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АНОТАЦІЯ 

 

Любецька М. М. Державне регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.02 “Механізми державного 

управління”. – Хмельницький університет управління та права, 

Хмельницький, 2019. 

 

Дисертаційна робота є комплексним дослідженням механізмів 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, у якому виявлено проблеми організації та здійснення 

соціального супроводу найуразливіших верств населення для їх подальшого 

розв’язання шляхом удосконалення механізмів у цій сфері, а також 

розроблення науково-практичних рекомендацій органам державної влади та 

місцевого самоврядування, громадським об’єднанням та благодійним 

організаціям щодо підвищення якості надання соціальної послуги та 

забезпечення належного здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, для подолання чи мінімізації негативних наслідків 

складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я (особа). 

Установлено закономірності формування нормативних вимог до 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, а 

саме нормативної уніфікації, кількісно-якісної стандартизації, правової 

кодифікації і на їх основі обґрунтовано зміст адаптивних процедур 

національного законодавства до законодавства Європейського Союзу 

шляхом внесення змін і доповнень у зміст механізмів надання соціальної 

допомоги в об’єднаних територіальних громадах, процедури формування 

єдиного реєстру сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
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Установлено особливості реформування системи управління у сфері 

соціального захисту населення України, що полягають: у проведенні 

структурно-функціональних змін щодо розподілу (перерозподілу) 

повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади в рамках процесу децентралізації влади та реформи 

місцевого самоврядування; у формуванні дієвих моделей адміністрування 

соціальних послуг в основу яких покладено принципи соціальної 

справедливості, гуманізму, людиноцентризму, раціональної адресної 

допомоги за рахунок ефективного використання коштів бюджетів усіх рівнів, 

підвищення якості діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; у системному розширенні можливостей органів місцевого 

самоврядування провадити діяльність у соціальній сфері та забезпечувати 

зростання якості життя населення відповідно до соціальних стандартів. 

Удосконалено систему принципів надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, що базується на: 

доступності цієї соціальної послуги; незалежності отримувача соціальної 

послуги; захисту і безпеці отримувачів соціальної послуги; конфіденційності 

інформації, зокрема, цю систему доповнено такими принципами: рівності; 

моральності; регулярності; диференційованого та індивідуального підходу до 

отримувача соціальної послуги; функціональної інтеграції; компетентності 

кадрів; відкритості й послідовності політики у сфері соціального захисту 

вразливих верств населення України. 

Визначено, що державне регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах – 

це система обґрунтованих заходів та ухвалення конкретних управлінських 

рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування з 

метою реалізації державної соціальної політики в Україні, спрямованої на 

організацію та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно 

подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин. 
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Визначено та охарактеризовано організаційний, правовий, фінансовий, 

соціальний, інформаційний та мотиваційний механізми державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО. 

Проведений аналіз нормативно-правових актів, які визначають 

особливості здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, регулюють організацію надання соціальних послуг уразливим 

верствам населення, свідчить, що наявна нормативно-правова база 

здебільшого має декларативний характер, що не забезпечує партнерські 

взаємовідносини між органами державної влади та інститутами 

громадянського суспільства (громадськими об’єднаннями, благодійними 

організаціями, волонтерамами) та ускладнює надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Виявлено проблемні питання державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Набули подальшого розвитку підходи, форми та методи соціальної 

роботи щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, у роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що 

мають важливе значення для забезпечення якості та підвищення 

ефективності надання соціальних послуг уразливим групам населення, 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

визначають необхідність їх вивчення та розроблення інноваційних шляхів 

вирішення питання у цій сфері, зокрема обґрунтовано, що соціально-

економічні, організаційні (адміністративні), педагогічні, психологічні, 

соціологічні методи соціальної роботи забезпечують позитивні зрушення у 

розвитку сім’ї, тобто мінімізацію труднощів у сім’ї, уміння долати 

перешкоди самостійно без сторонньої допомоги та забезпеченні її 

функціональної спроможності з метою подолання складних життєвих 

обставин. 
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Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. На підставі 

цього аналізу установлено, що кожна країна має власну модель регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, з 

огляду на соціальні, культурні та економічні умови, спрямовану на 

забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг 

уразливим верствам населення. Зокрема, досвід таких країн, як Франція, 

Німеччина, Велика Британія, Італія та США переконливо свідчить про те, що 

соціальна сфера є одним із пріоритетних напрямів державної соціальної 

політики, важливим проявом якої виступає надання сім’ям (особам), які 

перебувають у СЖО, низки соціальних послуг. 

Запропоновано пріоритетні напрями вдосконалення державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, зокрема: реформування системи управління у сфері надання 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних жттєвих обставинах; удосконалення законодавчого та нормативно-

правового забезпечення організації та надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних жттєвих 

обставинах; удосконалення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних жттєвих обставинах. 

До шляхів удосконалення державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, автором 

віднесено такі: організаційні, правові та соціальні. 

Розроблено проект Концепції соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах. У цьому проекті Концепції 

викладено систему поглядів на способи забезпечення якості та підвищення 

ефективності надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованої на реалізацію 
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реформ у сфері соціального захисту населення України, що визначені у 

Стратегії реформування системи надання соціальних послуг. 

Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист населення, 

державне регулювання, механізми державного регулювання, соціальний 

супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

ANNOTATION 

 

Liubetska M. M. State regulation of the social support of families 

(individuals) being under difficult living conditions. – Qualifying scientific work 

as a manuscript. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for obtaining the candidate of sciences degree in public 

administration, speciality 25.00.02 – мechanisms of рublic аdministration. – 

Khmelnytskyi university of management and law, Khmelnytskyi, 2019. 

 

The dissertation is a comprehensive study of the mechanisms of state 

regulation of social support of families (individuals) being under DLC. The thesis 

identifies the problems of organizing and implementing social support of the most 

vulnerable population sectors and the further solution by improving the 

mechanisms in this area, as well as the development of scientific and practical 

recommendations to state authorities and local self-government, public 

associations and charity organizations on improving the quality of social services 

and ensuring the proper implementation of social support of families (individuals) 

being under DLC to overcome or minimize the negative consequences of difficult 

living conditions in which the family (individuals) lives. 

The present paper establishes the regulations formation patterns for the 

implementation of social support of families (individuals) being under DLC, such 

as regulatory harmonization, quantitative and qualitative standardization, legal 

codification and as a result verifies the content of national law adaptive procedures 

with EU legislation through amendments and additions in the content of social 
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assistance mechanisms in incorporated local communities, the procedure of 

forming a single register of families being under DLC. 

The peculiarities of reforming the management system in the sphere of 

social protection of the population of Ukraine are identified: structural and 

functional changes in the distribution (redistribution) of powers between local 

government bodies and executive authorities within the framework of the process 

of decentralization of power and local self-government reform; the formation of 

effective models of administration of social services, which are based on the 

principles of social justice, humanism, human-centeredness, rational targeted 

assistance at the expense of efficient use of budget funds at all levels, improvement 

of the quality of activities of social services centers for families, children and 

young people; the methodical expansion of the possibilities of local self-

government bodies to carry out activities in the social sphere and to ensure the 

growth of the population life quality in accordance with social standards. 

The system of principles for social services of social care of families 

(individuals) being under DLC is improved. It is based on: the availability of this 

social service; the independence of the recipient of social services; the protection 

and safety of recipients of social services; the confidentiality of information, in 

particular, this system is complemented by the following principles: equality; 

morality; regularity; differentiated and individual approach to the recipient of 

social services; functional integration; competence of personnel; openness and 

consistency of policy in the field of social protection of vulnerable strata of the 

population of Ukraine. 

It is determined that state regulation of the social support of families 

(individuals) being under DLC is a system of justified measures and approval of 

specific administrative decisions by state authorities and local self-government 

bodies for the purpose of realization of the state social policy in Ukraine, aimed at 

organization and implementation of social support of families (individuals) being 

under DLC and can not independently overcome or minimize the negative 

influence of these circumstances. 
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The organizational, legal, financial, social, informational and motivational 

mechanisms of state regulation of social support of families (individuals) being 

under DLC are defined and characterized.  

An analysis of legislative and regulatory acts that determine the peculiarities 

of the social support of families (individuals) being under DLC and regulate the 

organization of providing social services to vulnerable groups of the population, 

suggests that the existing legal and regulatory framework is rather declarative, 

which does not provide a clear vertical relationship between public authorities and 

civil society institutions (public associations, charity organizations, volunteers) and 

complicates the social support of families (individuals) being under DLC. 

Problematic issues of state regulation of social support of families 

(individuals) being under DLC were revealed  

Further development received the approaches, forms and methods of social 

work on the implementation of social support of families (individuals) being under 

DLC, which are essential for ensuring quality and increasing the effectiveness of 

providing social services to vulnerable groups of the population, realizing the 

social support of families (individuals) being under DLC, and determine the 

necessity of their study and development of innovative ways of solving the issue in 

this area, in particular, it is substantiated that socio-economic, organizational 

(administrative), pedagogical, psychological, sociological methods of social work 

provide positive changes on the development of the family, that is, minimizing the 

difficulties inside the family, the ability to overcome obstacles independently 

without third-party assistance and ensuring its functional capacity in order to 

overcome difficult life circumstances. 

The foreign experience of implementing social support of families 

(individuals) being under DLC is analyzed and summarized. Based on this 

analysis, it has been established that each country has its own model for regulating 

the social support of families (individuals) being under DLC. Social, cultural and 

economic conditions aimed at ensuring the quality and efficiency of providing 

social services to vulnerable groups of the population are taken into account. In 



 9 

particular, the experience of such countries as France, Germany, Great Britain, 

Italy and the United States convincingly testifies that the social sphere is one of the 

priority areas of the state social policy, an important manifestation of which is the 

provision of families (individuals) being under DLC, a number of social services. 

The present paper suggests the priority directions of improvement of the 

state regulation of social support of families (individuals) being under DLC, in 

particular: to reform the management system in the sphere of providing social 

services for social support of families (individuals) being under difficult living 

conditions; to improve the legislative and normative basis of organization and 

provision of social services for social support of families (individuals) being under 

difficult living conditions; to improve the activities of social service centers for 

families, children and youth to implement the social support of families 

(individuals) being under difficult living conditions. 

The author highlights the following ways of improving the state regulation 

of the implementation of social support of families (individuals) being under DLC: 

organizational, legal and social.  

A draft Concept of social support of families (individuals) being under 

difficult living conditions, is elaborated. This draft Concept outlines a system of 

views how to ensure the quality and efficiency of providing social services for 

social support of families (individuals) being under difficult living conditions, 

which are aimed at implementing reforms in the sphere of social protection of the 

population of Ukraine, as defined in the Reformation Strategy of the social services 

system. 

Key words: social policy, social protection of the population, state 

regulation, mechanisms of state regulation, social support of families (individuals) 

being under difficult living conditions. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сьогодні в умовах нестабільної економічної, 

політичної та соціальної ситуації в Україні вкрай необхідне проведення 

реформи у сфері соціального захисту населення України, що передбачає 

заходи щодо організації та надання соціальної послуги соціального 

супроводу найуразливішим категоріям населення, оскільки з кожним роком 

збільшується кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах (СЖО) та потребують сторонньої допомоги.  

Аналіз соціальних звітів Міністерства соціальної політики України за 

2012–2017 рр. установив, що відсоток виявлених сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, нестабільний та водночас існує тенденція до 

збільшення таких сімей. Так, у 2012 р. центрами соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді виявлено 195 991 сім’ю, яка перебувала у СЖО. А вже у       

2013 р. ця цифра становить 433 373 сім’ї. У 2014 р. динаміка виявлених 

сімей, які перебувають в СЖО, збільшується до 488 325 сімей, а, відповідно, 

у 2015 р. знову зростає кількісний показник проблемних сімей до 565 896. 

Так, у 2016 р. цей показник становив 498 788 сімей. У 2017 р. збільшилась 

загальна кількість сімей, охоплених соціальними послугами, зокрема, 

близько 600 000 сімей вразливих категорій населення, отримали різні види 

соціальних послуг.  

Важливість дисертаційної роботи щодо державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зумовлена тим, що це наукове питання дотепер не має системного 

висвітлення у вітчизняній науковій літературі. 

Стратегічні підходи до процесу підвищення рівня добробуту населення 

та його вразливих верств закладені в Стратегії реформування системи 

надання соціальних послуг, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 08 серпня 2012 р. № 556-р, де визначено цілі та пріоритетні 

напрями проведення реформи у сфері надання соціальних послуг, що 
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передбачає заходи щодо розширення доступу осіб, які перебувають у СЖО та 

потребують сторонньої допомоги, до соціальних послуг, забезпечення їх 

якості та ефективності. 

Актуальність комплексного дослідження державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зумовлена набуттям чинності наказу Міністерства соціальної політики 

України від 31 березня 2016 р. № 318 “Про затвердження Державного 

стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 

квітня 2016 р. за № 621/28751, у якому зазначено, що Державний стандарт 

застосовується для: організації та здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО і не можуть самостійно подолати або 

мінімізувати негативний вплив цих обставин; здійснення моніторингу та 

контролю за якістю надання такої соціальної послуги. 

Дослідженню і розвитку теорії та практики державного управління та 

його механізмів присвячені праці сучасних українських учених, зокрема: 

В.Б.Авер’янова, В.Д.Бакуменка, О.М.Бандурки, І.Л.Гасюка, Н.І.Глазунової, 

О.А.Долгого, В.В.Корженка, О.Б.Коротич, М.І.Круглова, 

В.Я.Малиновського, Н.М.Мельтюхової, П.І.Надолішнього, Н.Р.Нижник, 

І.В.Розпутенка, А.С.Сіцінського, М.В.Сіцінської, Ю.О.Тихомірова, 

О.В.Федорчак та ін. 

Теоретичні та методологічні основи державного управління у сфері 

соціального захисту населення, його механізми, шляхи вирішення ключових 

питань реалізації соціальної політики досліджували українські вчені: 

О.Г.Афенкіна, М.М.Білинська, Ю.М.Бондаренко, Н.В.Борецька, 

Н.Г.Власенко, О.А.Вишневська, О.С.Власюк, І.Ф.Гнибіденко, 

В.А.Гошовська, К.В.Денисенко, І.П.Дацюк, О.В.Дікова-Фаворська, 

І.В.Калачова, А.М.Колота, С.К.Корнієнко, М.В.Кравченко, І.В.Рудкевич, 

С.Г.Кузьменко, І.Курило, В.В.Лаврухін, В.О.Лактінов, О.Ю.Лебединська, 

Е.Лібанова, В.В.Мамонова, І.В.Матюрін, К.С.Міщенко, О.О.Мордань, 
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Л.Ю.Новикова, О.М.Палій, О.М.Пищуліна, С.Л.Процюк, В.В.Собченко, 

В.А.Скуратівський, Н.Д.Тимчишина, В.П.Трощинський, А.А.Халецька, 

І.І.Хожило, Ю.П.Харченко, І.М.Шурма, Ю.Д.Юрченко та ін.  

Водночас досліджень, у яких із позицій системного підходу розглянуто 

державно-управлінські аспекти комплексної проблеми надання соціальних 

послуг уразливим верствам населення в цілому та механізмів державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, зокрема, практично немає. 

Отже, забезпечення якості та підвищення ефективності надання 

соціальних послуг уразливим верствам населення та запровадження 

механізмів державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, визначає необхідність розширення сфери їх 

застосування в галузі науки державного управління.  

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

дисертації покладено результати досліджень і розробок, отриманих автором 

за безпосередньої участі в науково-дослідній роботі Хмельницького 

університету управління та права на тему “Управлінські та правові засади 

забезпечення сталого розвитку України як європейської держави” (ДР              

№ 0108U008927), де роль автора полягала в дослідженні питання організації 

та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, з 

метою забезпечення їх якості та ефективності. 

Крім того, окремі положення дисертаційної роботи є складовою 

частиною заходів щодо реалізації Указу Президента України “Про Стратегію 

розвитку Україна – 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015 та розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про Стратегію реформування системи надання 

соціальних послуг” від 13 березня 2013 р. № 208-р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

теоретичному обґрунтуванні механізмів державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, та розробленні 

науково-практичних рекомендацій органам виконавчої влади та місцевого 
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самоврядування, громадським об’єднанням та благодійним організаціям 

щодо підвищення якості надання соціальної послуги та забезпечення 

належного здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, для подолання чи мінімізації негативних наслідків складних життєвих 

обставин, у яких перебуває сім’я (особа). 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

 дослідити теоретико-правові основи державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

 визначити й охарактеризувати механізми державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО; 

 провести системний аналіз нормативно-правової бази з питань 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО; 

 виявити проблемні питання державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

 проаналізувати й узагальнити зарубіжний досвід регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

 запропонувати пріоритетні напрями та шляхи вдосконалення 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО; 

 розробити проект Концепції соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері соціального захисту 

населення України. 

Предмет дослідження – державне регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційної роботи слугували сучасна теорія державного управління у 

сфері надання соціальних послуг, міжнародно-правові акти з питань 



 19 

організації та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, законодавчі та нормативно-правові акти України – Конституція та 

закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, а також наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених з питань вироблення та реалізації державної політики у 

сфері соціального захисту населення України. 

Для досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань 

було використано комплекс загальнонаукових методів, що дало змогу 

систематизувати емпіричну інформацію, проаналізувати поточний стан 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. 

У процесі підготовки дисертації використано низку наукових методів, 

зокрема:  

– загальнонауковий метод застосований з метою аналізу наукових 

джерел, державних і міжнародних документів, що регламентують діяльність 

суб’єктів забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту населення України, зокрема щодо здійснення соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– метод класифікації та групування використаний для визначення 

видів та змісту принципів надання соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– метод статистичного та документального аналізу застосований для 

аналізу та виявлення недоліків організації та надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– метод системного аналізу дав змогу визначити підходи до 

оцінювання ефективності та якості надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, в аспекті практичної 

реалізації.  

Крім того, за допомогою методу порівняльно-правового аналізу було 

вивчено зарубіжний досвід у сфері соціального захисту населення, зокрема 
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щодо правового регулювання організації та надання соціальної послуги 

найуразливішим категоріям населення з урахуванням перспектив 

європейської інтеграції. Метод екстраполяції та рекомендаційний аналіз 

використано з метою впровадження зарубіжного досвіду у вітчизняну 

практику і формулювання пропозицій органам державної влади та місцевого 

самоврядування, громадським об’єднанням та благодійним організаціям 

щодо забезпечення належного здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, для подолання чи мінімізації негативних 

наслідків складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я (особа). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є комплексним дослідженням механізмів державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, у якому виявлено проблеми організації та здійснення соціального 

супроводу найуразливіших верств населення для їх подальшого розв’язання 

шляхом удосконалення механізмів у цій сфері, а також розроблення науково-

практичних рекомендацій органам державної влади та місцевого 

самоврядування, громадським об’єднанням та благодійним організаціям 

щодо підвищення якості надання соціальної послуги та забезпечення 

належного здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, для подолання чи мінімізації негативних наслідків складних життєвих 

обставин, у яких перебуває сім’я (особа). 

У дисертації: 

уперше:  

– установлено закономірності формування нормативних вимог до 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, а 

саме нормативної уніфікації, кількісно-якісної стандартизації, правової 

кодифікації і на їх основі обґрунтовано зміст адаптивних процедур 

національного законодавства до законодавства Європейського Союзу 

шляхом внесення змін і доповнень у зміст механізмів надання соціальної 
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допомоги в об’єднаних територіальних громадах, процедури формування 

єдиного реєстру сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

– установлено особливості реформування системи управління у 

сфері соціального захисту населення України, що полягають: у проведенні 

структурно-функціональних змін щодо розподілу (перерозподілу) 

повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади в рамках процесу децентралізації влади та реформи 

місцевого самоврядування; у формуванні дієвих моделей адміністрування 

соціальних послуг в основу яких покладено принципи соціальної 

справедливості, гуманізму, людиноцентризму, раціональної адресної 

допомоги за рахунок ефективного використання коштів бюджетів усіх рівнів, 

підвищення якості діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; у системному розширенні можливостей органів місцевого 

самоврядування провадити діяльність у соціальній сфері та забезпечувати 

зростання якості життя населення відповідно до соціальних стандартів; 

удосконалено: 

– систему принципів надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, що базується на: доступності 

цієї соціальної послуги; незалежності отримувача соціальної послуги; 

захисту і безпеці отримувачів соціальної послуги; конфіденційності 

інформації, зокрема, цю систему доповнено такими принципами: рівності; 

моральності; регулярності; диференційованого та індивідуального підходу до 

отримувача соціальної послуги; функціональної інтеграції; компетентності 

кадрів; відкритості й послідовності політики у сфері соціального захисту 

вразливих верств населення України; 

– понятійно-категоріальний апарат означеної сфери дослідження, 

зокрема: сформульовано авторське визначення таких термінів: “сім’я (особа), 

яка перебуває у складних життєвих обставинах” – це громадяни України, які 

не здатні самостійно розв’язувати соціальні, психологічні, економічні, 

комунікативні, родинні та інші проблеми і потребують сторонньої допомоги 
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спеціалістів у наданні соціальних послуг, щоб подолати або мінімізувати 

негативний вплив таких обставин; “державне регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах” – це система обґрунтованих заходів та ухвалення конкретних 

управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування з метою реалізації державної соціальної політики в Україні, 

спрямованої на організацію та здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 

самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин; 

набули подальшого розвитку: 

– механізми державного регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО (організаційний, правовий, 

фінансовий, соціальний, інформаційний та мотиваційний), основна роль яких 

полягає в спрямуванні на забезпечення подальшого розвитку системи 

управління у сфері надання соціальних послуг, розширення доступу осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги, до соціальних послуг, підвищення якості надання соціальних 

послуг та забезпечення належного здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, для подолання чи мінімізації негативних 

наслідків складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я (особа); 

–  підходи, форми та методи соціальної роботи щодо здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, у роботі центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що мають важливе значення для 

забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг 

уразливим групам населення, здійснення соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО, визначають необхідність їх вивчення та розроблення 

інноваційних шляхів вирішення питання у цій сфері, зокрема обґрунтовано, 

що соціально-економічні, організаційні (адміністративні), педагогічні, 

психологічні, соціологічні методи соціальної роботи забезпечують позитивні 

зрушення у розвитку сім’ї, тобто мінімізацію труднощів у сім’ї, уміння 
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долати перешкоди самостійно без сторонньої допомоги та забезпеченні її 

функціональної спроможності з метою подолання складних життєвих 

обставин; 

– пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зокрема запропоновано такі напрями: реформування системи управління у 

сфері надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО; удосконалення законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення організації та надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; удосконалення діяльності 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня 

конкретних прикладних розробок, що сприятиме перспективі розвитку 

системи забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних 

послуг вразливим групам населення, здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО. Основні положення, висновки та 

рекомендації дисертаційної роботи використано:  

– Національним агентством України з питань державної служби в 

практичній діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу в процесі розробки практичних матеріалів до 

тематичних короткострокових семінарів із підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

адаптації законодавства України щодо надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах, до стандартів Європейського Союзу. Результати дисертаційної 

роботи застосовувались під час підготовки Концепції реформування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
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місцевих рад у частині підвищення ефективності професійної підготовки 

державних службовців з питань захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю 

(акт про впровадження від 30 липня 2018 р. № 10/94-18);  

– Фондом соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної 

політики України під час виконання державних програм щодо соціальної 

реабілітації інвалідів, у тому числі учасників АТО (ООС) під час проведення 

профінформаційного семінару для осіб з інвалідністю. Зокрема, дисертантом 

запропоновано нові механізми забезпечення якості та підвищення 

ефективності надання соціальних послуг вразливим верствам населення, 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у контексті вимог Стратегії реформування системи 

надання соціальних послуг та Державного стандарту соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (довідка про 

впровадження від 21 серпня 2018 р. № 1/7 – 32/08); 

–  Інститутом законодавства Верховної Ради України в процесі 

законотворчої діяльності, зокрема автором було подано пропозиції щодо 

потреби розроблення та прийняття комплексного законодавчого акта, який 

би чітко визначив правові засади забезпечення здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах та 

внесення відповідних змін до законів України “Про соціальні послуги” і “Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, у яких було б враховано всі 

колізії сучасного правового регулювання здійснення соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в Україні 

(довідка про впровадження від 07 вересня 2018 р. № 22/150-1-15). 

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні положення та розробки 

в межах дослідження, зокрема ті, що характеризують його наукову новизну та 

практичне значення результатів, отримані автором особисто. У публікації, 

підготовленій у співавторстві з М.В.Сіцінською, дисертантом визначено 

складові механізмів державного регулювання здійснення соціального 
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супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах 

[11]. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення й результати дослідження оприлюднено на науково-практичних 

конференціях: “Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід” (Одеса, 2018); “Освіта і наука в 

умовах глобальних трансформацій” (Дніпро, 2018); “Сімнадцяті осінні 

юридичні читання” (Хмельницький, 2018); “Публічне управління та публічна 

служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку” (Київ, 2018); 

“Теорія і практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі” 

(Київ, 2018). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано                  

12 наукових праць, з них шість статей – у наукових фахових виданнях України з 

державного управління, одну статтю – у зарубіжному виданні, п’ять тез – у 

матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів зі списком використаних джерел до кожного, 

висновків та додатків. Повний обсяг дисертації становить 278 сторінок з них 

211 − основного тексту. Робота містить п’ять рисунків в основному тексті та 

п’ять додатків. Список використаних джерел налічує 167 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 

 

1.1. Поняття та сутність державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах 

 

В умовах реформування системи державного управління та соціального 

захисту населення особливої уваги набуває питання організації соціальної 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у СЖО. Соціальна 

робота проводиться через мережу соціальних служб та соціальних установ, 

основним завданням яких є впровадження в життя державної соціальної 

політики, сприяння нормальному функціонуванню соціального середовища 

та підтримка соціальної стабільності у суспільстві шляхом оптимізації 

життєдіяльності людини. Цей соціальний інститут об’єднує державні 

установи, суспільні та приватні організації, які складають цілісну систему 

соціального захисту населення, навчальні заклади, що готують фахівців для 

цієї сфери, науково-дослідні установи [16; 17]. 

Проведемо науковий аналіз щодо визначення категорії соціальна 

політика, яка є основою у сфері соціального захисту населення, де особливої 

уваги набуває питання організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю, які перебувають у СЖО. 

Соціальна політика – це суспільний феномен, що поєднує різноманітні 

багатофакторні складові: конституційно-правові, інституціональні, 

управлінські регулятивні та саморегулятивні, глобальні, національні, 

державні, наддержавні, громадські, гуманістичні, праксеологічні (ціннісні), 

комунікативні та ін. Зазначене зумовлює багатоаспектність засад соціальної 

політики як суспільного явища [72]. 
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Розрізняють вузьке та широке розуміння соціальної політики. 

У вузькому розумінні соціальна політика – це цілеспрямована 

діяльність суб’єктів управління з метою забезпечення соціального захисту і 

створення умов для формування безпечного соціального середовища 

людини. Соціальна політика у вузькому розумінні – це діяльність суб’єктів 

соціально-політичного життя, спрямована на формування соціальної безпеки 

людини і суспільства [72]. 

У широкому розумінні соціальна політика – це система 

цілеспрямованої діяльності державних органів, що сформувалася в 

суспільстві на певному етапі його розвитку і здійснюється на основі певних 

принципів і засад з метою забезпечення оптимального функціонування й 

розвитку соціальних відносин. У такому аспекті соціальна політика є 

системою управлінських, соціальних відносин, що втілюються в соціальних 

програмах і соціальній практиці з метою задоволення соціальних потреб, 

збалансування соціальних інтересів людини, соціальних груп суспільства, 

досягнення соціальних цілей, розв’язання соціальних завдань, формування 

соціальних цінностей [72].  

Проте поняття соціальної політики у вузькому та широкому розумінні є 

умовним та відносним, оскільки відображається у цілісній системі, що 

позначається на його змісті. Соціальний захист, соціальні відносини, 

соціальний розвиток разом створюють цілісний процес забезпечення 

стабільної, динамічної соціальної безпеки людини та суспільства. 

Налагоджена соціальна система забезпечує зрілість процесів соціального і 

суспільного розвитку [73]. 

Отже, соціальна політика – це одна зі складових державної політики, 

що передбачає комплекс заходів спрямованих на виявлення, задоволення 

потреб та інтересів громадян шляхом реалізації соціальних програм на 

практиці [73]. 

Основним із завдань у соціальній політиці є діяльність держави, яка 

спрямована на регулювання та розвиток соціальних відносин у суспільстві з 
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метою задоволеня конституційних прав та соціальних потреб людини. 

Пріоритетним завданням соціальної політики є забезпечення злагодженої, 

цілеспрямованої, чіткої, функціональної системи соціальних інститутів – 

суб’єктів соціальної політики, формування дієвих форм, методів, засобів, 

важелів і впливів оптимального їх співвідношення з метою координації  та 

регулювання механізмів та елементів цієї системи [73]. 

Своє трактування щодо бачення соціальної політики подають у 

науковому доробку “Основи соціальної політики” вітчизняні дослідники 

Скуратівський В.А., Палій О.М. та Лібанова Є.М. Вони визначають її як 

систему управлінських, регулятивних, саморегулятивних способів та форм 

діяльності суб’єктів, сукупність принципів, рішень, дій, що знаходять 

втілення в соціальних програмах і соціальній практиці [73].  

Дещо по іншому наповнюють значення науковці з ЄС, зокрема Філіп 

Манов (англ. Philip Manow) та Бруно Палієр (англ. Bruno Palier) вважають, 

що “соціальна політика” – це система правових, організаційних та інших 

заходів державних і недержавних установ та організацій, що враховують 

економічний потенціал країни і спрямовані на підтримання соціальної 

стабільності в суспільстві, створення умов для зростання добробуту 

працездатних осіб та забезпечення належного рівня життя тих, хто через 

непрацездатність чи інші складні життєві обставини не має достатніх засобів 

до існування [73]. 

Дослідники Ахінова Г.А. та Калашнікова С.В. визначають соціальну 

політику як діяльність держави та інших суспільних інститутів, спрямовану 

на прогресивний розвиток соціальної сфери, удосконалення умов, способу 

життя та якості життя людей, забезпечення певної частини їх життєвих 

потреб, надання громадянам необхідної соціальної підтримки, допомоги і 

захисту [73]. 

Соціальна політика має ґрунтуватися на пізнанні законів суспільного 

розвитку, зокрема соціальних відносин, виявляти глибинні тенденції 

розвитку в усіх сферах суспільного життя, що зумовлюють процес 
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самореалізації людиною власного соціального потенціалу, її соціальної 

безпеки і здійснення цілеспрямованого впливу на них суб’єктів регулятивної 

діяльності. Соціальна політика спрямована на зміцнення і закріплення 

найпрогресивніших моментів, тенденцій у процесах та явищах матеріальної 

та духовної сфер життєдіяльності суспільства, що сприяють збагаченню його 

соціального розвитку, соціального буття, формуванню цінностей [72]. 

Соціальна політика виявляється в управлінні, регулюванні соціальних 

процесів. Соціальне управління та регулювання є основним механізмом 

соціальної політики [72]. 

Оскільки соціальна політика направлена на вирішення соціальних 

проблем, основним напрямом якої є забезпечення членів суспільства 

прийнятим рівнем СП, відповідно здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, потребує визначених механізмів її реалізації. 

В такому випадку до способу реалізації надання СП вразливим категоріям 

належать процеси державного управління та регулювання соціальної сфери. 

Державне регулювання й державне управління спрямовані на 

досягнення однієї мети: впорядкування соціальних об’єктів та соціальних 

процесів, переведення їх з одного стану в інший. Проте державне 

регулювання й державне управління мають відмінності, пов’язані з 

використанням  засобів  та методів  управлінського впливу. 

Державне управління і державне регулювання є, перш за все, 

діяльністю, тому порівняння цих понять буде полягати у співставленні змісту 

діяльностей, що становлять сутність державного управління і державного 

регулювання  [74]. 

Державне управління в широкому розумінні – це сукупність 

різноманітних видів діяльності усіх органів держави, тобто означає фактично 

всі форми реалізації державної влади в цілому [75]. 

Стаття 6 Конституції України встановлює, що державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
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повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 

законів України. Іншою мовою, державне управління в широкому розумінні 

характеризує всю діяльність держави за організуючим впливом зі сторони 

спеціальних суб’єктів права на суспільні відносини [75]. 

Державне управління у вузькому розумінні – це сукупність державних 

органів, між якими певним чином розподілені різні види діяльності держави. 

Відтак категорія державного управління у вузькому значенні відображає 

відносно самостійний вид діяльності держави, що його здійснює певна 

частина держаних органів [75]. 

Отже, державне управління – це вид соціального управління, вид 

специфічної діяльності держави, що дістає вияв у функціонуванні її органів, 

які впливають на суспільні відносини з метою її урегулювання відповідно до 

державних інтересів [75]. 

На думку В.Б.Авер’янова, державне управління, слід розглядати як 

певний вид діяльності органів держави, яка має владний характер і 

передбачає насамперед організуючий і розпорядчий вплив на об’єкти 

управління шляхом використання певних повноважень [76]. 

Функціонування виконавчої влади, поряд з використанням методів 

державного управління, передбачає і державне регулювання. Останнє, 

виходячи з аналізу правових актів, застосовується не тільки в межах 

виконавчої влади і передбачає не тільки вплив на об’єкти управління, а й 

вплив на суспільне середовище цих об’єктів. Таке середовище означає 

соціальні процеси та явища, які безпосередньо впливають на стан певного 

об’єкта управління [76]. 

Отже, державне регулювання – це сукупність інструментів, важелів, 

впливів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до установ, 

організацій та громадян. Зокрема, включає закони, формальні і неформальні 

розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також 

недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким 

держава делегувала регуляторні повноваження; – це набір здійснюваних 
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державними структурами заходів, направлених на контроль за поведінкою 

індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Таким чином, 

державне регулювання створює умови для діяльності суб’єктів та об’єктів 

управління в напрямі, який є бажаним для держави і за яким відбуватиметься 

розвиток системи управління в цілому. Причому державне регулювання 

передбачає декілька варіантів майбутньої діяльності керованих об’єктів, 

створюючи можливість діяти найбільш ефективно [76]. 

Одним із ключових завдань сфери соціального захисту є нормативно-

правове регульоване здійснення організації та надання соціального 

забезпечення, що передбачено державою, де держава бере на себе виконання 

соціально-захисної функції, для цього утворює структури законодавчої та 

виконавчої влади. 

Загалом роль соціальної роботи як у формуванні, так і впливі на 

покращення соціального життя населення визначається двома аспектами: 

по-перше, сучасні технології соціальної роботи, відповідно до 

тенденцій формування активного характеру соціальної політики держави, 

спрямовані на превентивні заходи – попередження соціальних загроз і 

ризиків;  

по-друге, професійна соціальна робота покликана сприяти вирішенню 

соціальних проблем окремої особистості, сім’ї або соціальної групи, 

застосовуючи соціальний супровід, профілактику, реабілітацію тощо і 

найбільш ефективно здійснюється соціальними службами. Сьогодні 

технологізації та аналізу державного регулювання здійснення соціальної 

роботи вимагає низка чинників, зокрема комплексність її проблем, складність 

об’єктів та суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому 

обсязі соціальних ресурсів досягти максимально значущого й ефективного 

результату, а специфіка соціальної роботи визначає характер тих технологій, 

якими вона оперує [17].  

Основними напрямами, які водночас вважаються головними 

технологіями соціальної роботи, є соціальний супровід, соціальний контроль, 
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соціальна профілактика, соціальна терапія, соціальна реабілітація, соціальна 

допомога і захист, соціальне посередництво тощо. Усі ці напрями тісно 

пов’язані між собою, проте вони специфічні за цільовим призначенням і 

функціональним змістом [17; 18].  

Завданням державного регулювання здійснення соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО є створення умов для системного 

використання названих технологій, оскільки результативність соціальної 

роботи, а як наслідок – позитивна динаміка подолання СЖО сімей (осіб) у 

цілому залежить від успішної реалізації кожної з них [17]. 

На нашу думку, державне регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах – 

це система обґрунтованих заходів та ухвалення конкретних управлінських 

рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування з 

метою реалізації державної соціальної політики в Україні, спрямованої на 

організацію та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО і не можуть самостійно подолати або мінімізувати 

негативний вплив цих обставин. 

Оскільки соціальний захист передбачає цілісну систему державних 

заходів та видатків бюджету, пов’язаних з наданням соціальної, фінансової 

допомоги окремим верствам населення, які перебувають у СЖО і не можуть 

самостійно їх подолати, то органи державної влади насамперед забезпечують 

та регулюють здійснення цих заходів з метою покращення роботи соціальних 

інститутів та забезпечення конституційних прав та свобод громадян.  

До органів державної влади, які забезпечують соціальний розвиток,  

розроблення найважливіших законопроектів щодо визначення стратегії та 

основних параметрів соціальної політики, спрямованих на розвиток 

соціальної сфери; реалізацію соціальних програм збереження та відтворення 

фізичного, інтелектуального, духовного й трудового потенціалу; створення 

інституційних та соціально-економічних передумов для задоволення різних 

соціальних верств громадян, їхніх потреб та інтересів, вияву активності, а 
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також здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, належать: Верховна Рада України (ВРУ), Уповноважений ВРУ з прав 

людини; Кабінет Міністрів України (КМУ); Міністерство соціальної 

політики України (Мінсоцполітики) та відповідно Комітет з питань 

соціальної політики та праці, Пенсійний фонд України, Фонд соціального 

захисту інвалідів, Фонд соціального страхування України; обласні державні 

адміністрації, зокрема, департаменти соціального захисту населення та 

центри, що надають СП; місцеве самоврядування, а саме управління праці та 

соціального захисту населення та підпорядковані йому ЦСССДМ. Також до 

суб’єктів, що здійснюють заходи у цій сфері відносяться: служба у справах 

дітей (ССД), дапартамент освіти, управління охорони здоров’я, органи 

поліції, ювенальної превенції (ЮП), органи пробації, громадські організації 

та інші установи, які надають відповідні СП.  

Система органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах подана на рис. 1.1. 

Так ВРУ наділена повноваженнями щодо прийняття законів, які 

регулюють надання СП у сфері соціального захисту, а Уповноважений ВРУ з 

прав людини здійснює контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод громадян.  
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Постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 423 “Про затвердження 

Положення про Міністерство соціальної політики України” [53] визначено 

основні завдання Мінсоцполітики, зокрема: забезпечення формування та 

реалізація державної політики: у сфері праці та соціальної політики, 

зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, 

загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, 

соціального діалогу, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, 

оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, 

запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту 

прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання 

гуманітарної допомоги, СП особам, окремим соціальним групам, які 

перебувають у СЖО і не можуть самостійно їх подолати [53]. 

Мінсоцполітики України відповідно до напрямів здійснення та надання 

СП, забезпечення соціального захисту та гарантій має у своєму 

підпорядкуванні комітети та фонди, які виконують ряд завдань щодо 

реалізації державної політики у сфері праці та соціальної політики, а саме: 

Комітет з питань соціальної політики та праці, до повноважень якого 

входить вирішення питань щодо: державної політики у сфері соціального 

захисту громадян; державного соціального страхування; запровадження 

соціального медичного страхування; соціальних гарантій, забезпечення 

достатнього життєвого рівня людини; державної політики у сфері 

регулювання трудових відносин та зайнятості населення; розвитку 

соціального партнерства та діяльності об’єднань громадян сторін соціального 

партнерства; діяльності соціальних фондів; державної політики у сфері 

пенсійного забезпечення [77]. 

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань 

пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 
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загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Основними 

завданнями Пенсійного фонду України є: реалізація державної політики з 

питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; внесення 

пропозицій Міністрові соціальної політики щодо забезпечення формування 

державної політики із зазначених питань; виконання інших завдань, 

визначених законом [81]. 

Фонд соціального захисту інвалідів, відповідно до визначених завдань 

здійснює: фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні; забезпечення в межах своїх повноважень реалізації 

заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема 

створення робочих місць [78]. 

Фонд соціального страхування України – створений відповідно до 

Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” і 

є правонаступником Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України і Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд соціального 

страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного 

випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним 

страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за 

використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші 

функції згідно із цим статутом [79]. 

Зазначимо, що на території Хмельницької області здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, провадить 

департамент соціального захисту населення, який підпорядкований Голові 

обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний 

Мінсоцполітики України. Зокрема, департамент забезпечує на території 

області реалізацію державної політики з питань соціально-трудових 
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відносин, зайнятості населення та трудової міграції; соціальної підтримки та 

надання  СП вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з 

інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям 

та особам, які перебувають у СЖО, малозабезпеченим, внутрішньо 

переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством 

України мають право на пільги та отримання житлових субсидій; з питань 

сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в 

сім’ї, протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків [80]. 

Органи місцевого самоврядування також здійснюють реалізацію 

державної соціальної політики, забезпечення мережі закладів соціального 

захисту населення; розроблення та виконання комплексних програм щодо 

поліпшення надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у 

СЖО, відповідно на місцевому рівні. Так управління праці та соціального 

захисту населення Хмельницької міської ради, що є виконавчим органом 

Хмельницької міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, 

підпорядкований виконавчому комітету та міському Голові вирішує питання 

життєзабезпечення вразливих категорій громадян міста, задоволення їхніх 

потреб, створення ефективних умов для життя, праці та відпочинку [82]. У 

своєму підпорядкуванні має п’ять закладів: територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів “Школа життя”; Центр комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень “Родинний 

затишок”; Центр соцiальної пiдтримки та адаптації; Рекреаційний центр 

сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп 

населення з обмеженими можливостями “Берег надії”. 

Здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО 

є одним із пріоритетних завдань ЦСССДМ, який є спеціальним закладом, що 

проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у 

СЖО та потребують сторонньої допомоги [15].  
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Основною метою діяльності ЦСССДМ є: реалізація державної та 

молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги; забезпечення 

діяльності фахівців із соціальної роботи (ФСР); науково-методичне та 

інформаційне забезпечення ефективного функціонування ЦСССДМ, 

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів [13]. 

Одними із головних завдань здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО є: 

– індивідуальний план надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО (далі – індивідуальний план), 

– документ, складений на підставі комплексного визначення та оцінки 

індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено 

заходи, що проводитимуться для надання такої послуги, відомості про 

необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних за 

виконання, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо 

перегляду індивідуального плану; 

– моніторинг якості надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, – постійний чи періодичний 

перегляд діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, який має на меті 

оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, 

надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення 

надання соціальних послуг [10].  

Тепер розкриємо особливості правового статусу Хмельницького 

міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

У своїй діяльності Хмельницький міський Центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді підпорядкований та підзвітний управлінню молоді та 

спорту Хмельницької міської ради, яке є виконавчим органом міської ради, 

створене Хмельницькою міською радою шляхом приєднання управління у 
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справах сім’ї та молоді Хмельницької міської ради до комітету з фізичної 

культури і спорту Хмельницької міської ради та зміни найменування 

комітету з фізичної культури і спорту Хмельницької міської ради на 

управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Управління 

підзвітне і підконтрольне  міській раді та підпорядковане виконавчому 

комітету, міському голові. 

Організацію та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які 

перебувають у СЖО здійснюють і інші суб’єкти соціальної роботи.  

1. Служба у справах дітей, основними завданнями якої є: реалізація на 

відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень; розроблення і здійснення самостійно або разом з 

відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і 

законних інтересів дітей; забезпечення додержання вимог законодавства 

щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, 

влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; здійснення 

контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для  дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах 

і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; ведення 

державної статистики щодо дітей; ведення обліку  дітей,  які перебувають у  

СЖО, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); визначення 

пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, 

їх соціального захисту, сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному 

розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності,   

вчиненню дітьми правопорушень [55]. 
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2. Підрозділи ювенальної превенції, основними завданнями яких є: 

профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дітьми 

кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, 

які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх 

усунення; ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення 

правопорушень та проведення із ними заходів індивідуальної профілактики; 

вжиття заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, 

вчиненому дітьми та стосовно них, а також жорстокому поводженню з 

дітьми; вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, у тому 

числі здійснення поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб; 

відвідування дітей, які перебувають у СЖО, за місцем їх проживання разом із 

ССД для з’ясування умов проживання; ініціювання перед ССД, відділами 

охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування питання про направлення дитини до відповідного закладу 

для надання необхідної медичної, психологічної допомоги; проведення 

інших профілактичних заходів, передбачених законодавством [56]. 

3. Департамент освіти та науки здійснює допомогу в аналізі ситуації 

сім’ї з дітьми, яка перебуває у СЖО, залучаючи до міждисциплінарної 

команди педагогів, які працюють з дитиною. 

4. Управління охорони здоров’я, забезпечує в межах визначених 

законодавством прав членів територіальної громади в сфері охорони здоров’я 

шляхом виконання відповідних державних і місцевих соціально-

економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, 

надання населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через 

мережу  підпорядкованих закладів охорони здоров’я [83]. 

5. Орган пробації, передбачає заходи, що проводяться за 

індивідуальним планом роботи із засудженими з урахуванням оцінки ризиків 

вчинення повторних кримінальних правопорушень та передбачає 

диференційований підхід під час надання консультативної, психологічної та 

інших видів допомоги; сприяння працевлаштуванню; залучення до навчання; 
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участь у виховних заходах та соціально корисній діяльності; проведення 

індивідуально-профілактичної роботи. 

6. Громадські організаці, які надають соціальні послуги. 

7. ЦСССДМ здійснюють проведення соціально-профілактичної роботи, 

спрямованої на запобігання потраплянню в СЖО сімей, дітей та молоді; 

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у СЖО і потребують 

сторонньої допомоги; здійснення соціального супроводу сімей, дітей та 

молоді, які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги, надання 

їм СП за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах; 

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 

громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю [15]. 

