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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ.

ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ І
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Соціально�економічні проблеми
найглибше та наочно проявляються
в соціальній сфері. Соціальний за�
хист населення залишається найваж�
ливішою функцією управління
органів державної влади і місцевого
самоврядування, обумовлює актив�
ну діяльність держави в забезпеченні
та реалізації соціальних гарантій.
Стратегічною метою соціальної сфе�
ри є забезпечення умов повноцінної
життєдіяльності людини, задоволен�
ня її духовних та матеріальних по�
треб.

У СРСР соціальні установи були
орієнтовані на короткострокову
стратегію "виживання". Запрова�
дження економічних реформ в пост�
радянських країнах взагалі та Ук�
раїні зокрема призвело до зміни соці�
альних установ держави у напряму
реалізації нової концепції держав�
ного регулювання соціального роз�
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витку. Особливостями соціальної
політики України в перехідний пері�
од стали пріоритети щодо соціально�
го захисту населення, підвищення
ролі особистого трудового доходу,
формування нового механізму
фінансування та регулювання роз�
витку соціальної сфери [1, с. 264].

Запровадження економічних ре�
форм в Україні обумовлює активну
діяльність держави в забезпеченні й
реалізації соціальних гарантій. За�
безпечення соціальних гарантій по�
требує втручання держави в еко�
номічні процеси з метою компенсації
недоліків суто ринкового механізму.
Державне регулювання соціальною
сферою здійснюється через застосу�
вання відповідних державних інстру�
ментів — ціноутворення, формуван�
ня доходів та заробітної плати зок�
рема, насиченості споживчого рин�
ку, соціальних виплат та допомоги
тощо.

Пріоритетними напрямами соці�
альної політики держави в пере�
хідний період стає підтримка певно�

го рівня життя соціально незахище�
них верств і груп населення: одино�
ких матерів, сімей з дітьми, дітей�
сиріт, пенсіонерів, інвалідів, дітей�
інвалідів, одиноких громадяни похи�
лого віку, громадян, які постражда�
ли від Чорнобильської катастрофи,
ветеранів�військовослужбовців, ма�
лозабезпечених верств населення та
інших категорій громадян.

Недосконалість державного ре�
гулювання соціально�економічних
процесів особливо гостро відчу�
вається в періоди загострення кри�
зових явищ в економіці. Серед голов�
них причин, що ускладнюють вико�
нання державою зобов'язань перед
соціально незахищеними верствами
населення, можна виділити такі:

— спад виробництва;
— погіршення зовнішньоторго�

вельного балансу разом зі збережен�
ням його від'ємного сальдо;

— подальше поглиблення платі�
жної кризи та рівня "тінізації" еко�
номіки;

— зростання рівня заборгова�
ності перед бюджетом;

— низькі обсяги іноземних інве�
стицій;

— зростання внутрішнього бор�
гу держави;

— падіння життєвого рівня;
— загострення проблеми зайня�

тості населення;
— збільшення зовнішнього дер�

жавного боргу України тощо.
Перехідний період в розбудові

системи соціального захисту насе�
лення в Україні можна охарактери�
зувати як становлення ефективної
структури служб соціального захи�
сту населення, а за умов економічної
кризи особливої актуальності набу�
ватиме розвиток їх державних і не�
державних форм власності.

Створення дієвої системи дер�
жавних і недержавних соціальних
служб потребує розробки правил та
механізмів, що забезпечують їх
ефективне функціонування, визна�
чення соціальних норм, нормативно�
правової бази і кадрового забезпе�
чення, регулювання та структури�
зації взаємозв'язків, взаємозалеж�
ності і взаємодії між ними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
ПИТАНЬ

Важливою проблемою зали�
шається недостатня розробленість
теоретичних основ функціонування
соціальних служб в умовах форму�
вання ринку соціальних послуг
(особливо — в умовах економічної
кризи), а також відсутність цілесп�
рямованої науково�обгрунтованої
методології їх становлення і рефор�
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мування. Державні і недержавні
соціальні служби (заклади, агенції,
інституції, організації, установи)
утворюють систему соціального об�
слуговування населення. Вона є
важливим сектором соціальної сфе�
ри, який потребує належного нор�
мативно�правового регулювання, а
також удосконалення технологій
соціальної роботи й розробки ком�
плексу інноваційних заходів для
підтримки соціально вразливих груп
населення.

