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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах суспільно-політичної та економічної неста-

більності в Україні сім'я зазнає істотних змін, що впли-
вають на її нормальне та повноцінне функціонування.
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У статті висвітлено зарубіжний досвід становлення, організації та правового забезпечення систе-

ми соціального захисту. Головну увагу зосереджено на особливостях соціального захисту сімей (осіб),
які перебувають у складних життєвих обставинах у країнах Європи та США. Зазначено, що в умовах

реформування системи державного управління та соціального захисту населення, особливої уваги

набуває питання вивчення та аналізу зарубіжного досвіду з метою вдосконалення системи надання

соціальних послуг в Україні. Здійснено аналіз, систематизацію, порівняння, узагальнення та зістав-

лення наукових поглядів щодо адміністративно-правовового регулювання соціального обслуговування

та контролю в зарубіжних країнах. Наголошено, що змiни у суспiльствi змушують вести пошуки ефек-

тивних механізмів надання комплексної соціальної допомоги сім'ям (особам), залежно від індивіду-

альних потреб і ресурсів. З цією метою охарактеризовано досвід розвинених країн, таких як Франція,

Німеччина, Великобританія, Італія та США. Доведено, що в розвинених країнах світу соціальна сфера

є одним із пріоритетних напрямків державної політики, важливим проявом якої виступає надання гро-

мадянам, які потребують соціальної підтримки, найбільшого сприяння та забезпечення соціальними

послугами. Узагальнено закордонний досвід надання соціальних послуг, який варто враховувати для

подальшого вдосконалення інституту соціальних послуг в Україні.

The article deals with the foreign experience of formation, organization and legal support of social

protection systems. The main focus is on the peculiarities of social protection of families (individuals) who

are in difficult living conditions in Europe and the USA. It is noted that in the conditions of reforming the

system of public administration and social protection of the population, the issue of studying and analyzing

foreign experience with the purpose of improving the system of provision of social services in Ukraine is

becoming more acute. The analysis, systematization, comparison, generalization and comparison of
scientific views on the administrative and legal regulation of social services and control in foreign countries

is carried out. It is stressed that changes in the society force the search for effective mechanisms for

providing comprehensive social assistance to families (individuals), depending on individual needs and

resources. For this purpose, experience of developed countries such as France, Germany, Great Britain,

Italy and the United States has been characterized. It is proved that in the developed countries of the world

the social sphere is one of the priority directions of the state policy, the important manifestation of which is

the provision of the citizens who need social support, the greatest assistance and provision of social services.

The foreign experience of providing social services is summarized, which should be taken into account for

the further improvement of the Institute of Social Services in Ukraine.
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життєвих обставинах, соціальні послуги.
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До актуальних проблем, з якими зустрічається сучасна
українська сім'я, належать: збільшення кількості роз-
лучень, падіння престижу традиційного шлюбу, супе-
речність між чоловічою і жіночою ролями в сім'ї, між
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ролями професійними і сімейними, малозабезпеченість,
безробіття, низька згуртованість сімейної групи, послаб-
лення зв'язків із старшим поколінням, масова бездіт-
ність чи малодітність, народження дітей поза шлюбом,
зниження виховного й соціалізуючого потенціалу [1, c.
11].

Забезпечення соціальної безпеки та гарантування
надання соціальних послуг сім'ям (особам), що потре-
бують підтримки, є однією з ключових завдань соціаль-
ної 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 за-
безпечення якості та рівня життя, регульовані загаль-
нодержавною соціальною політикою. Світовий досвід
вказує на те, що без активної регулюючої ролі держави
не може бути ефективної, соціально орієнтованої рин-
кової економіки та дієвості забезпечення соціальної
безпеки країни. Зважаючи на це актуальним є здійснен-
ня аналізу зарубіжного досвіду щодо надання соціаль-
них послуг, соціального супроводу сімей (осіб), які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До розгляду деяких аспектів соціального захисту
населення розвинених країн зверталися вітчизняні та за-
рубіжні науковці, такі як: В. Антропов, М. Кашуба,
Р. Корнюшина, Л. Смола,В. Чепінога, Г. Еспін, Андер-
сен, А. Розеншон та ін., зокрема увага в їх роботах при-
ділялася соціальній політиці у сфері соціального захис-
ту населення.

