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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах економічної, політичної та соці-

альної нестабільності в Україні постає проблема щодо
необхідності розробки та якісного аналізу нинішнього
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У статі розглянуто аналіз нинішнього стану організації та надання соціальної послуги соці-

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

що 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 складних життєвих обставинах. Установлено, що ефективність соціальної

роботи з сім'ями (особами), які опинилися у складних життєвих обставинах, багато у чому за-

лежить від правильного вибору форм і методів роботи з ними. Наголошено, що змiни у

суспiльствi змушують вести пошуки нових форм i методiв роботи у соцiальнiй сферi, реформу-

вати органiзацiйну структуру системи державного управлiння з метою впровадження дiєвих

заходiв, спрямованих на ефективне забезпечення та реалiзацiю здійснення соціального суп-

роводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Доведено необхідність

формування та впровадження нових пiдходів до соціального супроводу, де змiниться роль дер-

жави, зокрема набудуть розвитку новi державні iнституції (інститути громадянського суспіль-

ства) щодо соцiального захисту.

The article analyzes the current state of organization and provision of social services for social

support of families (individuals) who are in difficult living conditions. It is noted that in the conditions

of reforming the system of public administration and social protection of the population special

attention is paid to the organization of social work with families, children and young people who are

in difficult living conditions. It has been established that the effectiveness of social work with families

(individuals) in difficult life circumstances depends in many ways on the right choice of forms and

methods of working with them. It is stressed that changes in the society are forcing to search for new

forms and methods of work in the social sphere, to reform the organizational structure of the system

of state administration in order to take practical measures aimed at the effective provision and

implementation of the social support of families (individuals) who are in difficult living conditions.

The necessity of formation and introduction of new approaches to social support, where the role of

the state will change, will be proved, in particular, new state institutions (civil society institutes) will

develop on social protection.
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стану організації та надання соціальної послуги соціаль-
ного супроводу сімей (осіб), які перебувають у склад-
них життєвих обставинах. Перш за все це стосується
сімей із найуразливіших категорій населення, оскільки
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відсоток таких сімей (осіб), що потребують сторонньої
допомоги, постійно збільшується.

В умовах реформування системи державного управ-
ління та соціального захисту населення особливої ува-
ги набуває питання організації соціальної роботи з сім'я-
ми, дітьми та молоддю, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах. Ефективність соціальної роботи з
сім'ями (особами), які опинилися у складних життєвих
обставинах, багато у чому залежить від правильного
вибору форм і методів роботи з ними.

Отже, забезпечення якості та підвищення ефектив-
ності надання соціальних послуг вразливим групам на-
селення, та запровадження механізмів державного ре-
гулювання здійснення соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обстави-
нах визначає необхідність розширення сфери їх засто-
сування у галузі науки державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

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, В.Д. Бакуменко, М.М. Білинська,
Ю.М. Бондаренко, Н. Борецька, Н. Власенко, О.С. Вла-
сюк, І. Гнибіденко, В.П. Гошовська, К.В. Денисенко,
І.П. Дацюк, О. Дікової-Фаворська, І. Калачова, А. Ко-
лота, М.В. Кравченко, С.Г. Кузьменко, С.К. Корнієнко,
І. Курило, І.В. Рудкевич, О.Ю. Лебединська, В.В. Лав-
рухін, В.О. Лактінов, Е. Лібанова, О.О. Мордань,
В.В. Мамонова, І.В. Матюрін, К.С. Міщенко, Л.Ю. Нови-
кова, О. Палій, О. Піщуліна, С.Л. Процюк, В.В. Собчен-
ко, Ю. Саєнко, В.А. Скуратівський, Н.Д. Тимчишина,
В.П. Трощинський, А.А. Халецька, Ю.Д. Юрченко, І.І.
Хожило, Ю.П. Харченко, І.М. Шурма та ін.

Водночас досліджень, у яких із позицій системного
підходу розглянуто державно-управлінські аспекти ком-
плексної проблеми надання соціальних послуг вразли-
вим групам населення у цілому та механізмів держав-
ного регулювання здійснення соціального супроводу
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих об-
ставинах зокрема, практично немає.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення актуальних питань здійс-

нення соціального супроводу сімей (осіб), які перебу-
вають у складних життєвих обставинах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз наукових досліджень щодо державного ре-
гулювання здійснення соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обстави-
нах свідчить про існування різних підходів до надання
соціальної послуги. Зокрема пріоритетним завданням є
аналіз та запровадження механізмів державного регу-
лювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб),
які перебувають у складних життєвих обставинах.

Поряд з управлiнням економiчними системами i яви-
щами, нормальне функцiонування та розвиток суспiль-
ства вимагає управлiння соцiальними системами i про-

цесами, що протiкають в однiй з основних його сфер —
соціальній.