За останні десятиріччя у біль�
шості країн світу відбулася децент�
ралізація соціального обслуговуван�
ня, тобто розукрупнення стаціонар�
них закладів соціальної і медичної
сфери й наближення послуг до їх
споживачів через створення невели�
ких центрів, будинків, служб, при�
тулків у громадах. Але в Україні си�
стема соціального обслуговування
залишається неоднорідною. Поряд з
принципово новими соціальними
закладами для найбільш вразливих
груп населення функціонують тра�
диційні заклади, що утворились за
патерналістської моделі соціальної
політики і більш не відповідають
оновленому за останні роки змісту
соціальної роботи.

Так, на відміну від України, в США
боротьба з бідністю є законодавчо
закріпленою метою державної полі�
тики. Система підтримки доходів
бідних верств населення складаєть�
ся з двох видів програм. З одного
боку, діють програми соціального
страхування, що відшкодовують
втрати заробітків, пов'язані з вихо�
дом на пенсію або тимчасовим без�
робіттям. З іншого боку, існує безліч
програми державної допомоги, або
державні добродійні програми, що
дозволяють надавати допомогу тим,
хто не може заробляти самостійно,
є непрацездатним або має дітей на
своєму утриманні [2]. Кількість доб�
родійних програм рок від року має
тенденцію до збільшення. Разом з
тим результатом зростання числа
державних добродійних програм
стало створення неповороткої, не�
ефективної бюрократичної системи,
залежної від величезного управлі�
нського апарату. Тільки управлінські
витрати складають дві третини фак�
тичних витрат на програми по бо�
ротьбі з бідністю. Крім того, доб�
родійні програми породжують істот�
ну несправедливість надання допо�
моги залежно від демографічних і
географічних відмінностей, тому що
дані програми контролюються шта�
тами [3]. Американська модель рин�
кової економіки критикується і ка�
надським економістом Д. Гелбрей�
том, який стверджує, що в амери�
канській ринковій системі дуже мало

ресурсів йде на розвиток суспільно�
го сектора, тоді як приватний сектор
домінує, внаслідок чого виникає си�
туація приватного достатку і загаль�
ної убогості [4].

Аналізуючи становлення ринко�
вих відносин в системі соціального
захисту населення в Україні, зміну
статусу попередніх соціальних
інститутів, розвиток муніципальних
системи державних і недержавних
соціальних служб, виникнення сис�
теми приватних державних і недер�
жавних соціальних служб і узагаль�
нюючи зарубіжний досвід, можна
зробити висновок, що підхід до ре�
формування системи державних і
недержавних соціальних служб, пе�
ред усе, повинен базуватися на ос�
нові розробки теоретичних основ
функціонування соціальних служб в
умовах формування ринку соціаль�
них послуг на підставі системного
аналізу і синтезу.

Загальна мета статті полягає в
обгрунтування доцільності застосу�
вання системного  підходу в дослі�
дженні соціальних служб.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Існуюча методологія управління
соціальними об'єктами базується на
аналітичному підході. Вирішення
проблеми відбувається через посту�
пове її виокремлення на складові ча�
стини, а далі — для кожної складо�
вої відбувається окремий пошук най�
кращих шляхів вирішення, на�
прикінці результати даних автоном�
них зусиль збираються в "вирішення"
загальної проблеми. Недоліком да�
ного підходу щодо управління соц�
іальними об'єктами є необхідність в
координації поведінки складових
частин, і часто встановлюються су�
перечливі показники ефективності
частин щодо їх співвідношення одна
до одної. Функціонування цілого
зводиться до суми функціонування
його частин.

Системний підхід в управлінні
соціальними об'єктами припускає
дослідження системи через її роз�
виток в систему вищого порядку, що
може обхоплювати всю систему, в
якій досліджувані соціальні об'єкти
є одними з її елементів. Для систе�
ми державних і недержавних соц�
іальних служб обхоплюючою систе�
мою є система соціального захисту
населення, для якої, у свою чергу,
обхоплюючою системою є соціаль�
на сфера з відповідними елемента�
ми — наукою, освітою, охороною
здоров'я, соціальним захистом на�
селення тощо.