Однак зазначена проблематика щодо аналізу зару-
біжного досвіду здійснення соціальної роботи та забез-
печення вразливої категорії населення соціальними по-
слугами й досі залишається не достатньо вивченою.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду, який

варто враховувати для подальшого вдосконалення
інституту соціальних послуг в Україні та важливого
аспекту визначення подальших шляхів розвитку надан-
ня соціальних послуг та здійснення соціального супро-
воду сімей (осіб), які потребують допомоги.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система соціального захисту сімей (осіб), які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, виступає од-
ним з інститутів реалізації соціально-економічної полі-
тики, мета якої полягає у забезпеченні соціальної ста-
більності і розвитку суспільства. Для досягнення цієї
мети необхідним є наявність дієвого механізму соціаль-
ного захисту.

Повноцінна та ефективна система соціального захи-
сту забезпечує: гідне соціальне існування особи, повагу
до її честі і гідності; всебічний обсяг використання систе-
ми соціального простору; обгрунтований та законодав-
чо закріплений розподіл соціальних послуг, виплат і пільг
в межах створеної системи; забезпечення ефективності
функціонування закладів соціального захисту.

З метою вирішення поставлених завдань створюєть-
ся державна система, яка включає законодавче, право-
ве та організаційне забезпечення її існування, систему
органів різних рівнів, контроль за їх діяльністю, держав-
не фінансування визначених програм, залучення гро-
мадськості до участі у системі соціального захисту гро-
мадськості через громадські організації, фонди, неуря-
дові і міжнародні фонди.

Вивчення досвіду зарубіжних країн має для Украї-
ни важливе значення для розбудови власної системи
соціального захисту.

На сторінках наукових джерел зазначена проблема
ще не отримала цілісного висвітлення. Світовий досвід
переконливо свідчить, що налагодженість відносин у
соціальній сфері не лише підвищує рівень існування лю-
дини в суспільстві, а й багато в чому формує її ставлен-
ня до держави та процесів, які в ній відбуваються. Вод-
ночас 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 су-
часному світі.

Слід зазначити, що соціальна сфера в окремих краї-
нах має певні особливості надання соціальних послуг
не лише з позицій врахування їх кількісних та якісних
характеристик, а й з урахуванням ступеня державного
регулювання.

Під час аналізу системи і особливостей надання со-
ціальних послуг, зокрема і здійснення соціального су-
проводу сімей (осіб), які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах, привертає увагу насамперед досвід
розвинених країн, як Франція, Німеччина, Великобри-
танія та Італія, оскільки ці країни не лише входять до
тридцяти країн із найвищим рівнем соціального розвит-
ку, а є також європейськими, що важливо враховувати
з огляду на посилення євроінтеграційних тенденцій су-
часної України. Також у статті наведено аналіз здійснен-
ня соціальних послуг в США.

О. Березін, М. Безпарточний та Л. Нікілєва визначи-
ли особливості французької системи соціального захи-
сту населення, до яких віднесли розгалужену систему
професійно-галузевих схем соціального страхування,
розвинену систему родинних виплат, яка стала резуль-
татом тривалої еволюції, значну роль додаткових сис-
тем соціального захисту, особливо у сфері пенсійного
й медичного страхування [2, c. 50—51].

