

інституцій на різних рівнях управління реформою децентралізації у сфері 

соціальної роботи (сс. 305-307).  
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Наукова новизна міститься в удосконаленні науково-методичного підходу 

до аналізу чинних механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи, де пріоритетними акцентами стають: узагальнення та 

систематизація нормативно-правових актів на різних рівнях управління (сс. 152-

156; 159); упровадження дієвих державноуправлінських важелів у систему 

соціальної роботи, що уможливлює соціальне вирівнювання між міськими і 

сільськими громадами (сс. 139-146), а також умов, досвіду та інституційних 

механізмів залучення організацій громадянського суспільства (ОГС) до надання 

соціальних послуг на основі впровадження механізмів міжсекторального 

партнерства (сс. 201-207; 209-211); оновленні дії алгоритму деінституціалізації 

(ДІ) соціального обслуговування, який відрізняється від того, що існує, 

додатковим етапом, що передбачає оцінювання якості соціальних послуг, 

оприлюднення результатів серед стейкголдерів, значно підвищуючи 

ефективність контролю і надаючи можливість корекції процесу ДІ (с. 333). 

У дисертаційні роботі автором розвинуто категорійно-понятійний апарат 

дослідження, зокрема уточнено зміст базових понять дисертаційного 

дослідження: «соціальна робота» (с. 52), «місія соціальної роботи» (с. 61), 

«система соціальної роботи» (с. 70), «державне управління розвитком системи 

соціальної роботи» (сс. 71-72), «механізм державного управління» (с. 131), 

«державне управління розвитком системи соціальної роботи на рівні 

територіальної громади (ТГ)» (с. 138), «інновація» (с. 339).  

Крім того, визначено авторські положення, що дістали дальшого розвитку 

в науці державного управління. Серед них: систематизація еволюції становлення 

соціальної роботи в Україні як соціального інституту (сс. 99-102; 104-105); 

узагальнення закономірностей становлення та розвитку європейських моделей 

соціальної політики і соціальної роботи (сс. 216-235), і порівняння характеристик 

проведення реформ державного управління в транзитивних країнах ЄС (сс. 239-

255), що може бути використано в українському транзитивному суспільстві. 

Система заходів щодо впровадження результативних європейських практик в 

українську систему державного управління соціальної роботою за рахунок 
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визначення ключових властивостей New Public Governance (NPM), що надало 

змогу, визначити найбільш дієві інструменти державного управління розвитком 

системи соціальної роботи (сс. 256-260; 268-271); соціально-технологічний 

підхід до оптимізації механізмів державного управління розвитком системи 

соціальної роботи, завдяки якому здійснюється: розмежування, поділ процесу на 

внутрішньо пов’язані між собою етапи, фази, операції, координованість і 

поетапність дій органів державного управління на регіональному рівні та рівні 

громади (сс. 412-414); розроблення технології упровадження бенчмаркінгу та 

інновацій (сс. 419-423); організація й упорядковування управлінського впливу на 

систему соціальної роботи та її реформування відповідно до мети і поставлених 

завдань (сс. 418; 423-424); мінімізація дії негативних чинників на механізми 

державного управління через запровадження відповідного алгоритму (сс. 438-

441). 

Таким чином, текст дисертації містить усі позиції наукової новизни, що 

складає теоретико-методологічну і практичну цінність рецензованого 

дослідження. 

 

Повнота викладу основних результатів дослідження в опублікованих 

працях 

Найважливіші теоретичні та практичні досягнення дисертантки викладено 

в 67 наукових працях, зокрема: 1 одноосібна монографія, 3 монографії у 

співавторстві, 22 статті в друкованих виданнях України, внесених до переліку 

фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 

на здобуття наукових ступенів у галузі науки державного управління, 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. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, також підтверджено в процесі їх апробації на 

чисельних науково-практичних конференціях та інших наукових заходах. 
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Надруковані наукові статті, публікації, автореферат достатньо повно відбивають 

основні аспекти досліджуваної тематики і дослідження.  

 

Практичне значення і впровадження одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що найважливіші теоретико-методологічні 

положення, висновки і пропозиції було використано під час підготовки 

нормативних, стратегічних та оперативних документів, методичних 

рекомендацій щодо діяльності органів державної влади, а також у викладацькій 

роботі в закладах вищої освіти, що сприятиме вдосконаленню механізмів 

державного управління розвитком системи соціальної роботи в умовах 

транзитивного суспільства. Основні результати дисертаційної роботи 

використано: Національним агентством України з питань державної служби 

(довідка від 21 грудня 2019 року № 9658/08-19); Луганським обласним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка від 16 лютого 2020 року 

№ 100); Департаментом соціального захисту населення Маріупольської міської 

ради (довідка від 01 листопада 2018 року № 15.5-11/147-18); Мангушською 

районною державною адміністрацією Донецької області (довідка від 21 квітня 

2020 року № 01-29/1276/0/2-20); Тернопільським національним педагогічним 

університетом імені Володимира Гнатюка (довідка від 06 березня 2020 року 

№ 332-33/03); Донецьким державним університетом управління (довідка від 19 

березня 2020 року № 03-01/212). 