Одним із головних функціональних завдань ЦСССДМ є надання 

соціальних послуг. Базовими засадами надання СП визнано: інтеграцію – 

створення умов, спрямованих на подолання соціальної ізольованості 

уразливих груп населення, забезпечення доступу до соціальної 

інфраструктури та повноцінного життя в суспільстві; деінституціалізацію – 

створення умов або надання СП, що дають змогу людині, яка належить до 

певної уразливої групи населення, залишатися в громаді в звичному для неї 

оточенні; орієнтацію на індивідуальні потреби користувачів – врахування 

індивідуальних потреб користувачів СП шляхом розроблення 

індивідуального плану надання послуги; залучення фахівців різного профілю 

– співпрацю різних фахівців (соціальних працівників, психологів, лікарів та 

інших) у плануванні та наданні СП; участь усіх зацікавлених сторін – 

безперешкодний доступ на етапах планування, моніторингу та оцінки СП на 

всіх рівнях; партнерську взаємодію між органами державної влади, 

недержавними організаціями, органами місцевого самоврядування з метою 

вирішення соціальних проблем [17; 19]. 
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Основною підставою щодо надання СП та здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО є оцінка потреб щодо 

виявлення СЖО та звернення по допомогу до ЦСССДМ або ж інших 

суб’єктів соціальної роботи.  

Отже, є необхідність більш детального аналізу поняття “складні 

життєві обставини”, що дозволить нам визначити категорії потенційних 

отримувачів соціальних послуг. 

З’ясовано, що однозначного визначення поняття “складні життєві 

обставини” не існує, оскільки в Законі України “Про соціальні послуги”  

першочергово йшлося, про те, що складні життєві обставини – обставини, що 

об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона 

не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової 

активності у зв’язку із старістю або станом здоров’я, самотність, сирітство, 

безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, обставини, 

спричинені наслідками від торгівлі людьми, зневажливе ставлення та 

негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний 

розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо) [11]. 

Згодом внесено зміни та визначено, що складні життєві обставини – 

обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним 

становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа 

частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи 

можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати 

участь у суспільному житті [11].  

У наказі Міністерства соціальної політики України “Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах” зазначено, що складні життєві обставини – 

обставини, виявлені за результатами оцінки потреб, внаслідок яких сім’ї 

(особи) не можуть самостійно піклуватися про особисте/сімейне життя та 

брати участь у суспільному житті [10].  
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Однак, коли йдеться про дітей, то складні життєві обставини, в яких 

перебуває дитина, – умови, що негативно впливають на життя дитини, стан її 

здоров’я та розвиток (інвалідність, тяжка хвороба, безпритульність, 

перебування у конфлікті із законом, залучення до найгірших форм дитячої 

праці, залежність від психотропних речовин, інші види залежності, жорстоке 

поводження, зокрема домашнє насильство, у тому числі у разі, коли 

кривдником є дитина, ухиляння батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання 

своїх обов’язків, обставини стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, 

воєнних дій чи збройних конфліктів тощо), установлені за результатами 

оцінки потреб дитини. Останній термін вживається у такому значенні, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю” [84]. 

Отже, після детального аналізу поняття “складні життєві обставини” 

можна зробити висновки, що складні життєві обставини – це обставини чи 

умови, що негативно впливають на життя сімей, дітей, осіб через вплив 

різних об’єктивних чи суб’єктивних чинників, що порушують нормальну 

життєдіяльність громадян України та зумовлюють надання соціальних 

послуг. 

Негативні явища повсякденного життя, такі як соціальна і політична 

нестабільність, відсутність правових гарантій, невизначеність майбутнього і 

навіть сама ситуація соціальних змін дають поштовх соціальній дезадаптації 

людей у багатьох її проявах. В умовах, що склалися, особливого значення 

набувають міжособові стосунки, яким у більшій мірі, ніж інші соціальні 

структури, здатна забезпечити гармонійна сім’я. Особливого значення 

набуває соціальна робота з сім’єю (особою), яка перебуває у СЖО [85]. 

Існує багато визначень поняття “сім’я” з позиції науки та на 

законодавчому рівні. Конституцією України визначено, що сім’я – мала 

соціальна група, яка заснована на шлюбі, кровній спорідненості або 

індивідуальних потребах людей в союзі один з одним [1]. Її відрізняють 
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єдина економічна основа, спільність побуту, взаємозалежний спосіб життя її 

старших і молодших членів, певна структура ролей і норм взаємодії, 

емоційно-етичні зв’язки, відносини допомоги, підтримки і захисту. Державне 

регулювання сімейних відносин визначено у Сімейному кодексі України від 

10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ [2].  

Відповідно до чинного законодавства, сім’я є первинним та основним 

осередком суспільства. Її складають особи, які спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя 

вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, 

роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших 

поважних причин не проживають спільно [2]. 

Також сім’я – це динамічна мала група людей, котрі проживають разом 

і зв’язані родинними відносинами (шлюб, кровна спорідненість, 

усиновлення, опіка), спільністю формування і задоволення соціально-

економічних та інших потреб, взаємною моральною відповідальністю [6,         

c. 12].  

Водночас Трубавіна І.М. трактує це поняття так, що сім’я – це 

соціально-педагогічний інститут та особлива соціальна система, яка є 

підсистемою суспільства і включає в себе інші підсистеми (членів сім’ї); це 

первинний контактний колектив [7, c. 4].  

Сім’я реагує на будь-які зміни. У ситуації зубожіння у сім’ї знижується 

здатність задовольняти потреби своїх членів; у випадку розквіту – 

з’являються споживацькі тенденції. Щоб оцінити, наскільки сім’я здатна на 

здорове реагування в ситуації змін, потрібно проаналізувати реалізацію її 

функції. Функції сім’ї – відображення системи взаємодії особи, сім’ї та 

суспільства і тих сфер, які пов’язані безпосередньо із задоволенням 

відповідних потреб її членів. Заслуговує на увагу така класифікація функцій 

сім’ї: економічна – планування сімейного бюджету, організація споживчої 

діяльності по веденню домашнього господарства; господарська (організації 

побуту сім’ї, турбота про дім) – підтримка порядку і чистоти, дотримання 
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санітарно-гігієнічних норм; репродуктивна – продовження людського роду 

через народження дітей; планування сім’ї; соціалізуюча – передача 

дорослими членами сім’ї соціального досвіду дітям, цілеспрямований вплив 

на дітей з метою формування у них ціннісних орієнтацій, життєвих 

уподобань; організація внутрішньо-сімейного спілкування; оволодіння 

соціальними вміннями і навичками, освіта, професійне самовизначення; 

рекреативна – організація вільного часу та відпочинку, розвиток інтересів і 

потреб членів сім’ї; терапевтична – створення сприятливого сімейного 

мікроклімату, психологічна підтримка членів сім’ї в різних життєвих 

ситуаціях, створення доброзичливого емоційного клімату в сім’ї з метою 

відновлення фізичних і психічних сил членів родини, витрачених у різних 

стресових ситуаціях [8]. 

Також сім’я виступає провідним чинником соціалізації особистості. Її 

основні соціалізуючі функції: забезпечення фізичного та емоційного 

розвитку індивіда, формування статевої ідентифікації дитини, її розумового 

розвитку, розвитку здібностей і потенційних можливостей; формування 

ціннісних орієнтацій особистості; оволодіння основними соціальними 

нормами [8, с. 59].  

Сім’я, як соціальний інститут перебуває у стані гострої кризи, що, 

звичайно, негативно впливає на виконання нею основних функцій, тобто на 

життєдіяльність сім’ї: матеріально-економічне забезпечення, житлово-

побутові умови. Це, в свою чергу, створює певний морально-психологічний 

клімат, який впливає на духовність сім’ї, виховання дітей, організацію 

вільного часу членів сім’ї.  

В.Г.Постовий визначає сім’ю як фазу або період у житті людини, яка 

характеризується відчутною зміною умов духовного спілкування 

щонайменше двох людей, незалежно від їх віку, поєднанням їх економічної 

взаємодії, що позначається на створенні матеріальної бази сім’ї, активному 

дітонародженні та освоєнні виховної функції [3].  
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Вчені, дослідники і практики соціальної роботи визначають фактори 

проблем сім’ї. Фактори, що пов’язані в першу чергу з матеріально-

фінансовим забезпеченням сім’ї і житловими умовами, їх якістю. Соціально-

економічна криза в країні негативно позначилася на виконанні матеріальної, 

економічної функції сучасної сім’ї. Можна вважати, що більше половини 

сімей мають статки на рівні або нижчі від прожиткового мінімуму, 

фінансової допомоги з боку держави не вистачає (за рахунок інфляційних 

процесів в Україні), тому проблема матеріального забезпечення сім’ї 

виступає найбільш актуальною для молодого подружжя, а неможливість її 

вирішити позначається на виконанні сім’єю інших функцій: репродуктивної, 

комунікативної, виховної [5].  

Окремої значимості набуває проблема забезпеченості житлом і 

можливість його отримати. Сьогодні більшість молодих сімей або 

проживають разом з батьками (що обумовлює зростання напруженості в 

сімейних стосунках і виникненню конфліктів між усіма членами родини), або 

винаймають квартиру чи кімнату, що також негативно позначається на 

стабільності сім’ї, очікуваннях і перспективах її членів [4]. 

Сучасна економічна криза поглибила й без того повільне виконання 

державних програм щодо будівництва соціального житла для молодих сімей. 

Серед інших проблем об’єктивного характеру можна відзначити: можливість 

отримання вищої освіти за рахунок державних коштів (держзамовлення) [4], 

доступність та безкоштовність медичних послуг, доступність закладів 

оздоровлення і відпочинку (санаторії, дитячі табори, бази відпочинку).  

Отже, одним з основних об’єктів соціальної роботи виступають молода 

сім’я та сім’ї, які мають проблеми у сімейному вихованні, сім’ї, які за 

особливостями своєї життєдіяльності потребують соціальної підтримки та 

здійснення соціального супроводу. 

Установлено порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у СЖО 

та не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив, 

порядок надання їм СП та здійснення соціального супроводу таких сімей 
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(осіб), зокрема, за таких обставин: жорстоке поводження з дитиною в сім’ї; 

відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім’ї (особи); 

відсутність житла, призначеного та придатного для проживання; відбування 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, 

взяття під варту одного з членів сім’ї (особи), насильство в сім’ї (у тому числі 

стосовно дитини); тривала хвороба, установлена інвалідність (у тому числі 

дітей), вроджені вади фізичного та психічного розвитку, малозабезпеченість, 

безробіття одного з членів сім’ї (особи), що негативно впливає на виконання 

батьківських обов’язків, призводить до неналежного утримання дитини та 

догляду за нею; спосіб життя, унаслідок якого один із членів сім’ї (особа) 

частково або повністю не має здатності чи можливості самостійно 

піклуватися про особисте життя та брати участь у суспільному житті; 

ухиляння батьків від виконання обов’язків із виховання дитини; відібрання у 

батьків дитини без позбавлення батьківських прав; стихійне лихо; 

дискримінація осіб та/або груп осіб [12]. 

Крім того, зазначено, що до потенційних отримувачів соціальних 

послуг належать:  

1) сім’ї, членами яких є: одинока матір (батько); діти, розлучені із 

сім’єю, які не є громадянами України і заявили про намір звернутися до 

компетентних органів із заявою про визнання біженцем; інваліди та діти-

інваліди; особи, у тому числі діти, які постраждали від насильства, 

жорстокого поводження та торгівлі людьми; батьки, у яких діти відібрані без 

позбавлення батьківських прав; батьки, які подали заяву про розлучення або 

перебувають у процесі розлучення; батьки – трудові мігранти; засуджені до 

покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі на певний строк, або 

особи, що повернулися з місць позбавлення волі або перебувають у місцях 

попереднього ув’язнення;  

2) опікуни (піклувальники) дітей, розлучених із сім’єю;  

3) сім’ї, у яких діти перебувають в інтернатних закладах або 

оформляються до них;  
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4) сім’ї, де батьки виявили намір відмовитися від новонародженої 

дитини та ін. [12]. 

Однак, вважаємо, що цей перелік є неповний та потребує доповнення 

та розширення. Доведено необхідність надання соціальних послуг та 

здійснення соціального супроводу громадянам, які постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого 

періоду, правових режимів надзвичайного або воєнного стану, у результаті 

соціальних або збройних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам 

злочинів, біженцям, батькам, які визначають способи участі у вихованні 

дітей після розлучення тощо. 

Таким чином, аналізуючи функції, фактори сім’ї, її СЖО, умови в яких 

перебувають члени сім’ї, категорії визначені чинним законодавством, що 

дозволяють отримувати СП, ми дійшли висновку, що сім’я (особа), яка 

перебуває у складних життєвих обставинах –  це громадяни України, які не 

здатні самостійно розв’язувати соціальні, психологічні, економічні, 

комунікативні, родинні та інші проблеми і потребують сторонньої допомоги 

спеціалістів у наданні соціальних послуг, щоб подолати або мінімізувати 

негативний вплив таких обставин. 

Практичне втiлення соцiальної полiтики здiйснюється через соцiальну 

роботу професiоналiв, громадських та соцiальних інститутів [9]. При цьому, 

коли мова йде про забезпечення життєвих потреб людей у рамках здiйснення 

соцiальної полiтики та забезпечення потреб сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, мається на увазi їхнє задоволення шляхом надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО [88]. 

Актуальність роботи зумовлена набуттям чинності наказу 

Мінсоцполітики України від 31 березня 2016 р. № 318 “Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 22 квітня 2016 р. за № 621/28751 [10], у якому зазначено, що ДСТ 

застосовується для: організації та здійснення соціального супроводу сімей 
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(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть 

самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин; 

здійснення моніторингу та контролю за якістю надання такої соціальної 

послуги [10]. 

Також у цьому наказі визначено зміст, обсяг, умови та порядок надання 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, показники її якості для суб’єктів усіх форм власності та 

господарювання, які надають цю послугу з метою подолання чи мінімізації 

негативних наслідків складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я 

(особа) [88]. 

Таким чином, діяльність здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО та сприяння подоланню сім’ями (особами) 

СЖО виступає в сучасних умовах невід’ємною складовою системи 

державного регулювання соціальних процесів [88]. 

Визначення організаційних і правових засад соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю, що зазначені в ЗУ “Про соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю” від 21 червня 2001 р. № 2558-III [13], надають 

важливого значення в здійсненні соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. В ЗУ йдеться про те, що соціальний супровід – вид 

соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальних опіки, допомоги та 

патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою 

подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального 

статусу [13]. 

Однак у ДСТ визначено, що соціальна послуга соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах – це комплекс 

заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення 

основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з 

метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння в отриманні 

інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння 
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керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи 

мінімізацію складних життєвих обставин [10]. 

Отже, проаналізувавши нормативно-правову базу з питань державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, нами виявлено деякі відмінності у визначенні понять. В ЗУ наведено 

поняття “соціальний супровід” у широкому значенні, що характеризує 

поняття з точки зору надання СП відповідно до різних категорій отримувачів, 

а у ДСТ визначено конкретні способи надання послуги, із зазначенням дій, 

методів та його змісту.  

Основний ЗУ визнав людину найвищою соцiальною цiннiстю, а 

обов’язком держави – утвердження i забезпечення її прав та свобод [14]. Ці 

основоположні категорії відображаються у принципах.  

Принципи державного управління – важлива категорія управлінської 

науки, що є однією з її основ. Принципи як поняття теорії відображають 

сутність і реальність процесів державного управління, підпорядковуючись 

певним законам. Принципи – це специфічне поняття, змістом якого є не 

стільки сама закономірність, відносини, взаємозв’язок, а скільки наше знання 

про них. Вони являють собою результат узагальнення людьми об’єктивно 

чинних законів і закономірностей, притаманних їм загальних рис, 

характерних фактів і ознак, які стають загальним началом їх діяльності [21].  

На практиці принципами управління керуються згідно з політичними, 

соціально-економічними та культурними умовами, що склалися в 

суспільстві. Принципи управління обґрунтовують, роз’яснюють зв’язки як 

між об’єктом і суб’єктом управління, так і всередині кожного з них. У 

науковій літературі існує велика кількість підходів до групування принципів 

державного управління. Так, наприклад, Н.Р.Нижник визначає такі групи 

принципів: суспільно-політичні, що відображають та розкривають соціальну 

природу державного управління, його детермінованість і обумовленість 

суспільством. Систему цих принципів характеризують: демократизм, 

законність, об’єктивність, гласність; культури управління, що синтезовані на 
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основі дослідження функціональної та організаційної структур державного 

управління, до яких віднесено: функціональність; диференціація та 

фіксування функцій шляхом видання правових норм; сумісність функцій; 

концентрація функцій; необхідність (стосовно управлінських об’єктів); 

комбінування функцій; відповідність функцій потребам і запитам 

управлінських об’єктів [21]. 

Г.В.Атаманчук виділяє принципи об’єктивності, демократизму, 

правової впорядкованості, законності, федералізму, поділу влади, 

публічності. Як бачимо, запропоновані принципи базуються на об’єктивних 

закономірностях державного управління та отримали практичне застосування 

в управлінській діяльності. Отже, серед загальних принципів можна виділити 

такі: законність, демократизм, публічність, єдиноначальність і колегіальність, 

централізація і децентралізація, плановість, ефективність [21]. 

Законність – розглядається як основоположний принцип державного 

управління, що визначає рівень демократичності суспільства. Це означає, що 

всі органи виконавчої влади та їх посадові і службові особи повинні чітко 

дотримуватись норм права. Нормативно-правові акти, що приймаються 

суб’єктами державного управління, мають відповідати положенням 

Конституції та законам України. Громадяни повинні мати гарантоване право, 

згідно з яким ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законом. Тобто, право має домінувати над владою, зокрема над діяльністю 

органів виконавчої влади, унеможливлювати свавілля з боку чиновників, 

створювати умови для широкого громадського контролю за їх діяльністю, в 

тому числі, за здійсненням адміністративними органами функцій державного 

управління [21]. 

Демократизм – передбачає формування такої системи управління, яка б 

базувалася на демократичних засадах її здійснення в інтересах усіх або 

переважної більшості громадян, можливості їх максимального залучення до 

обговорення важливих державно-управлінських рішень, відкритості 

інформації, рівного доступу громадян до державної служби. Даний принцип 
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передбачає використання для цього таких загальнодемократичних начал та 

ідей, як поділ влади, широке місцеве самоврядування, верховенство права та 

закону, функціонування багатопартійної системи, забезпечення діяльності 

опозиції тощо [21]. 

Публічність – цей принцип демократичної правової держави означає 

відкритість та прозорість функціонування виконавчої влади, забезпечує 

зв’язок її органів та посадових осіб із суспільством, громадянами. Він є 

схожим до принципу гласності, але за охопленням явищ є значно ширшим 

від останнього. Принцип публічності передбачає відкритість виконавчої 

влади, прозорість діяльності апарату державного управління для громадян 

через право впливу останніх на діяльність органів влади та їх посадових осіб; 

урахування думки громадськості при прийнятті державно-управлінських 

рішень; громадський контроль за діяльністю управлінського апарату та інші 

види контролю за дотриманням конституційно закріплених інтересів 

суспільства, прав і свобод громадян [21]. 

Єдиноначальність і колегіальність означає розумне поєднання в 

управлінській діяльності методів одноособового керівництва призначеним 

або обраним керівником, який наділяється значною службовою 

компетенцією і несе персональну відповідальність за результати роботи 

державного органу, та широкої колегії – групи осіб, які мають рівні права і 

обов’язки або дорадчі права з питань, що належать до компетенції органу 

виконавчої влади. Так, у сучасних умовах значно зросла роль і значення 

керівників-новаторів – особистостей, які спроможні продукувати та 

реалізовувати необхідні суспільству реформи, тобто приймати адекватні 

ситуації, державно-управлінські рішення. Це покладає на них персональну 

відповідальність за прийняття тих чи інших рішень, виконання службових 

завдань, використання (чи невикористання) службових повноважень. Разом з 

тим, в нинішніх умовах ухвалення оптимальних управлінських рішень є 

неможливим без всебічного обговорення проектів цих рішень на засіданнях 

колегій, рад чи нарад. Фактично колегіальне вирішення дорадчих питань у 
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діяльності органів виконавчої влади є передумовою прийняття 

єдиноначального рішення [21]. 

Централізація і децентралізація – апарат державного управління 

повинен бути побудованим на засадах розумного співвідношення 

концентрації влади і її децентралізації, оскільки порушення даного балансу в 

будь-який бік призводить до негативних наслідків. Переважання 

централізації породжує безініціативність нижчих ланок системи органів 

виконавчої влади, а надмірна децентралізація веде до порушення єдності 

системи у формуванні та здійсненні державної політики, єдиних вимог, 

нормативів і оцінок, а отже, створює передумови для дезорганізації та 

некерованості управлінської системи [21]. 

Плановість – полягає в обов’язковому плануванні діяльності будь-

якого органу та його структурного підрозділу, у створенні планів соціально-

економічного і культурного розвитку окремих населених пунктів, територій, 

регіонів, галузей народного господарства, проектуванні та реалізації програм 

вирішення тих чи інших проблем [21]. 

Ефективність – виходячи із загального розуміння ефективності праці, 

під ефективністю державного управління слід розуміти результат досягнення 

поставленої мети за максимально можливої економії суспільної праці. Суть 

принципу полягає у виборі найбільш оптимального в конкретних умовах 

управлінського рішення. Головним критерієм ефективності сучасного 

державного управління є якнайповніша відповідність управлінської 

діяльності інтересам суспільства, якісне та своєчасне надання громадянам 

управлінських послуг, забезпечення прав і свобод громадян, їх практичної 

реалізації [21]. 

Розкриття сутності та характерних рис державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО має, 

передусім, бути спрямоване на дослідження демократичних засад і принципів 

організації та здійснення державного управління і місцевого самоврядування 

в цілому, які водночас відображають якості цих феноменів з методологічних 
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позицій їх змісту, політико-правової та соціально-управлінської природи, що 

зумовлюють до вивчення, наукового обґрунтування механізмів, шляхів 

вирішення завдань та надання якісних СП [20]. 

Значення принципів органів державного управління та місцевого 

самоврядування насамперед полягає в їх нормативно-регулятивному 

характері, взаємоузгодженості та взаємодії, сутнісній природі, ефективності 

впливу на суспільні відносини [86]. Так, нормативно-регулятивний характер 

принципів державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, чітко визначено в нормативно-правових 

актах.  

Принципи надання соціальної послуги соціального супроводу знайшли 

своє відображення в наказі Мінсоцполітики України від 31 березня 2016 р.           

№ 318 “Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за               

№ 621/28751 [10].  

– Нормативне закріплення принципів державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

свідчить про їх значущість. В ДСТ визначені основні принципи надання 

соціальної послуги соціального супроводу [10]: 

– доступність соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну 

послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів СП та/або їх 

законних представників про СП, порядок звернення за її наданням та порядок 

і умови її надання. Інформація для отримувачів СП розміщується на 

спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає 

соціальну послугу, та висвітлюється в засобах масової інформації (ЗМІ) 

тощо; 

– незалежність отримувача соціальної послуги: надавачі СП 

застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного 

стану отримувачів СП) та шанобливе ставлення до расової приналежності, 
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політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, 

етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця 

проживання, громадянства та мови отримувачів СП; отримувачі СП та/або 

їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права та 

обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень 

яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення 

інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, 

буклетів, через ЗМІ тощо; 

–  захист та безпека отримувачів соціальної послуги: надавач 

соціальної послуги провадить свою діяльність із повагою до гідності 

отримувачів СП та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, 

застосування фізичного, психічного чи іншого насилля щодо них; 

отримувачам СП або їхнім законним представникам надається інформація 

про порядок оскарження непрофесійних дій надавача СП; отримувачі СП 

та/або їхні законні представники інформуються щодо їхніх прав та 

обов’язків; надавачу СП забороняється використовувати для особистих цілей 

речі отримувачів СП, отримувати від них кошти, подарунки тощо; 

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники 

інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі 

застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавача, про 

заборону зловживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин на 

території підприємств, установ, організацій або закладів, де надається 

соціальна послуга; 

– конфіденційність інформації: суб’єкт, що надає соціальну 

послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до 

вимог ЗУ  “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, 

конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та/або їхніх 

законних представників; отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні 

представники обов’язково ознайомлюються із заходами щодо дотримання 

принципу конфіденційності; надавачі соціальної послуги інформують 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо 

нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації [10]. 

Таким чином, принципи мають вищий ступінь гарантування, оскільки 

вони набувають значення загальних правил поведінки. Разом з тим не тільки 

нормативне закріплення принципів державного управління  свідчить про їх 

значущість. Важливе значення також має те, що такі принципи проявляються 

в процесі організації та діяльності органів державного управління, 

розкриваючи загальносоціальні установки поведінки, певні цінності 

суспільства [87].  

Отже, роль принципів державного регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, що випливають зі змісту та 

логіки нормативної системи права, мають цілком самостійне значення.  

Проаналізувавши загальні принципи державного регулювання, норми 

здійснення соціального супроводу та практичну сторону реалізації керівних, 

вихідних положень, в основі яких лежить основне завдання надання 

соціальної послуги тим сім’ям (особам), що потребують сторонньої допомоги 

нами доповнено систему такими принципами: рівності; моральності; 

регулярності; диференційованого та індивідуального підходу до отримувача 

соціальної послуги; функціональної інтеграції; компетентності кадрів; 

відкритості й послідовності політики у сфері соціального захисту вразливих 

верств населення України. 

Розкриємо зміст кожного з них, зокрема: 

– принцип рівності полягає у тому, що під час здійснення соціального 

супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО, перш за все забезпечується 

дотримання конституційних прав та свобод громадян, які є рівними перед 

законом. Тобто, надаючи послугу соціального супроводу, не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [14]; 
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– принцип моральності передбачає ефективне застосування в тій чи 

іншій складній ситуації арсеналу певної системи моральних переконань, 

норм та правил поведінки щодо налагодження позитивної комунікації між 

отримувачем послуг та фахівцем із соціальної роботи. Основоположним у 

соціальній роботі є моральні засади людських відносин, такі як: емпатійність, 

розсудливість, толерантність, тактовність, простота, порядність, доброта й 

відчуття справедливості, почуття власної гідності, високий рівень особистої 

культури та ін.; 

– принцип регулярності забезпечує вироблення певних 

поведінкових закономірностей при повторному та ефективному застосуванні 

правил, норм, відвідування сім’ї за місцем проживання, проведення 

профілактичної роботи з сім’єю, консультування психологами та іншими 

спеціалістами сім’ї (особи) із дотриманням інтервалу в часі, з метою 

досягнення позитивних результатів щодо подолання СЖО; 

– принципи диференційованого та індивідуального підходу до 

отримувача соціальної послуги. Його сутність полягає в тому, що життєві 

проблеми, потреби клієнта потрібно віддиференціювувати до певної групи 

подібних явищ. Проте здійснення соціально-технологічних процедур 

відбувається з урахуванням індивідуальних характеристик особистості; 

– принцип функціональної інтеграції забезпечує координацію 

діяльності соціальних партнерів тобто державних, громадських та інших 

організацій стосовно вирішення соціальних проблем. Цей принцип 

спрямований на комплексне розв’язання СЖО сімей (осіб), передбачаючи 

залучення ресурсів з метою досягнення позитивних результатів; 

– принцип компетентності кадрів, перш за все, обов’язковість 

професійної підготовки спеціалістів. Це ґрунтовні знання психології, 

соціальної педагогіки, соціології, менеджменту та інших дисциплін, що 

виступають підґрунтям фахової обізнаності спеціаліста. Ці знання 

дозволяють правильно діяти в конкретній ситуації, обираючи відповідні 
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оптимальні рішення. На практиці цей принцип диктує систематичне 

навчання та перепідготовку кадрів у всіх ланках соціальної сфери; 

– принцип відкритості й послідовності політики у сфері 

соціального захисту вразливих верств населення України, підкреслює 

активну роль держави в постановці пріоритетних завдань та організації 

надання соціальних послуг, з метою забезпечення захисту інтересів 

суспільства шляхом підвищення ефективності управління та є важливим 

інструментом захисту головної конституційної норми, за якою “людина – 

основна цінність суспільства” і “джерело влади”. Відкритість і послідовність 

діяльності органів державного управління у сфері соціального захисту 

розуміється як можливість людини одержувати інформацію не тільки 

відносно себе самої (якщо така інформація є в певних організаціях чи 

установах), а також щодо соціальних, політичних, державних і регіональних 

питань. 

Таким чином аналіз отриманих результатів щодо вивчення процесів 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, соціальної діагностики проблемних сімей (осіб), 

визначення керівних положень нормативно-правових актів, статистичних 

інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності ЦСССДМ, інших 

суб’єктів соціальної роботи, визначення принципів щодо надання соціальних 

послуг дає змогу виділити деякі особливості і тенденції розвитку системи 

соціальної роботи з сім’ями (особами), які перебувають у СЖО.  

По-перше, слід відзначити збільшення кількості сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги, що може свідчити, 

з одного боку, про деякі негативні тенденції, що відбуваються в сучасних 

умовах економічної, соціальної нестабільності, а  з іншого – про 

усвідомлення власних проблем, бажання вирішення сімейних конфліктів, 

формування позитивної психологічної культури і ставлення до ЦСССДМ.  

По-друге, існує тенденція щодо збільшення громадських організацій, 

що надають соціальні послуги, їх різноманітності та цільового призначення, 
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що відповідає запиту і потребам людей в сучасному українському 

суспільстві.  

По-третє, змінюються пріоритети державних органів влади щодо змін у 

соціальній сфері (особливо в сфері соціальної допомоги і соціального 

захисту), що пов’язано з процесами формування і побудови в Україні 

соціальної держави, орієнтація на європейську модель держави добробуту, в 

якій одним з пріоритетів є підтримка і допомога сім’ям (особам), які 

перебувають у складних життєвих обставинах [85]. 

Вважаємо, що одним із найважливіших факторів підвищення 

ефективності надання соціальних послуг вразливим категоріям населення в 

Україні є вдосконалення системи державного регулювання, одним із аспектів 

якого слід вважати необхідність впровадження в управлінську практику 

технологій прогнозування, моніторингу, організаційно-правового, кадрового 

та ресурсного забезпечення з метою надання якісних соціальних послуг, 

зокрема здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Отже, аналіз теоретичних основ щодо сутності державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, свідчить на наявність нагальної потреби в інтеграції зусиль 

науковців усіх галузей наук (юридичних, педагогічних, психологічних, 

соціологічних та ін.), психологів, педагогів, управлінців, громадських діячів, 

правників у напрямі активного наукового пошуку нових ідей, прийняття 

державно-управлінських рішень органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування в контексті осмислення сучасних поглядів на 

сутність, напрями, шляхи, засоби, способи й методи забезпечення організації 

та надання соціальних послуг найуразливішим категоріям населення на 

основі науково обґрунтованих засад державного управління у сфері 

соціального захисту населення України загалом та основ здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО зокрема.  



 60 

З’ясовано, що для реалізації та надання більш ефективних соціальних 

послуг уразливим категоріям населення України, необхідно забезпечити: 

реформування системи управління у сфері соціального захисту населення 

України в рамках процесу децентралізації влади та реформи місцевого 

самоврядування, що полягають у необхідності проведення структурно-

функціональних змін щодо розподілу (перерозподілу) повноважень між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади; розвиток 

ЦСССДМ, збільшення кількості штатних одиниць відповідно до потреб 

громади з метою забезпечення раннього виявлення та вчасного надання 

адресної комплексної соціальної допомоги сім’ям (особам), які потребують 

допомоги; формування єдиного реєстру сімей, які перебувають у СЖО, з 

метою комплексного підходу усіх суб’єктів соціальної роботи, до алгоритму 

дій в інтересах окремої сім’ї з метою вирішення її проблем; побудову в 

достатній кількості соціального житла та забезпечення потреб отримувачів 

послуг. 

 

1.2. Загальна характеристика механізмів державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

 

В умовах соціально-економічної та політичної нестабільності перед 

нашою державою постає складне завдання виявлення та надання адресної 

допомоги сім’ям (особам), що потребують допомоги із забезпеченням їх 

конституційних прав [89]. 

Одним з основних напрямів реформування щодо надання якісних 

соціальних послуг в Україні є створення системи інтегрованого управління 

соціального захисту, підвищення рівня здійснення соціальної роботи органів 

і підрозділів соціальної сфери та їх спроможності до виконання завдань із 

захисту прав та інтересів громадян, які перебувають у СЖО та не здатні їх 

самостійно подолати [89]. 
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Державне регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО неможливе без аналізу теоретичних засад механізмів 

державного управління та регулювання.  

Без розкриття категорії “механізми державного управління” неможливо 

вирішити проблему підвищення їх ефективності, так як ефективність системи 

державного управління залежить від наявності успішно функціонуючих 

механізмів, які дозволяють забезпечити: скоординоване, цілеспрямоване та 

дієве керівництво суспільними процесами держави; належний організаційно-

управлінський вплив на суспільний розвиток держави; реалізацію цілей та 

завдань державного управління – як загальних, так і персоніфікованих, які 

необхідно вирішувати в конкретних сферах суспільного життя [89; 95]. 

Термін “механізм” досить часто використовується у різних сферах 

життєдіяльності. Це і “механізми державного управління”, “механізми 

державного регулювання”, “механізми реалізації державної політики”, 

“організаційно-економічні механізми”, “соціальні механізми”, “правові 

механізми”, “політичні механізми”, “мотиваційні механізми”, “ринкові 

механізми”, а також механізми, які стосуються конкретних сфер 

життєдіяльності [95]. 

Враховуючи це, не можна не погодитись з висловлюванням 

французького вченого Анрі Кульмана, який наголошував на існуванні 

величезного числа механізмів, які на його думку, являють собою систему 

елементів (цілей, функцій, методів, організаційної структури і суб’єктів) та 

об’єктів управління, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу 

елементів управління на необхідний стан або реакцію об’єктів управління, 

що має вхідні посилки і результуючу реакцію [22; 95]. 

Категорія “механізм” у “Короткому економічному словнику” визначена 

як послідовність станів, процесів, які визначають собою які-небудь дії, 

явища; система, пристрій, який визначає порядок якого-небудь виду 

діяльності [23; 95]. 
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Концептуальні засади механізмів державного управління висвітлено в 

численних працях вітчизняних та зарубіжних учених, але, на сучасному етапі 

розвитку науки державного управління, не має загальноприйнятого поняття 

“механізму державного управління” та єдиного підходу до трактування його 

визначення. В першу чергу це пов’язано з відсутністю єдиного, узгодженого 

трактування поняття “державне управління” [89; 95]. 

У сучасних теоретичних і прикладних наукових дослідженнях у науці 

державного управління категорія “механізми державного управління” 

відіграють найважливішу роль у сфері соціального захисту [89]. 

Дослідженню теоретичних і практичних основ, що пов’язані із 

формуванням та функціонуванням механізмів державного управління 

присвячені роботи українських вчених: В.Б.Авер’янова, Г.В.Атаманчука, 

О.Ю.Амосова, В.Д.Бакуменка, В.Д.Коломійчука, О.Б.Коротича, 

М.А.Лисечка, В.Я.Малиновського, А.В.Маршалової, О.А.Машкова, 

Н.М.Мельтюхова, Н.Р.Нижник, Г.С.Одінцова, В.М.Олуйка, 

О.Ю.Оболенського, Р.М.Рудницької, Г.П.Ситника, О.М.Стельмаха, 

О.Г.Сидорчука, В.В.Цвєткова, Л.П.Юзькова, Ф.І.Шамхалова та ін.  

В літературі зустрічається значна кількість трактувань поняття 

“механізму державного управління”.  

Так, В.Б.Авер’янов це поняття визначає наступним чином: механізм 

державного управління – це сукупність відповідних державних органів, 

організованих у систему для виконання цілей (завдань) державного 

управління відповідно до їх правового статусу, та масив правових норм, що 

регламентують організаційні засади та процес реалізації вказаними органами 

свого функціонального призначення. Звідси складовими елементами 

зазначеного механізму виступають: система органів виконавчої влади; 

сукупність правових норм, що регламентують як організаційну структуру 

системи органів виконавчої влади, так і процеси її функціонування та 

розвитку [24; 95]. 
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На думку академіка Н.Р.Нижник, О.А.Машкова механізм державного 

управління – це складова частина системи управління, що забезпечує вплив 

на внутрішні (коли йдеться про механізм управління організацією) та 

зовнішні (коли говорять про механізм взаємодії з іншими організаціями) 

фактори, від стану яких залежить результат діяльності управлінського 

об’єкта. Механізм управління – це категорія управління, що включає цілі 

управління, елементи об’єкта та їх зв’язки, на які здійснюється вплив, дії в 

інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси 

управління, соціальний та організаційний потенціали [25; 95]. 

Професори В.Д.Бакуменко, В.М.Князєв у своїх роботах зазначають, що 

механізм державного управління – це практичні заходи, засоби, важелі, 

стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на 

суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення 

поставлених цілей. Схема реального механізму державного управління 

містить цілі, рішення, впливи, дії, результати. Комплексний механізм 

державного управління вони визначають як систему політичних, 

економічних, соціальних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу органів державного управління [26; 95]. 

Науковці Р.М.Рудніцька, О.Г.Сидорчук, О.М.Стельмах  визначають, що 

механізм державного управління – це штучно створена складна система, 

призначена для досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, 

сукупність правових норм, методи, засоби, інструменти державного впливу 

на об’єкт управління [27; 95]. 

Професори В.Д.Бакуменко та Д.О.Безносенко зазначають, що механізми 

державного управління – це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 

допомогою яких органи державної влади впливають на будь-які суспільні 

відносини з метою досягнення поставлених цілей. Механізм державного 

управління виконує роль механізму суспільного самоуправління. Він може 

бути відображений наступною ланцюговою схемою: цілі – завдання – 

рішення – впливи – дії – результати. При цьому фактори, що впливають на 



 64 

процеси державного управління, можуть бути політичними, економічними, 

соціальними, культурними відповідно до основних сфер суспільної 

діяльності. Також відповідно до основних форм державно-управлінської 

діяльності вони можуть мати політичний, адміністративний і правовий 

характер. Найчастіше у державному управлінні застосовується комплексний 

механізм, який є системою політичних, адміністративних, економічних, 

соціальних, гуманітарних, організаційних та правових засобів 

цілеспрямованого впливу органів державного управління [28; 95]. 

Професор В.Я.Малиновський тлумачить механізм державного 

управління як сукупність засобів організації управлінських процесів та 

способів впливу на розвиток керованих об’єктів із використанням 

відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію цілей 

державного управління [29; 95]. 

Професор О.В.Федорчак вважає, що механізм державного управління – 

це складна система, призначена для практичного здійснення державного 

управління та досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, 

методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним 

правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням, та дає таку 

характеристику механізмам державного управління:  

 економічні механізми (це механізми державного управління 

банківською, грошово-валютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, 

податковою, страховою діяльністю тощо); 

 мотиваційні механізми (сукупність командно-адміністративних 

та соціально-економічних стимулів, що спонукають державних службовців 

до високоефективної роботи);  

 організаційні механізми (включають об’єкти, суб’єкти 

державного управління, їх цілі, завдання, функції, методи управління та 

організаційні структури, а також результати їх функціонування);  

 правові механізми (передбачають нормативно-правове 

забезпечення державного управління: закони і постанови Верховної Ради 
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України, акти Президента України, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України тощо) [30]. 

Науковець В.Н.Іванов вважає, що механізм управління – це спосіб 

організації управління суспільними справами, за якого взаємопов’язані 

методи, засоби і принципи, що зрештою і забезпечує ефективну реалізацію 

цілей управління [31, с. 265]. 

Під механізмом соціального управління Ю.О.Тихомиров розуміє спосіб 

організації та функціонування управління, що базується на висуненні 

обргрунтованих цілей, створенні та розвитку керуючої системи, що 

покликана забезпечувати в ході управлінського процесу досягнення цілей. У 

широкому розумінні механізм управління являє собою процес погодженого 

впливу суб’єкта управління на явища соціальної дійсності, що його 

оточують. Механізм державного управління, на його думку, це демократична 

державна організація управлінського впливу на суспільні процеси                 

[32, с. 20, 49, 71]. Він вважає, що механізм управління повинен в повній мірі 

відображати взаємодію різних елементів управління, що мають ознаки 

стійких залежностей і причинно-наслідкових зв’язків. Це дозволяє 

розглядати механізм управління в якості ефективного (з точки зору 

суспільства) знаряддя пізнання реальної дійсності і науково-обгрунтованого 

впливу на процеси, які відбуваються [33]. 

Професор Г.В.Атаманчук стверджує, що механізм управління – це 

складова частина системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від 

стану яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта. Механізм 

державного управління, на його думку, це складна система державних 

органів, організованих відповідно до визначених принципів для здійснення 

завдань державного управління; це інструмент реалізації виконавчої влади 

держави. Механізм формування та реалізації державного управління - це 

сукупність і логічний взаємозв’язок соціальних елементів, процесів та 

закономірностей, через які суб’єкт державного управління “схоплює” 

потреби, інтереси і цілі суспільства в управляючих впливах, закріплює їх у 
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своїх управлінських рішеннях та діях і практично втілює в життя, зважаючи 

на державну владу [34; 95]. 

Учений Ф.І.Шамхалов механізм держави трактує в широкому розумінні 

як механізм практичної реалізації державної влади, а у вузькому – як 

конкретний засіб впливу держави на суспільство для вирішення поставлених 

завдань або розв’язання протиріч [35; 95]. 

Професор М.В.Васильєва вважає, що механізм державного управління 

можна визначити як систему процедур державного управління, які 

формують  управлінське рішення чи правила його прийняття і реалізації. 

Механізм державного управління являє собою єдину систему, яка в свою 

чергу складається з конкретних управлінських механізмів [36; 95]. 

О.Б.Коротич у складі державних механізмів управління виділяє 

конкретні державні механізми управління, механізми здійснення процесу 

державного управління, а також механізми формування та взаємодії 

складових систем державного управління. На її думку, конкретні механізми 

управління (зокрема державного) – це певне знаряддя для здійснення 

цілеспрямованих перетворень; це сукупність способів, методів, важелів через 

які суб’єкт управління впливає на об’єкт управління для досягнення певної 

мети. Кожний конкретний механізм управління – це насамперед сукупність 

взаємопов’язаних методів управління, через використання яких здійснюється 

практичний вплив держави на суспільну життєдіяльність людей для 

забезпечення досягнення конкретної мети, що сприятиме розвитку країни в 

обраному стратегічному напрямку із додержанням низки визначальних 

принципів [37; 95]. 

Що стосується поняття механізм державного регулювання, то 

О.М.Комяков зазначає, що його необхідно розглядати як сукупність 

організаційно-економічних методів та інструментів, за допомогою яких 

виконуються взаємопов’язані функції для забезпечення безперервної, 

ефективної дії відповідно системи (держави) на підвищення функціонування 

економіки” [38; 95]. 
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За визначенням професора М.Х.Корецького механізм державного 

регулювання економіки – це система засобів, важелів, методів і стимулів, за 

допомогою яких держава регулює економічні процеси, забезпечує реалізацію 

соціально-економічних функцій [39; 95]. 

Р.Р.Ларіна, А.В.Владзимирський, О.В.Балуєва зазначають, що механізм 

управління є складовою, але найактивнішою частиною системи управління, 

яка забезпечує дію на чинники, від стану яких залежить результат діяльності 

керованого об’єкту. На їх погляд, механізм управління є достатньо складною 

категорією управління і включає такі елементи: цілі управління; критерії 

управління – кількісний аналог цілей управління; фактори управління – 

елементи об’єкту управління і їх зв’язку, на які здійснюється дія на користь 

досягнення поставлених цілей; методи дії на чинники управління; ресурси 

управління – матеріальні і фінансові ресурси, соціальний і організаційний 

потенціали, при використовуванні яких реалізується вибраний метод 

управління і забезпечується досягнення поставленої мети [40; 95].  

Слід зазначити, щодо класифікації механізмів державного управління 

також не має однозначності серед науковців. Так, автори “Словника-

довідника з державного управління” згідно з характером факторів впливу 

виділяють політичні, економічні, соціальні, організаційні та правові 

механізми [26; 95]. 

Професор М.В.Васильєва в складі механізму державного управління 

виокремлює: механізм реалізації загальних і інших принципів управління, 

механізми планування, організації, мотивації, координації, розпорядництва, 

обліку, аналізу і контролю, які використовують  економічні, організаційно-

адміністративні, соціальні та інші методи управління [36; 95]. 

Відповідно до набору методів управління, що входять до складу 

конкретного механізму державного управління, О.Б.Коротич виділяє 

адміністративні (організаційно-розпорядчі), правові, економічні, політичні, 

соціально-психологічні, морально-етичні та комплексні державні механізми 

управління [41; 95]. 
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М.І.Круглов трактуючи механізм державного управління як сукупність 

економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого виливу суб’єктів державного управління на діяльність 

об’єктів, що забезпечує узгодження інтересів учасників державного 

управління, які взаємодіють, вважає, що оскільки фактори державного 

управління можуть мати економічну, соціальну, організаційну, політичну і 

правову природу, то комплексний механізм державного управління повинен 

являти собою систему економічних, мотиваційних, організаційних, 

політичних і правових механізмів [42; 95]. 

Проаналізувавши вищезазначене нами з’ясовано, що механізм 

державного управління являє собою комплексну систему державного 

управління, складовими якої є конкретні механізми управління (економічний, 

мотиваційний, політичний, правовий та ін.), які в сукупності здатні 

забезпечити збалансоване та ефективне функціонування єдиного державного 

механізму [89; 95]. 

Отже, аналіз наукових підходів до характеристик поняття механізми 

державного управління у сфері надання соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО дав змогу 

встановити, що більшість дослідників, надаючи характеристику механізмів, 

відокремлюють політичні, правові та організаційні механізми державного 

управління [89]. 