Практичне втiлення соцiальної полiтики здiйс-
нюється через соцiальну роботу професiоналiв, гро-
мадських та соцiальних iнститутiв. Найважливiшою ме-
тою соцiальної полiтики є забезпечення бiльш повного
задоволення членами суспiльства своїх життєвих по-
треб, оскiльки саме з цього приводу в першу чергу скла-
даються соцiальнi вiдносини, i саме на цiй основi вiдбу-
вається соцiальне вiдтворення суспiльних груп та
індивідів [6]. При цьому, коли мова йде про забезпечен-
ня життєвих потреб людей у рамках здiйснення
соцiальної полiтики та забезпечення потреб сімей (осіб),
які перебувають у складних життєвих обставинах, маєть-
ся на увазi їхнє задоволення шляхом надання соціаль-
ної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах.

Тому змiни у суспiльствi змушують вести пошуки
нових форм i методiв роботи у соцiальнiй сферi, рефор-
мувати органiзацiйну структуру системи державного
управлiння з метою вжиття дiєвих заходiв, спрямова-
них на ефективне забезпечення та реалiзацiю здійснен-
ня соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають
у складних життєвих обставинах.

У цілому слід пам'ятати, що соціальна робота як вид
суспільної діяльності покликана виконувати низку над-
звичайно важливих завдань, серед яких є здійснення
соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах.

Актуальність наукової публікації зумовлена на-
буттям чинності наказу Міністерства соціальної політи-
ки України від 31 березня 2016 р. № 318 "Про затверд-
ження Державного стандарту соціального супроводу
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих об-
ставинах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції Ук-
раїни 22 квітня 2016 р. за № 621/28751 [1], у якому заз-
начено що Державний стандарт застосовується для:
організації та здійснення соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обстави-
нах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати
негативний вплив цих обставин; здійснення моніторин-
гу та контролю за якістю надання такої соціальної по-
слуги [1].

Також у цьому наказі визначено зміст, обсяг, умови
та порядок надання соціальної послуги соціального суп-
роводу сімей (осіб), які перебувають у складних життє-
вих обставинах, показники її якості для суб'єктів усіх
форм власності та господарювання, які надають цю по-
слугу з метою подолання чи мінімізації негативних
наслідків складних життєвих обставин, у яких перебу-
ває сім'я (особа).

Зазначимо, що сьогодні вкрай необхідною і важли-
вою є соціальна робота з конкретними групами клієнтів
з урахуванням специфіки кожної групи, зокрема, в Дер-
жавному стандарті визначено термін "складні життєві
обставини" — обставини, виявлені за результатами оцін-
ки потреб, внаслідок яких сім'ї (особи) не можуть само-
стійно піклуватися про особисте/сімейне життя та бра-
ти участь у суспільному житті [1].

Відповідно соціальна послуга соціального супрово-
ду сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах — це комплекс заходів, що передбачає
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оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних
проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримува-
ча послуги з метою моніторингу виконання поставлених
завдань, сприяння в отриманні інших послуг, допомогу
в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння ке-
рувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямова-
них на подолання чи мінімізацію складних життєвих
обставин [1].

Водночас термін "складні життєві обставини",
визначений Законом України "Про соціальні послу-
ги" від 19 червня 2003 р. № 966-IV [2], у якому зазна-
чено, що складні життєві обставини — це обставини,
спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соц-
іальним становищем, життєвими звичками і способом
життя, внаслідок яких особа частково або повністю
не має (не набула або втратила) здатності чи можли-
вості самостійно піклуватися про особисте (сімейне)
життя та брати участь у суспільному житті, вміщує
значно ширший перелік життєвих обставин, що пору-
шують нормальну життєдіяльність особи. Тобто про-
стежується невідповідність між термінологією та кри-
теріями, які визначають сім'ї (особи), які перебува-
ють у складних життєвих обставинах і є об'єктом
діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді.

Однак сьогодні ми маємо чітко визначений перелік
обставин, які класифікують сім'ї (особи), які перебува-
ють у складних життєвих обставинах та потребують
здійснення соціального супроводу.

Зокрема, до сімей (осіб), які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, належать сім'ї (особи), які не
можуть самостійно подолати або мінімізувати негатив-
ний вплив, зокрема, таких обставин [4]:

— жорстоке поводження з дитиною в сім'ї; відсут-
ність постійного місця роботи у працездатних членів сім'ї
(особи);

— відсутність житла, призначеного та придатного
для проживання; відбування покарання у виді обмежен-
ня 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 (у
тому числі дітей), вроджені вади фізичного та психічно-
го розвитку, малозабезпеченість, безробіття одного з
членів сім'ї (особи), що негативно впливає на виконан-
ня батьківських обов'язків, призводить до неналежно-
го утримання дитини та догляду за нею;

— спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім'ї
(особа) частково або повністю не має здатності чи мож-
ливості самостійно піклуватися про особисте життя та
брати участь у суспільному житті;

—  ухиляння батьків від виконання обов'язків з ви-
ховання дитини; відібрання у батьків дитини без позбав-
лення батьківських прав; стихійне лихо; дискримінація
осіб та/або груп осіб.

