
461Глобальні та національні проблеми економіки

УДК 64.044.2

Горемикіна Ю.В.
кандидат економічних наук,

науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

Національної академії наук України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ  
У СИСТЕМІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

THE THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEFINITIONS  
OF THE ESSENCE OF KEY TERMS WITHIN THE SYSTEM  

OF THE GRANTING OF SOCIAL SERVICES

Д
ЕМ

О
ГР

А
Ф

ІЯ
, 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А
 П

Р
А
Ц

І, 
С
О

Ц
ІА

Л
Ь
Н

А
 Е

К
О

Н
О

М
ІК

А
 І
 П

О
Л
ІТ

И
К
А

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи до з’ясування сутності ключо-

вих понять у системі надання соціальних послуг. Проаналі-
зовано визначення термінів «соціальні послуги», «соціальна 
робота», «система надання соціальних послуг», «соціальне 
обслуговування», які існують у працях вітчизняних і зарубіж-
них науковців, законодавстві України та практиці ЄС. Запро-
поновано визначення понять «соціальні послуги» та «система 
надання соціальних послуг».

Ключові слова: послуга, соціальні послуги, соціальне об-
слуговування, соціальна робота, система надання соціальних 
послуг, отримувачі соціальних послуг.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к определению сущнос-

ти ключевых понятий в системе предоставления социальных 
услуг. Проанализированы определения терминов «социальные 
услуги», «социальная работа», «система предоставления 
социальных услуг», «социальное обслуживание», которые су-
ществуют в трудах отечественных и зарубежных ученых, зако-
нодательстве Украины и практике ЕС. Предложены определе-
ния понятий «социальные услуги» и «система предоставления 
социальных услуг».

Ключевые слова: услуга, социальные услуги, социальное 
обслуживание, социальная работа, система предоставления 
социальных услуг, получатели социальных услуг.

АNNOTATION
The article views the approaches for clarifying the nature of 

the key concepts in the system of provision of social services. The 
author analyzed the definition of «social services», «social work», 
«the system of the granting of social services» that are existing 
within the Ukrainian and foreign scientists’ works, the Ukrainian 
legislation and EU practice. The definitions of «social services» 
«the system of the granting of social services» are also proposed 
by the author.

Keywords: service, social services, social work, the recipients 
of social services, the system of the granting of social services.

Постановка проблеми. В Україні продо-
вжується реформування системи надання соці-
альних послуг, що викликає дискусії серед 
науковців та фахівців сфери соціального обслу-
говування щодо тлумачення багатьох базових 
понять у законодавстві та практичній діяль-
ності з надання соціальних послуг. Сьогодні 
пропонуються законодавчі зміни, які покли-
кані модернізувати соціальне обслуговування і 
передбачають у тому числі зміни деяких термі-
нів. Так, наприкінці 2015 р. неурядовою орга-
нізацією «Бюро соціальних та політичних роз-
робок» спільно з Науково-дослідним інститутом 
праці і зайнятості Міністерства соціальної полі-

тики України і Національної академії наук 
України, Міністерством соціальної політики 
України запропоновано нову редакцію Закону 
України «Про соціальні послуги», яку підтри-
мав уряд, а в 2016 р. «Бюро соціальних та полі-
тичних розробок» створено проект «Стратегії 
розвитку соціальних послуг в Україні на період 
до 2022 року» [20; 21]. У контексті обговорення 
цих документів державного значення та загаль-
ної науково-практичної дискусії з питань роз-
будови вітчизняної системи надання соціаль-
них послуг важливо проаналізувати підходи 
українських та зарубіжних науковців до визна-
чення ключових понять означеної сфери, таких 
як «соціальні послуги», «соціальне обслугову-
вання», «соціальна робота», «система надання 
соціальних послуг». Це дасть змогу виявити 
переваги і недоліки наявних у законодавстві 
України термінів, які стосуються системи 
надання соціальних послуг, знайти для загаль-
ного вжитку найбільш точні визначення, зрозу-
мілі широкому колу учасників сфери соціаль-
ного обслуговування, та уникнути різночитань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Над визначенням сутності понять «соціальні 
послуги» та «система надання соціальних 
послуг» працювала низка вчених, серед яких: 
С. Крупа, К. Дубич, О. Лановенко, Я. Бєлєв-
цова, Ю. Ткаченко, М. Кастельс, В. Гончаров, 
О. Тищенко. Теоретичні засади вивчення соці-
альної роботи та соціального обслуговування в 
Україні сформували А. Капська, Т. Семигіна, 
К. Міщенко, Т. Кіча, С. Косянчук, І. Мигович, 
М. Головатий. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри наявність значної 
кількості теоретичних розробок із проблема-
тики соціальних послуг наукова дискусія щодо 
визначення сутності ключових понять у системі 
надання соціальних послуг залишається від-
критою, а самі поняття «соціальні послуги», 
«система надання соціальних послуг», «соці-
альна робота», «соціальне обслуговування» роз-
глядаються, як правило, окремо, а не в єдиному 
комплексі, що зменшує можливості для подаль-
шого аналізу успішності функціонування сис-
теми надання соціальних послуг в країні.
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Мета статті полягає у розгляді сучасних під-
ходів до з’ясування сутності основних понять 
у системі надання соціальних послуг і визна-
ченні термінів «соціальні послуги» та «система 
надання соціальних послуг».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміст поняття «соціальні послуги» визнача-
ється з точку зору різних підходів, які відріз-
няються залежно від соціально-економічних 
традицій країни походження. Зокрема, англо-
мовні джерела ототожнюють терміни «соці-
альні послуги» та «соціальне обслуговування» 
(у перекладі – social services), оскільки service 
означає як послугу, так і обслуговування; 
інколи синонімами можуть бути одразу три тер-
міни: «соціальні послуги», «соціальне обслуго-
вування» та «соціальна робота» [27; 30].