У Франції соціальні послуги надаються за такими
напрямами: сфера охорони здоров'я (охорона здоро-
в'я матері й дитини, служби допомоги в хатній роботі,
установи для людей з обмеженими можливостями),
освіта (соціальне забезпечення в школах: сестри-до-
глядальниці й няні, соціальні працівники й психологи,
соціальні послуги при університетах), правосуддя (служ-
би соціальних послуг та установи для правопорушників,
ув'язнених і їх сімей), молодь і спорт (центри дозвілля,
літні табори відпочинку тощо), містобудування й муні-
ципалітети, сільськогосподарські кооперативи, а також
трудова й професійна підготовка [3, c. 204].

У Франції існує державна програма "Велика сім'я",
яка адресована багатодітним сім'ям. Ця програма існує
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з 1921 року і в рамках загальної державної політики по
стимулюванню народжуваності пропонує багатодітним
сім'ям субсидування і пільги. Багатодітним сім'ям нада-
ються податкові пільги [14]. Для дітей до шести років
сім'ям надається матеріальна допомога для замовлен-
ня послуг вихователя [15].

Отже, у Франції соціальне обслуговування є одним
із найперспективніших напрямів соціального захисту на-
селення. У цій країні має місце розгалужена система
соціального обслуговування зі значним переліком со-
ціальних послуг, які можуть отримувати громадяни в
різних сферах суспільного життя (охорона здоров'я,
освіта, правосуддя, спорт, трудова та професійна підго-
товка).

Варто зазначити, що у Франції врегулювано питан-
ня співвідношення ролі держави й недержавних інсти-
туцій у наданні соціальних послуг та контрою за їх якіс-
тю. Звернувши увагу на досвід Франції, можна побачи-
ти, що управління у сфері соціального обслуговування
в цій країні здійснюється на загальнодержавному рівні
двома міністерствами — Міністерством соціальних
відносин і солідарності та Міністерством охорони здо-
ров'я, зі справ сім'ї та інвалідів Франції [24]. Аналізую-
чи 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 міжмі-
ністерських комітетів. На місцевому рівні дії органів са-
моврядування в регіонах, департаментах і муніципалі-
тетах 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 уп-
равляють наданням соціальних послуг за фінансової
підтримки органів держави [3, c. 204—205]. При цьому
на сьогодні саме громадські організації є провідними
суб'єктами надання соціальних послуг у Франції, а прин-
цип децентралізації є одним із провідних у сфері со-
ціального обслуговування.

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 допомо-
га на харчування у вигляді одноразових виплат, ремонт
одягу, білизни та взуття, закупівля пального для окре-
мих опалювальних приладів, надання спеціальних
освітніх ресурсів для студентів, ремонт побутових при-
ладів, догляд за квартирою [4].

Зауважимо, що, крім вищевказаного закону, нор-
мативну основу надання соціальних послуг у Німеччині
складають Федеральний закон про соціальну допомо-
гу, Акт про благополуччя дітей і молоді та Закон про
осіб з обмеженими можливостями [5, c. 221].

Враховуючи положення вказаних законодавчих
актів, можна визначити такі види соціальних послуг у
Німеччині: послуги із соціального страхування (наприк-
лад, у зв'язку з безробіттям, пенсійне й медичне), по-
слуги з надання соціальних допомог (у вигляді виплат
для непрацездатних осіб, а також інших громадян, які
не мають права на виплати у зв'язку з непрацездатні-
стю, та інших прав на отримання певного доходу), по-

слуги із соціальної підтримки окремих верств населен-
ня, зокрема сімей із дітьми, жертв війни, інвалідів та
ряду інших категорій громадян [6, c. 509].

Аналізуючи формування систем соціального захи-
сту Німеччини, з'ясовано, що заходи інституту допомо-
ги сім'ям (особам), молоді, дітям здійснюють у Німеч-
чині державні й громадські організації, які тісно співпра-
цюють 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 ком-
петенцій місцевих органів, що надає перевагу недержав-
ним організаціям перед державними [16, с. 212]. У
Німеччині до надання соціальних послуг часто залуча-
ються волонтерські організації, які не мають офіційно-
го статусу [5, c. 220].