 

Оцінка ідентичності автореферату та основних положень дисертації. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і додатків, 

що цілісно розкривають сутність механізмів державного управління розвитком 

системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства. У дисертації 

авторка чітко поставила мету, завдання, визначила предмет і об’єкт дослідження. 

Загальний обсяг дисертації становить 584 сторінки. У роботі наявно значний 

обсяг ілюстративного і наочного матеріалу: 42 рисунки, 46 таблиць, 5 додатків. 
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Дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 25.00.02 – 

механізми державного управління. Оформлення дисертації та автореферату 

виконано згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України та не викликає 

принципових зауважень. Ознайомлення з текстом автореферату дозволяє 

констатувати, що його зміст в узагальненому вигляді віддзеркалює основні 

положення і висновки дисертації. 

 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

Дисертація В. І. Николаєвої «Державне управління розвитком системи 

соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства», як і будь-яка наукова 

робота, містить певні дискусійні моменти, висвітлення та зауваження до яких 

сприятиме більш повній та об’єктивній характеристиці результатів виконаного 

дисертаційного дослідження. Серед них слід назвати такі: 

1. На нашу думку, уявляється за доцільне назвати той концептуальний 

підхід до конструкту «транзитивне суспільство», що здобувачка 

використовувала в своєї роботі, оскільки в науковий літературі можна зустрінути 

спектр теоретичних та методологічних підходів до змісту поняття 

«транзитивного суспільства», зокрема соціокультурний, етнокультурний, 

ґендерний тощо. 

2. На с. 79 (п. 1.2) дисертації авторка, посилаючись на дисертаційне 

дослідження О. Б. Жук, зазначає, що на формування сучасної державної 

соціальної політики впливає низка негативних чинників, зокрема політичні, до 

яких здобувач відносить й окупацію РФ Криму та продовження воєнних дій на 

Сході України. Як нам видається, ці негативні чинники слід було б віднести не 

до політичних, а виокремити у воєнні. Те ж саме стосується й віднесення 

авторкою тривалості воєнних дій на Сході країни до політико-правових чинників 

(рис. 5.5 с. 409). 

3. На с. 323 роботи (п. 4.2) авторка зазначає, що в Україні постійно 

зростають витрати на утримання інтернатів, що наразі складає майже 10 млрд 

грн. У той же час переважна більшість цієї суми (80 %) витрачається на сплату 
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комунальних послуг та заробітну плату співробітникам інтернатів, що є 

переконливим свідченням неефективності діяльності таких закладів. Водночас, 

як стверджує авторка, за останні 15 років за рахунок застосування 

альтернативних інтернатам сімейних форм догляду та програми усиновлення 

частка дітей, які виховуються в інтернатах, зменшилася лише на десять відсотків. 

Як нам видається, авторці слід було б у цьому зв’язку запропонувати 

скеровування не частини коштів, що виділяються державою на інтернатні 

заклади, а 100-відсотково прийомним сім’ям, у тому числі й на будівництво для 

них житла, активно спонукати громадян брати дітей, які виховуються в 

інтернатах, до своїх сімей. Тут по суті йдеться про формування в українському 

суспільстві почуття відповідальності за долю дітей, які перебувають в 

інтернатах. Українські громадяни, за прикладом передових країн ЄС, повинні 

мати за честь потребу усиновлення дітей з інтернатних закладів, у тому числі 

дітей з інвалідністю та відхиленнями в психічному розвитку, звичайно при 

активному стимулюванні цього процесу державою. 

4. На с. 380 дисертації зазначається, що «відомо, що досить ефективним 

є використання програмно-цільового методу. ... Складовими застосування 

програмно-цільового методу є: прогнозування довгострокового розвитку, 

планування ймовірних траєкторій, виявлення ключових проблем, вибір, оцінка 

пріоритетних напрямів, програмування заходів відповідно до поетапних 

досягнень цілей системи соціальної роботи». Як нам видається, це 

висловлювання виглядає досить декларативним, швидше власною думкою 

авторки, ніж загальновідомим фактом. На нашу думку, зазначена авторкою 

позиція потребує посилань і на інші авторитетні погляди в межах управлінського 

наукового дискурсу. 

5. На с. 422 автором зроблено акцент на «впровадження інновацій в 

ресурсний механізм державного управління системою соціальної роботи». 

Однак, як нам видається, саме поняття «ресурсний механізм державного 

управління системою соціальної роботи» у роботі розкрито фрагментарно й з  
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