Не применшуючи жодним чином вклад науковців у дослідження 

проблем здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, зазначимо, що більшість розробок сутності поняття “механізми 

державного управління здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах” проводились в умовах 

стабільної і прогнозованої ситуації щодо виникнення проблемних сімей та 

шляхів надання соціальних послуг з метою мінімізації складних життєвих 

обставин, зокрема: 
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– дослідники надавали характеристику механізмів державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО в умовах соціально-політичного, соціально-економічного, соціально-

культурного впливу на особистість, соціальну групу через узагальнення та 

практичне застосування системи засобів та методів надання соціальних 

послуг; 

– у дослідженнях вчені-практики постійно зосереджують свою увагу на 

необхідності проведення спільних скоординованих заходів із суб’єктами 

соціальної роботи з метою забезпечення надання якісних соціальних послуг; 

– дослідники у своїх працях акцентують увагу лише на, правових та 

організаційних механізмах державного управління соціального захисту, 

залишаючи поза увагою запровадження інформаційного, фінансового, 

кадрового, соціально-психологічного механізмів державного управління 

надання соціальних послуг для забезпечення широкого спектру визначення 

соціальної роботи в здійсненні соціального супроводу уразливих категорій 

населення; 

– науковцями не враховано зміст організації та здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах – удосконалення системи надання соціальних послуг [89]. 

Аналіз сучасної суспільно-політичної та соціально-економічної 

безпекової ситуації, що склалася в Україні, дає підстави стверджувати, що 

пріоритетним завданням соціальної політики у сфері надання соціальних 

послуг, зокрема здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, є вдосконалення механізмів державного регулювання 

соціального захисту спрямованих на якість надання такої соціальної послуги. 

Відповідно до вимог ДСТ [10] основне завдання послуги соціального 

супроводу є збагачення знань отримувача соціальної послуги щодо 

можливих наслідків його проблем, шляхів їх подолання, прав і обов’язків, 

способів особистісного зростання; наснаження отримувача соціальної 

послуги до вирішення життєвих проблем, відновлення втрачених функцій, 
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подолання шкідливих звичок; формування і розвиток життєвих умінь 

(планування власної життєдіяльності; розпізнавання ризиків і небезпек; 

протидія тиску і маніпулювання; безконфліктне спілкування; уміння 

встановлювати, налагоджувати соціальні зв’язки; здатність скористатися 

наданою допомогою фахівців; самообслуговування, організація змістовного 

дозвілля, ведення здорового способу життя); активізація ресурсів отримувача 

соціальної послуги та його найближчого оточення для подолання СЖО, 

налагодження конструктивної взаємодії, взаємопідтримки; залучення 

отримувача соціальної послуги до активної участі в ухваленні рішень, 

стимулювання його самостійного подолання життєвих труднощів; 

підвищення соціального статусу сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО [10]. 

Необхідність удосконалення механізмів державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зумовлена потребою забезпечити: 

– створення системи інтегрованого управління соціального 

захисту; 

– впровадження європейських норм і стандартів у систему 

соціального захисту та надання соціальних послуг; 

– розвиток установ, організацій, що здійснюють соціальну роботу в 

наданні СП і формування нових підрозділів швидкого реагування; 

– розвиток ЦСССДМ, збільшення кількості штатних одиниць 

відповідно до потреб громади; 

– модернізацію системи державного (соціального) управління та 

удосконалення її взаємодії з іншими складовими соціального захисту; 

– розвиток соціальної інфраструктури; 

– формування сучасної системи логістики, ефективного управління 

матеріальними ресурсами; 

– удосконалення системи підготовки та роботи кваліфікованих 

працівників в соціальній сфері; 

– створення ефективної системи запобігання та протидії корупції; 
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– забезпечення відкритості та прозорості в діяльності соціального 

захисту в процесі надання соціальних послуг [89]. 

На нашу думку, з метою ефективної реалізації принципів державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, в сучасних умовах слід запровадити організаційний, правовий, 

фінансовий, соціальний, інформаційний та мотиваційний механізми його 

реалізації, основна роль яких полягає в спрямуванні на забезпечення 

подальшого розвитку системи управління у сфері надання соціальних послуг, 

розширення доступу осіб, які перебувають у СЖО та потребують сторонньої 

допомоги, до соціальних послуг, підвищення якості надання СП та 

забезпечення належного здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, для подолання чи мінімізації негативних наслідків 

складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я (особа). 

Розглянемо та охарактеризуємо зміст механізмів державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, більш докладно. 

На нашу думку, організаційний механізм – це система основних дій та 

заходів, що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, спрямований на вжиття заходів із надання 

соціальної послуги, зокрема організацію та здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, шляхом:  

– реформування системи забезпечення соціального захисту; 

– удосконалення державного управління в умовах реформування 

системи надання соціальних послуг;  

– забезпечення взаємодії із суб’єктами соціальної роботи на 

державному та місцевому рівнях;  

– удосконалення бюджетної політики України у сфері соціального 

захисту;  

– удосконалення та розвиток системи громадського контролю у 

сфері надання соціальних послуг тощо. 
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Правовий механізм – це система законодавчих та нормативно-правових 

норм державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, яка може бути реалізована шляхом:  

– прийняття системного законодавства, спрямованого на 

врегулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО;  

– узгодження правових норм з питань забезпечення  взаємодії з 

іншими суб’єктами за потреби та на договірній основі з підприємствами 

(установами, організаціями та фізичними особами), що надають соціальну 

послугу соціального супроводу;  

– урегулювання питань суспільних відносин у соціальній сфері на 

підставі усталених принципів права;  

– упровадження “Концепції соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах”, що сприятиме підвищенню 

якості та ефективності соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО, для суб’єктів усіх форм власності та 

господарювання, які надають цю послугу з метою подолання чи мінімізації 

негативних наслідків складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я 

(особа) тощо.  

Фінансовий механізм – це комплекс форм, інструментів, фінансових 

методів і важелів впливу на систему та порядок надання соціальних послуг, 

щляхом:  

– здійснення розподілу, перерозподілу, контролю фінансів у 

соціальній сфері;  

– створення, мобілізація і використання децентралізованих і 

централізованих грошових доходів, фондів і резервів з метою створення умов 

для ефективного функціонування соціальної сфери в Україні на основі 

вирішення відповідних завдань, зумовлених соціальними функціями держави 

щодо фінансового забезпечення заходів для реалізації плану соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО тощо. 
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Також фінансовий механізм передбачає: 

– фінансування в повному обсязі заходів з реалізації державних 

завдань з питань здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО; 

– перегляд обсягів бюджетного фінансування в Україні та 

зосередження уваги на підвищенні ролі та рівні позабюджетного 

фінансування; 

– фінансування цільових державних програм і планів з питань 

розвитку соціального захисту та модернізації надання соціальних послуг; 

– залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, 

матеріальних, інформаційних тощо), які організація не може забезпечити 

самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проекту або 

діяльності в цілому; 

– удосконалення системи фінансування державою безоплатних 

послуг та контролю за використанням виділених коштів. 

Соціальний механізм – це комплекс спеціальних заходів спрямованих 

на визначення змісту, обсягів, умов та порядку надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО шляхом:  

– вивчення потреб отримувача соціальної послуги;  

– визначення причин виникнення складних життєвих обставин, 

ступеня їх впливу на стан і потреби отримувача послуг;  

– складання індивідуального плану соціального супроводу; 

–  аналізу коригування плану соціального супроводу;  

– надання психологічної підтримки згідно з професійною 

компетенцією (організація психотерапевтичних груп, психологічна корекція);  

– залучення отримувача послуги до участі в тренінгах, дискусіях, 

засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах;  

– активізації (залучення) ресурсів самої сім’ї, найближчого її 

оточення та громади до розроблення та реалізації плану соціального 

супроводу тощо. 
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Інформаційний механізм – це комплекс інформаційно-комунікаційних 

засобів, які забезпечують формування інформаційного ресурсу для 

забезпечення організації та надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО шляхом:  

– підвищення інформованості громадськості про стан забезпечення 

безпеки соціальної сфери; поширення інформації за допомогою ЗМІ про сім’ї 

(осіб), які перебувають у СЖО;  

– активізації пропаганди щодо активного залучення населення до 

виявлення сімей (осіб), які перебувають у СЖО, та надання їм комплексу 

соціальних послуг;  

– залучення суб’єктів соціальної роботи до ефективної комунікації 

із отримувачем соціальної послуги через інтернет-мережу;  

– інформаційно-методичного забезпечення своєї діяльності 

(суб’єктів соціальної роботи), зокрема забезпечення своїх працівників 

нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері 

надання соціальних послуг;  

– надання сім’ям (особам), які перебувають у СЖО, інформаційно-

освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок; забезпечення захисту 

інформації, включаючи персональні дані отримувачів соціальної послуги 

згідно із чинним законодавством тощо. 

Мотиваційний механізм – це сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, 

які впливають на свідомість соціального працівника/фахівця із соціальної 

роботи та визначають його поведінку, спрямовану на допомогу іншим, 

зокрема: надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, що базується на власній відповідальності за надання 

цих послуг з метою реалізації системи морального стимулювання 

працівників соціальної сфери (соціального працівника/фахівця із соціальної 

роботи, психолога ЦСССДМ та ін.) та забезпечення якості надання такої 

соціальної послуги тощо. 
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Рис. 1.2. Класифікація механізмів державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах 
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Отже, державне регулювання здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, є важливою складовою державного 

управління у сфері соціальної політики, яка дасть змогу:  

– забезпечити виконання положень нормативно-правових актів, що 

регламентують надання соціальних послуг з метою належного 

функціонування інституту сім’ї;  

– привести систему управління соціального захисту у відповідність 

з європейськими стандартами, забезпечити його відкритість для провадження 

законної діяльності;  

– забезпечити розвиток міжнародного, соціального 

співробітництва;  

– реалізувати міжнародні проекти та національні наукові 

дослідження;  

– забезпечити відкритість і прозорість діяльності органів державної 

влади, компетентних у питаннях здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО тощо. 

Таким чином, питання запровадження ефективних механізмів 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, є пріоритетним в реалізації соціальної політики. 

У загальному вигляді державне регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, є послідовність відносно 

етапів здійснення певних практичних дій та управлінських рішень, 

спрямованих на мінімізацію проблем, а саме: 

– аналіз ситуації на державному рівні в розрізі вивчення потреб у 

соціальних послугах; 

– визначення (уточнення) переліку соціальних інтересів 

(цінностей), на захист яких спрямовані зусилля працівників соціальної сфери; 

– визначення сукупності проблем, пов’язаних із прагненням 

реалізації інтересів громадян, що потребують допомоги; 
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– визначення пріоритетних цілей, спрямованих для розв’язання 

проблем захисту конституційних прав та інтересів сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, шляхом здійснення соціального супроводу; 

– розробка та прийняття державно-управлінських рішень, 

спрямованих на досягнення визначених цілей, механізмів державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО; 

– практична реалізація сукупності взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених управлінських рішень та механізмів регулювання 

(регулюючих, координуючих, контролюючих, взаємодіючих та інших) з 

метою прогнозування, своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації 

загроз щодо виникнення кризових явищ у сім’ях; 

– постійний моніторинг загроз та ризиків виникнення проблемних 

сімей, результатів здійснення соціального супроводу з метою виявлення 

нових складних життєвих обставин та визначення механізмів регулювання 

для їх вирішення або мінімізації наслідків. 

Вибір конкретних механізмів регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, суб’єктами державного 

управління соціального захисту, тобто застосування сукупності способів і 

засобів впливу на об’єкти управління, зумовлюється необхідністю 

своєчасного вирішення завдань щодо здійснення соціального супроводу, 

враховуючи особливості СЖО сімей (осіб), які вирішуються за допомогою 

надання сторонньої допомоги спеціалістами ЦСССДМ. 

З огляду на це, державне регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах – 

безперервний процес виконання основних функцій соціального захисту, 

спрямованих на реалізацію соціальної політики. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що механізми державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, передбачають реалізацію завдань соціальної політики, а саме:  
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– урегулювання проблемних питань щодо виявлення проблемних 

сімей та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО; 

– удосконалення державної системи планування, створення єдиної 

системи моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття рішень у 

соціальній сфері, зокрема здійснення соціального супроводу, забезпечення 

ефективної координації та функціонування єдиної системи обліку 

потенційних одержувачів різних видів соціальних послуг (єдиного реєстру 

осіб, які перебувають у СЖО); 

– створення системи інтегрованого управління соціального 

захисту, удосконалення інформаційної, соціально-психологічних складових; 

– ужиття комплексних соціально-економічних заходів із мінімізації 

виникнення складних життєвих обставин сімей (осіб); 

– організації та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО і не можуть самостійно подолати або мінімізувати 

негативний вплив цих обставин; 

– здійснення моніторингу та контролю за якістю надання 

соціальної послуги тощо. 

Також у дисертаційній роботі розглянуто організаційний, правовий, 

фінансовий, соціальний, інформаційний та мотиваційний механізми 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО та розкрито їх основну роль, спрямовану на 

забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг 

вразливим верствам населення; здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО та не можуть самостійно подолати або 

мінімізувати негативний вплив цих обставин; здійснення моніторингу та 

контролю за якістю надання такої соціальної послуги; розширення змісту 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, в органах державної влади та громадських організаціях з урахуванням 

її проведення під час надзвичайних ситуацій чи бойових дій; оптимізацію 
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взаємовідносин органів державної влади та інститутів громадянського 

суспільства у сфері надання соціальних послуг вразливим верствам 

населення, що в сукупності забезпечуватимуть розширення доступу осіб, які 

перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги, до соціальних 

послуг, забезпечення їх якості та ефективності. 

 

1.3 Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів щодо 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у складних життєвих обставинах 

 

Зміст соціальної роботи щодо регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, на державному рівні 

обумовлюється законодавчою, нормативно-правовою базою та соціальною 

політикою держави, розробкою системи соціального захисту населення в 

межах країни.  

Питання правового регулювання складових системи соціального 

захисту, зокрема надання соціальних послуг для уразливих категорій 

населення, а також правову основу соціального забезпечення в Україні 

досліджували в своїх працях науковці О.Басай, В.Гошовська, В.Дерега, 

К.Дубич, Р.Кошин, О.Лавриненко, О.Маліновська, В.Лаврухін, В.Руденко, 

В.Рудик, Р.Рудзінська, Л.Скоропада, В.Стрепко, Н.Флорескул, Н.Шиманська, 

І.Ярошенко та інші. Зауважимо, що попри наявність значного обсягу 

літератури, присвяченої сфері соціального захисту, правовий аспект цього 

питання розглядається здебільшого у контексті дослідження окремих 

складових системи соціального захисту.  

Аналізуючи вітчизняну науку “Державне управління” можна 

зазначити, що не існує ґрунтовних досліджень, в яких була б проаналізована 

нормативно-правова база щодо діяльності органів місцевого самоврядування 

у сфері соціального захисту щодо регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 
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Наголошуємо, що досягнення цілей та виконання завдань соціальної 

політики держави,  неможливе без існування ефективної системи соціального 

захисту. У свою чергу, належне функціонування вищезазначеної системи 

безпосередньо залежить від нормативно-правової бази, на яку вона 

спирається.  

Законодавчо врегулювання відносин у сфері соціального забезпечення 

здійснюється відповідно до Конституції України. Згідно з Конституцією 

Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою 

державою. Ці засади мають визначальне значення для здійснення права 

людини на соціальний захист в Україні, а в разі перебування в складних 

життєвих обставинах на забезпечення в наданні соціальних послуг [14]. 

В основному Законі України – Конституції України, прийнятій               

28 червня 1996 p. [14], гарантуються основні права і свободи громадян, які 

узагальнено і визначено в такі положення стосовно соціального захисту: 

Україна є соціальною і правовою державою (ст. 1); людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3); права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3); 

права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21); 

конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22) [14 ; 96]. 

Конституція України визнала право громадян на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, 

пенсії, інші види соціальних виплат та допомог, що є основним джерелом 

існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом (ст. 46); для громадян, які потребують 



 81 

соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого 

самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до 

закону (ст. 47); право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 

48); право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст. 49); сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою 

(ст. 51); право дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

державне утримання та виховання (ст. 52); право на доступну і безоплатну 

освіту у державних та комунальних навчальних закладах (ст. 53); право на 

соціальний захист громадян України, які перебувають на службі Збройних 

Сил України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей 

(ст. 17); виключно законами України визначаються основи соціального 

захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці та 

зайнятості, шлюбу і сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; 

виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; екологічної безпеки             

(п. 6 ст. 85) [14; 96]. 

Конституція України гарантує право на соціальний захист, відтак 

доцільно розглянути законодавчі нормативно-правові документи, що 

покликані забезпечити реалізацію даного права. Законодавчу, нормативно-

правову основу соціальної сфери в Україні, як і в інших країнах світу, 

визначають правові документи [14]. 

Варто зазначити, що правові основи соціального захисту регулюють не 

лише українські законодавчі документи, а й міжнародні.  

Зокрема, законодавчу базу у сфері соціального захисту в Україні 

становлять такі міжнародні документи, як Загальна декларація прав людини 

(ООН, 10 грудня 1948 p.) [44], Міжнародний пакт про цивільні і політичні 

права [45], Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

(Нью-Йорк, 19 грудня 1966 p.) [43].  

 У Загальній декларації прав людини зазначається, що кожен має право 

на працю, вільний вибір виду зайнятості, відпочинок і дозвілля, включаючи 

розумне обмеження робочої години; на життєвий рівень, необхідний для 
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підтримання здоров’я і добробуту свого народу і своєї сім’ї, та інші права і 

свободи [44]. 

 У Міжнародному пакті про цивільні і політичні права зазначається, що 

“держави, які беруть участь у пакті, беруть до уваги, що відповідно до 

принципів, проголошених Статутом Організації Об’єднаних Націй, визнання 

гідності, властивої усім членам людської спільноти, і рівних, невід’ємних 

прав їх є основою волі, справедливості і загального світу” [45].  

Особлива увага у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і 

культурні права приділяється гарантії права на працю, соціальне 

забезпечення, охорону дітей і жінок, захист від бідності і голоду. У ст. 6 

зазначається: “Заходи, що повинні бути вжиті державами, що беруть участь у 

цьому Пакті, з метою повного здійснення цього права (на працю), включають 

програми технічного навчання і підготовки, шляхи і методи досягнення 

неухильного економічного, соціального і культурного розвитку і повної 

виробничої зайнятості в умовах, що гарантують основні політичні й 

економічні свободи людини” [45; 97].  

Соціальна робота в Україні хоч і регулюється міжнародним 

законодавством, та всеодно має свої особливості, які склалися відповідно до 

історичних подій, менталітету, традицій та ціннісних орієнтацій саме нашої 

країни. Відтак, доцільно детальніше розглянути Законодавство України, яке 

дотичне до надання соціальних послуг [91]. 

Відносини у соціальній сфері, зокрема щодо надання соціальних послуг 

сім’ям (особам), які перебувають у СЖО,  регулюють ряд нормативно-

правових документів. 

Одним із перших нормативно-правових документів, які регулюють 

питання соціальної роботи, був ЗУ “Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю” [13], який у загальних рисах окреслив принципи і форми роботи з 

цими соціальними групами. У ньому витлумачено поняття “оцінка потреб”, 

“соціальний супровід”, “фахівець із соціальної роботи” та зазначено інші 
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види соціальної роботи. Отже, цей Закон передбачив такі види соціальної 

роботи: 

– менеджмент у соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю– 

управління  системою  соціальної  роботи  з  сім’ями, дітьми та молоддю, 

спрямоване на реалізацію її завдань та пошук оптимальних шляхів їх 

вирішення; 

– оцінка потреб – процес збору, узагальнення та аналізу 

соціальними працівниками інформації щодо стану та життєвих обставин 

об’єкта соціальних послуг з метою визначення видів та обсягів послуг, їх 

впливу на процес подолання складних життєвих обставин; 

– соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю – діяльність 

уповноважених органів, підприємств, організацій та установ, що здійснюють 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, а також фахівців з соціальної 

роботи  та  волонтерів,  яка спрямована на соціальну підтримку  сімей,  дітей 

та молоді,  забезпечення їхніх прав та свобод, поліпшення якості 

життєдіяльності, задоволення інтересів та потреб; 

– соціальне інспектування - система  заходів, спрямованих на 

виявлення, здійснення аналізу, нагляду за умовами життєдіяльності сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 

моральним,  фізичним  і  психічним  станом  станом дітей та молоді оцінку  

їх  потреб,  контроль  за  дотриманням  державних стандартів і нормативів у 

сфері соціальної роботи; 

– соціальне обслуговування сімей,  дітей та  молоді – система 

соціальних заходів, спрямованих на сприяння,  підтримку і надання послуг 

сім’ям, дітем та молоді з метою подолання або  пом’якшення життєвих 

труднощів, підтримку соціального статусу та повноцінної життєдіяльності; 

– соціальна профілактика – вид соціальної  роботи,  спрямованої 

на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді, 

аморальній,  протиправній поведінці в сім’ях, серед дітей та молоді 

виявлення  будь-якого  негативного  впливу на життя і здоров’я дітей та 
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молоді і запобігання такому впливу та поширенню соціально небезпечних 

хвороб серед дітей та молоді; 

– соціальна реабілітація – вид соціальної роботи, спрямованої на  

відновлення  основних  соціальних   функцій,   психологічного, фізичного, 

морального здоров’я, соціального статусу сімей, дітей та молоді; 

– соціальний супровід – вид соціальної роботи, спрямованої на 

здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених 

категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, 

збереження, підвищення їх соціального статусу; 

– супервізія – вид діяльності  центрів  соціальних  служб для сім’ї, 

дітей та молоді, спрямований на  забезпечення  належної якості  соціальної 

роботи,  запобігання професійним ризикам шляхом навчання соціальних  

працівників,  наставництва  та   професійної підтримки на робочому місці; 

– фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю – 

особа, яка має спеціальну освіту відповідно до вимог центрального органу 

виконавчої влади, що  забезпечує  формування  державної політики з питань 

сім’ї, та дітей, і здійснює соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю [13]. 

Фундаментальним законом щодо регулювання соціальної сфери став 

ЗУ “Про соціальні послуги” [11], положеннями якого були визначені основні 

організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які 

перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги [11; 98]. Під 

складними життєвими обставинами, у межах Закону, було запропоновано 

розуміти “обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, 

соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок 

яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності 

чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати 

участь у суспільному житті” [11].  

Також цим Законом був уведений категорійно-понятійний апарат 

визначення основних термінів, що застосовуються до сфери соціальних 

послуг, зокрема, на рівні закону з’явилися такі терміни, як: 



 85 

– соціальні послуги – комплекс заходів з надання допомоги особам, 

окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх 

життєвих проблем; 

– соціальний працівник – професійно підготовлений фахівець, що 

має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні 

послуги; 

– соціальне обслуговування – система соціальних заходів, яка 

передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби 

окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення 

життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної 

життєдіяльності; 

– соціальні служби – підприємства, установи та організації 

незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни, що 

надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги; 

– суб’єкти, що надають соціальні послуги – підприємства, 

установи, організації та заклади незалежно від форми власності та 

господарювання, фізичні особи – підприємці, які відповідають критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, 

які надають соціальні послуги; 

– соціальна група – група осіб, об’єднаних за спільною соціальною, 

демографічною або іншою ознакою, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують надання їм однотипних соціальних послуг; 

– державний стандарт соціальної послуги – визначені 

нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері 

соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи, умови 

та порядок надання соціальної послуги, показники її якості; 

– показники якості соціальних послуг – сукупність показників, які 

використовуються для оцінювання діяльності суб’єктів, що надають 
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соціальні послуги, які ґрунтуються на позитивній результативності 

соціальних послуг відносно її одержувачів і ступеня задоволення їх потреби в 

цих послугах; 

– соціальне замовлення – засіб регулювання діяльності у сфері 

надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі суб’єктів 

господарювання для задоволення потреб у соціальних послугах, визначених 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування [11; 98].  

Цим Законом, положення якого базувалися на використанні передових 

надбань міжнародного досвіду діяльності соціальних служб, сьогодні суттєво 

розширені можливості забезпечення ефективної державної та громадської 

підтримки населення шляхом розвитку інфраструктури соціальних послуг, 

удосконалення механізмів їхнього надання, розширення кола учасників 

ринку таких послуг, а також створення передумов поліпшення їхньої якості. 

[46]. 

У результаті система надання СП стала сферою, до якої вкладають 

значні кошти не лише державні органи, а й різноманітні міжнародні донори. 

Але відсутність координації та паралельна робота (дублювання повноважень) 

призводить до появи нормативно-правових документів, що суперечать один 

одному та сприяють не реформуванню системи, а її деформації. Тим не менш 

в орієнтації на те, що осіб, які потребують соціальної підтримки та надання 

адресних СП, в Україні досить багато, соціальні послуги стали однією з 

основних форм державної підтримки соціально незахищених верств 

населення. Тому разом із зазначеним Законом з’явилася ціла низка 

нормативно-правових документів, покликаних регулювати діяльність у цій 

важливій для розвитку незалежної України сфери, що доповнюють та 

пояснюють одне одне [46; 98]. 

Заслуговує на увагу позиція С.М.Вакуленко щодо необхідності 

передачі повноважень з надання СП з державного на регіональний і місцевий 

рівні. Місцевим громадам варто передати право на визначення саме тих 
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категорій населення, які в конкретному регіоні потребують пріоритетної 

уваги і допомоги. Держава ж тільки контролюватиме дотримання стандартів 

якості тими, хто надає соціальні послуги. Доцільною є зміна функцій 

місцевих органів влади у сфері соціальних послуг: їхньою основною 

функцією має стати забезпечення населення можливістю отримання 

соціальних послуг, а не безпосереднє їх надання. Необхідно ініціювати 

взаємодію державних органів влади і місцевого самоврядування з 

недержавними організаціями соціального напряму. Так може складатися 

конкуренція між провайдерами соціальних послуг, а для клієнтів з’являться 

додаткові можливості вибору [46].  

На сучасному етапі реформування системи соціального забезпечення в 

Україні, що супроводжується загостренням демографічної ситуації та 

посиленням маргіналізації суспільства, гостро постає необхідність 

удосконалення механізмів адресної підтримки незахищених верств населення 

та впровадження нових форм соціальної роботи, зокрема у сфері надання 

соціальних послуг. Аби ці процеси були ефективними, необхідно розробити 

та впровадити стандарти якості, які вдосконалюватимуть координацію 

функцій між владою та громадою при наданні соціальних послуг, зробити 

механізм їх фінансування прозорим і контрольованим, а також змінити самі 

підходи до організації процесу надання соціальних послуг [47, с. 22].  

З метою зміни наявних підходів у створенні системи соціальних послуг 

в Україні розпорядженням КМУ від 08 серпня 2012 р. № 556-р була схвалена 

Стратегія реформування системи надання соціальних послуг [48].  

Згідно зі Стратегією, сучасна система надання соціальних послуг є 

недостатньо ефективною. На рівні адміністративно-територіальної одиниці 

не запроваджено ефективні механізми раннього виявлення осіб, планування 

та надання СП з урахуванням визначених потреб. На сьогодні надання СП 

залежить від можливостей наявної мережі установ та закладів комунальної 

власності, що надають соціальні послуги, що призводить до неможливості 

повністю задовольняти потреби осіб. До того ж не проводиться системна 
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робота із залучення до надання СП та підтримки, зокрема фінансової, 

громадських, благодійних та релігійних організацій. Під час надання СП не 

запроваджено інформаційний обмін інформацією щодо надання інших видів 

соціальної допомоги, що унеможливлює застосування комплексного підходу 

до подолання СЖО особи. При цьому повноваження органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку системи 

надання соціальних послуг не визначені законодавством. Соціальні послуги, 

як правило, задовольняють лише невідкладні потреби вразливих груп 

населення, неорієнтовані на запобігання виникненню СЖО, не формують в 

осіб навичок реінтеграції у суспільство, що призводить до утримання значної 

кількості таких осіб під опікою держави; надаються в стаціонарних  

установах та закладах, внаслідок чого не реалізується право осіб проживати у 

громаді [48].  

Наступною постановою КМУ від 13 березня 2013 р. № 208-р було 

затверджено План заходів на 2013–2016 рр. щодо реалізації Стратегії 

реформування системи надання соціальних послуг, яким передбачається 

внесення змін і доповнень в нормативно-правові документи, що забезпечать 

поступовий перехід до роздержавлення системи соціальних послуг. До 

першочергових заходів належало: проведення комплексного аналізу 

законодавства у сфері надання СП, соціальної роботи та підготовки 

пропозицій щодо його вдосконалення в частині підвищення статусу 

соціальних працівників та інших фахівців, які надають СП, забезпечення 

захисту прав осіб, які отримують СП; проведення аналізу законодавства з 

питання встановлення опіки над недієздатними повнолітніми особами та 

піклування над повнолітніми особами, цивільна дієздатність яких обмежена, 

та підготовка пропозицій щодо його удосконалення [49].  

З метою вдосконалення законодавчого забезпечення правового 

регулювання соціальних послуг в Україні наказом Мінсоцполітики України 

від 16 травня 2012 р. № 282 було затверджено Порядок розроблення 

державного стандарту соціальної послуги. У цьому Порядку встановлені 
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вимоги щодо забезпечення необхідного рівня доступності і якості соціальних 

послуг у цілому, а також на кожному етапі їх надання [50].  

Для організації надання соціальної послуги соціального супроводу  

сімей (осіб), які перебувають у СЖО було розроблено та прийнято 

Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, затверджений наказом Міністерства 

соціальної політики України від 31 березня 2016 р. № 318 [10]. 

Згідно з Державним стандартом соціальна послуга соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, - 

комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів 

вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача 

послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у 

отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або 

розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих 

на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин [10].  

Водночас невизначеність та неузгодженість основних термінів, які 

регулюють діяльність в сфері надання соціальних послуг призводить до 

значних проблем на шляху реформування. Як зазначалося вище, дефініція, 

що визначена у діючої редакції ЗУ “Про соціальні послуги”, [11] не дає 

чіткого розуміння що таке “соціальна послуга”.  

В ЗУ “Про соціальні послуги” є визначення “соціальних послуг” як 

комплекс заходів, але визначення “соціальна послуга” не надано. В цьому ж 

Законі вказані наступні види соціальних послуг: соціально-побутові; 

психологічні; соціально-педагогічні; соціально-медичні; соціально-

економічні; юридичні; послуги з працевлаштування.   

Наказом Мінсоцполітики України від 03 вересня 2012 р. № 537 

затверджено Перелік видів соціальних послуг, що надаються особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати [58]. Але не зрозуміло, яким чином соціальні послуги, які визначені 

в Переліку, пов’язані з соціальними послугами, які визначені в ЗУ “Про 
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соціальні послуги”. Отже, в ЗУ “Про соціальні послуги” та нормативних 

актах застосовуються різні неузгоджені підходи до визначення форм, методів 

та видів соціальних послуг що призводить до проблем в оцінці потреб та 

плануванні соціальних послуг на регіональному рівні [57]. 

Також наказом Мінсоцполітики України від 19 січня 2016 р. за № 26, 

“Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання власних 

(самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері 

соціального захисту населення” визначено та зібрано рекомендації щодо 

забезпечення єдиного методологічного підходу до виконання повноважень 

об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення та 

захисту прав дітей на підставі норм законодавчих актів з питань соціального 

захисту населення [59].  

Відповідно до вищезазначеного наказу, визначено ряд завдань щодо 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зокрема передбачено:  

– організацію надання соціальних і реабілітаційних послуг, 

проведення соціальної роботи з особами, сім’ями, які перебувають у СЖО;  

– розроблення та організацію виконання комплексних програм і 

заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, 

осіб, сімей, які перебувають у СЖО, та всебічне сприяння в отриманні ними 

соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;  

– забезпечення реалізації державної політики з питань підтримки 

сім’ї; забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; 

соціальної інтеграції інвалідів; у сфері захисту прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб; 

– забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення 

та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних і 

місцевих програм; 

– забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав 

дітей [59]. 
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Реалізація цих завдань здійснюється відповідно до визначених чинним 

законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. Тому у 

сфері надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи визначено 

відповідно до статті 13 ЗУ “Про соціальні послуги” [11] потреби населення 

об’єднаної територіальної громади у соціальних та реабілітаційних послугах, 

на основі яких планується надання послуг. 

З’ясовано, що забезпечення проведення соціальної роботи визначено 

низкою нормативно-правових документів (статті 1, 3, 12 ЗУ “Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”) [13], зокрема: 

– виявлення сімей (осіб), які перебувають у СЖО та потребують 

соціальної підтримки і надання соціальних послуг (Порядок виявлення сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм 

соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) 

затверджений постановою КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896) [12]; 

– визначення індивідуальних потреб сімей (осіб) у соціальних 

послугах та соціальній підтримці (Порядок виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг 

та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) затверджений 

постановою КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896) [12]; 

–  здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, надання їм допомоги в оформленні документів для призначення усіх 

видів соціальної підтримки та послуг у сфері соціального захисту населення 

(ЗУ “Про соціальні послуги” [11], Порядок виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг 

та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб) затверджений 

постановою КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896) [12]; 

–  організація надання соціальних та реабілітаційних послуг сім’ям 

(особам), які перебувають у СЖО і потребують сторонньої допомоги (стаття 

34 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” [60], статті 12, 13, 18 ЗУ “Про 

соціальні послуги” [11], статті 3, 12 ЗУ “Про соціальну роботу з сім’ями, 
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дітьми та молоддю” [13], статті 7, 18, 23 ЗУ “Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування” [61], статті 14, 18, 19 ЗУ “Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” [62], стаття 16 ЗУ 

“Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” [63], норми ЗУ “Про 

запобігання та протидію домашньому насильству” [64], постанова КМУ від 

22 серпня 2012 р. №783 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми” [65], наказ 

Міністерства сім’ї, молоді та спорту і Міністерства внутрішніх справ від 07 

вересня 2009 р. № 3131/386 “Про затвердження Інструкції щодо взаємодії 

структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики 

щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ, 

щодо попередження насильства в сім’ї”) [66]; 

–  розгляд заяв осіб, які перебувають у СЖО, щодо отримання 

соціальних послуг та прийняття рішення стосовно їх надання, зокрема щодо 

сприяння влаштуванню (за потреби) до будинків-інтернатів (пансіонатів) 

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів, направлення 

до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів відповідно 

до поданих заяв і документів, перелік яких визначено законодавством; 

розгляд звернень громадян з питань дискримінації за ознакою статі та вжиття 

заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі (стаття 9 ЗУ 

“Про соціальні послуги” [11], 12, 13 ЗУ “Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків” та інші [67]; 

–  моніторинг, контроль та оцінювання якості соціальних послуг 

(статті 1, 7, 18 ЗУ “Про соціальні послуги”) [11]; 

–  розроблення та реалізація заходів і програм щодо соціального 

захисту дітей (стаття 5 ЗУ “Про охорону дитинства”) [68]; 
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– участь у виконанні загальнодержавних, регіональних та інших 

програм соціальної підтримки сімей (статті 3, 12 ЗУ “Про соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю”) [13]; 

–  участь у проведенні заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію торгівлі людьми (стаття 5 ЗУ “Про протидію торгівлі людьми”) 

[69]; 

–  проведення заходів, спрямованих на запобігання бездомності 

осіб, соціальний захист та реінтеграцію бездомних осіб (статті 14, 15, 18 ЗУ 

“Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”) 

[62]; 

–  проведення згідно із законодавством заходів соціального 

патронажу щодо осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк (стаття 16 ЗУ “Про соціальну адаптацію 

осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк”) [63]; 

–  виконання програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків (стаття 12 ЗУ “Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків”) [67] та ін. [59]. 

Зазначимо, що перш за все мова йде про визначення потреб в 

соціальних послугах, в розробці та використанні стандартів соціальних 

послуг. ЗУ “Про соціальні послуги” [11] надає таке визначення “державний 

стандарт соціальної послуги – визначені нормативно-правовим актом 

центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та 

обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, 

показники її якості”. Але ніяких норм та нормативів в структурі стандартів не 

передбачається, що не дозволяє вийти на розрахунок вартості соціальної 

послуги. На сьогодні фахівцями Мінсоцполітики України, та експертами 

міжнародних проектів і програм технічної допомоги розробляється низка 

стандартів, які повинні врегулювати діяльність надавачів СП. Але, навіть 
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існуючі стандарти соціальних послуг, які були прийняті, потребують аналізу 

та вдосконалення  [57]. 

Аналізуючи сучасний стан державного управління відповідно до 

Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки 

[70], визначено, що система державного управління в Україні не відповідає 

потребам країни у проведенні комплексних реформ у різних сферах 

державної політики та її європейському вибору, а також європейським 

стандартам належного управління державою. Стратегія спрямована на 

розв’язання таких проблем, що стоять перед системою державного 

управління, зокрема щодо надання адміністративних послуг: 

– відсутність упорядкованих базових принципів і гарантій захисту 

прав громадян і юридичних осіб у рамках адміністративної процедури 

(відсутність закону про адміністративні процедури); 

–  необхідність подальшого розвитку ЦСССДМ, центрів надання 

адміністративних послуг тощо; 

–  надмірне адміністративне навантаження на громадян і 

юридичних осіб; 

–  низький рівень якості роботи базових електронних реєстрів; 

відсутність прийнятного технічного рішення для забезпечення 

функціональної сумісності систем органів державної влади, неналежна якість 

електронних послуг для громадян і юридичних осіб [70]. 

У зв’язку з цим варто погодитись із баченням К.В.Дубич, що 

впроваджувані в Україні реформи системи надання соціальних послуг 

населенню, які характеризуються непослідовністю та безсистемністю, не 

надають наразі змоги задовольняти потреби осіб, які перебувають у СЖО і 

потребують сторонньої допомоги у соціальних послугах у необхідних 

обсягах і належної якості [51, с. 217].  

Як аргументовано наголошує Л.П.Шумна, розвиток національної 

системи надання соціальних послуг не може орієнтуватися на 
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короткострокові завдання, а повинен відбуватися відповідно до стратегічних 

напрямків державної соціальної політики [52, с. 285].  

Законодавство України становить певну базу соціальної роботи, 

забезпечує її правовий статус, створює правові умови для ефективного 

регулювання системи соціального захисту, соціальної допомоги і соціальної 

підтримки населення. Однак, нормативно-правова база законодавства далека 

від досконалості та потребує детального вивчення, аналізу та вдосконалення  

відповідно до сучасних вимог, що відбуваються в суспільстві  [97]. 

Необхідно зазначити, що фактично усі ці кроки спрямовані на 

створення нової сучасної вдосконаленої системи соціальних послуг, 

передусім орієнтованої на потреби вразливих членів суспільства.  

Але громістка система нормативно-правових актів не зменшує 

кількість тих, хто потребує допомоги тому потребує постійного перегляду та 

вдосконалення. Ми вбачаємо це в наступних заходах:  

– комплексний підхід щодо надання соціальних послуг; 

– прогнозування та виявлення СЖО, визначення необхідності  у 

певних соціальних послугах;  

– злиття бюджетного, позабюджетного та інших видів 

фінансування;  

– проведення прозорого конкурсу у виборі соціальних проектів;  

– гласність та відкритість всіх процедур;  

– використання різних видів ресурсів;  

– дотримання державних соціальних стандартів у наданні 

соціальних послуг;  

– адресність соціальних послуг; професійність тощо.  

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що проведений аналіз 

законодавчої та нормативно-правової бази з питань державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

свідчить, що формування національної правової системи надання соціальних 
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послуг проходить складний процес гармонізації за міжнародно-правовими та 

загальноєвропейськими стандартами. 

Зазначено, що правовою основою регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, в Україні є Конституція 

України, а також ЗУ: “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю”, “Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”, “Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей”, “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи 

відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк”, “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про 

благодійну діяльність та благодійні організації”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та інші нормативно-правові акти України. 

Аналіз національного законодавства, що регулює суспільні відносини у 

сфері надання соціальних послуг, дав змогу виявити основні проблеми 

системного законодавчого й правового регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО: низький рівень правового 

регулювання сфери надання соціальних послуг; відсутність концептуальної 

правової бази з питань урегулювання механізмів адресної підтримки 

незахищених верств населення та впровадження нових форм соціальної 

роботи; неповний перелік організаційно-правових форм на рівні 

адміністративно-територіальної одиниці, у яких можуть створюватися 

ефективні механізми раннього виявлення осіб, планування та надання 

соціальних послуг з урахуванням визначених потреб; відсутність Концепції 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; наявність у 

чинній законодавчій та нормативно-правовій базі недоліків, що спричиняють 

розвиток зловживань у сфері надання соціальних послуг; відсутність дієвого 

правового механізму громадського контролю за здійсненням розподілу, 

перерозподілу фінансів у соціальній сфері.  
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Тому розроблення і прийняття спеціального комплексного 

законодавчого акта, спрямованого на врегулювання питань організації та 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

дасть змогу створити умови для забезпечення якості та підвищення 

ефективності надання соціальних послуг вразливим верствам населення, 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зокрема самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих 

обставин, розширення змісту соціальної послуги соціального супроводу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У контексті нашої дослідницької парадигми у першому розділі 

дисертації визначено поняття та розкрито сутність державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

охарактеризовано механізми державного регулювання в цій сфері, проведено 

аналіз законодавчої та нормативно-правової бази забезпечення здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Зазначено, що узагальнення теоретико-методологічних основ і 

практичних засад у сфері соціального захисту населення України дало змогу 

виявити, що, попри наявність ґрунтовних досліджень у галузях 

соціологічних, юридичних, педагогічних, психологічних наук, тематика 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, ще не була предметом окремого дослідження.  

Установлено порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у СЖО 

та не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив, 

надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких 

сімей (осіб). 

Визначено, що “державне регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах”, – 

це система обґрунтованих заходів та ухвалення конкретних управлінських 
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рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування з 

метою реалізації державної соціальної політики в Україні, спрямованої на 

організацію та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно 

подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин. 

Розглянуто організаційний, правовий, фінансовий, соціальний, 

інформаційний та мотиваційний механізми державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО та 

розкрито їх основну роль. 

Проведений аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, які 

визначають особливості здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, регулюють організацію надання соціальних послуг 

уразливим верствам населення, свідчить, що наявна нормативно-правова база 

здебільшого має декларативний характер, що не забезпечує партнерські 

взаємовідносини між органами державної влади та інститутами 

громадянського суспільства (громадськими об’єднаннями, благодійними 

організаціями, волонтерамами) та ускладнює надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Основні положення першого розділу висвітлені у таких наукових 

працях автора: “Актуальні питання здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб),  які перебувають у складних життєвих обставинах” [88], “Механізми 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб),  які 

перебувають у складних життєвих обставинах” [89], “Правове регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб),  які перебувають у складних 

життєвих обставинах” [93], “Конституційне право громадян на соціальний 

захист в контексті забезпечення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах” [94]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У 

СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ТА АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО 

ДОСВІДУ 

 

2.1. Особливості дій та заходів що становлять зміст соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

Сьогодні в Україні державну соціальну допомогу отримують 21,1 млн 

сімей, що становить 38% від усіх сімей. Так, на державні програми 

соціального захисту та соціальної підтримки найвразливіших верств 

населення у 2018 р. виділено 137 млрд гривень (зокрема на виплату 

соціальних допомог сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям – 52,4 млрд 

грн) або 13,8% від загальної суми видатків Державного бюджету України в 

2018 р. [59]. 

Наголошено, що державна підтримка сімей розподіляється на 

універсальні (гарантовані) соціальні виплати, на які мають право всі 

громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно 

проживають на території України, а також особи, визнані в Україні 

біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту, та адресні 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, що надаються з урахуванням сукупного 

доходу сім’ї, майнового стану та відповідного статусу [59]. 

Так зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, показники її 

якості для суб’єктів усіх форм власності та господарювання, які надають цю 

послугу з метою подолання чи мінімізація негативних наслідків СЖО, у яких 

перебуває сім’я (особа) визначено наказом Мінсоцполітики України “Про 

затвердження державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 
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перебувають у складних життєвих обставинах” від 31 березня 2016 р. № 318 

[7]. 

Соціальна робота із сім’ями (особами), які перебувають у СЖО, 

виявлення, надання соціальних послуг та соціальний супровід таких сімей 

(осіб), здійснюється ЦСССДМ разом із суб’єктами, що надають соціальні 

послуги, та суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю 

відповідно до “Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб)”, затвердженим Постановою КМУ 

від 21 листопада 2013 р. № 896 [2]. 

Здійснення функцій державного управління щодо забезпечення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, тобто надання 

відповідних соціальних послуг найуразливішим категоріям населення 

визначено Постановою КМУ від 01 серпня 2013 р. № 573 “Про затвердження 

Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді”, де зазначено, що центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 

спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги [3].  

Надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у СЖО, 

регулюється ЗУ “Про соціальні послуги” від 19 червня 2003 р. № 966-IV, [4], 

“Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21 червня 2001 р. № 2558-

ІІІ, [11], іншими нормативно-правовими актами.  

Загальні положення ДСТ визначають основні терміни, дії та заходи, що 

становлять зміст соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО. До моменту здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка 

перебуває у СЖО, спеціалістами ЦСССДМ та суб’єктами соціальної роботи 

здійснюється ряд заходів та дій, що визначені чинним законодавством, 

зокрема: виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах, що супроводжується повідомленням/інформацією. Форма 
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повідомлення/інформації затверджена наказом Мінсоцполітики України 

“Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які 

перебувають у складних життєвих обставинах” від 13 липня 2018 р. № 1005 

(зразки форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у 

складних життєвих обставинах наведені у Додатку Б) [8].  