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 органі-
зації, а для об'єктів цих послуг існує право добро-
вільності й вибору [17, с. 72].

Інші завдання інституту допомоги молоді, які перед-
бачають, наприклад, надання притулку неповнолітнім,
вилучення їх з сім'ї при загрозі небезпеки, захист
прийомних дітей, посередництво в процесі усиновлен-
ня тощо, реалізують переважно державні 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 соціаль-
них родинах впродовж дня та в дитячих закладах ден-
ного перебування; допомога у вихованні та інші послу-
ги. Ці послуги безпосередньо стосуються сімейного ви-
ховання, 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, не-
одружена пара з дітьми, або ж діти, які виховуються
близькими родичами [18, c. 71—73].

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 лю-
дей, що знаходяться в різних життєвих ситуаціях. До них
належать: сімейна освіта (готує молодих людей до под-
ружніх відносин та спільного життя з дітьми, до співпраці
з дитячим садком, групою продовженого дня, соціаль-
ною 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) [19, c. 238].

Ці форми допомоги сім'ї надають переважно гро-
мадські організації, а місцеві державні органи допомо-
ги молоді приймають рішення щодо виду та рівня допо-
моги, несуть фінансову відповідальність за їх здійснен-
ня.
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З 1993 року консультаційні послуги надаються ро-
динам безкоштовно, на інші послуги встановлюється
оплата, від якої сім'ї можуть бути частково або повністю
звільнені, якщо це їм не під силу.

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 сімей-
ного співжиття, особливо у конфліктних чи кризових
ситуаціях; підтримка батьків-одинаків; допомога при
народженні позашлюбних дітей; консультування та
підтримка щодо налагодження контактів дитини з обо-
ма батьками й іншими членами родини; забезпечення,
при потребі, матерів одиночок, що виховують дитину до
шести років, місцем у так званих закладах матері та ди-
тини (форма спільного проживання під наглядом); пат-
ронаж та надання допомоги дитині в скрутному стано-
вищі [18, c. 78—80].

На відміну від усіх інших послуг восьмої книги Соці-
ального Кодексу Німеччини допомога сім'ям (особам),
що опинилися в складних життєвих обставинах, харак-
теризується 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 соціа-
лізуючих умов, щоб гарантувати належний розвиток
неповнолітнього. Допомога у вирішенні проблем сім'ї,
передбачає кваліфіковану підтримку сімей та її окре-
мих членів у складних життєвих ситуаціях. Доступ до цих
послуг здійснюється, як правило, через Загальну со-
ціальну службу Відомств у справах молоді, яка сама про-
понує певний вид допомоги у вирішенні складних жит-
тєвих обставин. Проте часто й інші фахівці (вихователі,
вчителі, лікарі, співробітники соціальних служб) реко-
мендують батькам звернутись у Відомство за допомо-
гою. 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-педаго-
гічних послуг є сприяння процессу соціалізації непов-
нолітніх шляхом консультування батьків, для того щоб
вони могли виховати своїх дітей "відповідальними осо-
бистостями, здатними до життя в суспільстві".

Відповідно до цих принципів законне право на до-
помогу мають особи, що опікуються неповнолітніми.
Влаштування дитини поза межами сім'ї вважається та-
кож послугою для батьків, яка повинна їм допомогти
краще виконувати їхні соціальні завдання. Проте часто
через проблемну ситуацію в родині перш за все страж-
дають 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 відбу-
вається проти волі сім'ї [20, c. 571].

Усі соціальні послуги є добровільними та передба-
чають активну співпрацю адресатів. Необхідність цієї
співпраці зумовлена тим, що головною метою даних
послуг є надання можливості батькам та дітям само-
стійно знаходити правильні рішення й без сторонньої
допомоги влаштовувати власне життя. Кожен вид до-

помоги має свій окремий фаховий профіль і спрямова-
ний, на конкретну сімейну чи індивідуальну проблемну
ситуацію. Ці послуги є взаємодоповнюючими та взає-
мопов'язаними, між ними не існує ієрархічних відносин.