До потенційних отримувачів соціальних послуг на-
лежать сім'ї:

1) членами яких є:
— одинока матір (батько);
— діти, розлучені із сім'єю, які не є громадянами

України і заявили про намір звернутися до компетент-
них органів із заявою про визнання біженцем;

—  інваліди та діти-інваліди; особи, у тому числі діти,
які постраждали від насильства, жорстокого поводжен-
ня та торгівлі людьми;

— батьки, у яких діти відібрані без позбавлення
батьківських прав;

— батьки, які подали заяву про розлучення або пе-
ребувають у процесі розлучення;

—  батьки — трудові мігранти; засуджені до покаран-
ня у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк, або особи, що повернулися з місць позбавлення волі
або перебувають у місцях попереднього ув'язнення;

2) опікунів (піклувальників) дітей, розлучених із
сім'єю;

3) у яких діти перебувають в інтернатних закладах
або оформляються до них;

4) що виявили намір відмовитися від новонародже-
ної дитини [4].

Таким чином, діяльність здійснення соціального су-
проводу сімей (осіб), які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах та сприяння подоланню сім'ями (осо-
бами) складних життєвих обставин виступає в сучасних
умовах невід'ємною складовою системи державного
регулювання соціальних процесів.

Визначення організаційних і правових засад со-
ціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, що заз-
начені в Законі України "Про соціальну роботу з сім'я-
ми, дітьми та молоддю" від 21 червня 2001 р. № 2558-III
[3], надають важливого значення в здійсненні соціаль-
ного супроводу сімей (осіб), які перебувають у склад-
них життєвих обставинах. У Законі йдеться про те, що
соціальний супровід — вид соціальної роботи, спрямо-
ваної на здійснення соціальних опіки, допомоги та пат-
ронажу соціально незахищених категорій дітей та мо-
лоді з метою подолання життєвих труднощів, збережен-
ня, підвищення їх соціального статусу [3].

 Однак у Державному стандарті визначено, що со-
ціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах — це ком-
плекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначен-
ня шляхів вирішення основних проблем, регулярні
зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою
моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння
у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні зна-
чення дій та/або розвиток вміння керувати ними, на-
вчання та розвиток навичок, спрямованих на подолан-
ня чи мінімізацію складних життєвих обставин [1].

Проаналізувавши законодавчу та нормативно-пра-
вову базу з питань державного регулювання здійснен-
ня соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають
у складних життєвих обставинах, нами виявлено деякі
істотні відмінності у визначені понять. Однак загальні
підходи щодо організації та надання соціальної послу-
ги соціального супроводу чітко визначені наказом
Міністерства соціальної політики України від 31 берез-
ня 2016 р. № 318 "Про затвердження Державного стан-
дарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебу-
вають у складних життєвих обставинах", зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за
№ 621/28751 [1], та відповідно до "Порядку виявлення
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих об-
ставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу таких сімей (осіб)", затвердже-



Інвестиції: практика та досвід № 16/2018136

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ного постановою Кабінету Міністрів України від 21 лис-
топада 2013 р. № 896 [4].

Основний Закон України визнав людину найвищою
соцiальною цiннiстю, а обов'язком держави — утверд-
ження i забезпечення її прав та свобод [5]. Тому під час
здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, визначено
принципи надання соціальної послуги соціального суп-
роводу, зокрема: доступність соціальної послуги; неза-
лежність отримувача соціальної послуги; захист та без-
пека отримувачів соціальної послуги; конфіденційність
інформації [1].

Наголошуємо, що керуючись Законом України "Про
соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21
червня 2001 р. № 2558-III [3], здійснення соціальної ро-
боти з сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема соціальної
послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебу-
вають у складних життєвих обставинах покладаються на
центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відпо-
відних рівнів. Основною метою їх діяльності 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 складних життєвих
обставинах та потребують сторонної допомоги;

—  забезпечення ефективного функціонування
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
діяльності фахівців із соціальної роботи;

—  науково-методичне та інформаційне забезпечен-
ня діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді області, організація підготовки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації спеціалістів [3].

Також постановою Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Загального положення про центр соці-
альних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 01 серпня
2013 р. № 573 [7] визначено, що центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді — це спеціальний заклад, що
проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молод-
дю, які перебувають у складних життєвих обставинах
та потребують сторонньої допомоги.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що питан-

ня органiзацiї та здiйснення соціального супроводу
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих об-
ставинах, не є новими в дiяльностi нашої держави. Але
в умовах економічної, політичної та соціальної неста-
більності в Україні є необхідність формування та впро-
вадження нових пiдходів до соціального супроводу, де
змiниться роль держави, а саме набудуть розвитку новi
державні iнституції (інститути громадянського суспіль-
ства) щодо соцiального захисту.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема-
тики є, на наш погляд дослідження питань механізмів
державного регулювання здійснення соціального су-
проводу сімей (осіб), які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах.
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