Так повідомлення містить інформацію про сім’ю (особу), яка перебуває 

у СЖО, зокрема прізвище ім’я по батькові особи, сім’ї, вік, місце 

проживання, контактний телефон, а також у ньому ж зазначається яким 

чином надійшло повідомлення усно, письмово, в телефонному режимі чи 

електронному режимі. Обов’язково зазначається зміст 

повідомлення/інформації про факти, ознаки чи застереження щодо 

особи/дитини (відмова від дитини)/сім’ї та дата їх виявлення, а також 

вказується вид звернення (самозвернення, від сусідів, від родичів, анонімно, 

від суб’єкта соціальної роботи, інше), зазначаються вжиті заходи (що було 

зроблено, які дії вчинено суб’єктом звернення), а також зазначається 

прізвище, ім’я, по батькові, посада особи/спеціаліста, яка (який) прийняла 

(прийняв) повідомлення/інформацію, а також фіксуються інші документи, які 

додано до повідомлення. 

Відповідно до діючого законодавства України право на отримання 

соціальних послуг, а отже і взяття під соціальний супровід мають будь-які 

особи, які знаходяться на території України на законних підставах та 

перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, до потенційних 

користувачів соціальних послуг відносяться як громадяни України, так і 

іноземці, тобто громадяни інших країн, а також особи без громадянства та 

біженці, тобто особи, що отримали цей статус у встановленому законом 

порядку [50]. 

Виявлення сімей (осіб), які перебувають у СЖО, здійснюється на 

підставі особистої заяви одного із членів сім’ї або звернення за допомогою 

одного із членів сім’ї, або відповідно до повідомлення або інформації, що 

надається суб’єктами соціальної роботи: організаціями, установами, 
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підприємствами, сільськими і селищними радами, міськими та районними у 

містах державними адміністраціями, органами охорони здоров’я, освіти, 

внутрішніх справ, установ виконання покарань тощо. Інформація про 

неблагополуччя в сім’ї з дітьми може бути надана пересічними громадянами, 

а також отримана фахівцями із соціальної роботи під час візитів у сім’ю. Вся 

отримана інформація передається до ЦСССДМ [6].  

Так соціальний супровід надається суб’єктом, що надає соціальну 

послугу, після здійснення оцінки потреб отримувача соціальної послуги, що 

підтверджується складанням акту оцінки потреб сім’ї (особи), укладення 

договору про надання соціальної послуги, ведення соціальної картки сім’ї 

(особи). Комісія з питань захисту прав дитини розглядає підготовлені 

суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про 

стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і за результатами 

розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо: 

взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини 

(завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу) 

[51].  

Цією ж комісією затверджується склад міждисциплінарної команди – 

тимчасово утворена команда фахівців, які є працівниками суб’єктів 

виявлення та/або організації соціального захисту дітей, для забезпечення 

найкращих інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю [51]. 

Наголошуємо, що підставою для отримання соціальної послуги є 

рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. 

[7]. Рішення про соціальний супровід сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО, 

приймається за згодою отримувача послуги або його законного 

представника, відповідно до “Порядку виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг 

та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)”, затвердженого 

постановою КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896 [2; 7]. 
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З’ясовано, що якщо при особистому зверненні членів сім’ї до 

ЦСССДМ, фахівці отримують інформацію про наявність загрози життю чи 

здоров’ю членів сім’ї, ФСР має протягом одного робочого дня здійснити 

екстренне втручання з метою підтвердження інформації і проведення 

відповідних дій. У разі виявлення загрози життю чи здоров’ю дитини в сім’ї, 

фахівець разом з представниками підрозділів поліції, ЮП та ССД відвідує 

сім’ю без її звернення з метою з’ясування обставин та прийняття ЦСССДМ 

рішення щодо надання соціальних послуг або здійснення соціального 

супроводу такої сім’ї [2; 6]. 

Зазначимо, якщо питання, з яким сім’я (особа) звертається до 

ЦСССДМ, не належить до його компетенції, здійснюється переадресація 

сім’ї (особи) до суб’єкта соціальної роботи, до переліку повноважень якого 

належить вирішення відповідного питання. У такому випадку сім’ї або 

надається інформація щодо місцезнаходження відповідного закладу/установи 

та номери контактних телефонів, або оформляється направлення до іншого 

суб’єкта за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики України “Про 

затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які 

перебувають у складних життєвих обставинах” від 13 липня 2018 р. № 1005 

[6; 8].  

Також цим наказом визначено, що направлення сім’ї (особи) до іншого 

суб’єкта повинно містити опис проблеми, з якою сім’я звернулася до 

ЦСССДМ та додаткову інформацію про послуги (виплати), які сім’я 

попередньо отримувала. У разі офіційного направлення, суб’єкт соціальної 

роботи має інформувати ЦСССДМ про результати розгляду відповідного 

звернення. А у випадку, якщо інформацію про сім’ю, яка перебуває у СЖО, 

отримують суб’єкти соціальної роботи, то вони мають протягом трьох 

робочих днів повідомити установленим порядком та за затвердженою 

формою ЦСССДМ [6; 8].  

Реалізація цих завдань супроводу вимагає виділення і визначення 

функцій соціального супроводу в системі державного регулювання 
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діяльності ЦСССДМ, основних засобів його здійснення, визначення прав 

членів сім’ї у родині, прав людини в сім’ї і самої сім’ї в суспільстві, 

життєвих сімейних умінь і навичок. Визначення цих понять повинно 

спиратися на міжнародні стандарти прав людини, вітчизняне законодавство, 

основи педагогіки, соціології сім’ї тощо [9]. 

Наголошуємо, що напрями та форми соціальної роботи з сім’ями 

(особами), які перебувають у СЖО, мають враховувати рівень зацікавленості 

й готовності членів родини до вирішення питань власного 

життєзабезпечення.  

Так практичний досвід діяльності ЦСССДМ дозволяє виокремити, як 

мінімум, три категорії сімей (осіб), які потребують соціальної підтримки: 

1) сім’ї (особи), які налаштовані на розв’язання проблем (благополучна 

сім’я, сім’я соціального ризику), як правило, самостійно звертаються за 

допомогою і потребують консультаційної та інформаційної підтримки щодо 

розв’язання окремих проблем, які сім’я (особа) не може вирішити 

самостійно; 

2) сім’ї (особи), які мають комплекс проблем, проте мають намір 

вирішувати їх за підтримки спеціалістів у ході соціального супроводу; 

3) сім’ї (особи),  які не визнають наявності проблем або не вважають за 

необхідне їх розв’язувати, інформація про такі сім’ї (особи) надходить від 

організацій або осіб, вони потребують комплексного вирішення проблем, 

проте в першу чергу потребують мотивації до зміни життєвих обставин, 

активізації відповідальності батьків за виховання та розвиток дитини [6].  

Чинна система соціальної роботи з сім’ями, яка покладає 

відповідальність за зміну життєвих обставин сім’ї на спеціаліста ЦСССДМ, 

котрий із нею працює, формує споживацьку, пасивну позицію дорослих 

членів родини. Досить часто вони розраховують на те, що саме ФСР мають 

вирішувати їхні проблеми, а саме, домовлятися про виділення матеріальної 

допомоги, оформлювати для сім’ї документи та соціальні виплати, 

влаштовувати на роботу або навчання тощо. Батьки, які безвідповідально 
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ставляться до виконання батьківських обов’язків, так само безвідповідально 

використовують матеріальну та соціальну допомогу, яка їм надається 

державними структурами та громадськими (благодійними) організаціями 

[50]. Отже, чинні нормативно-правові документи, що регулюють соціальну 

роботу з сім’ями, методики роботи з ними, мають враховувати роль і 

відповідальність батьків у вихованні дітей: батьки мають право не лише 

використовувати соціальні послуги і соціальну допомогу, а й відповідати за 

їхнє цільове використання. Такий підхід потребує розробки і впровадження 

нормативних документів та соціальних методик впливу на батьків з метою 

формування батьківської відповідальності у матеріальному та соціальному 

сенсі [6].  

Першим етапом здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка 

перебуває у СЖО, є виявлення, обробка та перевірка отриманої інформації  

фахівцями ЦСССДМ, яка здійснюються через відвідування сім’ї. Ця 

перевірка інформації про сім’ю здійснюється у формі відвідування. Зокрема, 

відвідування сімей – це візит до сім’ї (з попередженням чи без нього) з метою 

ознайомлення зі станом справ у сім’ї, у першу чергу – стану утримання, 

розвитку й виховання дітей (дитини). Під час відвідування сім’ї ФСР 

здійснюють оцінку її потреб у наданні соціальних послуг, обстеження (за 

згодою) матеріально-побутових умов, визначають методи соціальної роботи 

[6]. У разі необхідності, до відвідування сім’ї з метою проведення оцінки 

потреб сім’ї у наданні соціальних послуг та обстеження її матеріально-

побутових умов, ЦСССДМ можуть залучати спеціалістів ССД, структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення, відповідного підрозділу 

органів внутрішніх справ, ЮП, та структурного підрозділу з питань охорони 

здоров’я [6]. 

Відвідування сім’ї за місцем фактичного проживання передбачає збір 

додаткової інформації про умови життєдіяльності сім’ї, причини та фактори, 

які обумовили появу СЖО, засоби та можливості для їх подолання; аналіз 



 117 

потреб, підготовка рекомендацій щодо здійснення подальшої соціальної 

роботи з ними. 

Метою першого візиту в сім’ю є: налагодження контакту із сім’єю; 

зняття недовіри і психологічного захисту щодо можливого втручання в 

сім’ю, вивчення стану дітей (дитини) та ставлення до них (неї); вивчення 

думки членів сім’ї про проблеми і потреби родини, шляхи їх подолання; 

виявлення ресурсів сім’ї й її найближчого оточення; інформування сім’ї про 

соціальні послуги, які вона може отримати; пояснення стосовно кваліфікації 

фахівців та забезпечення конфіденційності соціальних послуг; отримання 

згоди на наступне співробітництво [6]. 

З’ясовано, що спеціалісти ЦСССДМ під час виявлення та взяття на 

облік дітей і сімей з дітьми, які перебувають у СЖО, часто стикаються з 

такими проблемами, як небажання членів сім’ї співпрацювати зі спеціалістом 

та недостатнє усвідомлення батьками ситуації, у якій опинилася родина. 

Наразі не передбачено нормативних та методичних механізмів взаємодії із 

сім’ями, які перебувають у СЖО, проте відмовляються від соціального 

супроводу або не мають наміру співпрацювати із спеціалістами [6]. 

У цій ситуації спеціалістам соціальних служб необхідно шукати 

механізми або підходи для мотивування членів сім’ї до зміни життєвих 

обставин, налаштування на необхідність співпраці. Формувати мотивацію до 

зміни життєвих обставин сім’ї допомагають довірливі стосунки, толерантне 

та доброзичливе ставлення до членів сім’ї, орієнтація членів сім’ї на 

позитивний результат, переконання в необхідності змін тощо [6]. 

Отже, основне завдання фахівця при першій зустрічі – налагодити 

психологічний контакт з членами родини, налаштувати їх на взаємодію та 

партнерство. Якщо наслідки візиту позитивні, ФСР: налагоджує контакт із 

членами сім’ї; отримує згоду членів сім’ї на соціальний супровід;  отримує 

інформацію щодо становища дітей та бачення і сприйняття сім’єю своїх 

проблем; отримує інформацію про наявні й потенційні ресурси сім’ї, її 

готовність до співпраці [6]. 
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Рис. 2.1. Заходи, що становлять зміст соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах 
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У випадку позитивного варіанту результатом першої зустрічі для сім’ї 

буде: розуміння того, що існує установа, яка розуміє їхні проблеми, хоче 

допомогти, пропонує свою допомогу; надія на те, що проблеми сім’ї можуть 

бути вирішені; згода на соціальний супровід; готовність активно отримувати 

соціальні послуги [6]. 

Збір інформації ФСР про сім’ї, які перебувають у СЖО, не 

обмежується спілкуванням лише з членами родини. Інформація може 

надходити і з інших джерел (зазвичай, ССД, закладів освіти, охорони 

здоров’я, молоді та спорту, органів опіки і піклування, значно рідше – 

громадських організацій, інших недержавних установ, окремих громадян) 

[6].  

На сьогодні система планування ефективної роботи із сім’єю 

відбувається після складання акта оцінки потреб сім’ї (особи), де 

зазначається загальна інформація про сім’ю; стан та потреби дитини, 

дорослих; фактори сім’ї та середовища; класифікація випадку (простий, 

середньої складності, складний, екстрений) визначається згідно з критеріями 

визначення типу складності випадку (дотаток Б; В). За результатами оцінки 

потреб сім’ї/особи складається висновок за однією з форм відповідно до 

цього Акта [8]. 

Також виявлення причин, які призвели до матеріального, соціального 

чи фізичного неблагополуччя, виникнення психологічних конфліктів між її 

членами здійснюється під час відвідування сім’ї та з’ясування усіх обставин, 

що призвели до виникнення складної життєвої ситуації. Під час відвідування 

сім’ї, фахівцю необхідно всебічно вивчити сім’ю, ознайомитися з умовами її 

проживання, проаналізувати її життєвий цикл, структуру, виконання нею 

основних функцій, характер взаємовідносин між її членами [6]. 

Розкриємо зміст показників за якими здійснюється оцінка потреб 

сім’ї/особи, ознаки СЖО щодо становища дитини, стан дорослих членів сім’ї 

(батька, матері)/особи на момент оцінювання та визначення рівня 

батьківського потенціалу та задоволення батьками потреб дитини. 
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Встановлено, що оцінка потреб сім’ї/особи здійснюється за такими 

показниками: 

– загальна інформація про членів сім’ї/особу за місцем проживання 

(на момент оцінювання); 

–  стан та потреби дитини; 

–  стан дорослих членів сім’ї (батька, матері) / особи на момент 

оцінювання; 

– фактори сім’ї та середовища; 

–  класифікація випадку. 

Ознаки СЖО щодо становища дитини оцінюються за такими 

показниками: самопочуття дитини, її зовнішній вигляд, харчування, навчання 

та досягнення, емоційний стан, шкідливі звички та ознаки девіантної 

поведінки, сімейні та соціальні стосунки, самообслуговування, інша важлива 

інформація [6; 8]. 

Стан дорослих членів сім’ї (батька, матері)/особи на момент 

оцінювання та визначення рівня батьківського потенціалу та задоволення 

батьками потреб дитини передбачає оцінку за такими показниками як: 

здоров’я, емоційний стан, наявність у них шкідливих звичок, проявів 

девіантної поведінки, соціальні контакти, соціальна історія, зайнятість, 

самообслуговування/ здатність до незалежної життєдіяльності, виконання 

батьківських обов’язків [6; 8]. 

Під час візиту фахівці мають здійснити оцінку “факторів сім’ї та 

середовища”. Мається на увазі оцінка стосунків членів сім’ї з соціальним 

оточенням, мережа соціального супроводу сім’ї (дитини, дорослої особи) – 

(підтримка з боку родичів, сусідів, спеціалістів, соціальні стосунки у 

громаді), соціальні стосунки сім’ї/особи в громаді, основні доходи сім’ї, в 

тому числі державна допомога, компенсації, пільги, борги, члени сім’ї, інші 

особи, які проживають разом із сім’єю/особою і потребують підтримки, 

захисту, соціального обслуговування, помешкання та його стан. 
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За рівнем складності визначається класифікація випадку: простий, 

середньої складності, складний, екстрений. Критерії визначення типу 

складності випадку представлені у дотатку В. За результатами оцінки потреб 

сім’ї/особи складається висновок за однією з форм відповідно до додатків 1, 

2 до цього Акта [8]. 

З’ясовано, що за результатами першого візиту у сім’ю складається Акт 

оцінки потреб сім’ї/особи, який може бути підставою до прийняття рішення, 

що сім’я не потребує соціальної допомоги, отже, не відноситься до категорії 

“сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах” або ж потребує 

певних соціальних послуг, проте самостійно може подолати життєві 

складнощі.  

Так за результатами оцінки потреб сім’ї/особи, ФСР планує подальші 

напрями роботи з сім’єю: 

–  взяття під соціальний супровід; 

–  надання послуг без оформлення соціального супроводу за 

соціальною карткою; 

– направлення до іншого суб’єкта соціальної роботи [6]. 

Зазначимо, що якщо сім’я з дітьми перебуває у СЖО, ФСР на підставі 

Акту оцінки потреб сім’ї/особи повідомляє ССД.  

Для забезпечення розроблення та виконання індивідуального плану 

протягом двох тижнів після взяття дитини на облік ССД утворюється 

міждисциплінарна команда з числа працівників уповноважених суб’єктів, до 

компетенції яких належить питання надання послуг дітям і сім’ям і захист їх 

прав, – відповідального за ведення справи дитини спеціаліста ССД; ФСР, 

який надає соціальні послуги сім’ї дитини (у разі наявності); працівника 

закладу освіти, до якого дитина зарахована для здобуття відповідного рівня 

освіти (соціальний педагог, класний керівник, практичний психолог, 

вихователь); лікаря загальної практики – сімейного лікаря; представника 

уповноваженого підрозділу органів Національної поліції, ЮП та інших 

працівників відповідно до пропозицій керівників цих уповноважених 
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суб’єктів. Персональний склад міждисциплінарної команди затверджується 

на засіданні комісії з питань захисту прав дитини за поданням ССД [51]. 

Збір інформації про сім ’ю спрямований не лише на оцінку проблем і 

потреб родини, але і на виявлення наявних ресурсів, сильних сторін сім’ї, які 

є основою для планування соціальної допомоги, що сприяє формуванню у 

сім’ї внутрішніх мотивацій до розв’язання складних життєвих обставин. За 

результатами отриманої інформації визначаються “сильні” та “слабкі” 

сторони щодо стану задоволення потреб дитини та можливості батьків 

задовольняти відповідні потреби [6]. 

Під “сильними” сторонами розуміємо позитивні фактори, що 

виступають ресурсами та чинниками наснаги в подальшій роботі з сім’єю, а 

“слабкі” сторони – це проблеми та потреби, які формують складні життєві 

обставини дитини та сім’ї і потребують вирішення [6]. 

Сімейні обставини та соціальне оточення сім’ї також оцінюються за  

“сильними” і “слабкими” сторонами, зокрема, що стосується соціальної 

складової життя сім’ї:  

– історії сім’ї та родичів;  

– соціальної інтеграції сім’ї у життя громади;  

– соціальної інфраструктури (ресурси громади) та її матеріального 

забезпечення; 

–  житлово-побутових умов;  

– зайнятості членів сім’ї та доходів. 

Наголошуємо, що під час збору інформації про сім’ю, яка перебуває у 

СЖО, проведення бесід та спостереження спеціалістам слід звертати увагу на 

певні фактори ризику, індикатори “ризикових” обставин життя 

неблагополучних сімей з дітьми, а саме [6; 12]: 

1) сімейний стан: неповна сім’я (мати/батько-одинак); батьки 

розлучені або не живуть разом; смерть одного із членів родини; сім’я 

багатодітна; дитина нерідна (усиновлення, опіка); приналежність до 

соціальних меншин; батьки неповнолітні; мачуха/вітчим; вагітність; 
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2) матеріальне забезпечення: погані житлові умови; багато людей 

проживають у одному приміщенні; бездомність; бідність/фінансова 

неспроможність; проблеми з харчуванням; безробіття/низькооплачувана 

робота; брак необхідних речей; 

3) емоційні стосунки: прояви некерованого гніву; депресія (на час 

оцінки); низька самооцінка; інфантильність; відсутність взаєморозуміння між 

членами сім’ї; відсутність підтримки з боку родичів та знайомих; 

4) здоров’я: психічні розлади; фізичні розлади; хронічні 

захворювання; 

5) освіта та розвиток: обмежена освіта; нездатність до навчання; 

мовні проблеми; затримка розвитку; 

6) насильство: насильство вдома (триває в даний час або мало місце 

в минулому); дитина зазнає фізичного та психологічного насильства; дитина 

зазнає сексуального насильства; дорослий є жертвою сексуального 

насильства; дорослий – жертва насильства над дитиною; дорослий зазнає 

насильства у сім’ї; 

7) асоціальні прояви: алкоголізм або наркоманія дорослого; 

дорослого виховували батьки алкоголіки або наркомани; притягнення до 

кримінальної відповідальності (у минулому); перебування під слідством або 

у місцях позбавлення волі; позбавлення батьківських прав стосовно старшої 

дитини (дітей); є діти, які виховуються у інтернатних закладах [12]. 

Запропоновані показники ризиків сім’ї треба розглядати як відносно до 

батьків дитини, так і до інших членів родини, які проживають на одній 

житловій площі [6; 12]. 

Експертами установлено, що оцінювання потреб відбувається завдяки 

збору, аналізу та узагальнення інформації, отриманої під час:  

– відвідування сім’ї за місцем фактичного проживання, 

безпосереднього спілкування з ними та їх близьким соціальним оточенням;  

– спостереження за поведінкою та стосунками дитини та членів 

сім’ї; 
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– опрацювання інформації наданої іншими суб’єктами соціальної 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю [6]. 

Отримати інформацію про стан сім’ї з дітьми, яка перебуває у СЖО, 

можна із таких джерел:  

– членів сім’ї та родини;  

– окремих громадян;  

– окремих організацій, установ, підприємств;  

– сільських, селищнних, міських рад; 

– житлово-комунальних служб;  

– служби у справах дітей; 

– органів охорони здоров’я; 

–  органів освіти;  

– органів внутрішніх справ,  

– органів виконання покарань тощо.  

Паралельно із проведенням оцінювання потреб спеціаліст ЦСССДМ 

використовує заходи, спрямовані на вирішення найбільш гострих проблем 

сім’ї [6; 12]. 

Результатом вивчення сім’ї стає висновок оцінки потреб сім’ї чи особи 

про стан справ у конкретної сім’ї, основні проблеми і тенденції, що їй 

властиві, характер зв’язків, що сформувалися як при взаємодії між членами 

сім’ї, так і при взаємодії з оточенням. За результатами комплексного 

вивчення потреб та можливостей сім’ї формулюється загальний висновок, що 

стосується подальшої роботи за такими напрямами: 

– задоволення потреб дитини/дітей, сім’ї; 

– підвищення батьківського потенціалу; 

– підсилення чи мінімізації впливу факторів сім’ї та середовища  

[6; 12]. 

Установлено, що із сім’ями, які потребують соціальної підтримки у 

вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі розв’язати самостійно, 

ЦСССДМ здійснюють соціальну роботу за двома напрямами: 
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1) надання соціальних послуг членам родини за соціальною карткою 

роботи із сім’єю; 

2) комплексна соціальна допомога сім’ї у формі соціального супроводу  

[6; 12]. 

Робота з сім’єю, яка не потребує оформлення соціального супроводу, 

спрямована на подолання або мінімізацію певних життєвих обставин сім’ї, 

які негативно впливають на її виховний потенціал і забезпечення 

життєвонеобхідних потреб дитини/дітей [6]. 

Наголошуємо, що рішення про взяття сім’ї під соціальний супровід 

приймається комісією з питань захисту прав дитини на підставі наданого 

пакету документів про сім’ю, зокрема до розгляду береться акт оцінки потреб 

сім’ї/особи, характеристики з навчальних закладів, довідки про стан здоров’я, 

довідки від інших суб’єктів соціальної роботи, які характеризують стан 

складності випадку труднощів сім’ї та доцільність надання соціальних послуг 

відповідного напрямку з метою подолання СЖО шляхом соціального 

супроводу.  

 Підставою для здійснення соціального супроводу є витяг з протоколу 

комісії з питань захисту прав дитини та підписання керівником ЦСССДМ 

наказу про здійснення соціального супроводу сім’ї, яким призначається ФСР, 

відповідальний за його здійснення. 

Основним критерієм прийняття рішення про соціальний супровід сім’ї 

має бути позитивна налаштованість членів родини змінити ситуацію на 

краще і реальна оцінка ситуації, впевненість ФСР в тому, що допомога у 

вирішенні окремих питань змінить на краще становище родини.  

Обов’язковою умовою взяття сім’ї (особи) під соціальний супровід є 

наявність згоди сім’ї та укладання договору про здійснення соціального 

супроводу. Договір між ЦСССДМ і сім’єю укладається протягом семи 

робочих днів після підписання наказу про соціальний супровід [6]. 

Зазначимо, що договір є необхідною передумовою ефективного 

соціального супроводу, оскільки мотивує як самих клієнтів, так і ФСР до 
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співпраці, захищаючи водночас їх права. Договір підписується у двох 

екземплярах, один зберігається в особовій справі сім’ї у ЦСССДМ, другий 

знаходиться в сім’ї. На підставі спільного обговорення шляхів вирішення 

складних життєвих обставин ФСР і членами сім’ї формуються завдання, 

досягнення яких передбачає виконання ряду послідовних дій, що і 

оформлюються у вигляді Плану соціального супроводу. 

О.Кочубей і Н.Умарова пропонують соціальному працівнику/фахівцю 

із соціальної роботи при узгодженні і коректуванні мети та завдань 

соціального супроводу сім’ї дотримуватися певної послідовності, “етапів 

формулювання цілей”: 

1) налагодити контакт з сім’єю; 

2) повідомити про завдання зустрічі; 

3) скласти перелік того, що необхідно сім’ї; 

4) допомогти сім’ї сформулювати завдання; 

5) за необхідності, допомогти переформулювати потреби сім’ї у кроки 

(завдання) щодо їхньої реалізації; 

6) допомогти сім’ї визначити пріоритетність завдань – що є 

першочерговим, що є важливим; 

7) сформулювати загальну мету взаємодії [6; 13]. 

Дії, які вносяться до плану повинні бути максимально конкретними та 

реальними (наприклад, поприбирання в квартирі тощо). Слід починати 

роботу з маленьких, досяжних цілей, які є реальними і зрозумілими для сім’ї 

[14, с. 58]. 

Під час візитів у сім’ю та обговорення проблем та шляхів їх вирішення, 

у фахівця із соціальної роботи і членів сім’ї формуються завдання, 

досягнення яких передбачає виконання ряду послідовних дій, що і 

оформлюються у вигляді плану соціального супроводу [6]. 

Коли соціального супроводу потребує дитина, яка проживає в сім’ї, у 

якій порушуються її права, дитина-сирота або дитина, позбавлена 

батьківського піклування, у тому числі дитина-інвалід, складається 
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індивідуальний План соціального захисту дитини. Відповідно для цього 

створюється міждисциплінарна команда, склад якої затверджується на 

засіданні комісії з питань захисту прав дитини  [6]. Члени міждисциплінарної 

команди несуть персональну відповідальність за виконання плану. 

План соціального супроводу визначає: основні завдання соціального 

супроводу, очікувані результати щодо подолання чи мінімізації СЖО, 

перелік необхідних заходів для досягнення результату, їх виконавців, 

терміни його виконання та перегляду [6]. Форма плану соціального 

супроводу сім’ї (додаток Б) є обов’язковим документом особової справи 

сім’ї, яка перебуває під соціальним супроводом. 

Отже, соціальний супровід сім’ї (особи), яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, передбачає: 

– надання комплексної індивідуальної соціальної допомоги сім’ї, 

залежно від індивідуальних потреб і ресурсів; 

–  соціальне виховання, що включає створення умов та проведення 

заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння знань, соціального досвіду, 

формування соціально-позитивних ціннісних орієнтацій; 

–  психологічну, соціальну та юридичну підтримку; 

–  представництво інтересів сім’ї в органах виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях різних 

форм власності щодо сприяння у вирішенні СЖО; 

–  збереження, підтримку і захист здоров’я членів сім’ї, сприяння у 

досягненні поставленої мети і розкритті їх внутрішнього потенціалу тощо  

[6]. 

Залежно від життєвих обставин та ресурсів сім’ї у процесі соціального 

супроводу впроваджуються різні форми та види соціальної роботи [6]. 

Механізми взаємодії ЦСССДМ та суб’єктів соціальної роботи із 

сім’ями, дітьми та молоддю під час здійснення ними заходів щодо виявлення 

сімей з дітьми, які перебувають у СЖО, надання соціальних послуг та 

здійснення соціального супроводу таких категорій регулюються “Порядком 
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взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах”, затвердженим Постановою КМУ від               

21 листопада 2013 р. № 895 [6; 10]. 

Встановлено термін реалізації соціального супроводу сім’ї, який не має 

перевищувати шести місяців. Але у разі необхідності зазначений термін 

роботи з сім’єю може бути продовжено за рішенням комісії з питань захисту 

прав дитини або структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення до одного року. 

При завершенні роботи з сім’єю проводиться заключна оцінка якості та 

ефективності соціального супроводу сім’ї, яка перебуває у СЖО, що 

оформлюється у вигляді Звіту за результатами соціального супроводу 

сім’ї/особи, який готується ФСР ЦСССДМ, відповідальним за  здійснення 

соціального супроводу [6]. 

Оцінка здійснюється коли соціальну підтримку сім’ї/особи завершено 

за такими показниками:  

– подолано СЖО; 

– мінімізовано СЖО;  

– не подолано СЖО у зв’язку з: – письмовою відмовою отримувача 

соціальних послуг від їх надання, – невиконанням отримувачем соціальних 

послуг плану соціального супроводу без поважних причин, – переїздом 

отримувача соціальних послуг в іншу місцевість, – відсутністю необхідних 

соціальних послуг, кваліфікованих спеціалістів (вказати, яких) [8]. 

Запропонована форма заключного оцінювання, в першу чергу, 

спрямована на оцінку якості здійснення соціального супроводу і кваліфікації 

ФСР, ніж на оцінку рівня досягнення запланованих завдань [6]. 

Зазначимо, що показники позитивного результату соціального 

супроводу передбачають:  

– повне виконання зобов’язань сторін, які були зафіксовані в 

договорі про надання соціальних послуг та плані спільних дій; 

–  захищеність законних прав та інтересів дітей;  
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– повне чи часткове вирішення життєвих проблем сім’ї, що знімає 

загрозу передачі дітей в інтернатні заклади; 

–  підвищення соціальної обізнаності клієнтів, їх спроможності 

самостійно орієнтуватися у сфері надання послуг;  

– здатність клієнтів самостійно вирішувати свої проблем [6; 15].  

Наголошуємо, що завершення соціального супроводу є досить 

важливим етапом, оскільки неналежна увага може спровокувати рецидив – 

сім’я поступово втратить напрацьовані надбання і навички та знову 

опиниться у ситуації, з якою самостійно не зможе впоратися. Це пов’язано, 

насамперед, з тим, що у разі встановлення довірливих стосунків між сім’єю і 

ФСР, члени родини прив’язуються до спеціаліста, а тому можуть сприйняти 

припинення соціального супроводу як свого роду зраду, зокрема деякі сім’ї 

можуть відчувати страх залишитися без сторонньої підтримки, внаслідок 

чого спробують маніпулювати ФСР або шантажувати його вчинками, які 

змусять фахівця знову взяти сім’ю під соціальний супровід [14].  

Після завершення соціального супроводу сім’я інформується про 

способи й організації соціальної підтримки, якими вона може скористатися в 

майбутньому. У разі потреби подальшої соціальної підтримки сім’ї після 

завершення соціального супроводу, ЦСССДМ продовжує надавати сім’ї 

соціальні послуги, зокрема, допомогу в оформленні документів, проведення 

консультацій з психологом, юрисконсультом, соціальним педагогом тощо. 

Строк надання такої підтримки визначається окремо для кожної сім’ї і не 

може становити менше двох місяців [14].  

Однією із ефективних форм підтримки сім’ї після завершення 

соціального супроводу є групи взаємодопомоги, діяльність яких спрямована 

на вирішення питань, що є актуальними та характерними для окремих груп 

сімей, а також організацію взаємодопомоги членів сімей у розв’язанні 

конкретних життєвих ситуацій [16]. 
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Рис. 2.2. Алгоритм дій для здійснення соціального супроводу особи, 

яка перебуває у складних життєвих обставинах (особа з числа дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківських прав) 
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Дуже часто ФСР складно оцінити наскільки змінилися життєві 

обставини сім’ї в результаті соціальної роботи. Результат у кожному випадку 

є індивідуальним, основним є те, що сім’я досягає такого рівня, при якому 

вона в змозі функціонувати самостійно, не потребуючи сторонньої допомоги. 

На практиці можна виокремити такі показники: рівень матеріального 

забезпечення сім’ї доведений до середнього; відновлені контакти родини з її 

оточенням, дитина відвідує дитячий садок, школу, училище і т.д.; вживання 

алкоголю зменшилось; вирішені інші специфічні для даної сім’ї проблеми [6; 

16]. 

Зазначимо, що підставами для припинення надання послуги 

соціального супроводу є: 

– досягнення позитивного результату соціального супроводу, 

подолання/мінімізація сім’єю (особою) наслідків СЖО, усунення причин та 

умов, що спричинили такі обставини; 

– закінчення строку дії договору про надання послуги соціального 

супроводу або порушення умов такого договору; 

– зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання чи 

перебування; 

– письмова відмова отримувача послуги або його законного 

представника від її надання, якщо така відмова або її наслідки не 

спричиняють порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей; 

– систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин 

у заходах, передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за 

винятком ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення 

прав і свобод інших осіб, особливо дітей [7]. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що під час аналізу змісту, 

обсягу, умов та порядку надання соціальної послуги соціального супроводу 

сім’ям (особам), які перебувають у СЖО, нами з’ясовано основні дії та 

заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО та передбачають: відвідування отримувача 
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соціальної послуги за місцем його проживання (перебування); оцінку потреб 

сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО; складання плану соціального супроводу; 

інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної 

допомоги; бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, 

особами з найближчого оточення (очно, телефоном); психологічну підтримку 

згідно з професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп, 

психологічна корекція); організацію та проведення сімейних групових нарад, 

мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, 

дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших 

заходах; допомогу отримувачу соціальної послуги в оформленні документів; 

перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів 

соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг; 

організацію та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги; ведення 

документації тощо. 

Отже, сьогодні увага органів державної влади та місцевого 

самоврядування до питань організації та здійснення соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО, залишається здебільшого формальною, 

і це при тому, що в умовах нестабільної економічної, політичної, соціальної 

та безпекової ситуації в Україні з кожним роком збільшується кількість цієї 

категорії населення. Тому така кількість громадян України, які перебувають 

у СЖО та потребують допомоги, не можуть залишати суспільство байдужим, 

а державу – другорядною, змушуючи до надання адекватної оцінки якості 

надання такої соціальної послуги. 

 

2.2. Основні підходи, форми та методи соціальної роботи щодо 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

 

Здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО 

є однією із складових системи соціальної роботи, спрямованої на розв’язання 
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психологічних, міжособистісних, соціальних та інших проблем шляхом 

встановлення безпосередньої взаємодії між ФСР і клієнтом. Це частина 

соціальної роботи, яка покликана для забезпечення оптимальних умов 

життєдіяльності сімей, дітей та молоді, шляхом надання необхідних 

соціальних послуг. Оскільки, перелік обставин, які класифікують сім’ї 

(особи), які перебувають у СЖО та потребують здійснення соціального 

супроводу є досить великий, а сучасний нестабільний соціально-

економічний стан держави зумовлює низку інших проблем, то актуальним є 

вивчення та аналіз підходів, форм та методів соціальної роботи в процесі 

здійснення соціального супроводу. Проблеми сімей (осіб) – найрізноманітніші, 

тому потребують індивідуального підходу щодо вирішення та різних підходів, 

форм та методів соціальної роботи для забезпечення ефективного результату 

[52]. 

Одним із завдань здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, є допомога у вирішенні проблем, які члени сім’ї не 

можуть вирішити самостійно. Практична діяльність та специфіка соціальної 

роботи ЦСССДМ полягає ще й у тому, що зміна об’єктивних умов надання 

соціальної допомоги та підтримки неминуче породжує нові соціальні 

ситуації, зміну в стосунках між людьми в процесі соціальної роботи. Це 

зумовлює необхідність використання адекватних новим ситуаціям методів, 

форм, технологій і стратегій втручання, впровадження інноваційних підходів. 

Найактуальніші методологічні проблеми соціальної роботи стосуються 

організації її на такому рівні, який забезпечував би максимальну її 

результативність, а також розробку критеріїв її ефективності [17; 58]. 

Розкриємо зміст основних підходів соціальної роботи щодо здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

З’ясовано, що підходи до соціальної роботи у світі є досить 

різноманітними, та інколи вони протирічать один одному. Але кожен з них 

спрямований на розв’язання проблем окремих типів сімей, тому, знання їх 

сутності дозволить більш ефективно здійснювати соціальний супровід сімей 



 134 

(осіб), які перебувають у СЖО. Розкриємо їх недоліки та межі застосування, 

зокрема: 

– діяльнісний (проблеми сім’ї виникають унаслідок діяльності 

окремих членів сім’ї і в діяльності розв’язуються, збагачуючи членів 

сім’ї життєвим досвідом), але цей підхід вимагає врахування і умов життя 

сім’ї, і розробки технологій розв’язання проблем в  конкретній сім’ї з 

урахуванням умов; 

– системний (надання допомоги людям в їхній взаємодії в сім’ї 

через використання ресурсів сімейних стосунків, організації стосунків з 

мікросередовищем); але цей підхід передбачає розв’язання проблем 

сьогодення; не сприяє усуненню причин проблем; 

– трансакційний (орієнтація на досягнення оптимального 

сприйняття егостанів членів сім’ї). Цей підхід повинен передбачати 

формування адекватної самооцінки в членів сім’ї, а не тільки повагу до їх 

егостанів; 

– екологічний (передбачає посилення адаптивних здатностей 

людини (здатності людини прагнути і досягати змін в особистості для 

приведення особистості до вимог інших членів сім’ї через розуміння 

переваг такої поведінки; зміна впливу членів сім’ї на особистість: щоб цей 

вплив більше відповідав потребам, правам окремого члена сім’ї). Цей підхід 

вимагає самовдосконалення, чому треба спеціально навчати; співпраці з усіма 

членами сім’ї за їх бажанням, що не завжди є можливим; спрямований на 

пристосування, а не на викоренення проблеми (що не завжди є можливим); 

– когнітивна терапія (передбачає допомогу особистості змінити 

свої пізнавальні процеси і на цій основі самостійно розв’язувати емоційні 

та поведінкові проблеми у сім’ї). Має ті ж недоліки, що й попередній підхід, 

до того ж, розв’язання проблем однієї людини – це ще не розв’язання 

проблем усієї сім’ї, відповідальність за них несуть усі члени сім’ї; 

– проблемно-орієнтований підхід (передбачає вирішення проблем, 

які усвідомлюються сім’єю, через стимулювання і підтримку їхніх власних 
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здатностей і ресурсів). Цей підхід не враховує неусвідомлені проблеми, 

підміни причини наслідком і вимагає навчання самоаналізу; може бути 

використаний у групах самодопомоги і взаємопідтримки; 

– соціальне навчання (означає навчання членів сім’ї умінням і 

навичкам, які необхідні їм як для вирішення наявних проблем, так і для 

попередження їх появи). Включає до себе всі попередні підходи при 

розробленні індивідуальної програми навчання життєвим сімейним 

навичкам, дає загальні підходи до розв’язання проблем, конфліктів, 

вимагає конкретизації до окремих членів сім’ї, їх статево-вікових 

особливостей; а також вимагає абстрактно-логічного мислення від тих, хто 

навчається (що недоступно дітям до 10 років, особам, які мають неповну 

вищу освіту); 

– біхевіористичний (спрямований на зміну поведінки без 

розуміння і усвідомлення проблеми, алгоритму дій). Для осіб, які ще не 

готові, не можуть брати участь у соціальному навчанні; 

– втручання в кризових ситуаціях (означає допомогу в кризовій 

ситуації через емоційну підтримку, стимулювання до самостійного 

розв’язання проблеми). Цей підхід не дає зразків розв’язання проблем, не 

вчить, як їх треба розв’язувати, але схвалює самостійність, створює ситуації 

успіху, що є важливим для подальшого соціального навчання, підтримує 

прагнення розв’язувати проблеми, не сприяє формуванню споживацького 

ставлення до соціальних служб. Є найбільш доцільним у консультуванні 

сім’ї; 

– екзистенціальний підхід (передбачає допомогу сім’ї в 

хронічних кризових ситуаціях через позбавлення комплексів, навчання 

позитивному мисленню, прийняття обставин такими, якими вони є, і на 

цій основі змінити до них ставлення, навчитися радіти життю). Цей підхід є 

доцільним у роботі з сім’ями, де є важко хворі, інваліди тощо, коли не має 

сил і ресурсів змінити умови та якість життя. Але і в  цьому випадку 

необхідним є соціальне навчання [18]. 
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Таким чином, не має єдиного універсального підходу до соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, але доцільним є поєднання 

цих підходів [52]. 

Ефективність соціальної роботи з сім’ями  (особами), які перебувають 

у СЖО, багато у чому залежить від правильного вибору форм і методів 

роботи з ними [52; 58].  

Форма соціально-педагогічної роботи – спосіб організації діяльності 

соціального працівника/фахівця із соціальної роботи з сім’єю (особою), яка 

перебуває у СЖО. Ознаки форм роботи: функціональність, структурність, 

інтегративність [19; 58]. 

Завдяки формам методи соціальної роботи наповнюються конкретним 

змістом. Метод – шлях досягнення мети і розв’язання завдань; спосіб 

пізнавальної, практичної діяльності. Це сукупність підходів, прийомів, 

операцій практичного чи теоретичного засвоєння дійсності; це найкоротший 

шлях досягнення результату [60]. 

У контексті роботи з сім’ями (особами), які перебувають у СЖО, під 

методами, що використовуються у процесі соціального супроводу таких 

сімей (осіб), ми розуміємо спосіб організації соціальної роботи, а саме 

виявлення сімей (осіб), які перебувають у СЖО, визначення проблеми 

шляхом проведення бесіди, спостереження; здійснення обстеження умов 

проживання та проведення оцінки потреб; прийняття рішення про надання 

соціальних послуг; оцінка та планування спільних дій спеціаліста та клієнта. 

Це призводить до досягнення оптимального результату та забезпечує 

позитивні зрушення у розвитку сім’ї, тобто мінімізацію складнощів у сім’ї, 

вміння долати перешкоди самостійно без сторонньої допомоги та 

забезпеченні її функціональної спроможності з метою подолання СЖО [58]. 

У класичній науковій літературі визначаються такі групи методів 

соціальної роботи:  

– загальні (філософські) методи (метод матеріалістичної 

діалектики); 
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– загальнонаукові методи (аналізу та синтезу, наукової абстракції, 

індукції та дедукції, історичний метод, метод аналогії, системно-структурний 

метод тощо);  

– спеціальні наукові методи (соціальної діагностики, соціальної 

профілактики, соціальної реабілітації, соціального контролю, соціально-

економічні та організаційно-розпоряджувальні методи) [60]. 

У процесі здійснення соціальної роботи з сім’ями (особами), які 

перебувають у СЖО, доцільною видається така класифікація спеціальних 

методів:  

– соціально-економічні; 

– організаційні (адміністративні); 

– педагогічні;  

– психологічні; 

– соціологічні [60]. 

До соціально-економічних методів соціальної роботи, зокрема 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

належать всі існуючі засоби, за допомогою яких соціальні працівники, ФСР 

та інші спеціалісти здійснюють вплив на моральні, сімейні, національні та 

інші потреби й інтереси сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО. А саме, грошова 

допомога, моральне заохочення, встановлення пільг, здійснення патронажу, 

соціального супроводу [60]. 

Організаційні (адміністративні) методи розглядаються в 

управлінському аспекті, зокрема їх реалізація можлива за умови наявності 

відповідних нормативно-правових документів. А саме, регламентування 

(розробка та введення в дію організаційних положень – наказів, типових 

нормативів діяльності соціального працівника/фахівця із соціальної роботи: 

наприклад, нормативи чисельності сімей з розрахунку на одного соціального 

працівника/фахівця із соціальної роботи, нормативи часу надання послуг); 

інструктування (роз’яснення завдань, шляхів розв’язання проблем, наслідків 

неправильних дій членів сім’ї – консультування, інформування) [20; 60]. 
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Дещо інший погляд на організаційні методи роботи мають І.М.Грига та 

Т.В.Семигіна. Науковці відносять до них: сприяння працевлаштуванню; 

представлення інтересів клієнта на міжвідомчому рівні; контроль [21; 60].  

Педагогічні методи. Це методи формування свідомості, спрямовані на 

формування певних понять, оцінок, світогляду (переконання, навіювання, 

приклад); методи організації діяльності, спрямовані на формування 

позитивного досвіду поведінки, дій та вчинків (доручення, соціальне 

навчання, закріплення позивного досвіду); методи стимулювання діяльності, 

націлені на стимулювання особистості до покращення чи зміни своєї 

поведінки, розвитку мотивації на соціально схвальну діяльність (позитивне 

підкріплення, змагання); методи самовиховання, що сприяють свідомій зміні 

людиною власної особистості (самооцінка, самоорганізація, самоконтроль, 

самокорекція) [20; 60]. 

Психологічні методи. Це: тестування, що дає змогу встановити рівень 

розвитку у членів сім’ї необхідних знань, умінь, навичок, особистісних 

характеристик; психодрама, під час якої використовується рольова гра, що 

дозволяє створити умови для вираження індивідом почуттів, що пов’язані з 

важливими для нього проблемами; соціограма, що спрямована на аналіз 

відносин між різними групами людей; ігрова терапія, що передбачає 

залучення, перш за все дітей, до різноманітних ігрових ситуацій (розрізняють 

діагностичні, корекційні, розвивальні та творчі ігри) [60]. 

З’ясовано, що на корекцію міжособистісних стосунків між членами 

подружжя, батьками й дітьми спрямована сімейна психотерапія, у процесі 

якої робота соціального працівника/фахівця із соціальної роботи передбачає 

пошук і усунення причин емоційних розладів у сім’ї [52]. 

Метод впливу на людину за допомогою різних видів художнього та 

ужиткового мистецтва (малювання, живопис, ліплення, різьба, випалювання 

тощо) називається арт-терапія. Цей метод особливо ефективний, якщо в сім’ї 

є діти з функціональними обмеженнями. Групові заняття арт-терапією 

сприяють формуванню комунікативних навичок членів сім’ї [52]. 
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Епістолярна терапія дозволяє здійснити корекцію міжособистісних 

стосунків між членами сім’ї (лист до батьків, лист до самого себе, лист у 

майбутнє) [52]. 