Проаналізувавши загальні тенденції надання со-
ціальних послуг сім'ї у Німеччині можна виокремити види
допомоги, а саме: амбулаторні, частково стаціонарні та
стаціонарні.

Амбулаторні види допомоги, які надаються батькам
чи самим неповнолітнім, передбачають залишення ди-
тини в її сімейному оточенні. Вони спрямовані на його
покращення за допомогою консультацій, конкретної
підтримки, терапевтичної та групової роботи таким чи-
ном, щоб родина була в змозі самостійно забезпечува-
ти благо своїх дітей. До амбулаторних видів допомоги
належать: консультування; надається консультаційни-
ми пунктами у випадку кризи сімейних відносин та при
необхідності розв'язання складних життєвих обставин,
як правило, у формі бесіди, робота проводиться з бать-
ками, з цілою сім'єю та з окремими її членами; соціаль-
на робота в групі — особливий вид допомоги у формі
засідань, соціальних тренувальних курсів, проведення
тренінгів тощо; активна допомога неповнолітнім у по-
доланні їхніх проблем розвитку та сприяння їхньому
становленню з залученням соціального оточення і збере-
женням контактів з сім'єю; соціальна допомога сім'ї —
інтенсивна консультативна допомога для самодопомо-
ги у різних сферах щоденного життя, що надається бать-
кам, але спрямована на родину загалом, здійснюється
безпосередньо в сімейному середовищі, носить систем-
ний характер; передбачена для кризових сімей, які за
період фахового супроводу повинні навчитись само-
стійно вирішувати повсякденні проблеми, розв'язувати
конфлікти та долати складні ситуації (планується, як
правило, на довший термін) [20, c. 572—578].

 При наданні частково стаціонарних видів допомо-
ги 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 ви-
дом допомоги є виховання у денній групі, її різновидом
може бути виховання у соціальній сім'ї, де дитина пере-
буває впродовж дня. Цей вид допомоги спрямований
переважно на дітей шкільного віку і передбачає поряд
із соціальною груповою роботою індивідуальний пат-
ронаж. Водночас фахівці проводять активну роботу і з
батьками. Такий вид соціальних послуг, відкриває мож-
ливість інтенсивного догляду й підтримки неповнолітніх
та компенсації сімейно зумовлених дефіцитів соціалі-
зації без вилучення дитини зі звичного середовища, що
сприяє кращій інтеграції її у це середовище. Часто ден-
на група виконує роль проміжного етапу перед влашту-
ванням неповнолітнього у заклад інтернатного типу чи
наданням соціальної допомоги сім'ї. Якщо ж перебуван-
ня дитини у денній групі не веде до покращення ситу-
ації в родині, залучають інші сімейнозорієнтовані фор-
ми допомоги у вихованні [20, c. 579].

У випадку, коли дитина чи молода людина потре-
бує допомоги поза сімейним оточенням, їй надають один
із стаціонарних видів допомоги, тобто влаштовують у
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прийомну сім'ю, дитячий будинок чи інший заклад інтер-
натного типу, де вона тимчасово, або на тривалий пе-
ріод отримує альтернативне соціалізуюче середовище,
захист та сприятливі умови розвитку. Сьогодні вихован-
ня 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 терапев-
тичних послуг, будинки для дівчат, що знаходяться у
критичній ситуації тощо.

Стаціонарні види допомоги, коли сім'я (особа) пе-
ребуває у складних життєвих обставинах, надають, за-
звичай, 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 по-
годжується з батьками. У випадку прийомної сім'ї, со-
ціальну роботу проводять як з прийомними, так і з біо-
логічними батьками. Навіть якщо неповнолітні не мо-
жуть повернутися до своєї родини, вони мають право
на спілкування з рідними. Тому робота з батьками на
користь дітей та молоді є важливою складовою соціаль-
ної діяльності в межах допомоги виходу із складної си-
туації.