З методологічного погляду соці�

альні служби є організаційною фор�
мою соціальної роботи, оскільки
саме вони здійснюють практичну
соціальну роботу, в них працюють
соціальні працівники. До системи
соціальних служб відносяться
підприємства, установи та органі�
зації різних форм власності і відом�
чої підпорядкованості, а також гро�
мадяни, які надають соціальні послу�
ги особам, що перебувають у склад�
них життєвих обставинах і потребу�
ють сторонньої допомоги.

Соціальні служби організовані
за відомчим або територіальним
принципом. Відомчі заклади є части�
ною територіальної мережі системи
соціального обслуговування, але не
завжди інтегровані в неї. Відчутну
роль у становленні системи соціаль�
ного обслуговування відіграє соці�
альна політика, яка визначає умови
функціонування соціальних служб,
спрямованість соціального захисту
вразливих груп населення.

Розширення кола учасників соці�
ального захисту населення по верти�
калі за рахунок сусідніх рівнів струк�
тури управління і можливе попов�
нення їх числа по горизонталі за ра�
хунок залучення учасників суміжних
інститутів здійснюється для досяг�
нення стратегічної мети соціально�
го захисту населення. Стратегічна
мета соціального захисту населення
— здійснення інтеграції і реінтег�
рації осіб з обмеженням життєдіяль�
ності для підтримки їх гідного спо�
собу життя шляхом надання медич�
ної, соціальної, професійної реабіл�
ітації. Гідне життя і вільний розви�
ток людини гарантується Конститу�
цією України [5]. Досягнення вказа�
ної стратегічної мети соціального
захисту населення проводиться по�
етапно. На сучасному етапі держа�
вою сформульовані пріоритетні цілі
соціального захисту населення на
середньострокову перспективу, це:
пом'якшення негативних наслідків
бідності, зниження соціальної не�
рівності, запобігання соціальному
утриманству.

З метою реалізації поставлених
державою цілей необхідно й можли�
во використовувати системний під�
хід. Системний підхід при верти�
кальній організації управління і кон�
тролю системи державних і недер�
жавних соціальних служб дозволяє
створити єдиний економічний, пра�
вовий і нормативний простір з метою
забезпечення відповідності законо�
давству всіх рівнів державного уп�
равління. Системний підхід також
означає урахування всіх взаємо�
зв'язків, вивчення окремих струк�
турних частин, виявлення ролі кож�
ної з них в загальному процесі фун�
кціонування системи і, навпаки, ви�
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явлення взаємодії окремих елементів
системи в цілому.

Так, до функцій центральних
органів державної влади відносять�
ся розробка правових основ соціаль�
ної допомоги і обслуговування, ство�
рення нормативної бази і механізмів
її реалізації, контроль здійснення
правових основ надання соціальній
допомоги і обслуговування, а також
контроль виконання нормативної
бази та механізмів її реалізації. До
функцій місцевих органів державної
влади відносяться визначення роз�
мірів і видів соціальної допомоги і
обслуговування, розробка додатко�
вих умов отримання соціальної до�
помоги і обслуговування. Функціями
органів місцевого самоврядування є
надання соціальній допомоги і об�
слуговування через діяльність систе�
ми державних і недержавних соці�
альних служб державної і недержав�
ної форм власності.

В Україні функціонують два на�
прями боротьби з бідністю і підтрим�
ки осіб з обмеженням життєдіяль�
ності — соціальний захист населен�
ня і соціальне забезпечення. Важли�
вою державною функцією як і рані�
ше залишається соціальне забезпе�
чення, завдяки якому держава здійс�
нює гарантовані та нормовані випла�
ти громадянам. Соціально�еко�
номічні відносини точніше відобра�
жають ринкові процеси попиту і про�
позиції соціальних послуг, оскільки
потенційні споживачі соціальних
послуг можуть бути згруповані за
певними загальними демографічни�
ми та економічними характеристика�
ми, наприклад, рівнем доходу, віком,
характером роботи, яку вони вико�
нують (фахівці, робочі) тощо. Само�
стійними блоками соціального захи�
сту населення є соціальна допомога
і соціальне обслуговування.