Однією із цікавих психокорекційних технік є казкотерапія. Форми 

казкотерапії, що можна використовувати при роботі з сім’ями: аналіз відомих 

казок, створення казки “по колу від кожного”, експромтне інсценування 

казки, вигадування початку чи кінця казки, створення авторської казки 

кожним членом сім’ї тощо. Аналіз казок дозволяє соціальному 

працівникові/фахівцю із соціальної роботи проаналізувати проблеми сім’ї. 

Великим потенціалом впливу на сім’ю (особу), яка перебуває у СЖО, володіє 

соціально-психологічний тренінг як метод активного навчання [52]. 

Соціологічні методи – це спостереження, опитування (традиційним 

методом є дистанційне (по телефону) чи очне інтерв’ю, анкетування, фокус-

група), аналіз документів (різновидом цього методу є біографічний метод, що 

полягає у вивченні особистих документів людини – характеристик, листів 

тощо) [52]. 

Теоретики та практики пропонують ще ряд методів роботи, що 

застосовуються у вирішенні СЖО з точки зору різних підходів до вирішення 

проблем, в яких перебувають сім’ї (особи).  

Метод вирішення проблем (розроблений X.Перлман) ґрунтується на 

базовому постулаті психодинамічної концепції, згідно з яким людське   

життя є “проблемно-вирішальним процесом”. Завдання соціального 

працівника/фахівця із соціальної роботи полягає в тому, щоб допомогти 

клієнту за цих обставин [48]. 

Основу психосоціального методу (запропонованого Ф.Холліс) складає 

з’ясування причин девіантної чи дезадаптивної поведінки суб’єкта, 

створення “історії хвороби клієнта”. Метод передбачає складну діагностику 

“особистості в ситуації”, при зацікавленій участі самого клієнта. 

Психосоціальний метод інтенсивно застосовується у разі усвідомлення 
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клієнтом своїх індивідуальних і соціальних проблем, наприклад, проблем, 

пов’язаних зі здоров’ям [48; 61]. 

Метод втручання являє собою сукупність дій для полегшення 

сприймання клієнтом актуальних проблем. Визначення стану проблеми і 

точного виконання завдань є головними складовими успішного вирішення 

цієї проблеми [48; 60]. 

Метод поведінкового підходу зосереджується на особистісних ресурсах 

навколишнього середовища, які можуть бути мобілізовані, щоб стимулювати 

та зберігати мінливу поведінку [61]. 

Метод екологічного підходу пропонує покращання взаємодії людини і 

навколишнього середовища на основі позитивного взаємообміну. “Людина - 

навколишнє середовище” розглядаються як взаємодоповнюючі системи, де 

людина має таке оточення, яке вона формує відповідними способами [61]. 

Метод психологічного підходу Ранка передбачає концентрацію уваги 

на процесі надання допомоги, проявляючи значно менший, ніж 

психоаналітики, інтерес до “дитячих” переживань клієнта. Воля і здатність 

до змін – ось ті домінанти, що лежать в основі теорії і практики цього 

підходу [61]. 

Кризово-орієнтований – це комбінований метод, що використовує 

елементи психотерапії, практичної психології і раціональних дискусій в 

соціальній роботі. Він застосовується у разі таких кризових станів, як 

тривога, почуття сорому, провини, ворожості тощо [61]. 

Раціональний метод індивідуальної соціальної роботи запропонований 

Г.Вернером як альтернатива психоаналітичним моделям індивідуальної 

роботи. В його основі лежать положення когнітивної теорії, згідно з якими 

інтенсивність дій залежить від сили волі індивіда. Мета методу полягає у 

зміні свідомості клієнта, яку розуміють як сукупність проявів його емоцій, 

уяв і поведінки. Він застосовується, коли клієнт шукає допомоги в 

розв’язанні своєї проблемної ситуації [61]. 
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Метод терапії реальністю був запропонований В.Глассером. Його 

основу складає положення про те, що людині необхідно бути коханою і 

відчувати свою цінність, а для цього необхідна відповідна поведінка. Мета 

методу полягає в тому, щоб допомогти людям зрозуміти й усвідомити 

відповідальність за свою поведінку [61]. 

У практиці індивідуальної соціальної роботи використовуються й інші 

методи, які застосовують у разі агресивної поведінки, сексуальних проблем, 

до наркотично залежних осіб тощо. До таких видів індивідуальної роботи 

можна віднести ігрову терапію, психодраму та інші [48; 61]. 

Згідно з підходом Г.Кнопки групова робота є практичним методом 

соціальної роботи, який допомагає особистості розширювати своє соціальне 

функціонування і через цілеспрямований досвід групи ефективніше 

розв’язувати індивідуальні, групові чи проблеми в мікросоціумі [48; 61]. 

До основних цілей групової соціальної роботи можна віднести: 

посередницький обмін між клієнтами; спілкування; самоусвідомлення 

наявних проблем; реалістичне оцінювання своїх проблем; прийняття 

соціальних норм і цінностей [61]. 

Один із методів, що застосовують під час роботи з людьми, що мають 

проблеми здоров’я, з родинами, які перебувають у СЖО через різні причини 

(насильство в родині, складне матеріальне становище тощо), з ветеранами та 

військовослужбовцями, з мігрантами, біженцями та іншими вразливими 

групами населення є кейс-менеджмент. У соціальній роботі кейс-менеджмент 

визначають як метод, відповідно до якого професійний соціальний 

працівник/фахівець із соціальної роботи здійснює оцінку потреб клієнта та 

його сім’ї, організовує, координує, проводить моніторинг, представляє 

інтереси клієнта задля задоволення його потреб, з подальшою оцінкою цих 

дій. Метою кейс-менеджменту як методу є підвищення якості, забезпечення 

економічно обґрунтованої вартості потрібних клієнтові послуг, а також 

забезпечення необхідною індивідуальною підтримкою для продовження 

життя у власній громаді [49, с. 70]. 
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Ефективність використання того чи іншого методу соціальної роботи 

залежить від багатьох чинників, серед яких варто відзначити особисті та 

професійні якості соціального працівника, психофізіологічні особливості 

клієнта, рівень взаємовідносин між працівником і клієнтом, складність 

проблеми, що вирішується, тощо. Слід відзначити, що жоден із методів 

соціальної роботи не є універсальним. Тому кінцевий результат роботи 

соціального працівника/фахівця із соціальної роботи перебуває у прямій 

залежності від вдало розробленої методики вирішення проблеми та його 

вміння використовувати той чи інший метод роботи [48]. 

В процесі здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО використовують форми та методи індивідуальної, 

групової та масової роботи.  

Основними формами індивідуальної роботи з членами сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, є: телефонні розмови; сімейні, індивідуальні візити в 

сім’ю; планові та без попереджень зустрічі; інтерв’ювання; тестування; 

консультація; співбесіда; переадресація; доручення тощо [60]. 

До найбільш розповсюджених групових форм належать: бесіда, 

дискусія, диспут, проведення тренінгів, робота групи взаємодопомоги та 

взаємопідтримки. Масові форми соціальної роботи з сім’ями, які 

перебувають у СЖО: тиждень сім’ї, спортивне свято “Тато, мама, я – 

спортивна сім’я”, різноманітні акції, форуми тощо [52]. 

До форм роботи із зазначеною категорією сімей можна віднести: 

написання запитів, листів, клопотань, звернень, документування, моніторинг 

та перегляд справи [60]. 

Отже, основним завданням ЦСССДМ щодо успішної реалізації методів 

та форм соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, є 

створення системи роботи по оптимальному використанню арсеналу тих 

форм та методів соціальної роботи, що пропонує досвід вітчизняної та 

зарубіжної роботи [52]. 
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Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що питання розгляду та 

аналізу підходів, форм та методів щодо здійснення соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО в роботі ЦСССДМ, займають важливе 

значення [52]. Тому для забезпечення якості та підвищення ефективності 

надання соціальних послуг вразливим групам населення, здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, необхідно: 

– вивчати та аналізувати передові практики щодо застосування 

підходів, форм та методів здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО; 

–  розробляти інноваційні підходи для визначення оптимальних 

шляхів вирішення питання у цій сфері; 

–  проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників 

ЦСССДМ із застосуванням практичних вправ і обговоренням  ситуацій, з 

якими доводиться працювати з метою пошуку нових ефективних методів 

соціальної роботи щодо подолання СЖО; 

–  вивчення сильних і слабких сторін соціального супроводу в 

процесі використання кейс-менеджменту в роботі із сім’ями (особами), які 

перебувають у СЖО. 

Також у дисертації набули подальшого розвитку підходи, форми та 

методи соціальної роботи щодо здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, у роботі ЦСССДМ, що мають важливе 

значення для забезпечення якості та підвищення ефективності надання 

соціальних послуг уразливим групам населення, здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, визначають необхідність їх 

вивчення та розроблення інноваційних шляхів вирішення питання у цій 

сфері, зокрема обґрунтовано, що соціально-економічні, організаційні 

(адміністративні), педагогічні, психологічні, соціологічні методи соціальної 

роботи забезпечують позитивні зрушення у розвитку сім’ї, тобто мінімізацію 

труднощів у сім’ї, уміння долати перешкоди самостійно без сторонньої 
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допомоги та забезпеченні її функціональної спроможності з метою 

подолання складних життєвих обставин. 

 

2.3. Аналіз проблемних питань державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах 

 

В умовах суспільно-політичної та соціально-економічної 

нестабільності в Україні сім’я зазнає істотних змін, що впливають на її 

нормальне та повноцінне функціонування.  

До актуальних проблем, так званих СЖО, з якими зустрічається 

сучасна українська сім’я, належать:  

– збільшення кількості випадків жорстокого поводження з дитиною 

в сім’ї або ж одного з членів сім’ї по відношенню до іншого;  

– відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім’ї 

(особи);  

– відсутність житла, призначеного та придатного для проживання;  

– відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк, взяття під варту одного з членів сім’ї (особи), 

насильство в сім’ї (у тому числі щодо дитини); 

–  тривала хвороба, встановлена інвалідність, малозабезпеченість, 

безробіття одного з членів сім’ї (особи), що негативно впливає на виконання 

батьківських обов’язків, призводить до неналежного утримання дитини та 

догляду за нею; 

–  спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї (особа) 

частково або повністю не має здатності чи можливості самостійно 

піклуватися про особисте життя та брати участь у суспільному житті;  

– ухиляння батьків від виконання обов’язків з виховання дитини;  

– відібрання у батьків дитини без позбавлення батьківських прав; 

стихійне лихо; дискримінація осіб та/або груп осіб тощо [2].  
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Відповідно потенційні отримувачі соціальних послуг користуються 

соціальним супроводом, що здійснюється ЦСССДМ на безоплатній основі. Їх 

діяльність координується відповідними центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і 

фінансується за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також інших 

джерел, передбачених чинним законодавством. У зв’язку з цим, серед  

основних завдань державної соціальної політики України актуальним є 

питання реформування соціальної сфери, зокрема в аспекті удосконалення 

системи надання СП, беручи до уваги аналіз проблемних питань. 

Система соціального захисту сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

виступає одним з інститутів реалізації соціально-економічної політики, мета 

якої полягає у забезпеченні соціальної стабільності і розвитку суспільства. 

Для досягнення цієї мети необхідним є аналіз проблемних питань 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. 

Основні засади функціонування системи соціальних послуг щодо сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, визначаються ЗУ “Про соціальні послуги”, 

[4], “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” та ін. [11]. 

Незважаючи на значну кількість прийнятих нормативно-правових 

документів у соціальній сфері, система надання соціальних послуг 

соціального захисту людей, які перебувають у СЖО, перебуває на стадії 

розвитку. Невирішеними залишається ряд питань. 

Зокрема, аналізуючи норми ЗУ “Про соціальні послуги” [4], де 

акцентовано увагу на тому, що основними формами надання соціальних 

послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування, а не здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, виникає 

питання щодо унормування цих категорій в нормативно-правовому полі. 

Перші спроби вирішення проблемних питань щодо надання соціальних 

послуг, здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, були зроблені в 2003 р. із прийняттям ЗУ “Про соціальні послуги” [4]. 
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Ще один крок до вирішення проблемних питань в роботі з вразливими 

категоріями населення зроблено у 2012 р. Наказом Мінсоцполітики від             

03 вересня 2012 р. № 537 затверджено Перелік соціальних послуг, що 

надаються особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати [1]. А у 2016 р. 

відбулася стандартизація соціальних послуг, зокрема соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО. У наказі Мінсоцполітики України від 

31 березня 2016 р. № 318 “Про затвердження Державного стандарту 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 

р. № 621/28751 [7], визначено зміст, обсяг, умови та порядок надання 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, показники її якості для суб’єктів усіх форм власності та 

господарювання, які надають цю послугу з метою подолання чи мінімізації 

негативних наслідків СЖО, у яких перебуває сім’я (особа).  

 Але здійснювані в соціальній сфері України реорганізації (злиття, 

приєднання, поділ, перетворення) тільки частково наблизили систему 

державного регулювання сфери надання соціальних послуг до характеристик 

та ознак відповідних систем, що існуюють в економічно розвинутих країнах 

Заходу. За багатьма параметрами вітчизняна модель соціальних послуг не 

відповідає аналогічним європейським нормам і стандартам, що зумовлено 

недоліками у функціонуванні системи державного регулювання сфери 

надання соціальних послуг [54]. 

Крім того, недоліком сучасної системи державного регулювання сфери 

надання соціальних послуг є те, що у ній відсутній комплексний підхід до 

надання всебічної допомоги конкретній людині з урахуванням всіх 

необхідних видів соціальної допомоги та послуг, які б сприяли виведенню 

сім’ї (особи) зі стану бідності, подоланню СЖО, запобіганню, зменшенню та 

усуненню соціальних проблем. Таким чином, існуюча система державного 
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регулювання сфери надання соціальних послуг залишається віддаленою від 

реальних потреб конкретної особи, якій необхідний соціальний захист [54]. 

Проаналізуємо конкретні суперечності та колізії, зокрема проблемні 

питання державного регулювання сфери надання соціальних послуг, що 

виникають у сфері соціального захисту щодо надання соціальних послуг 

сім’ям (особам), які перебувають у СЖО. 

Одним із проблемних питань соціальної сфери є законодавча та 

нормативно-правова неврегульованість надання соціальних послуг. 

Так правовим актам, які врегульовують питання надання в Україні 

соціальних послуг, притаманні розбіжності в термінах, зокрема не чітке 

визначення функцій, цілей і напрямів роботи відповідних соціальних 

інститутів. Правові прогалини та неврегульованість перешкоджають 

ефективній організації та функціонуванню системи соціальних послуг, 

гальмують впроваджувані в ній реформи, а також призводять до 

невідповідності національного законодавства міжнародним нормам і 

стандартам у сфері соціального захисту [54]. 

Нераціональність у підходах до фінансування та управління. 

Неефективність державного регулювання сфери надання соціальних послуг, 

визначається низьким рівнем адресності в наданні соціальної підтримки та 

допомоги, а нераціональність – розпорошенням виділених на сферу 

соціального захисту бюджетних коштів. Це зумовлено, передусім, діючою в 

Україні системою пільг і соціальних виплат успадкованою від радянської 

системи соціального забезпечення, що часто підміняла належний рівень 

зарплати та матеріального забезпечення. Обсяги ж видатків на соціальні 

послуги з місцевих бюджетів є досить незначними. Крім того, однією з 

проблем системи державного регулювання сфери надання соціальних послуг 

є те, що головна увага традиційно приділяється фінансуванню наявних 

стаціонарних закладів, а не фінансовому забезпеченню конкретної соціальної 

послуги [54]. 
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Ще однією проблемою в здійсненні державного регулювання 

соціальних послуг є монополізація державою ринку соціальних послуг і 

розподілу замовлень. Держава домінує в системі соціальних послуг, оскільки 

їх надання віднесено до компетенції чотирьох міністерств (Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я 

України). Вказана система базується на великій, забюрократизованій мережі 

державних і комунальних закладів соціального захисту та соціальних служб 

[23].  

Ще одним чинником виникнення проблемних питань в сфері 

соціального захисту постає децентралізація. Тому значної уваги 

заслуговують матеріали експертів Бюро соціальних та політичних розробок. 

Проблеми розвитку системи державного регулювання сфери надання 

соціальних послуг в умовах децентралізації та створення об’єднаних 

територіальних громад найрізноманітніші [55]. 

Так однією з таких проблем визначено забезпечення відповідальності 

об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення щодо надання 

соціальних послуг. Занадто складна система цільових груп та зобов’язань 

держави заважає місцевій владі визначити пріоритети фінансування в сфері 

соціальних послуг для сімей (осіб), які перебувають у СЖО. Це пов’язано із 

нерозумінням сутті значної кількості соціальних послуг та неможливість їх 

розрахунку [55]. 

З’ясовано, що проблема адміністрування соціальних послуг на 

місцевому рівні полягає у відмові фінансування адміністраторів соціальних 

послуг з боку громади та фінансування соціальних працівників/фахівців із 

соціальної роботи, які безпосередньо працюють з населенням. Тобто 

відбувається скорочення структур та введення вищезазначених посад до 

складу виконавчих комітетів без створення додаткових структур [55]. 

Невирішеним залишається питання визначення потреб в соціальних 

послугах на рівні громади. Відсутність методики визначення пріоритетних 
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проблем сімей (осіб), які перебувають у СЖО та наявність складної системи 

визначення потреб в соціальних послугах на рівні адміністративно-

територіальної одиниці не сприяє вирішенню питань. Не розуміння проблем 

та ефективності надання соціальних послуг на місцях, їх прогнозування та 

фінансування веде до тенденції збільшення потенційних отримувачів послуг, 

які залишаються сам на сам з проблемами [55]. 

Серйозною проблемою залишається відсутність практики 

фандрейзинга,  тобто процесу залучення грошових коштів та інших ресурсів 

(людських, матеріальних, інформаційних тощо), які організація не може 

забезпечити самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проекту 

або діяльності в цілому [55]. 

Важливою проблемою у цьому контексті залишається різниця у 

розумінні сутності “соціальна послуга”. Це прослідковується через 

ускладнення структури стандарту соціальної послуги, заплутаність між 

різними послугами, які визначені нормативно-правовими документами. 

Наприклад послуга  “соціальний супровід” включає в себе консультування, 

яке само є соціальною послугою. Крім того, багато експертів стверджує, що 

соціальний супровід це не послуга, а принцип організації роботи з клієнтом, 

тобто алгоритм дій щодо виведення сім’ї (особи) із СЖО [56]. 

 Також у процесі здійснення соціального супроводу існують проблеми, 

які спеціалісти ЦСССДМ не можуть вирішити у межах своїх обов’язків та 

компетенцій, зокрема найбільш суттєві проблеми сімей, що не можуть 

вирішити ФСР, в першу чергу, пов’язані з: 

– забезпеченням житлом або покращенням житлових умов сім’ї; 

– лікуванням від алкогольної/наркотичної залежності батьків; 

– працевлаштуванням, зайнятістю батьків, особливо сімей, які 

проживають у сільській місцевості;  

– матеріальним забезпеченням сім’ї, бідністю, невідповідністю 

розміру матеріальної допомоги реальним потребам сім’ї тощо [6].  
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В практичних питаннях організації діяльності ЦСССДМ нагальною 

залишається проблема незахищеності спеціалістів, що надають соціальні 

послуги сім’ям (особам), які перебувають в СЖО, зокрема: неадекватні дії 

осіб під час відвідування сім’ї (особи) за місцем проживання; агресивне 

небажання співпрацювати з спеціалістами ЦСССДМ, що супроводжується 

нецензурною лайкою, цькуванням собак та фізичним вирішенням проблеми; 

небезпека, на яку наражають себе спеціалісти під час надання соціальних 

послуг алко/наркозалежних, хворих на сухоти та вірусу гепатиту, ВІЛ-

інфекції тощо. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що під час здійснення 

наукового дослідження з використання дослідницьких методів та власного 

практичного досвіду, нами виявлено проблемні питання державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, до яких віднесено: недосконалість законодавчої та нормативно-

правової бази з регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО; монополізація державою ринку соціальних послуг і 

розподілу замовлень; відсутність чіткої організації взаємодії громадськості з 

органами державного влади та місцевого самоврядування щодо здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; відсутність 

комплексного підходу до надання всебічної допомоги конкретній людині з 

урахуванням усіх необхідних видів соціальної допомоги та послуг, які б 

сприяли виведенню сім’ї (особи) зі стану бідності, подоланню СЖО, 

запобіганню, зменшенню та усуненню соціальних проблем; неефективність 

системи соціальних послуг, що визначається низьким рівнем адресності в 

наданні соціальної підтримки та допомоги; нераціональність використання 

виділених на сферу соціального захисту бюджетних коштів; недосконалість 

системи контролю та оцінювання якості соціальних послуг; відсутність 

методики визначення пріоритетних проблем сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО; відсутність практики фандрейзингу, тобто процесу залучення 

грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних 
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тощо); нерегламентована відповідальність об’єднаних територіальних громад 

та міст обласного значення щодо надання соціальних послуг, що створює для 

громадян низку ризиків і проблем; відсутність системи громадського 

контролю; відсутність єдиного підходу до застосування методичного 

інструментарію щодо підвищення якості надання соціальної послуги за 

принципами, які впроваджено в країнах ЄС; відсутність комплексного 

підходу до реформування сфери соціального захисту населення України; 

правова практика щодо безкарності псевдо-соціальних працівників тощо. 

Тому для ефективності надання соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, необхідно:  

– удосконалити законодавство та нормативно-правову базу сфери 

надання соціальних послуг, яке б захищало інтереси та добробут людей, які 

перебувають у СЖО;  

– урізноманітнити спектр надання соціальних послуг відповідно до 

потреб сімей та осіб, які перебувають у СЖО;  

– запровадити систему соціального планування на місцевому рівні, 

що передбачає залучення всіх членів місцевої громади до пошуку шляхів 

розв’язання конкретних соціальних проблем, що існують на місцевому рівні, 

з метою ефективного розподілу бюджетних коштів;  

– удосконалити систему фінансування державою безоплатних 

послуг та контролю за використанням виділених коштів; 

–  створити механізми залучення до надання соціальних послуг 

широкого кола зацікавлених осіб з метою забезпечення якості соціальних 

послуг тощо [53]. 

 

2.4. Зарубіжний досвід регулювання здійснення соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

Забезпечення соціальної безпеки та гарантування надання соціальних 

послуг сім’ям (особам), які перебувають у СЖО та потребують підтримки, є 
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однією з ключових завдань соціальної політики, важливим фактором 

успішного розвитку будь-якої країни. Власне така безпека являє собою стан 

захищеності життєво важливих інтересів особистості, сім’ї та суспільства від 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Її об’єктами є всі основні елементи соціальної 

системи забезпечення якості та рівня життя, регульовані загальнодержавною 

соціальною політикою. Світовий досвід вказує на те, що без активної 

регулюючої ролі держави не може бути ефективної, соціально орієнтованої 

ринкової економіки та дієвості забезпечення соціальної безпеки країни. 

Зважаючи на це актуальним є здійснення аналізу зарубіжного досвіду щодо 

надання соціальних послуг, соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО [57]. 

До розгляду деяких аспектів соціального захисту населення розвинених 

країн зверталися вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як: В.Антропов, 

М.Кашуба, Р.Корнюшина, Л.Смола, В.Чепінога, Г.Еспін, В.Андерсен, 

А.Розеншон та ін., зокрема увага в їх роботах приділялася соціальній  

політиці у сфері соціального захисту населення.  

Вважаємо, що аналіз зарубіжного досвіду, варто враховувати для 

подальшого вдосконалення інституту соціальних послуг в Україні та  

важливого аспекту визначення подальших шляхів розвитку надання 

соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО та потребують допомоги.  

Система соціального захисту сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

виступає одним з інститутів реалізації соціально-економічної політики, мета 

якої полягає у забезпеченні соціальної стабільності і розвитку суспільства. 

Для досягнення цієї мети необхідним є наявність дієвого механізму 

соціального захисту [57; 63]. 

Повноцінна та ефективна система соціального захисту забезпечує: 

гідне соціальне існування особи, повагу до її честі і гідності; всебічний обсяг 

використання системи соціального простору; обґрунтований та законодавчо 

закріплений розподіл соціальних послуг, виплат і пільг в межах створеної 
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системи; забезпечення ефективності функціонування закладів соціального 

захисту [57; 63]. 

 З метою вирішення поставлених завдань створюється державна 

система, яка включає законодавче, правове та організаційне забезпечення її 

існування, систему органів різних рівнів, контроль за їх діяльністю, державне 

фінансування визначених програм, залучення громадськості до участі у 

системі соціального захисту громадськості через громадські організації, 

фонди, неурядові і міжнародні фонди [57; 63]. 

Вивчення досвіду зарубіжних країн має для України важливе значення 

для розбудови власної системи соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО.  

На сторінках наукових джерел зазначена проблема ще не отримала 

цілісного висвітлення [63]. Світовий досвід переконливо свідчить, що 

налагодженість відносин у соціальній сфері не лише підвищує рівень 

існування людини в суспільстві, а й багато в чому формує її ставлення до 

держави та процесів, які в ній відбуваються. Водночас існуючий світовий 

досвід є важливим чинником, який слід враховувати для подальшого 

вдосконалення правового регулювання відповідних процесів, що на сьогодні 

відбуваються в нашій державі. Значною мірою це стосується інституту 

соціального захисту та надання соціальних послуг, який динамічно 

розвивається в сучасному світі [57]. 

Слід зазначити, що соціальна сфера в окремих країнах має певні 

особливості надання соціальних послуг не лише з позицій врахування їх 

кількісних та якісних характеристик, а й з урахуванням ступеня державного 

регулювання [57]. 

Під час аналізу системи і особливостей надання соціальних послуг, 

зокрема і здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, привертає увагу насамперед досвід розвинених країн, як Франція, 

Німеччина, Велика Британія та Італія, оскільки ці країни не лише входять до 

тридцяти країн із найвищим рівнем соціального розвитку, а є також 
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європейськими, що важливо враховувати з огляду на посилення 

євроінтеграційних тенденцій сучасної України. Також наведено аналіз 

здійснення соціальних послуг в США [57]. 

О.Березін, М.Безпарточний та Л.Нікілєва визначили особливості 

французької системи соціального захисту населення, до яких віднесли 

розгалужену систему професійно-галузевих схем соціального страхування, 

розвинену систему родинних виплат, яка стала результатом тривалої 

еволюції, значну роль додаткових систем соціального захисту, особливо у 

сфері пенсійного й медичного страхування [25, c. 50–51].  

У Франції соціальні послуги надаються за такими напрямами: сфера 

охорони здоров’я (охорона здоров’я матері й дитини, служби допомоги в 

хатній роботі, установи для людей з обмеженими можливостями), освіта 

(соціальне забезпечення в школах: сестри-доглядальниці й няні, соціальні 

працівники й психологи, соціальні послуги при університетах), правосуддя 

(служби соціальних послуг та установи для правопорушників, ув’язнених і їх 

сімей), молодь і спорт (центри дозвілля, літні табори відпочинку тощо), 

містобудування й муніципалітети, сільськогосподарські кооперативи, а також 

трудова й професійна підготовка [26, c. 204].  

Також у Франції існує державна програма “Велика сім’я”, яка 

адресована багатодітним сім’ям. Ця програма існує з 1921 р. і в рамках 

загальної державної політики по стимулюванню народжуваності пропонує 

багатодітним сім’ям субсидування і пільги. Багатодітним сім’ям надаються 

податкові пільги [27]. Для дітей до шести років сім’ям надається матеріальна 

допомога для замовлення послуг вихователя [28]. Отже, у Франції соціальне 

обслуговування є одним із найперспективніших напрямів соціального 

захисту населення. У цій країні має місце розгалужена система соціального 

обслуговування зі значним переліком соціальних послуг, які можуть 

отримувати громадяни в різних сферах суспільного життя (охорона здоров’я, 

освіта, правосуддя, спорт, трудова та професійна підготовка) [57]. 



 155 

Варто зазначити, що у Франції врегулювано питання співвідношення 

ролі держави й недержавних інституцій у наданні соціальних послуг та 

контрою за їх якістю. Звернувши увагу на досвід Франції, можна побачити, 

що управління у сфері соціального обслуговування в цій країні здійснюється 

на загальнодержавному рівні двома міністерствами – Міністерством 

соціальних відносин і солідарності та Міністерством охорони здоров’я, зі 

справ сім’ї та інвалідів Франції [29].  

Аналізуючи особливості організації надання соціальних послуг у 

Франції, фахівці підкреслюють, що більшість програм у сфері соціальних 

послуг координуються з боку кількох міністерств, а також спеціально 

створених міжміністерських комітетів. На місцевому рівні дії органів 

самоврядування в регіонах, департаментах і муніципалітетах часто 

пересікаються й дублюються. Великі підприємства, лікарні та урядові 

організації мають своїх суб’єктів надання соціальних послуг. Важливу роль у 

Франції відіграють приватні (некомерційні) організації, які вносять 

ініціативні ідеї в цій сфері до уряду та управляють наданням соціальних 

послуг за фінансової підтримки органів держави [26, c. 204–205]. При цьому 

на сьогодні саме громадські організації є провідними суб’єктами надання 

соціальних послуг у Франції, а принцип децентралізації є одним із провідних 

у сфері соціального обслуговування [57]. 

Тепер проаналізуємо досвід діяльності інституту допомоги сім’ям 

(особам), молоді, дітям Німеччини. 

У Федеральному законі Німеччини про соціальне страхування від          

23 березня 1994 р. міститься перелік соціальних послуг, які надаються в цій 

країні. Зокрема, у параграфі 21 визначено, що до них належать допомога на 

харчування у вигляді одноразових виплат, ремонт одягу, білизни та взуття, 

закупівля пального для окремих опалювальних приладів, надання 

спеціальних освітніх ресурсів для студентів, ремонт побутових приладів, 

догляд за квартирою [30].  
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Зауважимо, що, крім вищевказаного закону, нормативну основу 

надання соціальних послуг у Німеччині складають Федеральний закон про 

соціальну допомогу, Акт про благополуччя дітей і молоді та Закон про осіб з 

обмеженими можливостями [31, c. 221].  

Враховуючи положення вказаних законодавчих актів, можна визначити 

такі види соціальних послуг у Німеччині: послуги із соціального страхування 

(наприклад, у зв’язку з безробіттям, пенсійне й медичне), послуги з надання 

соціальних допомог (у вигляді виплат для непрацездатних осіб, а також 

інших громадян, які не мають права на виплати у зв’язку з непрацездатністю, 

та інших прав на отримання певного доходу), послуги із соціальної 

підтримки окремих верств населення, зокрема сімей із дітьми, жертв війни, 

інвалідів та ряду інших категорій громадян [32, c. 509].  

Аналізуючи формування систем соціального захисту Німеччини,  

з’ясовано, що заходи інституту допомоги сім’ям (особам), молоді, дітям 

здійснюють у Німеччині державні й громадські організації, які тісно 

співпрацюють на основі принципу субсидіарності, згідно з яким держава 

виконує лише ті функції, які не можуть взяти на себе громадські організації і 

які не належать до компетенцій місцевих органів, що надає перевагу 

недержавним організаціям перед державними [33, с. 212]. У Німеччині до 

надання соціальних послуг часто залучаються волонтерські організації, які не 

мають офіційного статусу [31, c. 220; 62]. 

Також у параграфі 2 Восьмої книги Соціального Кодексу Німеччини 

зафіксовано завдання інституту допомоги сім’ям та молоді, які поділяють на 

“соціальні послуги” та “інші завдання” щодо сприяння молодим людям та 

їхнім сім’ям. Соціальні послуги носять консультативний характер, їх 

здійснюють переважно громадські організації, а для об’єктів цих послуг існує 

право добровільності й вибору [34, с. 72]. Інші завдання інституту допомоги 

молоді, які передбачають, наприклад, надання притулку неповнолітнім, 

вилучення їх з сім’ї при загрозі небезпеки, захист прийомних дітей, 

посередництво в процесі усиновлення тощо, реалізують переважно державні 
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інституції відповідно до обов’язку держави здійснювати нагляд за благом 

неповнолітніх, також і проти волі батьків. До соціальних послуг інституту 

допомоги сім’ям та молоді належать: соціальна робота з молоддю, 

превентивний захист дітей та молодих людей від шкідливого впливу; 

сприяння вихованню в сім’ї; підтримка дітей у соціальних родинах впродовж 

дня та в дитячих закладах денного перебування; допомога у вихованні  та 

інші послуги. Ці послуги безпосередньо стосуються сімейного виховання, 

оскільки Закон про надання допомоги дітям і молоді виходить не лише з 

традиційного поняття “сім’я”, що передбачає одружену пару з дітьми, а 

розуміє під ним також родини, в яких наявний лише один з батьків або 

нерідні батьки, прийомна чи патронатна сім’я, неодружена пара з дітьми, або 

ж діти, які виховуються близькими родичами [35; 62].  

Головним завданням, окресленим у восьмій книзі Соціального Кодексу 

Німеччини є підтримка сучасної сім’ї у її виховних функціях, тому сприяння 

вихованню в сім’ї охоплює цілий спектр послуг інституту допомоги молоді, 

спрямованих як на батьків, так і молодих людей, що знаходяться в різних 

життєвих ситуаціях. До них належать: сімейна освіта (готує молодих людей 

до подружніх відносин та спільного життя з дітьми, до співпраці з дитячим 

садком, групою продовженого дня, соціальною сім’єю, центром матерів); 

консультації з загальних питань виховання та розвитку молоді; сімейне 

дозвілля та відпочинок (особливо у проблемних родинах, при потребі 

включає патронаж дітей) [36; 62].  

Ці форми допомоги сім’ї надають переважно громадські організації, а 

місцеві державні органи допомоги молоді приймають рішення щодо виду та 

рівня допомоги, несуть фінансову відповідальність за їх здійснення [62]. 

З 1993 р. консультаційні послуги надаються родинам безкоштовно, на 

інші послуги встановлюється оплата, від якої сім’ї можуть бути частково або 

повністю звільнені, якщо це їм не під силу [62]. 
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До соціальних послуг щодо сприяння у здійсненні соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 

належать також:  

– фахові консультації з усіх питань подружніх відносин та 

сімейного співжиття, особливо у конфліктних чи кризових ситуаціях;  

– підтримка батьків-одинаків; допомога при народженні 

позашлюбних дітей;  

– консультування та підтримка щодо налагодження контактів 

дитини з обома батьками й іншими членами родини;  

– забезпечення, при потребі, матерів одиночок, що виховують 

дитину до шести років, місцем у так званих закладах матері та дитини (форма 

спільного проживання під наглядом);  

– патронаж та надання допомоги дитині в скрутному становищі 

[35; 62].  

На відміну від усіх інших послуг восьмої книги Соціального Кодексу 

Німеччини допомога сім’ям (особам), які перебувають в складних життєвих 

обставинах, характеризується особливими передумовами. Ці соціальні 

послуги згідно з § 27 надаються лише тоді, коли “не забезпечується 

виховання, що відповідає благу дитини чи молодої людини”, тобто 

недостатньо наявних соціалізуючих умов, щоб гарантувати належний 

розвиток неповнолітнього. Допомога у вирішенні проблем сім’ї, передбачає 

кваліфіковану підтримку сімей та її окремих членів у складних життєвих 

ситуаціях. Доступ до цих послуг здійснюється, як правило, через Загальну 

соціальну службу Відомств у справах молоді, яка сама пропонує певний вид 

допомоги у вирішенні складних життєвих обставин. Проте часто й інші 

фахівці (вихователі, вчителі, лікарі, співробітники соціальних служб) 

рекомендують батькам звернутись у Відомство за допомогою. До процесу 

консультування з питань подолання кризових ситуацій існує вільний доступ, 

що відповідає превентивній орієнтації Закону про надання допомоги дітям і 

молоді. Метою та змістом цих соціально-педагогічних послуг є сприяння 
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процессу соціалізації неповнолітніх шляхом консультування батьків, для 

того щоб вони могли виховати своїх дітей “відповідальними особистостями, 

здатними до життя в суспільстві” [57; 62]. 

Відповідно до цих принципів законне право на допомогу  мають особи, 

що опікуються неповнолітніми. Влаштування дитини поза межами сім’ї 

вважається також послугою для батьків, яка повинна їм допомогти краще 

виконувати їхні соціальні завдання. Проте часто через проблемну ситуацію в 

родині перш за все страждають неповнолітні, вона веде до обмеження, чи 

навіть загрожує їхньому розвитку. У таких випадках інтереси 

неповнолітнього захищає опікун, призначений сімейним судом, оскільки 

одним із головних завдань Відомства у справах молоді є невідкладне надання 

опіки чи захисту дітям, котрим загрожує небезпека, навіть якщо це 

відбувається проти волі сім’ї [37; 62].  

Усі соціальні послуги є добровільними та передбачають активну 

співпрацю адресатів. Необхідність цієї співпраці зумовлена тим, що 

головною метою даних послуг є надання можливості батькам та дітям 

самостійно знаходити правильні рішення й без сторонньої допомоги 

влаштовувати власне життя. Кожен вид допомоги має свій окремий фаховий 

профіль і спрямований, на конкретну сімейну чи індивідуальну проблемну 

ситуацію. Ці послуги є взаємодоповнюючими та взаємопов’язаними, між 

ними не існує ієрархічних відносин [57; 62]. 

Проаналізувавши загальні тенденції надання соціальних послуг сім’ї у 

Німеччині можна виокремити види допомоги, а саме: амбулаторні, частково 

стаціонарні та стаціонарні [57; 62]. 

З’ясовано, що амбулаторні види допомоги, які надаються батькам чи 

самим неповнолітнім, передбачають залишення дитини в її сімейному 

оточенні. Вони спрямовані на його покращення за допомогою консультацій, 

конкретної підтримки, терапевтичної та групової роботи таким чином, щоб 

родина була в змозі самостійно забезпечувати благо своїх дітей. До 

амбулаторних видів допомоги належать: консультування; надається 
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консультаційними пунктами у випадку кризи сімейних відносин та при 

необхідності розв’язання складних життєвих обставин, як правило, у формі 

бесіди, робота проводиться з батьками, з цілою сім’єю та з окремими її 

членами; соціальна робота в групі – особливий вид допомоги у формі 

засідань, соціальних тренувальних курсів, проведення тренінгів тощо; 

активна допомога неповнолітнім у подоланні їхніх проблем розвитку та 

сприяння їхньому становленню з залученням соціального оточення і 

збереженням контактів з сім’єю; соціальна допомога сім’ї – інтенсивна 

консультативна допомога для самодопомоги у різних сферах щоденного 

життя, що надається батькам, але спрямована на родину загалом, 

здійснюється безпосередньо в сімейному середовищі, носить системний 

характер; передбачена для кризових сімей, які за період фахового супроводу 

повинні навчитись самостійно вирішувати повсякденні проблеми, 

розв’язувати конфлікти та долати складні ситуації (планується, як правило, 

на довший термін) [37; 62]. 

 Також при наданні частково стаціонарних видів допомоги дитина чи 

молода людина також залишається в сім’ї, у своєму звичному оточенні. 

Підтримка здійснюється через роботу з батьками й контакт зі школою, в якій 

навчається дитина. Одночасно неповнолітні впродовж дня отримують 

інтенсивну опіку в одному із закладів інституту допомоги молоді. Частково 

стаціонарним видом допомоги є виховання у денній групі, її різновидом 

може бути виховання у соціальній сім’ї, де дитина перебуває впродовж дня. 

Цей вид допомоги спрямований переважно на дітей шкільного віку і 

передбачає поряд із соціальною груповою роботою індивідуальний 

патронаж. Водночас фахівці проводять активну роботу і з батьками. Такий 

вид соціальних послуг, відкриває можливість інтенсивного догляду й 

підтримки неповнолітніх та компенсації сімейно зумовлених дефіцитів 

соціалізації без вилучення дитини зі звичного середовища, що сприяє кращій 

інтеграції її у дане середовище. Часто денна група виконує роль проміжного 

етапу перед влаштуванням неповнолітнього у заклад інтернатного типу чи 
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наданням соціальної допомоги сім’ї. Якщо ж перебування дитини у денній 

групі не веде до покращення ситуації в родині, залучають інші 

сімейнозорієнтовані форми допомоги у вихованні [37; 62].  

У випадку, коли дитина чи молода людина потребує допомоги поза 

сімейним оточенням, їй надають один із стаціонарних видів допомоги, тобто 

влаштовують у прийомну сім’ю, дитячий будинок чи інший заклад 

інтернатного типу, де вона тимчасово, або на тривалий період отримує 

альтернативне соціалізуюче середовище, захист та сприятливі умови 

розвитку. Сьогодні виховання в дитячих будинках більш зорієнтоване на 

потреби вихованців і здійснюється в різних формах, наприклад, невеликі 

групи спільного проживання, які інтегруються в тому районі міста, звідки 

походять неповнолітні, сімейні групи, житло з наданням побутових та 

терапевтичних послуг, будинки для дівчат, що знаходяться у критичній 

ситуації тощо [37; 62]. 

Стаціонарні види допомоги, коли сім’я (особа) перебуває у СЖО, 

надають, зазвичай, лише тоді, коли інші заходи у межах родини не привели 

до бажаних змін. Незважаючи на те, що при такому виді послуг дітей 

вилучають з сім’ї, з батьками проводять інтенсивну соціальну роботу, 

оскільки метою допомоги є повернення дітей у біологічну сім’ю, або 

підготовка молодих людей до самостійного життя. При влаштуванні дитини 

в притулок складається детальний індивідуальний план її виховання, який 

обов’язково погоджується з батьками. У випадку прийомної сім’ї, соціальну 

роботу проводять як з прийомними, так і з біологічними батьками. Навіть 

якщо неповнолітні не можуть повернутися до своєї родини, вони мають 

право на спілкування з рідними. Тому робота з батьками на користь дітей та 

молоді є важливою складовою соціальної діяльності в межах допомоги 

виходу із складної ситуації [62]. 

Інтенсивне соціальне обслуговування окремих випадків було введено у 

восьму книгу Соціального Кодексу Німеччини з метою підтримки тих 

клієнтів, яким вже недоступні інші види допомоги, або які знаходяться в 
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особливо загрозливій ситуації (як альтернатива до влаштування у заклади 

закритого типу) [37, c. 578; 62].  

Стаціонарні види допомоги сьогодні не рідко стикуються, або 

організаційно пов’язані з частково стаціонарними і навіть з амбулаторними. 

Останнім часом практикуються такі нові соціальні послуги, як “стаціонарна 

допомога сім’ї”, яка передбачає влаштування цілої родини у форму спільного 

проживання під наглядом та інтенсивну роботу з нею в новому соціальному 

середовищі; “інтегративна допомога сім’ї”, що поєднує амбулаторний та 

короткотривалий стаціонарний види допомоги. Все більшого поширення 

набуває соціальна допомога у випадку кризи, як, наприклад, телефон довіри, 

прийомні сім’ї, готові взяти дітей при першій необхідності, пункти надання 

захисту та виховання, кризові установи тощо [38; 62].  

Як свідчить аналіз науково-фахових джерел та практичного досвіду, у 

Німеччині застосовують такі альтернативні форми соціальної допомоги сім’ї: 

системно обґрунтоване консультування родин, що мають декілька проблем; 

пошукова сімейна терапія; менеджмент активізації сім’ї (концентрується на 

кризовій ситуації сім’ї, якій загрожує переміщення зі звичного оточення в 

чуже, незвичне середовище); “сім’я в центрі уваги” (поєднує коротко- та 

довготривалі види допомоги). Поруч з цією професійною допомогою в 

Німеччині існує також так зване “шефство над сім’ями”, яке здійснюється 

громадськими організаціями, церковними громадами, волонтерами в межах 

“Регіональних союзів для родини”; завданням яких є повсякденна підтримка 

сімей та превентивна робота з ними [39; 62]. 

Тепер проаналізуємо досвід наданням соціальних послуг у Великій 

Британії. 

Так у Великій Британії важливу роль у регулюванні питань соціального 

обслуговування громадян відіграють відповідні принципи. Так, до принципів 

надання соціальних послуг віднесено такі: повна автономність і 

децентралізація суб’єктів надання соціальних послуг, соціальна інтеграція, 

розробка соціальних послуг на місцях для задоволення конкретних потреб, 
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відповідальність органів місцевого самоврядування за якість наданих послуг 

[40, c. 21–22].  

Як зазначають фахівці, у цій країні послуги із соціального забезпечення 

покликані сприяти соціальній інтеграції шляхом надання людям підтримки, 

щоб вони могли більш незалежно жити в суспільстві. Широкий спектр 

послуг із захисту дітей, соціальна робота, догляд за дітьми дошкільного віку 

та інші послуги надають захист і запобігають загрозам для вразливого 

населення [40, c. 77]. При цьому важливо, що у Великій Британії визначення 

потреб населення в тих або інших соціальних послугах, особливостей їх 

надання та нормативного закріплення, контролю за їх якістю відбувається на 

місцевому рівні, що значною мірою сприяє врахуванню реальних потреб 

суспільства під час здійснення нормотворчості у вказаній сфері [57]. 

Також велика увага у Великій Британії приділяється питанням догляду 

вдома. Уперше ці питання були врегульовані в 1995 р. в Законі про догляд 

[41]. У Стратегії виховання від 1999 р. було закріплено засади виховання та 

догляду за громадянами, у тому числі й вдома [42]. У Законі про вихователів 

та інвалідів від 2000 р. передбачена можливість додаткового соціального 

обслуговування від приватних осіб за плату [43].  

Вказаними законами визначено особливості соціального 

обслуговування на дому. Зокрема, у них містяться цікаві положення, що в 

разі, якщо батьки виховують дитину-інваліда, вони мають право на 

користування послугами вихователів вдома на пільгових умовах. При цьому 

часткова компенсація таких витрат здійснюється за кошти органів місцевого 

самоврядування. Передбачено також, що дітям-інвалідам у віці 16–17 років 

можуть здійснюватися одноразові виплати для продовження навчання у 

вищих навчальних закладах [57]. 