Інтенсивне соціальне обслуговування окремих ви-
падків було введено у восьму книгу Соціального Кодек-
су Німеччини з метою підтримки тих клієнтів, яким вже
недоступні інші види допомоги, або які знаходяться в
особливо загрозливій ситуації (як альтернатива до
влаштування у заклади закритого типу) [20, c. 578].

Стаціонарні види допомоги сьогодні не рідко сти-
куються, або організаційно пов'язані з частково стаціо-
нарними і навіть з амбулаторними. Останнім часом прак-
тикуються такі нові соціальні послуги, як "стаціонарна
допомога сім'ї", яка передбачає влаштування цілої ро-
дини у форму спільного проживання під наглядом та
інтенсивну роботу з нею в новому соціальному середо-
вищі; "інтегративна допомога сім'ї", що поєднує амбу-
латорний та короткотривалий стаціонарний види допо-
моги. Все більшого поширення набуває соціальна до-
помога у випадку кризи, як, наприклад, телефон дові-
ри, прийомні сім'ї, готові взяти дітей при першій необ-
хідності, пункти надання захисту та виховання, кризові
установи тощо [21, c. 488].

Як свідчить аналіз науково-фахових джерел і прак-
тичного досвіду, у Німеччині застосовують такі альтер-
нативні форми соціальної допомоги сім'ї: системно об-
грунтоване консультування родин, що мають декілька
проблем; пошукова сімейна терапія; менеджмент акти-
візації 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 гро-
мадськими організаціями, церковними громадами, во-
лонтерами в межах "Регіональних союзів для родини";

завданням яких є повсякденна підтримка сімей та пре-
вентивна робота з ними [22, c. 603].

У Великобританії важливу роль у регулюванні пи-
тань соціального обслуговування громадян відіграють
відповідні принципи. Так, до принципів надання соціаль-
них послуг віднесено такі: повна автономність і децент-
ралізація суб'єктів надання соціальних послуг, соціаль-
на інтеграція, розробка соціальних послуг на місцях для
задоволення конкретних потреб, відповідальність
органів місцевого самоврядування за якість наданих
послуг [7, c. 21—22].

Як зазначають фахівці, у цій країні послуги із со-
ціального 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 за-
хист і запобігають загрозам для вразливого населення
[7, c. 77]. При цьому важливо, що у Великобританії виз-
начення 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 нормот-
ворчості у вказаній сфері.

Велика увага у Великобританії приділяється питан-
ням догляду вдома. Уперше ці питання були врегульо-
вані в 1995 р. в Законі про догляд [8]. У Стратегії вихо-
вання від 1999 р. було закріплено засади виховання та
догляду за громадянами, у тому числі й вдома [9]. У
Законі про вихователів та інвалідів від 2000 р. передба-
чена можливість додаткового соціального обслугову-
вання від приватних осіб за плату [10]. Вказаними зако-
нами визначено особливості соціального обслуговуван-
ня 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 ком-
пенсація таких витрат здійснюється за кошти органів
місцевого самоврядування. Передбачено також, що
дітям-інвалідам у віці 16—17 років можуть здійсню-
ватися одноразові виплати для продовження навчання
у вищих навчальних закладах.

Таким чином, у Великобританії надзвичайно пиль-
на 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 організацій у соціальному обслугову-
ванні громадян, однак забезпечує досить високу якість
соціальних послуг, контроль за такою якістю, а голов-
не — їх належне та своєчасне фінансування.