Соціальна допомога — це надан�
ня малозабезпеченим сім'ям або мало�
забезпеченим громадянам, що прожи�
вають самотньо, за рахунок коштів
відповідних бюджетів держави соц�
іальної допомоги у формі субсидій,
компенсацій, життєво необхідних то�
варів. Соціальна допомога надається
з метою підтримки рівня життя мало�
забезпечених родин, а також малоза�
безпечених громадян, що проживають
самотньо, й середній прибуток яких є
нижчим за прожитковий мінімум,
встановлений Законом України [6].

Соціальне обслуговування — си�
стема соціальних заходів, яка перед�
бачає сприяння, підтримку і послу�
ги, що надають соціальні служби ок�
ремим особам чи групам населення
для подолання або пом'якшення
життєвих труднощів, підтримки їх
соціального статусу та повноцінної
життєдіяльності [7].

Важка життєва ситуація — це
ситуація, об'єктивно зашкоджуюча
життєдіяльності громадянина (інва�
лідність; нездатність до самообслу�
говування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, осиротінням, без�
доглядністю; малозабезпеченість;
безробіття; відсутність певного
місця проживання; конфлікти і
жорстоке поводження в сім'ї, само�
та тощо), яку він не може подолати
самостійно. Соціальна допомога і
соціальне обслуговування щодо на�
дання соціальної підтримки грома�
дянам надаються понад гарантова�
не державою соціальне забезпечен�
ня. Соціальне обслуговування —
різновид соціальної діяльності,
здійснюваний переважно через ме�
режу соціальних служб, які взаємо�
діють між собою задля досягнення
проміжних і кінцевих цілей надан�
ня клієнтам соціальних послуг.

У Законах України "Про соці�
альні послуги" та "Про соціальну ро�
боту з дітьми та молоддю" соціальне
обслуговування розглядається як
система соціальних заходів, що пе�
редбачають надання послуг з боку
соціальних служб окремим особам
або групам населення для подолан�
ня чи пом'якшення життєвих труд�
нощів, підтримку їхнього соціально�
го статусу та повноцінної життєді�
яльності соціальної служби [7], а та�
кож роботу, спрямовану на задово�
лення потреб, що забезпечує гармо�
нійний та різнобічний розвиток дітей
і молоді, шляхом надання соціальної
допомоги та різноманітних соціаль�
них послуг [8].

До функцій соціального обслу�
говування відносяться: запобігання
виникненню соціальних ризиків, їх
повторенню чи загостренню (про�
філактична); відновлення соціаль�
них функцій індивіда, приведення
індивідуальної чи колективної пове�
дінки у відповідність із загальновиз�
наними суспільними правилами і
нормами (соціально�реабілітацій�
на); соціальний супровід і догляд на
дому (соціальний патронаж); спри�
яння пристосуванню людини або
групи людей до нового соціального
середовища (адаптаційна); безпека
клієнта та інших людей, зниження
соціальних ризиків, здійснення соц�
іального контролю (соціально�гу�
маністична); сприяння самореалі�
зації та самоактуалізації людини,
розвитку її потенціалу і внутрішніх
ресурсів (особистісно�гуманістич�
на).

Соціальне обслуговування і со�
ціальна допомога як системи, харак�
теризуються динамікою існування
(прогресом та регресом) соціальних
служб, їх взаємодією з органами вла�
ди та населенням; формами органі�

зації надання послуг, технологіями
та функціями соціальних служб;
фінансово�матеріальним забезпе�
ченням; кадровим забезпеченням і
рівнем професійності персоналу;
сформованістю нормативно�право�
вого поля; ступенем ефективності
соціальних послуг.

Соціальна допомога і соціальне
обслуговування реалізуються через
діяльність системи державних і не�
державних соціальних служб, що є
інститутами системи соціального за�
хисту населення.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
При створенні і розвитку систе�

ми державних і недержавних соці�
альних служб необхідно враховува�
ти принципи раціонального співвід�
ношення обов'язків та відповідаль�
ності соціальних служб, єдність соц�
іально�економічного простору в ме�
жах функціонування органів дер�
жавної влади різних рівнів, поєднан�
ня державних, регіональних і муні�
ципальних інтересів, а також засто�
совувати інноваційний підхід до
рівномірності розміщення держав�
них і недержавних соціальних служб
з метою поліпшення територіальної
доступності соціальних послуг, їх
логістику.
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