Таким чином, у Великій Британії надзвичайно пильна увага 

приділяється питанням соціального захисту, у тому числі й обслуговування 

дітей-інвалідів. При цьому значну роль відіграють державні органи, що хоч і 

не відповідає тенденції більшості країн щодо посилення ролі громадських 
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організацій у соціальному обслуговуванні громадян, однак забезпечує досить 

високу якість соціальних послуг, контроль за такою якістю, а головне – їх 

належне та своєчасне фінансування [57]. 

З’ясовано, що у Великій Британії контроль за наданням соціальних 

послуг насамперед здійснюється Національною комісією зі стандартів 

соціального обслуговування, яка відповідає за реєстрацію й контроль за 

такими організаціями:  

– установами, що здійснюють догляд із проживанням (установи 

для людей похилого віку, дітей і людей з обмеженими можливостями);  

– організаціями, що здійснюють догляд за місцем проживання; 

центрами охорони сім’ї з можливістю проживання;  

– добровільними організаціями, що надають юридичні, 

інформаційні та інші послуги з усиновлення дітей;  

– незалежними патронатними установами [40, c. 82].  

Досить специфічним інститутом контролю у Великій Британії виступає 

оцінка ефективності діяльності надавачів соціальних послуг. Суть подібної 

оцінки зводиться до такого – вона здійснюється за 50 показниками, які 

об’єднані в п’ять розділів: завдання; витрати й ефективність; ефективність 

надання послуг і результати; якість послуг для користувачів і для тих, хто 

надає підтримку; справедливий доступ [40, c. 81–82]. Такий підхід, як 

видається, значною мірою сприяє реалізації принципу відкритості та 

гласності під час функціонування надавачів соціальних послуг, а тому 

дозволяє об’єктивно оцінити їх можливості щодо надання соціальних послуг, 

результативність їх діяльності та на цій основі сформувати уявлення про їх 

професійність і якість відповідного обслуговування. Це важливо також із 

точки зору повного та всебічного інформаційного забезпечення споживачів 

соціальних послуг, щоб вони могли прийняти найбільш прийнятне для себе 

рішення з приводу звернення до тих або інших суб’єктів надання соціальних 

послуг [57]. 
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Тепер розкриємо зміст системи заходів соціального захисту та 

соціальних послуг Італії. 

Діюче законодавство Італії гарантує окремим категоріям громадян та їх 

сім’ям забезпечення комплексної системи заходів соціального захисту й 

соціальних послуг, передбачає проведення універсальної політики щодо 

підтримки осіб у складному становищі шляхом надання ефективних і 

високоякісних послуг, які сприяють покращенню якості життя, забезпеченню 

рівних можливостей, недопущенню дискримінації й звуження громадянських 

прав, попередженню, усуненню та зведенню до мінімуму соціального 

відчуження [44, c. 91].  

Законодавчу основу регулювання цієї сфери суспільного життя 

складають ст. 2, 3, 38 Конституції Італії [45] та Закон Італії від 08 листопада 

2000 р. № 328 “Про реалізацію комплексної системи заходів соціального 

захисту та соціальних послуг” [46]. Цікаво, що в ст. 3 вказаного закону 

звертається увага на дотримання принципу гендерної рівності під час 

надання соціальних послуг. А в статті 16 згадуються такі види соціальних 

послуг: надання допомоги з догляду та інших видів допомог на підтримку 

материнства та відповідального батьківства; навчальні й інформаційні 

послуги для підтримки батьків, у тому числі шляхом заохочення 

взаємодопомоги серед сімей; надання допомоги й підтримки на дому, 

особливо для сімей, які беруть на себе зобов’язання щодо прийому, догляду 

за людьми з фізичними, розумовими та сенсорними відхиленнями, 

прийомних дітей, людей похилого віку; послуги для прийомної сім’ї у 

вигляді кваліфікованої допомоги з виховання й освіти дітей. Вказані послуги 

визнані в якості пріоритетних [57]. 

Цікавою, на наш погляд, є діюча практика загальнонаціональної 

централізованої системи соціального забезпечення у США. 

Так система соціального захисту сім’ї в США є складною і досить 

різноманітною, її відмінною рисою є децентралізація. Єдиної 

загальнонаціональної централізованої системи соціального забезпечення у 
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США не існує. Вона утворюється з різного роду програм, регламентованих 

або федеральними органами, або законодавством штату, або їх спільними 

зусиллями. Окремі програми приймаються органами місцевої влади. 

Державна система соціального забезпечення чітко підрозділяється на два 

напрями: соціальне страхування і соціальна допомога. Різнить їх між собою 

використання різних джерел фінансування, зокрема державна допомога 

сплачується виключно з бюджетних коштів: федерального бюджету, 

бюджетів штатів або місцевих органів влади. Ця система, якою 

передбачалося створення структур для допомоги бідним отримала розвиток, 

починаючи з 60-х років XX ст. [47; 63]. 

Сьогодні в США існує понад декілька значних і понад 70 обмежених 

державних програм допомоги. Головними серед них є – програма 

забезпечення гарантованого доходу, програма допомоги сім’ям з дітьми 

(ПФДС), продовольча програма, програма житлових субсидій і програма 

медичної допомоги (Медикейд) [47; 63]. 

Що відрізняє США від інших країн, так це надзвичайно велика 

кількість приватних (комерційних) соціальних організацій. Вони 

фінансуються як за рахунок благодійних внесків, надходжень як від 

приватних осіб, так і урядових асигнувань на окремі програми. Ці організації 

відрізняються не тільки характером своєї діяльності, специфікою послуг, але 

й масштабом дій в межах громади, регіону і країни. Основною ланкою в цій 

системі виступають так звані соціальні агентства [62]. 

До таких організацій в США відносяться наступні. Американська 

служба сім’ї (Family Service America). Це агентство забезпечує громадські 

зв’язки і освітні програми, виступає спонсором досліджень і публікацій в 

галузі соціальної роботи з сім’ями, бере участь у формуванні державної і 

надає рекомендації законодавчим органам про потреби американських сімей. 

Місцеві підрозділи забезпечують сімейну і шлюбну терапію (особливо для 

молодих сімей), розробляють навчальні програми, надають соціальні послуги 

громадам [63]. 
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Організація з надання послуг сім’ям (Family Service Organization), 

першочерговим завданням якої є надання послуг сім’ї, особливо молодим та 

багатодітним сім’ям [47; 63]. 

Установлено, що лютеранська соціальна служба у США представляє 

собою мережу агентств, які надають головним чином допомогу дітям і людям 

похилого віку. В систему соціального захисту дітей та молоді входять й так 

звані неприбуткові організації. Типовим прикладом такої організації є, 

наприклад, Американський Червоний Хрест. Не дивлячись на те, що її 

щорічний бюджет складає декілька сотень мільярдів, доходи організації не 

підлягають оподаткуванню, тому що весь отриманий прибуток направляється 

на розширення благодійної діяльності. До сфер діяльності подібних структур 

відносять систему соціального обслуговування (доставка продуктів, дружні 

візити і консультації сімей, які опинилися у тяжких умовах) [47; 63]. 

Отже, основними тенденціями, які властиві адміністративно-правовому 

регулюванню соціального обслуговування в зарубіжних країнах, є постійне 

розширення спектра соціальних послуг; приділення особливої уваги 

соціальному обслуговуванню дітей, особливо дітей-інвалідів та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; звільнення центральних державних 

органів від багатьох соціальних функцій та їх перенесення на місцеві органи 

самоврядування; активна взаємодія з громадськими організаціями; рівний 

розвиток суб’єктів надання соціальних послуг різних форм власності; 

посилення гарантування прав громадян у сфері соціального обслуговування з 

боку держави, зокрема, шляхом здійснення контрольної діяльності [57]. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що зарубіжний досвід таких 

країн, як Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та США переконливо 

свідчить про те, що соціальна сфера є одним із пріоритетних напрямів 

державної політики, важливим проявом якої виступає надання сім’ям 

(особам), які перебувають у СЖО, ряду соціальних послуг. 

Установлено, що кожна із цих країна має власну модель регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, з 
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огляду на соціальні, культурні та економічні умови, спрямовану на 

забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг 

уразливим верствам населення. 

Отже, узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема, взаємозбагачення 

ідеями різних концепцій (стратегій, програм) і практичним досвідом 

організації та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, дає підстави запропонувати нові шляхи розвитку сфери соціального 

захисту населення в Україні.  

 

Висновки до розділу 2 

 

У контексті нашої дослідницької парадигми у другому розділі 

дисертації проведено аналіз особливостей дій та заходів, що становлять зміст 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, розкрито 

основні підходи, форми та методи соціальної роботи щодо здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, проаналізовано 

проблемні питання державного регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, розглянуто зарубіжний 

досвід регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. 

З’ясовано основні дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО та 

передбачають: відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його 

проживання (перебування); оцінку потреб сім’ї (особи), яка перебуває у 

СЖО; складання індивідуального плану соціального супроводу; 

інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної 

допомоги; бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, 

особами з найближчого оточення (очно, телефоном); психологічну підтримку 

згідно з професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп, 

психологічна корекція); організацію та проведення сімейних групових нарад, 
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мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, 

дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших 

заходах; допомогу отримувачу соціальної послуги в оформленні документів; 

перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів 

соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг; 

організацію та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги; ведення 

документації [7] тощо. 

Зазначено, що на теперішній час увага органів державної влади та 

місцевого самоврядування до питань організації та здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, залишається здебільшого 

формальною, і це при тому, що в умовах нестабільної економічної, 

політичної, соціальної та безпекової ситуації в Україні з кожним роком 

збільшується кількість цієї категорії населення. Тому така кількість громадян 

України, які перебувають у СЖО та потребують допомоги, не можуть 

залишати суспільство байдужим, а державу – другорядною, змушуючи до 

надання адекватної оцінки якості надання такої соціальної послуги. 

Розглянуто проблемні питання державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО та розкрито їх 

сутність та основний зміст. 

Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід Франції, ФРН, 

Великої Британії, Італії та США щодо здійснення соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО, який свідчить, що теорія і практика 

системи соціального захисту населення в зарубіжних країнах мають значно 

вищий офіційний статус, ніж в Україні. 

Установлено, що кожна із цих країн має власну модель регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, з 

огляду на соціальні, культурні та економічні умови, спрямовану на 

забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг 

вразливим верствам населення. 

Основні положення другого розділу висвітлені у таких наукових 
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працях автора: “Аналіз діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді  щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб),  які 

перебувають у складних життєвих обставинах” [50], “Адміністративно-

організаційні та соціально-психологічні підходи, форми та методи щодо 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб),  які перебувають у складних 

життєвих обставинах” [52], “Analysis of problems in the system of social 

services in Ukraine” [53], “Аналіз зарубіжного досвіду надання соціальних 

послуг, здійснення соціального супроводу сімей (осіб),  які перебувають у 

складних життєвих обставинах” [57]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У 

СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 

 

3.1. Напрями вдосконалення державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах 

 

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів вдосконалення державної 

влади є процес децентралізації, тому особливої актуальності зокрема набуває 

реформування системи державного регулювання у сфері надання соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Зокрема процес реформування передбачає соціальні зміни, які відбуваються 

в реальному житті сімей, суспільних відносин, сімейних стосунків різних 

поколінь, виховних процесів у сім’ї з дітьми, особливо, де є підліток. 

Спостерігаємо, як за останні роки змінюються сімейні цінності та як, 

здавалося б на перший погляд, прогресивні інформаційні технології, які 

негативно впливають на процес розвитку, виховання дітей та створення 

повноцінних сімей. Дуже різні соціальні життєві історії, з якими працюють 

фахівці ЦСССДМ. Це і ситуації вилучення дитини із сім’ї, підлітковий вік 

дитини, що наштовхує на нові  “виклики”, або ж процес розлучення, у якому 

подружжя за допомогою працівників соціальних служб шукають 

оптимальний механізм спілкування з дитиною. Маємо чимало випадків 

сімей, які перебувають у СЖО, де батьки у пошуках засобів для існування і 

забезпечення якнайкращого життя для дітей виїжджають за кордон, не 

розуміючи того, що діти саме в цей час потребують їхньої підтримки, 

розуміння та уваги. Роблячи ніби і корисну справу для дітей, вони їх просто 

втрачають. Це випадки зловживання наркотиками, незапланована рання 
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вагітність, яка переростає у цикл інших проблем, можливо і відмови від 

дитини, аборт, насильство в сім’ї, як з боку дорослих так і дітей та інше.  

Доведено, що ефективне державне регулювання надання соціальних 

послуг у сфері соціального захисту потребує побудови принципово нової 

системи забезпечення сімей (осіб), які перебувають у СЖО якісними 

послугами, що передбачає використання дієвих механізмів соціальної 

роботи, нормативно-правову основу та чітко регламентовану, організовану 

систему діяльності суб’єктів соціальної роботи спрямовану на захист 

інтересів громадян.  

Доведено, що для забезпечення ефективного функціонування структур 

соціальної системи необхідним є:  

– системне оновлення законодавства та нормативно-правових актів 

з питань надання соціальних послуг;  

– чітке визначення повноважень, взаємоузгодження функцій і 

завдань суб’єктів у сфері соціального захисту, унормування спеціальних 

завдань, виконання яких не передбачено законодавством, але які обумовлені 

практичними потребами; 

–  визначення комплексного механізму державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– удосконалення системи прогнозування і планування, 

інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень з 

метою забезпечення адекватного регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, визначення комплексу 

правових, економічних, соціальних, інформаційних та інших заходів для 

запобігання виникнення СЖО;  

–  запровадження системи спільної підготовки суб’єктів соціальної 

сфери до виконання покладених на них державно-управлінських завдань;  

–  посилення взаємодії та інформаційного обміну між суб’єктами 

соціальної роботи як ефективного інструменту вирішення покладених на них 

завдань із забезпечення якісними соціальними послугами; 
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– вдосконалення ролі громадських, благодійних, релігійних 

організацій і місцевих ініціатив у наданні соціальних послуг у громаді; 

– визначення схеми повноважень і розподілу функцій профільних 

міністерств, місцевих державних адміністрацій, органів самоврядування та 

надавачів соціальних послуг, що поглиблює протиріччя в національному 

законодавстві;  

– визначення єдиного підходу до фінансування закладів, що 

надають соціальні послуги, підпорядкування їх різним відомствам, а також 

визначення обсягів бюджетного фінансування, механізму трансфертів 

фінансових ресурсів держави на рівень територіальної громади;  

– удосконалення законодавства щодо прав органів місцевого 

самоврядування та місцевих державних адміністрацій організовувати 

послуги у громаді, визначати нормативи, стандарти якості цих послуг, що 

обумовлено чинною системою фінансування та регулювання;  

– професіоналізація соціальної сфери, підвищення фахового рівня 

працівників соціального захисту та соціальних служб, створення інтегрованої 

системи підготовки кадрів;  

– ведення ретельного аналізу попиту і пропозицій соціальних 

послуг; 

– забезпечення системи контролю після надання послуги 

конкретній особі та оцінювання клієнтом якості соціальної послуги 

(наприклад, людина пройшла трудову реабілітацію, отримала диплом, а чи 

має вона роботу? – тобто йдеться про моніторинг якості послуги) тощо [17]. 

Тому з огляду на вищезазначене можна виокремити такі напрями 

вдосконалення державного регулювання здійснення соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Перший напрям передбачає реформування системи управління у сфері 

надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах.  
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Другий напрям передбачає удосконалення законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення організації та надання соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Відповідно третій напрям передбачає вдосконалення діяльності 

Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

Розкриємо зміст першого напряму, сутність якого полягає в потребі, 

проведення реформи управління у сфері соціального захисту населення 

України, що передбачає заходи організації та надання соціальної послуги 

сім’ям (особам), які перебувають у СЖО та потребують сторонньої 

допомоги, зумовленої складною воєнно-політичною,  економічною та 

соціальною ситуацією в Україні. Проведення цієї реформи сприятиме 

ефективній реалізації завдань соціальної політики і підвищення якості 

надання соціальної послуги та забезпечення належного здійснення 

соціального супроводу. 

Так в умовах децентралізації державної влади, реформи системи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

питання реформування системи управління у сфері надання соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, набуває 

особливої актуальності, що потребує додаткових досліджень із урахуванням 

світового досвіду, детального вивчення сучасного стану недоліків і проблем 

реформування вітчизняної системи соціальних послуг, а також обговорення 

перспектив розвитку. 

Для надання процесу реформування системи соціальних послуг в 

Україні позитивного тренду уряд країни та місцеві органи виконавчої влади 

повинні зосередити увагу та сконцентрувати зусилля на перспективних 

соціальних інноваціях у національному масштабі, які вимагають пошуку 

нових джерел (фінансових, економічних, матеріально-технічних, 
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інформаційних та ін.) для розвитку  соціальної сфери та системи соціальних 

послуг [1].  

З позиції необхідності формулювання завдань щодо управління 

системою соціальних послуг, напрямом реформування системи управління у 

сфері надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, може бути комплекс інструментів та методів реалізації 

реформи соціальної сфери. Це супроводжується зміною системних 

характеристик та інституційних зв’язків під впливом ринкових (конкуренція 

на ринку соціальних послуг на основі якості та ціни; стимулювання 

інноваційного розвитку ринку соціальних послуг; врівноваження попиту і 

пропозиції на ринку соціальних послуг; регулювання ціноутворення на ринку 

соціальних послуг; мінімізація витрат на соціальні послуги) та соціальних 

факторів (формування традицій та правил поведінки на ринку соціальних 

послуг; посилення соціального партнерства, соціального патронажу; 

коригування моделі соціальної поведінки надавачів та отримувачів 

соціальних послуг; максимізація корисності соціальних послуг; формування 

та модернізація моделі соціальних комунікацій) тощо [2]. 

Тому основною метою реформування системи управління у сфері 

надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, має виступати процес забезпечення стійкого розвитку 

соціальної сфери та системи надання соціальних послуг шляхом посилення її 

спроможності до адаптації стабільно мінливих економічних, правових, 

соціальних умов в межах моделі, що задовольняє потреби та відповідає 

очікуванням громади щодо якості та обсягу соціальних послуг [2]. 

Досягнення цієї мети уможливлюється за рахунок прийняття та 

належного виконання комплексу відповідних управлінських рішень (рішення 

провайдерів системи соціальних послуг): бюджетно-податкових, 

організаційно-установчих, інвестиційних, нормотворчих, маркетингових та 

сертифікаційних. Реалізація такого підходу передбачає досягнення 

консенсусу інтересів та очікувань учасників ринку соціальних послуг, 
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врівноваження ролі інституціональних елементів соціальної сфери. Це 

відбиває здатність системи соціальних послуг до відповідності економічним, 

соціальним, політичним та іншим умовам суспільного розвитку, здобуття 

визнання та підтримки не лише конкретними споживачами соціальної 

послуги, а й суспільством вцілому [2]. 

Виконання таких дій та використання механізмів щодо реформування 

системи управління у сфері надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, має забезпечувати 

реалізацію принципів управління та координації розвитку системи 

соціальних послуг за рахунок посилення відповідальності суб’єктів 

управління (представники владних структур, відповідальні за забезпечення 

прав населення на отримання соціальних послуг), забезпечення системності 

процесів реформування, скоординованості дій учасників цих процесів, а 

також гнучкості самої системи.  

Доцільність застосування запропонованого підходу обумовлена його 

посиланням на сучасні методи управління: інноваційно-економічні, 

адміністративно-політичні, соціально-інформаційні та ін. [3, с. 16–7], а також 

використання наступних інструментів: стандартизації надання соціальних 

послуг населенню, державних або муніципальних замовлень, конкурсів і 

торгів, контрактів, цільових програм, субсидій, субвенцій, дотацій [4, с. 170–

172], інших видів цільових допомог. 

Також важливими складовими реформування системи управління у 

сфері надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО є: 

– стимулювання інновацій у сфері надання соціальної послуги 

соціального супроводу вразливим категоріям населення; 

– вільний розвиток конкуренції громадських, благодійних, 

релігійних організацій і місцевих ініціатив у наданні соціальних послуг у 

громаді; 
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– визначення схеми повноважень і розподілу функцій профільних 

міністерств, місцевих державних адміністрацій, органів самоврядування та 

надавачів соціальних послуг,  з метою надання якісних соціальних послуг;  

– визначення єдиного підходу до фінансування стаціонарних 

закладів, що надають соціальні послуги, підпорядкування їх різним 

відомствам, а також визначення обсягів бюджетного фінансування, 

механізму трансфертів фінансових ресурсів держави на рівень територіальної 

громади тощо. 

Формуванню цих складових повинні бути сприятливі організаційно-

правові, економічні та соціальні умови у вигляді розвинутої господарської 

системи території, стабільності правового поля, наявності соціального 

партнерства, а також гарантій обов’язкового мінімуму (норми) надання 

соціальних послуг відповідно до стандарту якості; забезпечення ефективного 

регулювання  здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО; розвитку тенденцій децентралізації державного 

управління [1]. 

З огляду на специфіку соціальної сфери та системи надання соціальних 

послуг населенню, вважаємо, що державне регулювання цією сферою 

полягає у сприянні формуванню ефективних моделей та дієвих механізмів 

гарантування соціальних прав і свобод громадян України за місцем їх 

проживання, зокрема сімей (осіб), які перебувають у СЖО та 

безпосереднього отримання соціальної послуги соціального супроводу.  

У той же час роль місцевих органів виконавчої влади має проявлятися 

у виконанні ними функції провайдера – провідника, медіатора, посередника – 

соціальної послуги до адресата її отримання – громадянина України, що має 

право на відповідну послугу,  в даному випадку сім’ю (особу), яка перебуває 

у СЖО і не здатна їх самостійно подолати. Саме органи виконавчої влади, що 

є медіаторами, мають забезпечувати ефективність роботи надання соціальних 

послуг на ввіреній їм території, забезпечувати високу якість цих послуг 
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відповідно до нормативно-правової бази, що регулює відносини в цій галузі 

[1]. 

Тобто, роль державного регулювання надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО полягає у 

розв’язанні конфліктних ситуацій між учасниками соціальної системи 

адміністративно-територіальної одиниці, в якій мешкають набувачі послуг: 

державними органами управління, громадськими організаціями, ЦСССДМ та 

безпосередніми споживачами таких послуг. Таке уявлення ролі місцевих 

органів виконавчої влади (обласні державні адміністрації, районні державні 

адміністрації, місцеві державні адміністрації) в ролі посередників у моделі 

надання/отримання соціальної послуги соціального супроводу та системі 

управління нею, обумовлюється акцентуванням уваги на інноваційності 

розвитку управлінської діяльності в умовах децентралізації державного 

управління, що, відповідно до передових надбань європейського та світового 

досвіду у цій сфері, є необхідною умовою здійснення позитивних 

трансформаційних перетворень та реформ [5, с. 63–65].  

Зазначимо, що суб’єктами реалізації соціальної політики, зокрема 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, є: Президент України; Верховна Рада України; Кабінет 

Міністрів України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство 

молоді та спорту України; обласні, міські, сільські, селищні ради, об’єднанні 

територіальні громади, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

служби у справах дітей, відділи ювенальної превенції, органи пробації та 

інші підрозділи, управління, підприємства, установи, організації різних типів 

власності, які в межах своїх повноважень беруть участь у виконанні завдань 

щодо надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. 

Завдання щодо отримання позитивного результату управлінської 

діяльності передбачає необхідність досягнення позитивного ефекту від 
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зусиль усіх груп місцевих учасників процесу надання/отримання соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО: 

– надавачі послуги – центри, служби, заклади та організації, зайняті 

наданням різних видів соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у 

СЖО; 

– отримувачі послуги – місцеве населення – соціальні групи, що, 

відповідно до чинного законодавства України, мають право на набуття, 

отримання певних видів соціальних послуг, сім’ї (особи), які перебувають у 

СЖО, які впливають на розвиток системи, постійно оцінюючи її 

результативність, ефективність та кінцеву корисність; формують попит на 

послуги, визначаючи ключові вектори реформування та трансформації 

системи соціальних послуг; 

– суб’єкти, діяльність яких формує економічний базис 

функціонування системи надання соціальних послуг та фінансування 

соціальної сфери в цілому за рахунок стягнення з них податків, зборів та 

обов’язкових платежів до бюджетів; 

– посередники сфери соціальних послуг – обласні державні 

адміністрації, районні державні адміністрації, місцеві державні адміністрації, 

повноваження яких включають управління та координацію роботи системи 

надання соціальних послуг відповідної території.  

Необхідність досягнення ефективних результатів державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, обумовлюється складністю завдань щодо ефективного управління 

соціальною сферою, де досягнення певних кількісних результатів 

необов’язково свідчить про якість послуг та позитивне сприйняття роботи 

системи щодо забезпечення їх надання безпосередньо вразливим категоріям 

населення, що потребують допомоги та цієї послуги. Тому спорідненість 

цілей управління, завдань розвитку соціальної сфери та інтересів населення, 

підкріплена спільними зусиллями всіх без винятку учасників цієї системи на 
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місцевому (локальному) рівні має виступати рушієм її позитивної 

трансформації та реформування в умовах децентралізації управління [1]. 

Стратегічні підходи до процесу підвищення рівня добробуту населення 

та його вразливих верств закладені у Стратегії реформування системи 

надання соціальних послуг, схваленій розпорядженням КМУ від 08 серпня 

2012 р. № 556-р, де визначено цілі та пріоритетні напрями проведення 

реформи у сфері надання соціальних послуг, що передбачає заходи щодо 

розширення доступу осіб, які перебувають у СЖО та потребують сторонньої 

допомоги, до соціальних послуг, забезпечення їх якості та ефективності, а 

саме: 

– запровадити механізм запобігання виникненню складних 

життєвих обставин та удосконалити систему управління, координації і 

взаємодії суб’єктів, що надають соціальні послуги; 

– модернізувати наявну інфраструктуру соціальних послуг та 

створити конкурентний ринок зазначених послуг шляхом впровадження 

механізму стимулювання суб’єктів, що надають соціальні послуги, до 

постійного підвищення рівня якості таких послуг; 

– розширити перелік соціальних послуг, що надаються за місцем 

проживання їх отримувачів; 

– затвердити перелік соціальних послуг та запровадити їх 

стандартизацію з метою забезпечення надання гарантованого державою 

обсягу соціальних послуг; 

– визначити критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні 

послуги; 

– розробити і запровадити методику проведення оцінки потреб 

дитини та її сім’ї як обов’язкову умову для планування та надання 

соціальних послуг; 

– удосконалити систему проведення моніторингу та оцінки якості 

соціальних послуг шляхом застосування методики оцінювання 
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результативності таких послуг, ефективності діяльності суб’єктів, що їх 

надають; 

– створити незалежні інспекції та запровадити громадський 

моніторинг якості соціальних послуг; 

– забезпечити оптимізацію використання коштів державного, 

місцевого бюджетів та інших джерел для фінансування соціальних послуг, 

що дасть змогу вплинути на ефективність їх надання, а також удосконалити 

методику проведення розрахунку вартості послуг;  

– забезпечити підвищення статусу соціальних працівників, інших 

фахівців, що надають соціальні послуги, та запровадити механізм їх 

соціальної захищеності;  

– удосконалити систему підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації таких працівників та фахівців [11]. 

Перспективну потребу вдосконалення державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

значною мірою зумовлено наказом Мінсоцполітики України від 31 березня 

2016 р. № 318 “Про затвердження Державного стандарту соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” 

[8], а саме: 

– визначення змісту, обсягу, умов та порядку надання соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

показників її якості для суб’єктів усіх форм власності та господарювання, які 

надають цю послугу з метою подолання чи мінімізація негативних наслідків 

СЖО, у яких перебуває сім’я (особа); 

– організації та здійсненні ефективного соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО і не можуть самостійно подолати або 

мінімізувати негативний вплив цих обставин; 

– здійснення моніторингу та контролю за якістю надання такої 

соціальної послуги; 
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– організація виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із 

залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб [8]. 

Також в умовах нестабільної соціально-економічної, суспільно-

політичної та безпекової кризи вирішення питання реформування системи 

управління у сфері надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, є вкрай необхідним з огляду на те, що 

кількість сімей (осіб), що потребують допомоги, постійно зростає, оскільки, 

спектр складних життєвих ситуацій видозмінюється та збільшується 

кількість вразливих категорій населення. 

Отже, виходячи з цього, особливої актуальності набуває необхідність 

проведення організаційних змін фундаментального характеру, які можуть 

вміло поєднуватись у різних напрямах розвитку соціальної сфери України в 

умовах євроінтеграційних процесів, шляхом: 

 удосконалення системи забезпечення надання соціальних послуг 

найуразливішим категоріям населення; 

 вироблення та реалізації сучасної державної політики у сфері 

соціального захисту та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, адекватної сучасним викликам; 

 налагодження ефективних механізмів державного регулювання  

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

 об’єднання можливостей державних та недержавних інститутів 

усіх складових системи соціальної сфери з метою мінімізації та подолання 

складних життєвих обставин; 

 удосконалення механізму координації діяльності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань надання соціальних 

послуг вразливим категоріям населення; 

 забезпечення злагодженої взаємодії суб’єктів соціальної роботи 

щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО; 
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 формування сучасної системи логістики, ефективного управління 

матеріальними ресурсами; 

 створення ефективної системи запобігання та протидії корупції; 

 забезпечення відкритості та прозорості в діяльності соціального 

захисту населення та надання соціальних послуг тощо. 

Другий напрям передбачає вдосконалення законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення організації та надання соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зокрема, модернізації чинного законодавства, приведення його у 

відповідність з вимогами у сфері надання соціальних послуг, пов’язаної з 

реформою системи державної соціальної підтримки та послуг, що тісно 

пов’язана з діяльністю органів місцевого самоврядування та 

децентралізацією. 

Оскільки, сфера соціального захисту налічує громіздку нормативно-

правову базу, а також існує неузгодженість законодавчих та нормативних 

актів щодо термінів, категорій, наявні прогалина з реалізацією вже 

прийнятих підзаконних актів, тому виникає необхідність в аналізі та 

удосконаленні законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

організації та надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО.  

Крім того, внесення відповідних змін до законодавства та нормативно-

правових актів у соціальній сфері мають забезпечити створення цілісної, 

гнучкої, гармонійної системи здійснення соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО. 

Тому існує необхідність визначення концептуальних підходів до 

комплексного перегляду законодавства України та нормативно-правових 

актів з питань здійснення соціального супроводу та надання якісних 

соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у СЖО, починаючи від 

норм Конституції України та завершуючи відповідними інструкціями.  

Особлива увага при цьому має приділятись удосконаленню базового 
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закону, який має визначати принципи й особливості функціонування системи 

забезпечення соціальних послуг населення. В Україні таким документом є ЗУ 

“Про соціальні послуги” прийнятий у 2003 р. [11].  

З огляду на те, що соціальні послуги вразливим категоріям населення 

надаються різними структурними інститутами, до прикладу, Департаментами 

соціального захисту населення, ЦСССДМ, територіальними центрами та 

іншими суб’єктами соціальної роботи, які керуються різними нормативно-

правовими документами, тому доцільним вважаємо привести у відповідність 

нормативно-правову базу, якою регулюється управління соціального захисту 

населення, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальний 

центр соціального обслуговування та інші суб’єкти соціальної роботи щодо 

державного регулювання здійснення соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

З’ясовано, що у 2012 р. розпочато поступове скорочення обсягу 

соціального законодавства, гармонізацію та уніфікацію нормативних актів, 

узгоджуються термінологічні розходження та визначаються єдині принципи 

надання соціальних послуг. Внесення змін до законів соціальної сфери 

створили підґрунтя для підвищення ефективності надання соціальних послуг, 

надавши змогу: 

– перейти від вузького розуміння соціальних послуг як діяльності 

закладів соціального обслуговування (перш за все, стаціонарних), до їх 

широкого визначення як комплексу заходів щодо надання допомоги особам, 

окремим соціальним  групам, які перебувають у СЖО і не можуть самостійно 

їх подолати; 

– розширити визначення складних життєвих обставин; 

– запровадити інститут стандартизації соціальних послуг та 

законодавчо закріпити поняття показників якості соціальних послуг як 

основи для їх стандартизації; 

– визначати потреби громади у соціальних послугах, їх видах та 

обсягах, та надавати послуги на підставі цих потреб [11]. 
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Отже, удосконалення законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення організації та надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, можливе шляхом внесення 

змін та уточнень, зокрема пропонуємо: 

– звернути увагу на низку підзаконних актів, що регулюють 

надання соціальних послуг відповідальними органами та службами, 

взаємодію суб’єктів соціальної роботи, які є чинними, проте не 

переглядались і положення яких мають бути враховані або переглянуті в ході 

реформування; 

– відповідно до пункту 15 ЗУ “Про запобігання та протидію 

домашньому насильству” розробити та затвердити “Порядок взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству”, який затверджується КМУ, оскільки це є одна з 

категорій сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– винести на розгляд Мінсоцполітики України пропозиції щодо 

розробки та затвердження “Порядку здійснення центрами  соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, 

які перебувають у складних життєвих обставинах”. Оскільки, статтею 11 ЗУ 

“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” передбачене 

здійснення ЦСССДМ соціального інспектування, порядок та умови 

здійснення якого повинні бути визначені центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та дітей. 

Проте, у зв’язку із втратою чинності наказу Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту від  27 травня 2010 р. № 1480 “Про затвердження 

Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах” наразі новий Порядок не розроблений та не 

затверджений;  

– розробити та затвердити Державну програму спрямовану на 

розвиток та підтримку інституту сім’ї; 
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– щорічно проводити Парламентські слуханння “Про становище 

сім’ї в Україні”; 

– внести зміни до постанови КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896 

“Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб)”, а саме змінити текст “...рішення 

про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, приймається структурним підрозділом з 

питань соціального захисту населення за згодою сім’ї (особи) з урахуванням 

поданих центром матеріалів.” На “...рішення про здійснення соціального 

супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах, 

приймається керівником центру за згодою сім’ї (особи) з урахуванням 

поданих матеріалів.” Така зміна спростить бюрократичну систему надання 

послуг та призведе до швидкого реагування та своєчасного здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– внести зміни до постанови КМУ від 21 листопада 2013 р. № 896 

“Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб)” щодо розширення переліку сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах; 

– передбачати видатки на забезпечення діяльності фахівців із 

соціальної роботи, вишукати можливість утримання (фінансування) за 

рахунок державного бюджету посад ФСР з розрахунку 1 фахівець із 

соціальної роботи на 2 тис. населення (досвід 2012 р.) з метою профілактики 

соціального сирітства, допомоги сім’ям з дітьми, які перебувають у СЖО; 

– забезпечити проведення перепису населення України; 

– створити і нормативно затвердити Єдиний реєстр надавачів та  

отримувачів послуг, в тому числі соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО тощо. 

Зазначимо, що правовим механізмом реалізації завдань державної 
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соціальної політики у сфері здійснення соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО, має стати створення Концепції соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Концепція є правовим документом, у якому викладено систему 

поглядів на способи забезпечення якості та підвищення ефективності 

надання соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО.  

Пріоритетними завданнями Концепції, спрямованими на забезпечення 

якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, є: модернізація існуючих і 

запровадження нових підходів здійснення соціального супроводу; 

удосконалення управління державними видатками  на соціальну послугу 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, з метою їх 

раціонального використання; стимулювання  надавачів соціальних послуг до 

постійного підвищення рівня якості надання таких послуг; посилення ролі 

органів місцевого самоврядування у плануванні, фінансуванні та організації 

надання соціальних послуг; упровадження механізму регулювання системи 

соціальних послуг надання соціального супроводу найбільш уразливим 

категоріям населення; розширення ринку надання соціальних послуг та 

рівної  участі на цьому ринку надавачів послуг усіх форм власності. Науково-

практичні підходи щодо впровадження “Концепції соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” розглянемо в 

підрозділі 3.3 дисертації.  

Рекомендуємо для удосконалення законодавства та нормативно-

правових документів України з питань державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, більш активно 

залучати наукові установи, заклади вищої освіти, інституції громадського 

суспільства. Це сприятиме зростанню рівня сприйняття і підтримки 

суспільством державної соціальної політики у сфері соціального захисту, а 

також сприятиме забезпеченню конституційних прав та свобод громадян, 
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підвищуватиме ефективність застосування відповідного законодавства.  

Ми розуміємо, що наявність досконалого законодавства та нормативно-

правових актів з питань державного регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, ще не є гарантією його 

безумовного виконання та належної реалізації його норм.  

Третій напрям передбачає вдосконалення діяльності Центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 

шляхом: 

– перегляду нормативно-правової бази, якою регулюється 

соціальна робота ЦСССДМ щодо здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО;  

– модернізації системи управління та вдосконалення взаємодії її з 

іншими складовими суб’єктами соціальної роботи; 

– модернізації ЦСССДМ передусім, приведення їх структури та 

функціонального призначення структурних підрозділів у відповідність до 

вимог державних стандартів соціальних послуг; 

– створення системи інтегрованого управління здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– впровадження європейських норм і стандартів у систему 

соціального захисту; 

– забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ЦСССДМ; 

– створення соціальної служби, яка в умовах децентралізації, на 

місцевому рівні надаватиме соціальні послуги всім категоріям отримувачів у 

громаді, забезпечивши їх максимальну доступність і комплексність тощо. 

Основними перевагами реформування та змін передбачається: 

– унормованість нормативно-правової бази в сфері надання 

соціальних послуг; 

– усунення дублювання у роботі організацій, служб, центрів при 

наданні соціальних послуг; 
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–  раннє виявлення жителів громади (сімей, осіб), які перебувають 

у СЖО і потребують допомоги або ж соціального супроводу; 

– охоплення соціальними послугами усіх без винятку сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО; 

– забезпечення комплексного надання соціальних послуг 

уразливим категоріям населення за принципом  “єдиного вікна” за місцем їх 

проживання; 

– забезпечення доступності, своєчасності та адресності соціальних 

послуг тощо. 

Установлено, що із внесенням змін до ЗУ “Про Державний бюджет на 

2014 рік” від 27 березня 2014 р. № 1165-VII відбулося зменшення видатків на 

забезпечення діяльності фахівців із соціальної роботи, що призвело до 

скорочення посад фахівців із соціальної роботи майже вдвічі. 

Також у результаті прийняття Постанови КМУ від 22 липня 2016 р. № 

462 “Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді”, наказу Мінсоцполітики України від 29 червня 2016 р. № 709 

“Про затвердження Типових структур і штатів центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді” із спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді знято статус державного службовця.  

Отже, в результаті прийняття вищевказаних нормативних актів в 

соціальній сфері відбулось “вимивання” найбільш кваліфікованих кадрів. 

Крім того, у зв’язку із проведенням адміністративно-територіальної 

реформи змінились акценти у наданні соціальних послуг сім’ям, дітям та 

молоді. Так у великих громадах діють ЦСССДМ, комунальні установи, які 

надають соціальні послуги, у малих громадах працюють фахівці із соціальної 

роботи.  

Встановлено, що у деяких громадах створено відділення або введено 

посади для здійснення соціальної роботи щодо сімей, дітей та молоді, або ж 

це працівники структурних підрозділів управлінь соціального захисту 

населення виконавчих комітетів міських рад, на яких збільшилось 
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навантаження у підготовці статистичних, аналітичних звітів, надання 

методичної та практичної допомоги, здійснення моніторингу надання 

соціальних послуг, визначення потреб громад у соціальних послугах, зокрема 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Моніторинг наданих соціальних послуг в об’єднаних територіальних 

громадах свідчить про те що, здійснення соціальної роботи з сім’ями 

(особами), які перебувають у СЖО, особами з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, особами, в конфлікті з законом, 

здійснення перевірки державних допомог при народженні дитини та 

одиноким матерям покладається виключно на центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, в той час, коли в більшості об’єднаних територіальних 

громад відсутні дані структури. У зв’язку з чим прослідковується 

невідповідність чинному законодавству діяльність структур, які надають 

соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді (в типових положеннях про 

територіальні центри не передбачено відділення соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, у відділах соціального захисту населення – відділи/сектори 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) та втрачається системність у 

наданні соціальних послуг.  

Не дивлячись на те, що у процесі реформування відбулось скорочення 

спеціалістів, які надають соціальні послуги, поза увагою не залишились 

найуразливіші сім’ї з дітьми, які перебувають у СЖО. 

Аналіз роботи системи ЦСССДМ сигналізує про наступні виклики, з 

якими слід працювати у найближчій перспективі: 

– у зв’язку із скороченням штатних одиниць ЦСССДМ збільшиться 

навантаження на кожного спеціаліста  центру під час підготовки 

статистичного та аналітичного обліку соціальної роботи та здійснення 

практичної роботи надання соціальних послуг; 

–  рівень оплати праці спеціалістів ЦСССДМ спричинить відтік 

кваліфікованих кадрів у країни ЄС; 
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–  продовжиться тенденція до збільшення кількості сімей, які 

перебувають у СЖО, зокрема малозабезпечених сімей та сімей, один або 

декілька членів яких зловживають вживанням психоактивних речовин; 

– зменшиться кількість осіб, які мають бажання прийняти на 

виховання дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, 

створити патронатну сім’ю чи бути наставником. Сім’ї, які б відповідали 

критеріям, виїжджають на роботу за кордон; 

–  у зв’язку зі створенням відділень та відділів, які надають 

соціальні послуги, погіршиться оперативність роботи та знижиться якість 

співпраці із соціальними партнерами (збільшиться час розгляду документів 

та прийняття рішень, керівниками відповідних структур, що не володіють 

достатніми знаннями та досвідом у сфері надання соціальних послуг) тощо. 

З огляду на вищезазначене вважаємо за доцільне звернути увагу 

районних, міських державних адміністрацій, об’єднаних територіальних 

громад на питання посилення кадрового потенціалу, який надає соціальні 

послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у СЖО. 

Отже, проаналізувавши стан розвитку інституту сім’ї, необхідність її 

підтримки пропонуємо звернутися до Кабінету Міністрів України, Верховної 

Ради України із пропозиціями, а саме: 

– розробити державну соціальну програму підтримки  сімей в 

Україні; 

– забезпечити виконання в повному обсязі державної програми 

забезпечення активного довголіття, спрямованої на підтримку осіб похилого 

віку та їх сімей для підвищення якості життя та збільшення його тривалості; 

– удосконалити систему виявлення та обліку сімей, які 

перебувають у СЖО; 

– забезпечити надання сім’ям (особам), які перебувають у СЖО, 

комплексу соціальних послуг з метою попередження соціального сирітства, 

запобігання домашньому насильству, підготовки молоді до подружнього 

життя тощо, шляхом збереження мережі центрів соціальних служб для сім’ї, 
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дітей та молоді та забезпечення їх кадрами з розрахунку 1 фахівець на 2 

тисячі населення; 

– розробити та запровадити комплексну комунікаційну стратегію із 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, в тому 

числі з метою подолання маніпуляцій навколо гендерної термінології; 

– забезпечити неухильне виконання закону “Про запобігання та 

протидію насильству в сім’ї”, та проводити моніторинг його впровадження 

на національному та місцевому рівнях з метою посилення можливостей 

захисту та всебічної підтримки постраждалих від домашнього насильства; 

– посилити пропагування через ЗМІ ідей розвитку та підтримки 

сім’ї;  

– провести парламентські слухання з публічним обговоренням 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 2020 року, 

що стосується сімейної політики, з метою визначення проблем та пропозицій 

щодо ефективного впровадження заходів, спрямованих на зміцнення 

інституту сім’ї в Україні, надалі відстоювати, популяризувати політику 

держави, спрямовану на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; зупиняти намагання будь-яких сил зруйнувати виборені 

досягнення держави в галузі прав та свобод людини тощо.  

Вважаємо, що державна політика підтримки сім’ї має бути спрямована 

на підвищення статусу інституту сім’ї в суспільстві та популяризацію 

сімейного способу життя, посилення мотивації до реєстрації шлюбів, 

свідомого народження дітей та відповідального ставлення до батьківства; 

забезпечення реалізації рівних прав жінок і чоловіків в сімейних стосунках, 

зниження рівня домашнього насильства та забезпечення надання допомоги 

постраждалим від нього, формування ненасильницької поведінки 

дорослих  та дітей, зменшення кількості розлучень; зменшення випадків 

відмов від новонароджених дітей; посилення адресності державної підтримки 

сімей; зменшення кількості випадків позбавлення батьківських прав; 

охоплення сімей програмами відповідального батьківства; створення 
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ефективної системи співпраці органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, міжнародних організацій, інститутів громадянського 

суспільства, діяльність яких спрямована на зміцнення та розвиток сім’ї як 

соціальної першооснови держави. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що у процесі дослідження 

нами визначено основні напрями вдосконалення державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Зокрема, перший напрям передбачає реформування системи управління у 

сфері надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. Сутність зазначеного напряму полягає в потребі 

проведення реформи у сфері соціального захисту населення України, що 

передбачає заходи організації та надання соціальної послуги сім’ям (особам), 

які перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги, зумовленої 

складною воєнно-політичною, економічною та соціальною ситуацією в 

Україні. Проведення цієї реформи сприятиме ефективній реалізації завдань 

соціальної політики і підвищення якості надання соціальної послуги та 

забезпечення належного здійснення соціального супроводу.  

Установлено особливості реформування системи управління у сфері 

соціального захисту населення України, що полягають: у проведенні 

структурно-функціональних змін щодо розподілу (перерозподілу) 

повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади в рамках процесу децентралізації влади та реформи 

місцевого самоврядування; у формуванні дієвих моделей адміністрування 

соціальних послуг в основу яких покладено принципи соціальної 

справедливості, гуманізму, людиноцентризму, раціональної адресної 

допомоги за рахунок ефективного використання коштів бюджетів усіх рівнів, 

підвищення якості діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; у системному розширенні можливостей органів місцевого 

самоврядування провадити діяльність у соціальній сфері та забезпечувати 

зростання якості життя населення відповідно до соціальних стандартів. 
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Другий напрям передбачає вдосконалення законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення організації та надання соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зокрема, модернізації чинного законодавства, приведення його у 

відповідність з вимогами у сфері надання соціальних послуг, пов’язаної з 

реформою системи державної соціальної підтримки та послуг, що тісно 

пов’язана з діяльністю органів місцевого самоврядування та 

децентралізацією. Третій напрям передбачає вдосконалення діяльності 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

 

3.2. Шляхи вдосконалення державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах 

 

Забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних 

послуг уразливим групам населення можливе через впровадження та 

реалізацію напрямів, що передбачають реформування системи управління у 

сфері надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО; удосконалення законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення організації та надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО та вдосконалення діяльності 

Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Напрями вдосконалення державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО визначають 

необхідність їх першочергового вивчення та розроблення пропозицій щодо 

шляхів вирішення питання у цій сфері.  