У Великобританії контроль за наданням соціальних
послуг насамперед здійснюється Національною комі-
сією зі стандартів соціального обслуговування, яка
відповідає за реєстрацію й контроль за такими органі-
заціями: установами, що здійснюють догляд із прожи-
ванням (установи для людей похилого віку, дітей і лю-
дей з обмеженими можливостями); організаціями, що
здійснюють догляд за місцем проживання; центрами
охорони сім'ї з можливістю проживання; добровільни-
ми організаціями, що надають юридичні, інформаційні
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та інші послуги з усиновлення дітей; незалежними пат-
ронатними установами [7, c. 82]. Досить специфічним
інститутом контролю у Великобританії виступає оцінка
ефективності діяльності надавачів соціальних послуг.
Суть подібної оцінки зводиться до такого — вона здійс-
нюється за 50 показниками, які об'єднані в п'ять
розділів: завдання; витрати й ефективність; ефек-
тивність надання послуг і результати; якість послуг для
користувачів і для тих, хто надає підтримку; справедли-
вий доступ [7, c. 81—82]. Такий підхід, як видається,
значною мірою сприяє реалізації принципу відкритості
та гласності під час функціонування надавачів соціаль-
них послуг, а тому дозволяє об'єктивно оцінити їх мож-
ливості щодо надання соціальних послуг, результа-
тивність їх діяльності та на цій основі сформувати уяв-
лення про їх професійність і якість відповідного обслу-
говування. 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.

Діюче законодавство Італії гарантує окремим кате-
горіям громадян та їх сім'ям забезпечення комплексної
системи заходів соціального захисту й соціальних по-
слуг, передбачає проведення універсальної політики
щодо підтримки осіб у складному становищі шляхом
надання ефективних і високоякісних послуг, які сприя-
ють покращенню якості життя, забезпеченню рівних
можливостей, недопущенню дискримінації й звуження
громадянських прав, попередженню, усуненню та зве-
денню до мінімуму соціального відчуження [11, c. 91].

Законодавчу основу регулювання цієї сфери су-
спільного життя складають статті 2, 3, 38 Конституції
Італії [12] та Закон Італії № 328 від 8 листопада 2000 р.
"Про реалізацію комплексної системи заходів соціаль-
ного захисту та соціальних послуг" [13]. Цікаво, що в
статті 3 вказаного закону звертається увага на дотри-
мання принципу гендерної рівності під час надання соці-
альних послуг. А в статті 16 згадуються такі види со-
ціальних послуг: надання допомоги з догляду та інших
видів допомог на підтримку материнства та відповідаль-
ного батьківства; навчальні й інформаційні послуги для
підтримки батьків, у тому числі шляхом заохочення взає-
модопомоги серед сімей; надання допомоги й підтрим-
ки на дому, особливо для сімей, які беруть на себе зо-
бов'язання щодо прийому, догляду за людьми з фізич-
ними, розумовими та сенсорними відхиленнями, при-
йомних дітей, людей похилого віку; послуги для прийом-
ної сім'ї у вигляді кваліфікованої допомоги з виховання
й освіти дітей. Вказані послуги визнані в якості пріори-
тетних.

Система соціального захисту сім'ї в США є склад-
ною і досить різноманітною, її відмінною рисою є де-
централізація. Єдиної загальнонаціональної централі-
зованої системи соціального забезпечення у США не
існує. Вона утворюється з різного роду програм, регла-
ментованих або федеральними органами, або законо-
давством штату, або їх спільними зусиллями. Окремі
програми приймаються органами місцевої влади. Дер-
жавна система соціального забезпечення чітко підроз-
діляється на два напрями: соціальне страхування і соці-
альна допомога. Різнить їх між собою використання

різних джерел фінансування, зокрема державна допо-
мога сплачується виключно з бюджетних коштів: феде-
рального бюджету, бюджетів штатів або місцевих
органів влади. Ця система, якою передбачалося ство-
рення структур для допомоги бідним отримала розви-
ток, починаючи з 60-х років XX ст.

Сьогодні в США існує понад декілька значних і по-
над 70 обмежених державних програм допомоги. Голов-
ними серед них є — програма забезпечення гарантова-
ного доходу, програма допомоги сім'ям з дітьми
(ПФДС), продовольча програма, програма житлових
субсидій і програма медичної допомоги (Медикейд).

Що відрізняє США від інших країн, так це надзви-
чайно велика кількість приватних (комерційних) соціаль-
них організацій. Вони фінансуються як за рахунок бла-
годійних внесків, надходжень як від приватних осіб, так
і урядових асигнувань на окремі програми. Ці органі-
зації відрізняються не тільки характером своєї діяль-
ності, специфікою послуг, але й масштабом дій в межах
громади, регіону і країни. Основною ланкою в цій сис-
темі виступають так звані соціальні агентства.

До таких організацій в США відносяться такі. Аме-
риканська служба сім'ї (Family Service America). Це аген-
тство 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, на-
дають соціальні послуги громадам.

Організація з надання послуг сім'ям (Family Service
Organization), першочерговим завданням якої є надан-
ня послуг сім'ї, особливо молодим та багатодітним
сім'ям.

Лютеранська соціальна служба представляє собою
мережу агентств, які надають головним чином допомо-
гу дітям і людям похилого віку. В систему соціального
захисту дітей та молоді входять й так звані неприбут-
кові організації. Типовим прикладом такої організації
є, наприклад, Американський Червоний Хрест. Не див-
лячись на те, що її щорічний бюджет складає декілька
сотень мільярдів, доходи організації не підлягають опо-
даткуванню, тому що весь отриманий прибуток направ-
ляється на розширення благодійної діяльності. До сфер
діяльності подібних структур відносять систему соціаль-
ного обслуговування (доставка продуктів, дружні візи-
ти і консультації сімей, які опинилися у тяжких умовах)
[23].

ВИСНОВКИ
Основними тенденціями, які властиві адміністратив-

но-правовому регулюванню соціального обслуговуван-
ня в зарубіжних країнах, є постійне розширення спект-
ра соціальних послуг; приділення особливої уваги со-
ціальному обслуговуванню дітей, особливо дітей-
інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня; звільнення центральних державних органів від ба-
гатьох соціальних функцій та їх перенесення на місцеві
органи самоврядування; активна взаємодія з громадсь-
кими організаціями; рівний розвиток суб'єктів надання
соціальних послуг різних форм власності; посилення
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гарантування прав громадян у сфері соціального обслу-
говування з боку держави, зокрема, шляхом здійснен-
ня контрольної діяльності.

Зазначемо, що зарубіжний досвід таких країн, як
Франція, Німеччина, Великобританія, Італія та США пе-
реконливо свідчить про те, що соціальна сфера є од-
ним із пріоритетних напрямів державної політики, важ-
ливим проявом якої виступає надання сім'ям (особам),
які перебувають у складних життєвих обставинах, ряду
соціальних послуг.

Вважаємо, що подальше вдосконалення інституту
соціальних послуг в Україні насамперед слід пов'язува-
ти з відпрацюванням дієвих та ефективних механізмів
надання соціальних послуг з урахуванням особливос-
тей суб'єктів їх отримання. Необхідно вдосконалювати
механізми здійснення соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обстави-
нах.

Оскільки система соціального захисту України по-
требує поглибленого наукового аналізу з позицій вияв-
лення нових шляхів і напрямів її удосконалення, доц-
ільно слідувати загальноєвропейській тенденції, коли
держави сприяють активізації діяльності громадських
організацій у цій сфері. При цьому у нормативно-пра-
вовому полі передбачити чітке визначення правових
засад взаємодії державних і недержавних інституцій у
сфері надання соціальних послуг, координації їх діяль-
ності, правовий статус громадських об'єднань та їх пред-
ставників, які здійснюють діяльність із надання соціаль-
них послуг.

Перспективою подальших розвідок порушеної про-
блематики є, на наш погляд, аналіз проблемних питань
державного регулювання здійснення соціального суп-
роводу сімей (осіб), які перебувають у складних життє-
вих обставинах.
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