Пріоритетом державної соціальної політики у сфері надання 



 201 

соціальних послуг має стати формування передумов для подолання 

соціального відторгнення людей і розроблення шляхів вдосконалення 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. 

Відповідно покращення якості соціальних послуг пропонується 

здійснювати шляхом: 

– інформування населення про соціальні послуги;  

– удосконалення державних стандартів соціальних послуг; 

–  визначення критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні 

послуги;  

– запровадження технології ведення випадку та оцінки потреб та 

запровадження механізму моніторингу та контролю якості соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО [6]. 

Наразі уже здійснено розроблення та затвердження відповідних 

Державних стандартів, які можна застосовувати для організації надання 

соціальних послуг; оцінки, моніторингу, контролю за якістю соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. Проте, 

на думку експертів, у сфері соціальної роботи та державних чиновників 

необхідно вирішити неузгодженість законодавства у сферах соціального 

захисту і охорони здоров’я щодо підходів в організації роботи у процесі 

надання соціально-медичних послуг для вразливих груп (ВІЛ-позитивних, 

алко- та наркозалежних тощо). Тобто є потреба у міжгалузевій співпраці та 

впровадженні спільних нормативних документів для подальшої взаємодії [6]. 

Також одним із шляхів вдосконалення державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО є 

вирішення питань, які пов’язані з недосконалістю бюджетного планування 

для надання соціальних послуг та підвищення ролі недержавного сектору на 

ринку соціальних послуг [6].  

Низька якість та доступність публічних послуг внаслідок ресурсної 

неспроможності переважної більшості органів місцевого самоврядування 
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здійснювати власні і делеговані повноваження; неузгодженість місцевої 

політики щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами 

територіальних громад та складна демографічна ситуація у більшості 

територіальних громад стали підґрунтям для початку реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Зокрема, для організації надання високоякісних та доступних соціальних 

послуг необхідно виконати наступні умови:  

– соціальні послуги повинні надаватися відповідно до державних 

стандартів з урахуванням необхідного забезпечення;  

– територіальна доступність (до 30 км); 

–  забезпечення належної матеріально-технічної бази для надання 

усіх видів соціальних послуг, а також соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО;  

– забезпечення прозорої інформації про послуги, порядок та умови 

їх надання [6]. 

Крім цього, моніторинг та оцінка сприяють: координації діяльності всіх 

суб’єктів, що надають соціальні послуги; прийняттю рішень стосовно 

розподілу наявних ресурсів для надання соціальних послуг різним 

соціальним групам; отриманню інформації про соціальні групи, діяльність 

суб’єктів, що надають такі послуги, їх методи роботи, кількість та 

кваліфікацію залучених працівників [18]. Показники якості соціальних 

послуг та критерії дотримання цих показників наведено у відповідних 

державних стандартах соціальних послуг або у специфікації соціальних 

послуг, що надаються згідно з договором про соціальне замовлення 

соціальних послуг [18]. Даний процес має пряме відношення до 

реформування системи соціальної роботи та переходу до ринку соціальних 

послуг у громаді [6]. Наразі, їх реформування відбувається шляхом:  

– розвитку ринку соціальних послуг та здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– розробки практичного інструментарію (нормативна база щодо 
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стандартів, соціального замовлення, моделей надання послуг тощо);  

– модернізації діючої інфраструктури.  

Очікувані результати від проведення цієї реформи визначаються 

наступним чином: створення цілісної системи надання соціальних послуг; 

рівноправність надавачів послуг (державних, комунальних, недержавних, 

приватних); доступність соціальних послуг; підвищення якості та адресності 

соціальних послуг; розвиток нових послуг [6]. 

Аналіз нормативно-правових документів показує, що формування та 

розвиток ринку соціальних послуг дозволить запровадити механізм 

адміністрування таких послуг. Для цього Мінсоцполітики України вже 

прийнято нормативні документи щодо визначення потреб населення 

адміністративно територіальної одиниці у соціальних послугах. Наступними 

кроками має стати формування та затвердження переліку пріоритетних 

соціальних послуг; розроблення регіональних програм розвитку системи 

надання, здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО та створення інформаційно-аналітичної системи соціальних послуг для 

їх оцінювання та популяризації серед населення. Важливим елементом у 

формуванні ринку соціальних послуг, зокрема соціального супроводу  сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, має стати розвиток недержавного сектору 

шляхом запровадження механізму соціального замовлення; методики 

визначення вартості соціальних послуг; механізму фінансування соціальних 

послуг [6]. 

Отже, в нових умовах надавати усі послуги зможуть не тільки державні 

заклади й установи, але й недержавні організації, які працюють у сфері 

соціальної роботи. Серед державних закладів – це центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді та територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), які поступово перейдуть на 

баланс місцевих громад, а серед недержавних – усі неурядові організації, які 

мають відповідний досвід роботи та готові брати участь у конкурсі на 

соціальне замовлення, яке здійснюється за рахунок бюджетних коштів 
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шляхом підписання контрактів на конкурсній основі [6]. 

Так для успішного здійснення реформування системи надання 

соціальних послуг мають відбутися певні дії, які пов’язані із: 

– запровадженням превентивного механізму вирішення складних 

життєвих обставин;  

– забезпечення доступності та якості соціальних послуг у громаді; 

– удосконалення системи адміністрування, моніторингу та оцінки 

якості соціальних послуг;  

– встановлення критеріїв діяльності суб’єктів соціальної роботи та 

модернізація діючої інфраструктури [6]. 

Спираючись на практичний досвід впровадження системи соціальної 

роботи в Україні, можна виокремити певні етапи щодо побудови нової 

моделі надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО:  

1) щорічне вивчення потреб населення адміністративно територіальної 

одиниці (громади) у соціальних послугах. Визначення індивідуальних потреб 

осіб, які перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги у 

соціальних послугах проводять усі соціальні служби адміністративно-

територіальної одиниці, у тому числі ЦСССДМ, територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) шляхом 

відвідування цих осіб за місцем їх проживання/перебування та проведення 

комплексного обстеження та або опитування.  

2) затвердження переліку пріоритетних послуг у місцевій громаді (на 

основі визначених потреб) та планування необхідних видатків в місцевих 

бюджетах.  

3) забезпечення надання послуг через мережу комунальних та 

недержавних суб’єктів.  

4) проведення моніторингу, контролю та оцінки наданих соціальних 

послуг [6]. 

Моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг можна 
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здійснювати шляхом внутрішньої (безпосередньо в соціальному закладі) та 

зовнішньої оцінки потреб (органами виконавчої влади та місцевого 

самоуправління й представниками громадянського суспільства) [6]. 

Для проведення оцінки якості соціальних послуг планується 

аналізувати діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги (кількість 

суб’єктів, що надають соціальні послуги, їх типи, потужності тощо); вивчати 

рівень задоволеності потреб населення адміністративно-територіальної 

одиниці у соціальних послугах та вже надані соціальні послуги; людські та 

бюджетні ресурси, залучені для надання соціальних послуг; соціальні групи, 

які отримують соціальні послуги з врахуванням соціальноекономічного 

розвитку регіонів [18]. 

До рекомендованих методів оцінки якості соціальних послуг 

відносяться: опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та/або 

їх законних представників; спостереження за процесом надання соціальних 

послуг; бесіда/співбесіда з персоналом суб’єкта, що надає соціальні послуги; 

вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг 

[18]. 

Показники якості соціальних послуг та критерії дотримання цих 

показників наведено у відповідних державних стандартах соціальних послуг 

або у специфікації соціальних послуг, що надаються згідно з договором про 

соціальне замовлення соціальних послуг [18]. Рівні застосування шкали 

оцінки якості соціальних послуг:  

1) внутрішня оцінка якості соціальних послуг, що має проводитися на 

рівні суб’єкта, що надає соціальні послуги;  

2) зовнішня оцінка якості соціальної послуги, що має проводитися 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування із залученням громадських об’єднань (за згодою), що 

займаються захистом прав громадян [6; 18]. 

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг рекомендується 

здійснювати шляхом: щоденної самооцінки персоналу, залученого до 
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надання соціальних послуг; контролю з боку особи, відповідальної за 

організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг на відповідність 

вимогам до їх надання (безпосередньо у соціальній службі); роботи Комісії з 

моніторингу та оцінки якості соціальних послуг (до її складу може входити: 

керівник служби, надавачі та отримувачі соціальних послуг) [6; 18]. 

Зовнішню оцінку якості соціальних послуг пропонується здійснювати 

на постійній основі місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, у тому числі замовниками соціальних послуг за 

рахунок бюджетних коштів із залученням представників громадських 

об’єднань не рідше, ніж один раз у 2 два роки [6; 18]. 

Відповідно до нормативних документів Мінсоцполітики України до 

складу міжвідомчих робочих груп для проведення аналізу даних моніторингу 

соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, можуть входити: центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, причетні до надання соціальних послуг; науково-дослідні 

інститути та профільні вищі навчальні заклади; соціальні партнери 

(міжсекторальні групи); громадські об’єднання, які працюють у сфері 

соціальної роботи; суб’єкти, що надають соціальні послуги та незалежні 

експерти.  

Наразі, реформування системи надання соціальних послуг зумовлює 

два підходи до розроблення концепцій надання соціальних послуг в громаді: 

інтегрований та превентивний.  

Зокрема інтегрований підхід передбачає:  

1) створення громадою умов для реалізації максимального соціального 

потенціалу кожного члена своєї громади;  

2) надання комплексних соціальних послуг за рахунок зміцнення 

міжсекторальної взаємодії між різними соціальними інституціями на умовах 

партнерства, за якого вони спільно розвиваються та досягають спільних 

цілей;  

3) адаптацію не тільки клієнта до громади, але й пристосування 
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громади до нього як якісне розуміння проблеми клієнтів та реагування на їх 

потреби [6]. 

Превентивний підхід надання соціальної послуги в громаді забезпечує:  

1) профілактику виникнення складних життєвих обставинах та 

забезпечення переходу до незалежного життя у громаді осіб чи родин, які 

перебувають у СЖО, шляхом створення відповідних соціальних закладів та 

організацій з метою збільшення спроможності клієнта контролювати своє 

життя, самостійно вирішувати проблеми, що виникають у процесі життя; 

 2) оптимізацію процесів адаптації та реабілітації кожної людини у 

соціум;  

3) створення оптимальних умов для саморозвитку та самореалізації 

членів громади, що попереджає потяг та вчинення протиправних дій [6]. 

Вивчивши думку науковців та експертів-практиків з точки зору їх 

наукової обґрунтованості, переконливості й мотивованості, ми пропонуємо 

до шляхів вдосконалення державного регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, віднести: організаційні, 

правові та соціальні шляхи. 

Організаційні шляхи передбачають комплекс системних різноманітних 

заходів організаційного характеру, що запроваджуються органами державної 

влади, до компетенції яких належать питання надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, зокрема: 

– удосконалення змісту соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– забезпечення взаємодії із суб’єктами соціальної роботи на 

державному та місцевому рівнях;  

– удосконалення управління державними видатками на соціальні 

послуги; розвиток системи громадського контролю у сфері надання 

соціальних послуг тощо. 
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Рис. 3.1. Пріоритетні напрями та шляхи вдосконалення державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у складних життєвих обставинах 
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соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО. 

Соціальні шляхи передбачають створення з боку держави необхідних 

норм для надавачів та отримувачів соціальних послуг, що гарантовано 

забезпечують умови для самозабезпечення життєво необхідними благами для 

задоволення власних потреб; послуг у формі соціального супроводу для тих, 

хто не в змозі подолати СЖО самостійно, тобто отримувачів послуг та 

забезпечення потреб і надавачів послуг щодо задоволення потреб освіти, 

охорони здоров’я, культурного обслуговування, соціального страхування та 

забезпечення; надання певної кількості благ і послуг медичного й санаторно-

курортного лікування; поліпшення фінансового забезпечення, зокрема: 

 формування динамічної, гнучкої системи соціального захисту;  

 розроблення та впровадження в практику ефективних механізмів 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

 удосконалення правової системи щодо захисту та забезпечення 

реалізації соціальних прав і гарантій сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

 реформування системи надання соціальних послуг, посилення її 

адресності;  

 спрямування бюджетних соціальних видатків на підвищення 

якості здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО;  

 підвищення доступності та якості соціальних послуг тощо. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що у процесі дослідження 

нами визначено організаційні, правові та соціальні шляхи вдосконалення 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО з метою підвищення якості надання соціальної послуги 

та забезпечення належного здійснення соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО, для подолання чи мінімізації негативних наслідків 

СЖО, у яких перебуває сім’я (особа). 
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3.3. Науково-практичні підходи щодо впровадження Концепції 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах 

 

Ефективне державне регулювання надання соціальних послуг у сфері 

соціального захисту населення потребує побудови принципово нової системи 

забезпечення сімей (осіб), які перебувають у СЖО якісними послугами, через 

систему введення дієвих механізмів, способів та методів, підходів та шляхів 

реалізації соціальної роботи, що забезпечує законодавчо регламентовану 

діяльність суб’єктів, спрямовану на вирішення проблем найуразливіших 

категорій населення. Успішне реформування і вдосконалення цієї системи 

можливе лише за умови створення передумов для диференційованої правової 

регламентації її складу, структури та функцій, забезпечення дієвої та  

інтегрованої системи соціального захисту з метою надання якісних 

соціальних послуг вразливим категоріям населення. 

Реформування системи державного управління у сфері соціального 

захисту населення з метою створення умов для досягнення високого рівня 

життя громадян, посилення цільової спрямованості соціальних програм, 

поглиблення адресності, передбачає вивчення та вдосконалення надання 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО задля підвищення якості послуги. Зазначене завдання сучасної 

державної соціальної політики спрямоване на посилення захисту 

конституційних прав та свобод громадян, забезпечення поваги до кожної 

людини, її гідності, толерантності та гуманізму, а надання якісних послуг не 

лише задовольняє фізичні, соціальні та культурні потреби окремої людини, 

але й сприяє формуванню і збереженню духовних цінностей у суспільстві 

[19]. 

Отже, з метою вчасного виявлення та надання якісної послуги 

соціального супроводу сім’ям (особам), що потребують допомоги та 

попередження виникнення СЖО у громадян повторно, пропонуємо 
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авторський проект Концепції соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у якому викладено систему 

поглядів на способи забезпечення якості та підвищення ефективності 

надання соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. 

Запропонована Концепція визначає цілі та пріоритетні напрями 

вдосконалення надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, яка передбачає заходи щодо розширення 

доступу осіб, які перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги, 

до соціальних послуг, забезпечення їх якості та ефективності. 

Концепція відповідає пріоритетам розвитку держави, що визначені в 

ЗУ “Про соціальні послуги” [9] та наказі Мінсоцполітики України від               

31 березня 2016 р. № 318 “Про затвердження Державного стандарту 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах” [8]. 

Останнім часом спостерігається зростання кількості сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО та потребують соціального супроводу. Відповідно 

зростає потреба в забезпеченні громадян якісними послугами та детального 

вивчення механізмів надання даної послуги з метою мінімізації складних 

життєвих обставин.  

Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у складних життєвих обставинах – комплекс заходів, що передбачає оцінку 

потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі 

чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання 

поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в 

усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання 

та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних 

життєвих обставин [8], що надається державними організаціями, зокрема 

ЦСССДМ. Водночас багато із заходів надаються недержавними 

організаціями та закладами, які у наданні послуг є унікальні та інноваційні. 
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Виникає необхідність упорядкування соціальних послуг, здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, узагальнення  

кращого  досвіду їх надання та створення системи, що задовольнятиме 

потреби населення [19].  

За останні десять років прийнято десятки законів, якими встановлено  

державні гарантії щодо надання соціальної допомоги різним категоріям 

населення. Однак за цей час не було створено належної нормативно-правової 

бази для забезпечення гарантування та регулювання певного рівня якості 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО [19]. 

З прийняттям ЗУ “Про соціальні послуги” [9] розпочато активну роботу 

в напрямі регулювання надання соціальних послуг державними соціальними 

службами та організаціями. Статті 3 і 5 ЗУ “Про соціальні послуги” [9] 

містять гарантії щодо дотримання стандартів якості суб’єктами, які надають 

соціальні послуги. Виникає  потреба у створенні системи управління якістю 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО на державному, місцевому рівні та рівні об’єднаної територіальної 

громад, а також  соціальних служб.  

В цілях реалізації положень Конституції і законів України щодо 

забезпечення соціального захисту громадян, доступності та якості соціальних 

послуг, запровадження нового ефективного механізму управління системою 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, підвищення рівня якості життя населення та подолання труднощів, 

розроблено цей проект Концепції, яка визначає етапи досягнення мети – 

удосконалення системи соціального захисту населення, зокрема ЦСССДМ, 

шляхом аналізу та вдосконалення соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО наближеної до європейського  рівня.  

Концепція ґрунтується на положеннях Конституції України [10], ЗУ 

“Про соціальні послуги” [9], наказу Мінсоцполітики України від 31 березня 

2016 р. № 318 “Про затвердження Державного стандарту соціального 
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супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” 

[8].  

Розкриємо мету та основні завдання Концепції.  

Метою Концепції є удосконалення системи соціального захисту 

населення, зокрема центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

шляхом аналізу та вдосконалення соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО для підвищення ефективності її 

функціонування та наближення до потреб отримувачів послуги.  

Основні завдання Концепції:  

– визначення основних засад і принципів функціонування та 

стратегічних напрямів вдосконалення соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– удосконалення нормативно-правової бази щодо організації та 

здійснення соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО [19]. 

Тепер розкриємо цілі, завдання та основні принципи соціальної 

послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО які 

визначені в Концепції. 

Реформування та вдосконалення соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО передбачається здійснити у 

напрямі підвищення якості, посилення адресності, підвищення ефективності 

та наближення до потреб отримувачів послуг.  

Цілями реформування та вдосконалення соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО є: 

– наближення рівня якості соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО до європейського; 

– упровадження механізму регулювання соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО, що забезпечуватиме  диференційований 

підхід до надання послуги відповідно до потреб отримувачів.  

Основні завдання:  
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– запровадження ефективної якісної соціальної послуги, що 

задовольнятиме  потреби вразливих категорій  населення, передусім сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, через удосконалення підходів та шляхів 

реалізації, вибору оптимальних методів та прийомів здійснення соціального 

супроводу відповідно до складності випадку;  

– забезпечення раціонального використання державних видатків із 

залученням  альтернативних коштів надавачів послуг щодо удосконалення 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– упровадження механізму, який сприятиме до постійного 

підвищення рівня якості надання соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, шляхом ведення моніторингу надання такої послуги;  

– посилення ролі органів місцевого самоврядування у плануванні, 

фінансуванні та організації надання соціальних послуг, а саме соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– забезпечення прогнозування та розширеного переліку соціальних 

послуг суб’єктами соціальної роботи для ефективних результатів здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО відповідно до 

потреб отримувачів. 

Реформування та вдосконалення соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, проводиться 

цілеспрямовано, системно і прозоро, що потребує:  

– здійснення системних, взаємоузгоджених послідовних дій та 

заходів на державному і місцевому рівні, залучення до процесу 

реформування всіх суб’єктів організації та надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– налагодження співпраці на засадах партнерства суб’єктів 

соціальної роботи усіх форм власності щодо здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– організації дій та заходів реагування надавачів послуг на нові 

виклики щодо подолання СЖО;  
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– належного забезпечення організаційними, інформаційними, 

правовими, фінансовими, людськими, науковими та іншими ресурсами.  

Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО повинна відповідати таким принципам:  

1) доступність соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну 

послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги 

та/або їх законних представників про соціальну послугу, порядок звернення 

за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів 

соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці 

приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, та висвітлюється в 

засобах масової інформації [8] тощо; 

2) незалежність отримувача соціальної послуги: надавачі соціальної 

послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та 

психічного стану отримувачів соціальної послуги) та шанобливе ставлення 

до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та 

майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів 

соціальної послуги; отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні 

представники повинні бути поінформовані про свої права та обов’язки, а 

також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить 

здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на 

інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів [8] тощо; 

3) захист та безпека отримувачів соціальної послуги: надавач 

соціальної послуги провадить свою діяльність із повагою до гідності 

отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і 

дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого 

насилля щодо них; отримувачам соціальної послуги або їхнім законним 

представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних 

дій надавача соціальної послуги; отримувачі соціальної послуги та/або їхні 

законні представники інформуються щодо їхніх прав та обов’язків; надавачу 
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соціальної послуги забороняється використовувати для особистих цілей речі 

отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо; 

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники 

інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі 

застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавача, про 

заборону зловживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин на 

території підприємств, установ, організацій або закладів, де надається 

соціальна послуга [8]; 

4) конфіденційність інформації: суб’єкт, що надає соціальну 

послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до 

вимог Законів України “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, 

конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та/або їхніх 

законних представників; отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні 

представники обов’язково ознайомлюються із заходами щодо дотримання 

принципу конфіденційності; надавачі соціальної послуги інформують 

отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо 

нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації [8; 10]; 

5)  принцип рівності полягає у тому, що під час здійснення 

соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО перш за все 

забезпечується дотримання конституційних прав та свобод громадян, які є 

рівними перед законом. Тобто, надаючи послугу соціального супроводу, не 

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками [14]; 

6) принцип моральності передбачає ефективне застосування в тій чи 

іншій складній ситуації арсеналу певної системи моральних переконань, 

норм та правил поведінки щодо налагодження позитивної комунікації між 

отримувачем послуг та фахівцем із соціальної роботи. Основоположним у 

соціальній роботі є моральні засади людських відносин, такі як: емпатійність, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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розсудливість, толерантність, тактовність, простота, порядність, доброта й 

відчуття справедливості, почуття власної гідності, високий рівень особистої 

культури та ін.; 

7) принцип регулярності забезпечує вироблення певних 

поведінкових закономірностей при повторному та ефективному застосуванні 

правил, норм, відвідування сім’ї за місцем проживання, проведення 

профілактичної роботи з сім’єю, консультування психологами та іншими 

спеціалістами сім’ї (особи) із дотриманням інтервалу в часі, з метою 

досягнення позитивних результатів щодо подолання складних життєвих 

обставин; 

8) принципи диференційованого та індивідуального підходу до 

отримувача соціальної послуги. Його сутність полягає в тому, що життєві 

проблеми, потреби клієнта потрібно віддиференціювувати до певної групи 

подібних явищ. Проте здійснення соціальпо-технологічних процедур 

відбувається з урахуванням індивідуальних характеристик особистості; 

9) принцип функціональної інтеграції забезпечує координацію 

діяльності соціальних партнерів тобто державних, громадських та інших 

організацій стосовно вирішення соціальних проблем. Цей принцип 

спрямований на комплексне розв’язання складних життєвих обставин сімей 

(осіб), передбачаючи залучення ресурсів з метою досягнення позитивних 

результатів; 

10) принцип компетентності кадрів, перш за все, обов’язковість 

професійної підготовки спеціалістів. Це ґрунтовні знання психології, 

соціальної педагогіки, соціології, менеджменту та інших дисциплін, що 

виступають підґрунтям фахової обізнаності спеціаліста. Ці знання 

дозволяють правильно діяти в конкретній ситуації, обираючи відповідні 

оптимальні рішення. На практиці цей принцип диктує систематичне 

навчання та перепідготовку кадрів у всіх ланках соціальної сфери; 

11) принцип відкритості й послідовності політики у сфері 

соціального захисту вразливих верств населення України, підкреслює 
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активну роль держави в постановці пріоритетних завдань та організації 

надання соціальних послуг, з метою забезпечення захисту інтересів 

суспільства шляхом підвищення ефективності управління та є важливим 

інструментом захисту головної конституційної норми, за якою “людина – 

основна цінність суспільства” і “джерело влади”. Відкритість і послідовність 

діяльності органів державного управління у сфері соціального захисту 

розуміється як можливість людини одержувати інформацію не тільки 

відносно себе самої (якщо така інформація є в певних організаціях чи 

установах), а також щодо соціальних, політичних, державних і регіональних 

питань. 

Для досягнення мети Концепції, завдання реформування та 

вдосконалення соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО виконуються за такими напрямами:  

– удосконалення існуючих і створення нових теоретичних і 

практичних підходів та шляхів реалізації соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– визначення переліку категорій населення, із врахуванням змін і 

потреб громадян, які мають право на отримання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– розроблення і впровадження в практику методик планування 

відповідно до оцінки потреб населення у соціальних послугах соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО як на рівні територіальних 

одиниць, так і на рівні закладу відповідно до оцінки індивідуальних потреб 

отримувачів [19];  

– вдосконалення існуючих стандартів якості соціальних послуг із 

залученням представників отримувачів послуг та громадських організацій 

[19];  

– удосконалення системи проведення моніторингу та оцінки 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 
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СЖО, шляхом застосування методик оцінювання результативності таких 

послуг [19];  

– посилення професійної соціальної роботи шляхом забезпечення 

соціальних служб кваліфікованими фахівцями із соціальної роботи, 

підвищення статусу працівників соціальної сфери;  

– розвиток і вдосконалення системи підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

надавачів соціальних послуг, розроблення порядку атестації спеціалістів 

надавачів соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, забезпечення атестації фахівців недержавних надавачів 

соціальних послуг у державній системі надання соціальних послуг;  

– формування ринку соціальних послуг шляхом забезпечення 

рівних можливостей для організацій різних форм власності, удосконалення 

механізму регулювання їх діяльності, податкової політики, нормативно-

правової бази надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО на конкурсній основі [19];  

– удосконалення механізму координації співпраці центральних, 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднаних територіальних громад та надавачів соціальних послуг з питань 

надання таких послуг [19];  

– забезпечення міжвідомчої співпраці фахівців з метою подальшого 

розвитку та підвищення ефективності надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО [19];  

– удосконалення звітності щодо надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО та забезпечення 

її прозорості;  

– формування бази даних щодо надавачів соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– створення умов для інформування населення про ринок 

соціальних послуг та їх надавачів шляхом забезпечення широкого доступу до 
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електронних та друкованих баз даних із застосуванням сучасних 

комп’ютерних технологій та дистанційних форм зв’язку [19]; 

– розроблення механізму  забезпечення реалізації права громадян 

на вибір соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО;  

– удосконалення нормативно-правової та методичної бази для 

забезпечення функціонування соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– забезпечення широкого інформування громадськості щодо цілей 

та завдань реформування, популяризації стандартів якості та пояснення їх 

ролі в процесі регулювання якості соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО з боку отримувачів, проведення 

громадського моніторингу якості таких послуг шляхом створення та 

розповсюдження соціальної реклами [19]. 

Очікуваними результатами соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, буде: підвищення рівня якості життя та реалізація 

конституційних прав населення шляхом удосконалення системи соціального 

захисту населення, зокрема діяльності ЦСССДМ, створення якісної системи 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО для підвищення ефективності її функціонування та наближення до 

потреб отримувачів послуги, з метою подолання чи мінімізації СЖО.  

Також у контексті реалізації стратегії інтеграції України до 

Європейського співтовариства важливим завданням є приведення 

національної системи соціального захисту у відповідність з європейськими 

стандартами. Дієвим інструментом для цього є міжнародне співробітництво 

[19]. 

Отже, міжнародне співробітництво у сфері організації та надання 

соціальних послуг, зокрема соціальної послуги соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, повинно бути спрямоване на обмін досвідом 

практичної роботи та науковою інформацією для: упровадження в практику 
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передових методик організації та надання якісної соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; підготовки та 

перепідготовки кадрів; удосконалення нормативно-правової бази тощо [19]. 

Досягнення мети Концепції та реалізація її пріоритетних напрямів 

можливі за умови дієвого практичного державного та громадського 

контролю за процесом її втілення в практику. Цей контроль має базуватися 

на принципах: 

– верховенства права; 

– взаємодії владних інституцій та громадянського суспільства; 

– прозорості видатків із бюджетів усіх рівнів на реалізацію цієї 

Концепції та відповідальності за їх цільове використання; 

– відкритості та доступності інформації про вжиття заходів, 

передбачених Концепцією, та про діяльність суб’єктів, які їх реалізують; 

– наукової обґрунтованості, що передбачає розроблення 

відповідних заходів у сфері контролю із використанням сучасних досягнень 

науки, проведення моніторингу заходів із реалізації Концепції.  

Концепція є основою для планування діяльності органів державної 

влади у сфері надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО. Органи державної влади керуються цією 

Концепцією під час розроблення проектів нормативно-правових актів та 

концептуальних документів з питань соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне винести зазначений 

проект Концепції на розгляд Координаційній раді з питань захисту 

соціальних прав як консультативно-дорадчому органу при Уповноваженому 

з прав людини для здійснення парламентського контролю за додержанням 

прав і свобод людини і громадянина на соціальний захист, працю, охорону 

здоров’я, освіту і культуру. 
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Висновки до розділу 3 

 

У контексті нашої дослідницької парадигми у третьому розділі 

дисертації визначено пріоритетні напрями та шляхи вдосконалення 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, розроблено й обґрунтовано науково-практичні підходи 

до впровадження розробленої дисертантом Концепції соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 

Запропоновано основні напрями вдосконалення державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО. Перший напрям передбачає реформування системи управління у 

сфері надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. Другий напрям передбачає вдосконалення 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення організації та надання 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, зокрема, модернізації чинного законодавства, приведення його у 

відповідність з вимогами у сфері надання соціальних послуг, пов’язаної з 

реформою системи державної соціальної підтримки та послуг, що тісно 

пов’язана з діяльністю органів місцевого самоврядування та 

децентралізацією. Третій напрям передбачає вдосконалення діяльності 

ЦСССДМ щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО. 

Визначено організаційні, правові та соціальні шляхи вдосконалення 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО.  

Розроблено проект Концепції соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, у якому викладено систему поглядів на способи 

забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. 
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Аргументовано, що пріоритетними завданнями Концепції, 

спрямованими на забезпечення якості та підвищення ефективності надання 

соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, є: модернізація існуючих і запровадження нових підходів здійснення 

соціального супроводу; удосконалення управління державними видатками на 

соціальну послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, з метою їх раціонального використання; стимулювання надавачів 

соціальних послуг до постійного підвищення рівня якості надання таких 

послуг; посилення ролі органів місцевого самоврядування у плануванні, 

фінансуванні та організації надання соціальних послуг; упровадження 

механізму регулювання системи соціальних послуг надання соціального 

супроводу найбільш уразливим категоріям населення; розширення ринку 

надання соціальних послуг та рівної  участі на цьому ринку надавачів послуг 

усіх форм власності. 

Основні положення третього розділу висвітлені у таких наукових 

працях автора: “Розвиток наукового знання у сфері здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” 

[12], “Аналіз діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах” [13], “Сучасні методи соціальної роботи з 

сім’ями (особами), які опинилися в складних життєвих обставинах в умовах 

реформування публічного управління у сфері надання соціальних послуг” 

[14], “Основні складові механізмів державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб),  які перебувають у складних життєвих 

обставинах” [15], “Проблемні питання системи соціального захисту щодо 

надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних 

життєвих обставинах” [16]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та вирішено актуальне 

завдання щодо наукового обґрунтування механізмів державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, а 

також проаналізовано їх сучасний стан і виявлено проблеми організації та 

здійснення соціального супроводу найуразливіших верств населення, 

розроблено науково-практичні рекомендації органам державної влади та 

місцевого самоврядування, громадським об’єднанням із забезпечення 

підвищення якості надання соціальної послуги та забезпечення належного 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, для 

подолання чи мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин, 

у яких перебуває сім’я (особа). 

Досягнута мета й вирішені завдання дослідження дають підстави 

сформулювати такі висновки та рекомендації. 

1. Аналіз теоретико-правових основ державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

свідчить про наявність нагальної потреби в інтеграції зусиль науковців усіх 

галузей наук (юридичних, педагогічних, психологічних, соціологічних та ін.), 

психологів, педагогів, управлінців, громадських діячів, правників у напрямі 

активного наукового пошуку нових ідей, прийняття державно-управлінських 

рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування в 

контексті осмислення сучасних поглядів на сутність, напрями, шляхи, засоби, 

способи й методи забезпечення організації та надання соціальних послуг 

найуразливішим категоріям населення на основі науково обґрунтованих 

засад державного управління у сфері соціального захисту населення України 

загалом та основ здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, зокрема.  

У процесі дослідження виявлено, що пріоритетним завданням у сфері 

соціального захисту населення є визначення напрямів та шляхів вирішення 
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проблемних питань здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, зокрема: перехід від надання пільг та дотацій до 

адресної допомоги, удосконалення законодавства у соціальній сфері, 

скорочення переліку неефективних соціальних виплат, зменшення 

монополізації держави на ринку соціальних послуг, що дозволить зменшити 

видатки державного бюджету та покращить добробут незахищених верств 

населення. 

2. Визначено та охарактеризовано механізми державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО, зокрема: організаційний, правовий, фінансовий, соціальний, 

інформаційний та мотиваційний. 

Організаційний механізм – це система основних дій та заходів, що 

становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, спрямований на вжиття заходів із надання соціальної 

послуги, зокрема організацію та здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, шляхом: реформування системи забезпечення 

соціального захисту; удосконалення державного управління в умовах 

реформування системи надання соціальних послуг; забезпечення взаємодії із 

суб’єктами соціальної роботи на державному та місцевому рівнях; 

удосконалення бюджетної політики України у сфері соціального захисту; 

удосконалення та розвиток системи громадського контролю у сфері надання 

соціальних послуг тощо. 

Правовий механізм – це система законодавчих та нормативно-правових 

норм державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, яка може бути реалізована шляхом: 

прийняття системного законодавства, спрямованого на врегулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

узгодження правових норм з питань забезпечення  взаємодії з іншими 

суб’єктами за потреби та на договірній основі з підприємствами (установами, 

організаціями та фізичними особами), що надають соціальну послугу 
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соціального супроводу; урегулювання питань суспільних відносин у 

соціальній сфері на підставі усталених принципів права; упровадження 

“Концепції соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах”, що сприятиме підвищенню якості та ефективності 

соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, для суб’єктів усіх форм власності та господарювання, які надають цю 

послугу з метою подолання чи мінімізації негативних наслідків складних 

життєвих обставин, у яких перебуває сім’я (особа) тощо.  

Фінансовий механізм – це комплекс форм, інструментів, фінансових 

методів і важелів впливу на систему та порядок надання соціальних послуг; 

здійснення розподілу, перерозподілу, контролю фінансів у соціальній сфері; 

створення, мобілізація і використання децентралізованих і централізованих 

грошових доходів, фондів і резервів з метою створення умов для ефективного 

функціонування соціальної сфери в Україні на основі вирішення відповідних 

завдань, зумовлених соціальними функціями держави щодо фінансового 

забезпечення заходів для реалізації плану соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО, тощо.  

Соціальний механізм – це комплекс спеціальних заходів, спрямованих 

на визначення змісту, обсягів, умов та порядку надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, шляхом: 

вивчення потреб отримувача соціальної послуги; визначення причин 

виникнення складних життєвих обставин, ступеня їх впливу на стан і 

потреби отримувача послуг; складання індивідуального плану соціального 

супроводу; аналізу коригування плану соціального супроводу; надання 

психологічної підтримки згідно з професійною компетенцією (організація 

психотерапевтичних груп, психологічна корекція); залучення отримувача 

послуги до участі в тренінгах, дискусіях, засіданнях за круглим столом, 

семінарах, лекціях та інших заходах; активізації (залучення) ресурсів самої 

сім’ї, найближчого її оточення та громади до розроблення та реалізації плану 

соціального супроводу тощо. 
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Інформаційний механізм – це комплекс інформаційно-комунікаційних 

засобів, які забезпечують формування інформаційного ресурсу для 

забезпечення організації та надання соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, шляхом: підвищення 

інформованості громадськості про стан забезпечення безпеки соціальної 

сфери; поширення інформації за допомогою засобів масової інформації про 

сім’ї (осіб), які перебувають у СЖО; активізації пропаганди щодо активного 

залучення населення до виявлення сімей (осіб), які перебувають у СЖО, та 

надання їм комплексу соціальних послуг; залучення суб’єктів соціальної 

роботи до ефективної комунікації із отримувачем соціальної послуги через 

інтернет-мережу; інформаційно-методичного забезпечення своєї діяльності 

(суб’єктів соціальної роботи), зокрема забезпечення своїх працівників 

нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері 

надання соціальних послуг; надання сім’ям (особам), які перебувають у 

СЖО, інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок; 

забезпечення захисту інформації, включаючи персональні дані отримувачів 

соціальної послуги згідно із чинним законодавством тощо. 

Мотиваційний механізм – це сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, 

які впливають на свідомість соціального працівника/фахівця із соціальної 

роботи та визначають його поведінку, спрямовану на допомогу іншим, 

зокрема: надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, що базується на власній відповідальності за надання 

цих послуг з метою реалізації системи морального стимулювання 

працівників соціальної сфери (соціального працівника/фахівця із соціальної 

роботи, психолога центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та ін.) 

та забезпечення якості надання такої соціальної послуги тощо. 

3. Проведений системний аналіз нормативно-правової бази з питань 

державного регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, засвідчив, що формування національної правової 
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системи надання соціальних послуг проходить складний процес гармонізації 

за міжнародно-правовими та загальноєвропейськими стандартами. 

Аналіз національного законодавства, що регулює суспільні відносини у 

сфері надання соціальних послуг, дав змогу виявити основні проблеми 

системного законодавчого й правового регулювання здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО: низький рівень правового 

регулювання сфери надання соціальних послуг; відсутність концептуальної 

правової бази з питань урегулювання механізмів адресної підтримки 

незахищених верств населення та впровадження нових форм соціальної 

роботи; неповний перелік організаційно-правових форм на рівні 

адміністративно-територіальної одиниці, у яких можуть створюватися 

ефективні механізми раннього виявлення осіб, планування та надання 

соціальних послуг з урахуванням визначених потреб; відсутність Концепції 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; наявність у 

чинній нормативно-правовій базі недоліків, що спричиняють розвиток 

зловживань у сфері надання соціальних послуг; відсутність дієвого правового 

механізму громадського контролю за здійсненням розподілу, перерозподілу 

фінансів у соціальній сфері.  

4. Виявлено проблемні питання державного регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, 

зокрема: недосконалість нормативно-правової бази з регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; монополізація 

державою ринку соціальних послуг і розподілу замовлень; відсутність чіткої 

організації взаємодії громадськості з  органами державного влади та 

місцевого самоврядування щодо здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО; відсутність комплексного підходу до надання 

всебічної допомоги конкретній людині з урахуванням усіх необхідних видів 

соціальної допомоги та послуг, які б сприяли виведенню сім’ї (особи) зі 

стану бідності, подоланню СЖО, запобіганню, зменшенню та усуненню 

соціальних проблем; неефективність системи соціальних послуг, що 
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визначається низьким рівнем адресності в наданні соціальної підтримки та 

допомоги; нераціональність використання виділених на сферу соціального 

захисту бюджетних коштів; недосконалість системи контролю та оцінки 

якості соціальних послуг; відсутність методики визначення пріоритетних 

проблем сімей (осіб), які перебувають у СЖО; відсутність практики 

фандрейзингу, тобто процесу залучення грошових коштів та інших ресурсів 

(людських, матеріальних, інформаційних тощо); нерегламентована 

відповідальність об’єднаних територіальних громад та міст обласного 

значення щодо надання соціальних послуг, що створює для громадян низку 

ризиків і проблем; відсутність системи громадського контролю; відсутність 

єдиного підходу до застосування методичного інструментарію щодо 

підвищення якості надання соціальної послуги за принципами, які 

впроваджено в країнах Європейського Союзу; відсутність комплексного 

підходу до реформування сфери соціального захисту населення України, 

правової практики щодо безкарності псевдо-соціальних працівників, 

політичні маніпуляції перед черговими виборами з надання різних 

компенсацій та пільг малозабезпеченим категоріям населення тощо. 

5. Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО. На підставі 

цього аналізу установлено, що кожна країна має власну модель регулювання 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, з 

огляду на соціальні, культурні та економічні умови, спрямовану на 

забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціальних послуг 

уразливим верствам населення. Зокрема, досвід таких країн, як Франція, 

Німеччина, Велика Британія, Італія та США переконливо свідчить про те, що 

соціальна сфера є одним із пріоритетних напрямів державної соціальної 

політики, важливим проявом якої виступає надання сім’ям (особам), які 

перебувають у СЖО, низки соціальних послуг. 

6. Запропоновано пріоритетні напрями вдосконалення державного 

регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 
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у СЖО, зокрема: реформування системи управління у сфері надання 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО; удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

організації та надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО; удосконалення діяльності центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО. 

До шляхів удосконалення державного регулювання здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, автором 

віднесено такі: організаційні, правові та соціальні. 

Організаційні шляхи передбачають комплекс системних різноманітних 

заходів організаційного характеру, що запроваджуються органами державної 

влади, до компетенції яких належать питання надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, зокрема: 

удосконалення змісту соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО; забезпечення взаємодії із суб’єктами соціальної 

роботи на державному та місцевому рівнях; удосконалення управління 

державними видатками на соціальні послуги; розвиток системи громадського 

контролю у сфері надання соціальних послуг тощо. 

Правові шляхи передбачають розроблення нормативно-правових актів, 

які регулюють розвиток системи надання соціальних послуг та визначають 

порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, що сприятиме підвищенню якості та ефективності 

соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО. 

Соціальні шляхи передбачають створення з боку держави необхідних 

норм для надавачів та отримувачів соціальних послуг, що гарантовано 

забезпечують умови для самозабезпечення життєво необхідними благами для 

задоволення власних потреб; послуг у формі соціального супроводу для тих, 

хто не в змозі подолати складні життєві обставини самостійно, тобто 
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отримувачів послуг та забезпечення потреб і надавачів послуг щодо 

задоволення потреб освіти, охорони здоров’я, культурного обслуговування, 

соціального страхування та забезпечення; надання певної кількості благ і 

послуг медичного й санаторно-курортного лікування; поліпшення 

фінансового забезпечення. 

7. Розроблено проект Концепції соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах. У цьому проекті Концепції 

викладено систему поглядів на способи забезпечення якості та підвищення 

ефективності надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованої на реалізацію 

реформ у сфері соціального захисту населення України, що визначені у 

Стратегії реформування системи надання соціальних послуг. 

Зазначений проект Концепції доцільно запропонувати для розгляду 

Координаційній раді з питань захисту соціальних прав як консультативно-

дорадчому органу при Уповноваженому з прав людини для здійснення 

парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і 

громадянина на соціальний захист, працю, охорону здоров’я, освіту і 

культуру. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Акти та довідки про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження 
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Додаток Б 

Форми обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної  

політики України  

13 липня 2018 року № 1005 

 

Від ______________ № ___________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(найменування організації/установи/закладу,  

яка (який) направляє повідомлення,  

поштова та електронна адреси, телефон) 

 Від _______________ № __________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(найменування організації/установи/закладу,  

яка отримала (який отримав) повідомлення) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ/ІНФОРМАЦІЯ*  

про сім’ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах** 

Надійшло:   

Про особу/дитину/сім’ю, яка перебуває у СЖО 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, вік дитини, особи або прізвище сім’ї) 

 

Місце проживання (адреса) _____________________________________________________ 

Контактний телефон ___________________________________________________________ 

Зміст повідомлення/інформації про факти, ознаки чи застереження щодо особи/дитини 

(відмова від дитини) / сім’ї та дата їх виявлення ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Від __________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає звернення, інша важлива інформація (ким працює, 

родинний зв’язок тощо)) 

 

 

За результатами ______________________________________________________________ 

(відвідування, обстеження, огляду, рейду тощо) 

Вжиті заходи (що було зроблено, які дії вчинено суб’єктом звернення) _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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До повідомлення/інформації додано документи __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Повідомлення/інформацію прийнято 

____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада особи/спеціаліста, яка (який) прийняла (прийняв) 

повідомлення/інформацію) 

Дата ________________   Час_____________________  

 

_________________________ 

(посада керівника) 

______________ 

(підпис) 

_______________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Начальник Управління  

інтегрованих соціальних послуг                                                                      І. Пінчук 
__________ 

*Може бути додатком до офіційного листа. Форму заповнює організація, або особа, яка звертається, або 

спеціаліст, який прийняв усне чи телефонне повідомлення / інформацію (зі слів інформатора). 

**Далі у формі використовується абревіатура СЖО (складні життєві обставини). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної  

політики України  

13 липня 2018 року № 1005 

 

АКТ 

оцінки потреб 

сім’ї/особи 

№ повідомлення/інформації ____ від __  ___ _______ 

Організація ___________________________________ 

Фахівець, відповідальний за проведення оцінки 

потреб 

______________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Початок ______________  Завершення ____________ 

 

1. Загальна інформація про членів сім’ї / особу за місцем проживання (на момент 

оцінювання) _________________________________________________________________ 

Місце проживання (адреса) _________________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Родинний 

зв’язок  
Інвалідність Дієздатність 

Місце 

роботи/ 

навчання, 

посада 

Реєстрація 

за місцем 

проживання  
Контактний 

телефон 

так ні 

          

          

          

          

          

          

          

 

2. Стан та потреби дитини* __________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)в 

 

1) cамопочуття дитини, її зовнішній вигляд Ознаки СЖО**: 

відсутні, наявні, 

невідомо  

одяг брудний, и

чисту постільну білизну 
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диспансерному обліку 

Інформація 

від дитини  

 

Інформація 

від батьків  

 

Інше  

2) харчування  Ознаки СЖО: 

відсутні, наявні, 

невідомо  

аряче харчування в 

школі  

Інформація 

від дитини  

 

Інформація 

від батьків  

 

Інше  

__________ 
*За наявності ознак жорстокого поводження з дитиною, її занедбаності спеціаліст має негайно повідомити 

службу у справах дітей. 

** СЖО — складні життєві обставини. 

 

3) навчання та досягнення Ознаки СЖО: 

відсутні, наявні, 

невідомо  

Відвідує -

пропускає заняття без поважних причин

регулярно, постійно; успішність о

займається в наявні

 

Інформація 

від дитини  

 

Інформація 

від батьків  

 

Інше  

4) емоційний стан Ознаки СЖО: 

відсутні, наявні, 

невідомо  

ж
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Інформація 

від дитини  

 

Інформація 

від батьків  

 

Інше  

5) шкідливі звички та ознаки девіантної поведінки Ознаки СЖО: 

відсутні, наявні, 

невідомо  

я

злочин  

у

_______________________________ 

Інформація 

від дитини  

 

Інформація 

від батьків  

 

Інше  

6) сімейні та соціальні стосунки Ознаки СЖО: 

відсутні, наявні, 

невідомо  

узів  

Інформація 

від дитини  

 

Інформація 

від батьків  

 

Інше  

7) самообслуговування  Ознаки СЖО: 

відсутні, наявні, 

невідомо  

доглядати за собою (одягатися, ми

вміє приготувати просту їжу  

Інформація 

від дитини  
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Інформація 

від батьків  

 

Інше  

8) інша важлива інформація 

 

 

3. Стан дорослих членів сім’ї (батька, матері) / особи на момент оцінювання 

1) здоров’я Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

--------------- 

--------------- 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

---------------- 

--------------- 

Коментарі 

Здоровий(а)    

Має: 

інвалідність: з порушенням опорно-рухового 

апарату та центральної і периферичної 

нервової системи, органів слуху, органів зору, 

внутрішніх органів, з психічними 

захворюваннями та розумовою відсталістю, з 

онкологічними захворюваннями 

(підкреслити); 

тяжкі захворювання, у тому числі соціально 

небезпечні хвороби (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, 

гепатит С); 

інше 

______________________________________ 

Висновок щодо стану здоров’я 

задовільний; 

незадовільний; 

невідомо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) емоційний стан   Коментарі 

Стабільний, урівноважений    
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Виявляє: 

замкнутість; 

страх, тривожність; 

неконтрольованість поведінки; 

агресію; 

сплутаність думок, погану концентрацію. 

Висловлюється про: 

наміри суїциду; 

загрозу життю та здоров’ю інших; 

про те, що чує голоси; 

інше 

______________________________________ 

Висновок щодо емоційного стану 

задовільний; 

незадовільний; 

невідомо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) шкідливі звички, прояви ознак 

девіантної поведінки 

  Коментарі 

Відсутні    

Має ознаки вживання: 

алкоголю; 

наркотичних засобів чи психотропних 

речовин. 

Має надмірну схильність до: 

азартних ігор; 

комп’ютерних ігор. 

Бродяжить. 

Вчиняє правопорушення. 

Має небезпечні захоплення, хобі. 

Інше 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок щодо наявності ознак  

девіантної поведінки 

відсутні; 

наявні; 

невідомо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) соціальні контакти   Коментарі 

Має достатнє коло спілкування; 

має підтримку рідних/близьких 

 

 

 

 

 

5) соціальна історія   Коментарі 



 248 

Був/була (чи є): 

одиноким(ою); 

одруженим(ою); 

вихованцем закладу інституційного догляду 

та виховання; 

позбавлений(а) батьківських прав; 

засудженим(ою), перебував(ла) в місцях 

позбавлення волі; 

мігрантом, переселенцем; 

жертвою насильства, торгівлі людьми; 

жертвою стихійних лих, катастроф. 

Перебуває під слідством. 

Інше 

_______________________________________ 

Має дорослих дітей, які з ним/нею не 

проживають. 

Має дорослих дітей, з якими втрачено зв’язки. 

Висновок щодо впливу соціальної історії 

позитивний; 

негативний; 

невідомо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) зайнятість    Коментарі 

Постійна робота у денний час; 

позмінна робота, в тому числі нічна; 

офіційно оформлена трудова зайнятість; 

непостійна (сезонна) робота; 

дистанційна робота; 

робота на присадибній ділянці; 

безробітний(а), нещодавно втратив(ла) 

роботу; 

не бажає працювати; 

перебуває на обліку в центрі зайнятості; 

пенсіонер; 

інше 

_______________________________________ 

Висновок щодо впливу зайнятості на 

життєзабезпечення 

позитивний; 

негативний; 

невідомо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Чи не 

перешкоджає 

зайнятість 

виконанню 

батьківських 

обов’язків 

7) самообслуговування/  

здатність до незалежної життєдіяльності 

  Коментарі 
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Має навички самообслуговування; 

навички самообслуговування втрачено  

(через вік, стан здоров’я); 

має охайний вигляд; 

може виконувати посильну роботу; 

вміє планувати свій бюджет; 

говорить про свої потреби;  

вміє користуватися телефоном; 

доглядає за житловим приміщенням; 

самостійно готує їжу; 

самостійно придбаває продукти харчування; 

вміє читати, писати, рахувати; 

вміє користуватись громадським 

транспортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок щодо здатності до 

самообслуговування 

здатний(а); 

частково здатний(а); 

нездатний(а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) виконання батьківських обов’язків (не 

заповнюється для одиноких громадян) 

  Коментарі 

Фактично доглядає за дитиною; 

щодня спілкується з дитиною; 

хвалить дитину, заохочує до розвитку; 

відводить дитину до школи/дитсадка; 

допомагає виконувати домашні завдання/ 

контролює їх виконання; 

застосовує фізичні покарання до дитини; 

примушує до найгірших форм дитячої праці; 

забороняє спілкуватись з однолітками; 

часто конфліктує з дитиною; 

залишає дитину/дітей дошкільного віку саму/ 

самих вдома, на вулиці чи на осіб у стані 

алкогольного сп’яніння чи наркотично 

залежних, недієздатних. 

Висновок щодо стану виконання батьком/ 

матір’ю батьківських обов’язків 

виконує; 

частково виконує; 

не виконує 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Фактори сім’ї та середовища 

 

1) мережа соціального супроводу сім’ї  

(дитини, дорослої особи) 

відсутня, наявна, невідомо  
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ати підтримку; 

 

Коментарі  

2) соціальні стосунки сім’ї/особи в громаді задовільні, незадовільні, 

невідомо 

існують конфлікти

 

Коментарі  

3) основні доходи сім’ї, в тому числі державна 

допомога, компенсації, пільги 

задовільні, незадовільні, 

невідомо 

᾽

 

Коментарі  

4) борги  відсутні,  наявні,  невідомо 

 

Коментарі  

5) члени сім’ї, інші особи, які проживають разом із 

сім’єю/особою і потребують підтримки, захисту, 

соціального обслуговування 

 відсутні,  наявні,  невідомо 

-, 

алкозалежністю, соціально небезпе  

Коментарі  

6) помешкання та його стан задовільний, незадовільний, 

невідомо 

у помешканні -

будівля/приміщення пристосоване до потреб дітей/осіб з інвалідністю; умови для дитини: 

ня домашніх 

печна для 

 

Коментарі  
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5. Класифікація випадку:  

екстрений 

Визначається згідно з Критеріями визначення типу складності випадку (таблиця 6.1 до 

Соціальної картки сім’ї/особи, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики 

України від 13 липня 2018 року № 1005). 

За результатами оцінки потреб сім’ї/особи складається висновок за однією з форм 

відповідно до додатків 1, 2 до цього Акта. 

Начальник Управління 

інтегрованих соціальних послуг                                                                      І. Пінчук 
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Додаток 1 

до Акта оцінки потреб сім’ї/особи 

ВИСНОВОК 

оцінки потреб сім’ї 

Соціальна картка № ________ 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Загальна інформація про членів сім’ї на час оцінювання, що проводилось  

         із ____  ____________ по ____  ____________ 20___ року 

№ 

з/

п 

Прізвище

, ім’я, 

по 

батькові 

Дата 

народженн

я 

Родинни

й зв’язок  

Інвалідніст

ь 

Дієздатніст

ь 

Місце 

роботи/ 

навчання

, посада 

Місце 

проживанн

я  

Контактни

й телефон 

         

         

         

         

         

 

2. За результатами оцінювання потреб з’ясовано, що СЖО* 

 

1) основними ознаками та чинниками, що спричиняють СЖО, є 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

*СЖО - складні життєві обставини. 
Наявність у дитини ознак психологічної травми   

(якщо треба, заповнюється психологом, залученим до оцінювання потреб) 

2) вплив СЖО на 

стан задоволення потреб дитини (дітей) __________________________________ 

              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

стан батьків / осіб, які їх замінюють, на їхню здатність долати СЖО, забезпечувати 

потреби дитини: 

 

_____________________________________________________________________________ 

мати  

_____________________________________________________________________________ 

3) вплив факторів сім’ї та середовища 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4) тривалість існування проблем 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) усвідомлення наявності проблем та готовність до співпраці з надавачами послуг 

Члени сім’ї 
Усвідомлюють 

проблеми 

Готові до 

співпраці 
Примітка 

батько / соба, яка його замінює    

мати / соба, яка її замінює    

дитина    

Сім’я/особа потребує надання соціальних послуг (якщо так, вказати яких) 

-психологічна 

_____________________________________________________________________________

___ 

Інші дії 

 

оціальних послуг 

_____________________________________________________________________________

___ 

(найменування організації чи установи) 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Відмітка про ознайомлення з результатами оцінки потреб 

(у разі відмови членів сім’ї ставити підпис чи перебування їх у неадекватному стані 

робиться відповідний запис): 

Я, __________________________________, 

ознайомившись із результатами оцінки, 

 

 думку 

Я, _________________________________,  

ознайомившись із результатами оцінки, 

 

 

Відповідно до Закону України  

«Про захист персональних даних»  

Відповідно до Закону України  

«Про захист персональних даних»  
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даю згоду на оброблення персональних 

даних. 

Підпис ___________________________ 

даю згоду на оброблення персональних 

даних. 

Підпис ______________________________ 

 

Коментарі (вказуються причини відсутності підписів) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Фахівець, який здійснює оцінку потреб 

_________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи)  

_____________ 

(підпис) 

___________________ 

(телефон) 

 

Інші спеціалісти, задіяні в оцінці потреб: 

_________________________________ 

 

_____________ 

 

___________________ 

 

_________________________________ 

 

_____________ 

 

___________________ 

 

_________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи) 

_____________ 
(підпис) 

___________________ 
(телефон) 

 

Дата заповнення ____  ____________ 20___ року 

5. Відмітки про затвердження висновку керівником 

Висновок затверджено  

 

 

Випадок класифіковано як 

ений 

Відповідальним за організацію соціального супроводу сім’ї призначено 

_____________________________________________________________________________

____ 

Керівник     ____________________________________                        ________________ 

                                           (прізвище, ім’я, по батькові, посада)                                                          (дата) 

 

 

Начальник Управління 

інтегрованих соціальних послуг                                                                  І. Пінчук 
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Додаток 2 

до Акта оцінки потреб сім’ї/особи 

ВИСНОВОК 

оцінки потреб особи 

Соціальна картка № ________ 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Загальна інформація про особу на час оцінювання, що проводилось  

із ____  ____________ по ____  ____________ 20___ року 

№ 

з/

п 

Прізвище

, ім’я, 

по 

батькові 

Дата 

народженн

я 

Родинни

й зв’язок  

Інвалідніст

ь 

Дієздатніст

ь 

Місце 

роботи/ 

навчання

, посада 

Місце 

проживанн

я  

Контактни

й телефон 

         

 

2. За результатами оцінювання потреб з’ясовано, що СЖО* 

 

 

1) основними ознаками СЖО та чинниками, що їх спричиняють, є 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Наявність у особи ознак психологічної травми  

(якщо треба, заповнюється психологом, залученим до оцінювання потреб) 

2) вплив СЖО на: 

стан задоволення первинних потреб особи 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

стан особи та її здатність долати СЖО, здатність до самообслуговування 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) вплив факторів родини та середовища 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4) тривалість існування проблем 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5) усвідомлення наявності проблем та готовність до співпраці з надавачами послуг 
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 Усвідомлює Готова до співпраці Примітка 

    

Особа потребує надання соціальних послуг (якщо так, вказати яких) 

__________ 

* СЖО – складні життєві обставини. 

соц -психологічна 

 

___________ 

Інші дії 

 

и до іншого суб’єкта надання соціальних послуг 

_____________________________________________________________________________

_____ 

(найменування організації чи установи) 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Відмітка про ознайомлення особи з результатами оцінки потреб (у разі відмови 

особи ставити підпис чи перебування її в неадекватному стані робиться відповідний 

запис): 

Я, 

_____________________________________________________________________________

__, 

ознайомившись із результатами оцінки, 

 

Відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних» даю згоду на 

оброблення персональних даних. 

Підпис 

__________________________________________________________________________ 

 

Коментарі (вказуються причини відсутності підписів)  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Фахівець, який здійснює оцінку потреб 

________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи)  

______________ 
(підпис) 

___________________ 

(телефон) 

 

Інші спеціалісти, задіяні в оцінці потреб: 
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______________________________ ______________ ___________________ 

______________________________ ______________ ___________________ 

______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи) 

______________ 
(підпис) 

___________________ 
(телефон) 

 

Дата заповнення ____  ____________ 20___ року 

5. Відмітки про затвердження висновку керівником 

Висновок затверджено  

 

 

Випадок класифіковано як 

ений 

Відповідальним за організацію соціального супроводу особи призначено 

__________________________________________________________________________ 

   Керівник             __________________________________   _________________________ 

   (прізвище, ім’я, по батькові, посада)                                    (дата) 

 

Начальник Управління 

інтегрованих соціальних послуг                                                 І. Пінчук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної  

політики України  

13 липня 2018 року № 1005 

Соціальна картка № ________ 

ЗВІТ 

за результатами  

соціального супроводу сім’ї/особи 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище сім’ї/особи) 

 

Початок  ____  ___________  _______ рокуЗавершення  ____  ____________  _______ року 

1. Перелік наданих послуг: 

 -психологічна 

________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Основні результати, визначені планом соціального супроводу, та рівні їх 

досягнення 

№  

з/п 

Зміст результату  

(відповідно до плану) 
Рівень досягнення Примітка 

1   

 

 

 

2  повністю 

 

 

 

3   

 

 

 

4   
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3. Стан сім’ї/особи та здатність долати СЖО*  

(за результатами надання соціальних послуг) 

№  

з/п 
Критерії 

На етапі 

оцінювання 

На час 

завершенн

я 

оцінюванн

я (подання 

звіту) 

Рекомендаці

ї/ примітки 

1 Стан задоволення потреб дитини/особи: 

задовільний; 

пограничний; 

незадовільний; 

існує загроза життю та здоров’ю дитини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Стан особи/батька, його здатність  

долати СЖО, забезпечувати потреби дитини: 

здатна/здатний; 

потребує підтримки; 

не здатна / не здатний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Стан особи/матері, її здатність долати СЖО, 

забезпечувати потреби дитини: 

здатна; 

потребує підтримки; 

не здатна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Вплив факторів сім’ї та середовища на 

задоволення потреб дитини/особи: 

позитивний; 

нейтральний; 

негативний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Участь у плануванні та виконанні заходів 

плану соціального супроводу: 

особи/батька: 

так; 

ні 

особи/матері: 

так; 

ні 

дитини: 

так; 

ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

*СЖО – складні життєві обставини. 

 

4. Організація ведення випадку 
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Сім’я/особа  

 

 

 

Проводилось обстеження житлово-  

 

Дорослі члени сім’ї / особа були залучені до розроблення та реалізації плану соціального 

 

Було пров  

 

 

Сім’я/особа була направлена до інших спеціалістів/закладів   ні. Якщо так, 

вказати, яких _________________________________________________________________. 

 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

адовільний. 

 

від їх надання, 

воду без 

поважних причин, 

соціальних послуг, кваліфікованих спеціалістів (вказати, яких) ________________________ 

________________________________ __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____  ________ 20___ року_______________________________________________________ 

(прізвище, ініціали, підпис фахівця, який здійснює соціальний супровід 

сім’ї/особи) 

                                              ______________________________________________________ 

(прізвище, ініціали, підпис одного з батьків дитини/особи) 

Начальник Управління  

інтегрованих соціальних послуг                                                                       І. Пінчук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної  

політики України 

13 липня 2018 року № 1005 

 

СОЦІАЛЬНА КАРТКА СІМ’Ї/ОСОБИ № __________ 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Місце проживання (адреса) ____________________________________________________ 

Контактний телефон __________________________________________________________ 

Розпочато  ____  _______________ 20___ року 

Підстава 

____________________________________________________________________ 

Завершено  ____  _______________ 20___ року 

Підстава 

____________________________________________________________________ 

Інформація конфіденційна 

1. Відомості про фахівців, відповідальних за організацію роботи із сім’єю/особою 

№ 

з/п 

Роботу 

розпочато 

(дата)  

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Телефон,  

електронна 

адреса 

Підпис 

Роботу 

завершено 

(дата) 

Підпис Примітки 

        

        

        

        

2. Відомості про суб’єктів соціальної роботи, які працюють із сім’єю/особою 

(надають соціальні послуги) 

№ 

з/п 
Дата 

Найменування 

суб’єкта 

Спеціаліст, 

відповідальний  

за надання соціальних 

послуг  

З якою 

метою  

був 

залучений/  

які послуги 

надавав 

Документи, видані 

організацією/спеціалістом 

у результаті надання 

послуги (довідки, 

висновки, рекомендації 

тощо) 

Примітки 

прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

телефон, 

електронна 

адреса 

        

        

        

3. Відомості про членів сім’ї/особу 

Дата 

внесе

Прізв

ище, 

Ст

ать  

Дата 

народж

Родинний зв’язок 

(чоловік, 

Інвалід

ність 

Дієздат

ність 

Ким і 

де 

Контак

тний 

Місц

е 

Місце 

фактич
Примітки 
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ння 

інфор

мації 

ім’я,  

по 

батьк

ові 

(ж/

ч) 

ення/ 

вік 

дружина, 

співмешканець/с

півмешканка, 

батько, мати, 

мачуха, вітчим, 

опікун, 

піклувальник, 

прийомний 

батько, прийомна 

мати, батьки-

вихователі, 

прийомна дитина, 

син, донька, 

інше) 

працю

є/  

де 

навчає

ться 

телефо

н 

реєст

рації 

(адре

са) 

ного 

прожи

вання 

(адреса

) 

дата 

запов

нення 

змі

ст 

             

             

             

             

             

             

             

4. Відомості про інших осіб, які проживають разом із сім’єю/особою, чи інших 

членів родини, які проживають окремо 

Дата 

внесенн

я 

інформа

ції 

Прізви

ще, 

ім’я, по 

батьков

і 

Ві

к 

Родинн

ий  

чи 

інший 

зв’язок 

Інвалідні

сть 

Дієздатні

сть 

Ким і де 

працює/  

де 

навчаєть

ся 

Контактн

ий 

телефон 

Місце 

реєстра

ції 

(адреса

) 

Місце 

фактично

го 

прожива

ння 

(адреса) 

Примітки 

дата 

заповне

ння 

зміс

т 

            

            

            

            

            

            

            

            

5. Основні ознаки та чинники функціонування сім’ї/особи* 

Дата внесення 

інформації 

Перелік основних 

ознак  

сім’ї/особи 

Види державної 

допомоги та виплат, які 

отримує сім’я /особа 

Житлові умови 

Обставини, які 

необхідно подолати 

або вплив яких 

потрібно 

мінімізувати 

(необхідні заходи) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної  

політики України  

13 липня 2018 року № 1005 

Соціальна картка № ___________ 

ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМ’Ї/ОСОБИ 

Прізвище сім’ї/особи  

Випадок   

Види послуг, які будуть надані 

паліатив

інтеграція та реінте іально-психологічна 

о

 

Основні цілі соціального супроводу сім’ї/особи, спрямованої на подолання СЖО* 

Необхідні заходи (зі сприяння, 

спонукання, забезпечення) 

 оформлення документів для отримання 

державної допомоги, пенсій, субсидій 

тощо 

 

умов для дитини (дітей) / недієздатних осіб 

домашнього господарства 

4.5 працевлаштування працездатних 

членів сім’ї 

 

дитини, сім’ї, особи 

 

якої розлучаються 

-, 

наркозалежності 

небезпечних хвороб 

сім’ю патронатного вихователя 

відповідального батьківства 

наслідків пережитих 

втрат, травм 

між членами сім’ї 

життя 

позитивних стосунків з її членами 

колектив 

переслідувань 

 

 

 

спілкування 

віку 

ей / осіб з 

інвалідністю 
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-вихованця із 

закладу інституційного догляду та 

виховання в сімейне середовище 

батьківських навичок 

 

 

 

залежності 

рекційних програм 

поверненням із місць позбавлення волі 

поведінкою / проявами жорстокого 

поводження 

будівлі/приміщенні для дітей / осіб з 

інвалідністю 

технічних засобів пересування 

 

паліативний догляд 

 

 

__________________________________ 

__________ 

*СЖО – складні життєві обставини. 

 

1. Назва послуги ________________________________________ 

Суб’єкт надання послуги ________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Очікувані 

результати 

щодо 

подолання чи 

мінімізації 

СЖО 

Основні заходи,  

необхідні для досягнення 

результату 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 
Примітки 

1  1.    

2.   

3.   

2  1.    

2.   

3.   

 

2. Назва послуги __________________________________ 

Суб’єкт надання послуги ________________________________________ 

№ 

з/п 

Очікувані 

результати 

щодо 

подолання чи 

Основні заходи,  

необхідні для досягнення 

результату 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 
Примітки 
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мінімізації 

СЖО 

1  1.    

2.   

3.   

2  1.    

2.   

3.   

3  1.    

2.   

3.   

 

Спеціалісти, залучені до реалізації плану 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 
Контактний 

телефон 
Примітки 

    

    

 

Я отримав(ла) план соціального супроводу сім’ї/особи, погоджуюся з його змістом і 

сприятиму його виконанню 

 

 

батько∕особа, яка його замінює  _________________ _________________ 

так,   

 

мати∕особа, яка її замінює  _________________ ________________ 

так,   

 

дитина/особа  ____________________ 

(підпис) 

_________________ 

(дата) 

 

Коментарі 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Фахівець, який 

здійснює соціальний 

супровід сім’ї/особи 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 ____  ____________ 20___ року  
                      (дата) 

                

Начальник Управління  

інтегрованих соціальних послуг                                                    І. Пінчук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної  

політики України  

13 липня 2018 року № 1005 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(найменування суб’єкта, який видає направлення, 

місцезнаходження, індекс, телефон) 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(найменування суб’єкта, до якого направляється  

сім’я/особа, місцезнаходження, індекс, телефон) 

НАПРАВЛЕННЯ 

сім`ї/особи до іншого суб’єкта для надання соціальних послуг 

№ _______ від ____  ____________ 20___ року 

Сім’я/соба __________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

дата народження ____  ____________ 20___ року, соціальна картка № _______________________ 

У зв’язку зі складною життєвою ситуацією, а саме ________________________________________ 

                                                                                                             (суть проблеми) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

просимо вжити відповідних заходів щодо надання необхідних послуг для розв’язання проблеми 

згідно з компетенцією та проінформувати 

___________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта, який направляє) 

Додаткова інформація про сім’ю/особу _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Додаткова інформація про послуги/виплати, які надавались сім’ї/особі до направлення 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ 
(посада керівника) 

_______________ 

(підпис) 

______________________ 

(прізвище, ініціали) 

 

Дата _________________ 20___ року 

Начальник Управління 

інтегрованих соціальних послуг                                                                                        І. Пінчук 

 



 267 

Додаток В  

Критерії визначення типу складності випадку 

 

Критерії 

Ознаки складності випадку (ризики) 

перша група ознак 

(0-2 бали) 

друга група 

ознак 

(3-5 балів) 

третя група 

ознак 

(6-8 балів) 

четверта група ознак 

(9-10 балів) 

1. Характер 

впливу СЖО* на 

стан дитини/особи 

та задоволеність її 

потреб  

Наявні проблеми та 

обставини певною 

мірою порушують 

нормальну 

життєдіяльність 

дитини/особи, однак 

несуттєво впливають 

на стан дитини/особи 

та задоволеність її 

потреб 

СЖО негативно 

впливають на 

стан 

дитини/особи. 

Потреби 

дитини/особи 

задовольняються 

частково  

СЖО негативно 

впливають на 

стан 

дитини/особи.  

Потреби дитини/ 

особи переважно 

не 

задовольняються.  

У разі відсутності 

комплексного 

втручання  

може виникнути 

загроза здоров’ю 

та розвитку  

дитини/особи 

СЖО загрожують життю 

та здоров’ю 

особи/дитини, у разі 

відсутності екстреного 

втручання матимуть 

суттєві негативні 

наслідки для 

особи/дитини  

2. Здатність 

батьків, осіб, що їх 

замінюють, 

задовольняти 

потреби дитини 

(їхній 

батьківський 

потенціал) 

Батьки, особи, що їх 

замінюють,  

здатні задовольняти 

потреби дитини, їхній 

батьківський 

потенціал - належний 

Батьки, особи, що 

їх замінюють, 

здатні частково 

задовольняти 

потреби дитини, 

їхній 

батьківський 

потенціал - 

недостатній (в 

одного з батьків - 

слабкий) 

Батьки, особи, що 

їх замінюють, не 

здатні 

задовольняти 

потреби дитини; 

батьківський 

потенціал  

дуже слабкий в 

обох батьків чи 

відсутній в одного 

з них 

Батьківський потенціал 

відсутній  

в обох батьків. Батьки 

ведуть  

аморальний спосіб 

життя,  

зловживають алкоголем,  

є залежними від 

наркотичних чи 

психотропних 

препаратів, перебувають 

у конфлікті з законом, 

примушують дитину до 

жебрацтва, втягують у 

протиправну діяльність 

3. Здатність 

опікуна (опікунів) 

недієздатної особи 

задовольняти 

потреби 

недієздатної особи  

(його (їхній) 

потенціал) 

Опікун(и) 

недієздатної особи 

здатний(і) 

задовольняти потреби 

недієздатної особи 

Опікун(и) 

недієздатної 

особи здатний(і) 

частково 

задовольняти 

потреби 

недієздатної 

особи 

Опікун(и) 

недієздатної 

особи не 

здатний(і) 

задовольняти 

потреби 

недієздатної 

особи 

Опікун(и) веде(уть) 

аморальний  

спосіб життя, 

зловживає(ють) 

алкоголем, є 

залежним(и) від 

наркотичних  

чи психотропних 

препаратів,  

перебуває(ють) у 

конфлікті з законом, 

примушує(ють) 

недієздатну особу до 

жебрацтва, втягує(ють) 

її у протиправну 

діяльність 

4. Вплив факторів 

сім’ї та 

Фактори сім’ї 

сприяють 

Фактори сім’ї та 

середовища 

Фактори сім’ї та 

середовища не 

Фактори сім’ї та 

середовища  
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середовища на 

задоволення 

потреб 

дитини/особи 

розв’язанню 

проблеми, 

родина/опікун 

готова/готовий 

підтримати 

дитину/особу. 

У громаді наявні та 

доступні необхідні 

ресурси для 

підтримання та 

розв’язання проблеми 

частково 

сприяють 

розв’язанню 

проблеми, до 

проблем 

дитини/особи/ 

сім’ї члени сім’ї 

ставляться із 

застереженням. 

У громаді 

недостатньо 

ресурсів, 

необхідних для 

усунення наявних 

проблем 

сприяють 

розв’язанню 

проблеми, 

контакти в сім’ї 

слабкі або 

відсутні, стосунки 

переважно 

конфліктні. 

У громаді відсутні 

або недоступні 

ресурси, 

необхідні для 

усунення проблем 

дитини/ 

особи/сім’ї 

посилюють наявні 

проблеми, загрози для 

життя та здоров’я 

дитини/особи 

5. Тривалість 

СЖО 

СЖО 

виникли/загострились 

нещодавно (протягом 

останніх шести 

місяців) 

СЖО тривають/ 

загострились за 

період  

від трьох місяців 

до року  

СЖО є затяжними 

та посилюються 

(тривають понад 

рік чи декілька 

років) 

СЖО чи конкретна 

проблема  

виникли(а) раптово чи 

раптово 

загострились(ась) до 

критичного стану. 

Недавня(і) подія(ї) (до 

однієї доби) негативно 

впливають на стан 

здоров’я, розвиток 

дитини/особи та 

загрожують її життю  

6. Усвідомлення 

дитиною/особою/її 

опікуном/сім’єю 

наявності та 

причин СЖО, 

готовність до 

співпраці з 

надавачами послуг 

Отримувач(і) 

усвідомлює(ють) 

наявність проблем, 

розуміє(ють) їх 

ризики і загрози. 

Отримувач(і)  

готовий(і) 

співпрацювати з 

надавачами послуг 

(психолог, медичний 

працівник, педагог,  

юрист, інші) 

Отримувач(і) 

частково 

усвідомлює(ють) 

наявність 

проблем та 

можливі  

ризики і загрози. 

Отримувач(і) 

пасивний(і), 

займає(ють) 

переважно 

вичікувальну 

позицію,  

але серед членів 

сім’ї, 

найближчого 

оточення є особи, 

які усвідомлюють 

проблеми, готові 

співпрацювати  

з надавачами 

послуг та сприяти 

подоланню СЖО 

Отримувач(і) та 

члени сім’ї, 

найближче 

оточення не 

усвідомлють 

наявності 

проблем, не 

розуміють ризиків 

і загроз, не 

бажають  

щось змінювати. 

Отримувач(і) та 

члени сім’ї, 

найближче 

оточення є 

пасивними, не 

виявляють 

бажання 

співпрацювати з 

надавачами 

послуг з метою 

розв’язання своїх 

проблем 

Отримувач(і) та члени 

сім’ї  

не визнають існування 

проблеми, перекладають 

відповідальність  

та вину на інших;  

вважають певну 

негативну поведінку 

нормою, вороже 

ставляться  

до надавачів послуг 

__________ 

*СЖО – складні життєві обставини. 

Для підготовки висновку за результатами оцінки потреб сім’ї/особи та визначення типу 

складності випадку проводиться аналіз наявних фактів та інформації, зібраних під час 

оцінювання потреб, за 5 критеріями. 

За кожним із критеріїв визначено 4 групи ознак, що характеризують можливі варіанти 
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СЖО та їх вплив на стан і потреби дитини/особи.  

Кожна група ознак оцінюється певною кількістю балів. Перша група ознак 

характеризує простий випадок (0-2 бали); друга – випадок середньої складності (4-5 

балів); третя – складний випадок (6-8 балів), четверта – екстрений випадок (9-10 балів). 

Випадок аналізується за кожним критерієм із використанням зазначених у таблиці 

ознак, які оцінюються відповідно до шкали. 

За сумою балів визначається тип складності випадку: простий випадок – від 1 до 

12 балів, середньої складності – 13-28 балів, складний – 29-42 бали, екстрений – 43-50 

балів. 
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Додаток Г 

Авторський проект станом на жовтень 2018 р. 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

                                                                 від _____ 2018 р. № ___ 

 

КОНЦЕПЦІЯ  

СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У 

СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 

 

Загальна частина 

Реформування системи соціального  захисту населення з метою 

створення умов для досягнення високого рівня життя громадян, посилення  

цільової спрямованості соціальних програм, поглиблення адресності 

передбачає вивчення та вдосконалення надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах з метою підвищення якості послуги. Зазначене завдання сучасної 

соціальної політики спрямоване на посилення захисту конституційних прав 

та свобод громадян, забезпечення поваги до кожної людини, її гідності, 

толерантності та гуманізму.  

Надання якісних послуг не лише задовольняє фізичні, соціальні та 

культурні потреби окремої людини, але й сприяє формуванню і збереженню 

духовних цінностей у суспільстві.  

Ця Концепція визначає цілі та пріоритетні напрями вдосконалення 

надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, яка передбачає заходи щодо 

розширення доступу осіб, які перебувають у СЖО та потребують сторонньої 

допомоги, до соціальних послуг, забезпечення їх якості та ефективності. 
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Концепція відповідає пріоритетам розвитку держави, що визначені в 

Законі України  “Про соціальні послуги” та наказі Міністерства соціальної 

політики України від 31 березня 2016 р. № 318 “Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах”. 

 Останнім часом спостерігається зростання кількості сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО та потребують соціального супроводу.  Відповідно  

зростає  потреба в забезпеченні громадян якісними послугами та детального 

вивчення механізмів надання даної послуги з метою мінімізації складних 

життєвих обставин. Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах – комплекс заходів, що 

передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, 

регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу 

виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, 

допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, 

навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію 

складних життєвих обставин, що надається державними організаціями, 

зокрема ЦСССДМ. Водночас багато із заходів надаються недержавними 

організаціями та закладами, які у наданні послуг є унікальні та інноваційні. 

Виникає необхідність упорядкування соціальних послуг, здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, узагальнення  

кращого досвіду їх надання та створення системи, що задовольнятиме 

потреби населення.  

За останні десять років прийнято десятки законів, якими встановлено  

державні гарантії щодо надання соціальної допомоги різним категоріям 

населення. Однак за цей час не було створено належної нормативно-правової 

бази для забезпечення гарантування та регулювання певного рівня якості 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО.  
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У закладах та установах не повною мірою використовується механізм  

управління якістю надання соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, не проводиться оцінка  

ефективності та не відбувається вплив таких послуг на підвищення рівня 

життя особи, якій надаються соціальні  послуги. Законодавство визначає  

соціальний стандарт як сукупність норм і нормативів, що регулюють  

переважно розподіл ресурсів для надання соціальних послуг, але не дають 

можливості для проведення оцінки ефективності та впливу послуги на якість 

життя отримувача.  

З прийняттям ЗУ “Про соціальні послуги” розпочато активну роботу в 

напрямі регулювання надання соціальних послуг державними соціальними 

службами та організаціями. Статті 3 і 5 ЗУ “Про соціальні послуги” містять 

гарантії щодо дотримання стандартів якості суб’єктами, які надають 

соціальні послуги. Виникає  потреба у створенні системи управління якістю 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО на державному, місцевому рівні та рівні об’єднаної територіальної 

громад, а також соціальних служб.  

В цілях реалізації положень Конституції і законів України щодо  

забезпечення соціального захисту громадян, доступності та якості  

соціальних послуг, запровадження нового ефективного механізму   

управління системою соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у СЖО, підвищення  рівня якості життя населення та 

подолання труднощів, розроблено Концепцію, яка визначає етапи досягнення 

мети – удосконалення системи  соціального  захисту  населення, зокрема 

ЦСССДМ, шляхом аналізу та вдосконалення соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО наближеної до європейського  

рівня. Концепція ґрунтується на положеннях Конституції України, Закону 

України “Про соціальні послуги”, наказу Міністерства соціальної політики 

України від 31 березня 2016 р. № 318 “Про затвердження Державного 
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стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах”.  

 

Мета і основні завдання Концепції  

 

Метою Концепції є удосконалення системи соціального захисту 

населення, зокрема центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

шляхом аналізу та вдосконалення соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО для підвищення ефективності її 

функціонування та наближення до потреб отримувачів послуги.  

Основні завдання Концепції:  

– визначення основних засад і принципів функціонування та 

стратегічних напрямів вдосконалення соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– удосконалення нормативно-правової бази щодо організації та 

здійснення соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО.  

 

Цілі, завдання та основні принципи соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

Реформування та вдосконалення соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО передбачається здійснити у 

напрямі підвищення якості, посилення адресності, підвищення ефективності 

та наближення до потреб отримувачів послуг.  

Цілями реформування та вдосконалення соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО є: 

– наближення рівня якості соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО до європейського; 
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– упровадження механізму регулювання соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО, що забезпечуватиме  диференційований 

підхід до надання послуги відповідно до потреб отримувачів.  

Основні завдання:  

– запровадження ефективної якісної соціальної послуги, що 

задовольнятиме  потреби вразливих категорій  населення, передусім сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО, через удосконалення підходів та шляхів 

реалізації, вибору оптимальних методів та прийомів здійснення соціального 

супроводу відповідно до складності випадку;  

– забезпечення раціонального використання державних видатків із 

залученням  альтернативних коштів надавачів послуг щодо  удосконалення 

здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– упровадження механізму, який сприятиме до постійного 

підвищення рівня якості надання соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, шляхом ведення моніторингу надання такої послуги;  

– посилення ролі органів місцевого самоврядування у плануванні, 

фінансуванні та організації надання соціальних послуг, а саме соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– забезпечення прогнозування та розширеного переліку соціальних 

послуг суб’єктами соціальної роботи  для ефективних результатів здійснення 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО відповідно до 

потреб отримувачів. 

Реформування та вдосконалення соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО, проводиться 

цілеспрямовано, системно і  прозоро, що потребує:  

– здійснення системних, взаємоузгоджених послідовних дій та 

заходів на державному і місцевому рівні, залучення до процесу 

реформування всіх суб’єктів організації та надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  
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– налагодження співпраці на засадах партнерства суб’єктів 

соціальної роботи усіх форм власності щодо здійснення соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– організації дій та заходів реагування надавачів послуг на нові 

виклики щодо подолання СЖО;  

– належного забезпечення організаційними, інформаційними, 

правовими, фінансовими, людськими, науковими та іншими ресурсами.  

Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають 

у СЖО повинна відповідати таким принципам:  

1) доступність соціальної послуги: суб’єкт, що надає соціальну 

послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги 

та/або їх законних представників про соціальну послугу, порядок звернення 

за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів 

соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці 

приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, та висвітлюється в 

засобах масової інформації тощо; 

2) незалежність отримувача соціальної послуги: надавачі соціальної 

послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та 

психічного стану отримувачів соціальної послуги) та шанобливе ставлення 

до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та 

майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів 

соціальної послуги; отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні 

представники повинні бути поінформовані про свої права та обов’язки, а 

також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить 

здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на 

інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо; 

3) захист та безпека отримувачів соціальної послуги: надавач 

соціальної послуги провадить свою діяльність із повагою до гідності 

отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і 
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дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого 

насилля щодо них; отримувачам соціальної послуги або їхнім законним 

представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних 

дій надавача соціальної послуги; отримувачі соціальної послуги та/або їхні 

законні представники інформуються щодо їхніх прав та обов’язків; надавачу 

соціальної послуги забороняється використовувати для особистих цілей речі 

отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо; 

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники 

інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі 

застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавача, про 

заборону зловживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин на 

території підприємств, установ, організацій або закладів, де надається 

соціальна послуга; 

4) конфіденційність інформації: суб’єкт, що надає соціальну 

послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до 

вимог Законів України “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, 

конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та/або їхніх 

законних представників; отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні 

представники обов’язково ознайомлюються із заходами щодо дотримання 

принципу конфіденційності; надавачі соціальної послуги інформують 

отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо 

нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації; 

5)  принцип рівності полягає у тому, що під час здійснення 

соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО перш за все 

забезпечується дотримання конституційних прав та свобод громадян, які є 

рівними перед законом. Тобто, надаючи послугу соціального супроводу, не 

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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6) принцип моральності передбачає ефективне застосування в тій чи 

іншій складній ситуації арсеналу певної системи моральних переконань, 

норм та правил поведінки щодо налагодження позитивної комунікації між 

отримувачем послуг та фахівцем із соціальної роботи. Основоположним у 

соціальній роботі є моральні засади людських відносин, такі як: емпатійність, 

розсудливість, толерантність, тактовність, простота, порядність, доброта й 

відчуття справедливості, почуття власної гідності, високий рівень особистої 

культури та ін.; 

7) принцип регулярності забезпечує вироблення певних 

поведінкових закономірностей при повторному та ефективному застосуванні 

правил, норм, відвідування сім’ї за місцем проживання, проведення 

профілактичної роботи з сім’єю, консультування психологами та іншими 

спеціалістами сім’ї (особи) із дотриманням інтервалу в часі, з метою 

досягнення позитивних результатів щодо подолання складних життєвих 

обставин; 

8) принципи диференційованого та індивідуального підходу до 

отримувача соціальної послуги. Його сутність полягає в тому, що життєві 

проблеми, потреби клієнта потрібно віддиференціювувати до певної групи 

подібних явищ. Проте здійснення соціальпо-технологічних процедур 

відбувається з урахуванням індивідуальних характеристик особистості; 

9) принцип функціональної інтеграції забезпечує координацію 

діяльності соціальних партнерів тобто державних, громадських та інших 

організацій стосовно вирішення соціальних проблем. Цей принцип 

спрямований на комплексне розв’язання складних життєвих обставин сімей 

(осіб), передбачаючи залучення ресурсів з метою досягнення позитивних 

результатів; 

10) принцип компетентності кадрів, перш за все, обов’язковість 

професійної підготовки спеціалістів. Це ґрунтовні знання психології, 

соціальної педагогіки, соціології, менеджменту та інших дисциплін, що 

виступають підґрунтям фахової обізнаності спеціаліста. Ці знання 
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дозволяють правильно діяти в конкретній ситуації, обираючи відповідні 

оптимальні рішення. На практиці цей принцип диктує систематичне 

навчання та перепідготовку кадрів у всіх ланках соціальної сфери; 

11) принцип відкритості й послідовності політики у сфері 

соціального захисту вразливих верств населення України, підкреслює 

активну роль держави в постановці пріоритетних завдань та організації 

надання соціальних послуг, з метою забезпечення захисту інтересів 

суспільства шляхом підвищення ефективності управління та є важливим 

інструментом захисту головної конституційної норми, за якою “людина – 

основна цінність суспільства” і “джерело влади”. Відкритість і послідовність 

діяльності органів державного управління у сфері соціального захисту 

розуміється як можливість людини одержувати інформацію не тільки 

відносно себе самої (якщо така інформація є в певних організаціях чи 

установах), а також щодо соціальних, політичних, державних і регіональних 

питань. 

 

Стратегічні напрями соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

 

Для досягнення мети Концепції, завдання реформування та 

вдосконалення соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО виконуються за такими напрямами:  

– удосконалення існуючих і створення нових теоретичних і 

практичних підходів та шляхів реалізації соціальної послуги соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– визначення переліку категорій населення, із врахуванням змін і 

потреб громадян, які мають право на отримання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– розроблення і впровадження в практику методик планування 

відповідно до оцінки потреб населення у соціальних послугах соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО як на рівні територіальних 
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одиниць, так і на рівні закладу відповідно до оцінки індивідуальних потреб 

отримувачів;  

– вдосконалення існуючих стандартів якості соціальних послуг із 

залученням представників отримувачів послуг та громадських організацій;  

– удосконалення системи проведення моніторингу та оцінки 

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

СЖО, шляхом застосування методик оцінювання результативності таких 

послуг;  

– посилення професійної соціальної роботи шляхом забезпечення 

соціальних служб кваліфікованими фахівцями із соціальної роботи, 

підвищення статусу працівників соціальної сфери;  

– розвиток і вдосконалення системи підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

надавачів соціальних послуг, розроблення порядку атестації спеціалістів 

надавачів соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, забезпечення атестації фахівців недержавних надавачів 

соціальних послуг у державній системі надання соціальних послуг;  

– формування ринку соціальних послуг шляхом забезпечення 

рівних можливостей для організацій різних форм власності, удосконалення 

механізму регулювання їх діяльності, податкової політики, нормативно-

правової бази надання соціальної послуги соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у СЖО на конкурсній основі;  

– удосконалення механізму координації співпраці центральних, 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднаних територіальних громад та надавачів соціальних послуг з питань 

надання таких послуг;  

– забезпечення міжвідомчої співпраці фахівців з метою подальшого 

розвитку та підвищення ефективності надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  
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– удосконалення звітності щодо надання соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО та забезпечення 

її прозорості;  

– формування бази даних щодо надавачів соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО; 

– створення умов для інформування населення про ринок 

соціальних послуг та їх надавачів шляхом забезпечення широкого доступу до 

електронних та друкованих баз даних із застосуванням сучасних 

комп’ютерних технологій та дистанційних форм зв’язку; 

– розроблення механізму  забезпечення реалізації права громадян 

на вибір соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО;  

– удосконалення нормативно-правової та методичної бази для 

забезпечення функціонування соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО;  

– забезпечення широкого інформування громадськості щодо цілей 

та завдань реформування, популяризації стандартів якості та пояснення їх 

ролі в процесі регулювання якості соціальної послуги соціального супроводу 

сімей (осіб), які перебувають у СЖО з боку отримувачів, проведення 

громадського моніторингу якості таких послуг шляхом створення та 

розповсюдження соціальної реклами.  

 

Очікувані результати соціального супроводу сімей (осіб),  

які перебувають у складних життєвих обставинах  

   

Підвищення рівня якості життя та реалізація конституційних прав 

населення шляхом удосконалення системи соціального захисту населення, 

зокрема діяльності ЦСССДМ, створення якісної системи соціальної послуги 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у СЖО для підвищення 

ефективності її функціонування та наближення до потреб отримувачів 

послуги, з метою подолання чи мінімізації СЖО. 
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Міжнародне співробітництво у сфері вдосконалення  

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

 

У контексті реалізації стратегії інтеграції України до Європейського 

співтовариства важливим завданням є приведення національної системи 

соціального захисту у відповідність з європейськими стандартами. Дієвим 

інструментом для цього є міжнародне співробітництво.  

Міжнародне співробітництво у сфері організації та надання соціальних 

послуг, зокрема соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО, повинно бути спрямоване на обмін досвідом практичної 

роботи та науковою інформацією для:  

– упровадження в практику передових методик організації та 

надання якісної соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у СЖО;  

– підготовки та перепідготовки кадрів;  

– удосконалення нормативно-правової бази.  
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