Згідно з підходом [29], «соціальні послуги = 
соціальне обслуговування», і соціальні послуги 
розглядаються як суспільний ресурс, що спря-
мовується на допомогу людям, які цього потре-
бують. Послуги можуть включати лікарську 
допомогу, доставку додому ліків та їжі, домаш-
ній сестринський догляд, допомогу в оплаті 
медичних витрат, не охоплених страхуванням, 
кредитування медичного обладнання, а також 
ведення домашнього господарства. Подібне 
визначення зустрічається і в [27]: соціальні 
послуги – це допомога і пільги, зокрема на 
освіту, харчування, охорону здоров’я, субсидії 
на житло, які надаються урядом для покра-
щання життя та житлових умов дітей, інва-
лідів, літніх людей та бідних прошарків насе-
лення в національній общині.

За визначенням лібералів або демократів (за 
політичними поглядами), соціальні послуги – це 
підтримувані платниками податків програми, за 
якими надається багато пільг високої вартості 
«неблагополучним» членам суспільства. Демо-
крати вважають, що меншини і члени суспіль-
ства, які перебувають в «історично несприятли-
вому становищі», мають право на мінімальний 
рівень життя, який повинен фінансуватися за 
рахунок «більш привілейованих», працьови-
тих, продуктивних членів суспільства, котрі 
сплачують податки [33]. 

Відповідно до позиції консерваторів або 
республіканців (за політичними поглядами), 
«соціальне обслуговування = соціальні послуги 
= добробут». Ці соціальні програми підтри-
муються платниками податків і передбачають 
надання пільг для непродуктивних членів сус-
пільства за рахунок продуктивних. Це, напри-
клад, програми надання медичних послуг та 
житла за зменшеною вартістю особам, які не є 
повноправними учасниками економіки. Зазна-
чені «соціальні послуги» є значним тягарем 
для продуктивних членів суспільства з погляду 
збільшення податків [33]. Тобто розуміння 
поняття «соціальні послуги» дещо відрізня-
ється під час формування соціальної політики 
консерваторами і лібералами. Проте в обох 
випадках воно може включати безкоштовне 

медичне обслуговування або недороге житло, 
яке надається «менш продуктивним членам сус-
пільства» за рахунок «більш продуктивних».

Велика кількість визначень поняття «соці-
альні послуги», знайдених в англомовних 
джерелах (здебільшого словниках), може бути 
зведена до такого: соціальні послуги – це орга-
нізована діяльність (робота, послуги), спрямо-
вана на благо суспільства та сприяння добро-
буту общини, що здійснюється державними 
установами чи місцевою владою для покра-
щання становища незахищених верств насе-
лення (інвалідів, літніх осіб, дітей, осіб, які 
опинились у складних життєвих обставинах, 
людей з особливими потребами) [31; 32; 34; 35].

Досить цікаве визначення поняття «соці-
альні послуги» пропонує С. Крупа. На його 
думку, соціальні послуги – це всі дії, що мак-
симально можливою мірою допомагають запо-
бігати, зменшувати соціальну залежність гро-
мадян для підвищення їх можливостей вести 
повноцінне та гідне життя, бути повними учас-
никами суспільного життя, володіти інтерак-
цією, брати участь та бути активними у соці-
альному середовищі, де вони живуть. Діями, 
які становлять зміст соціальних послуг, є: 
влаштування, харчування, гігієна, допомога у 
веденні домашнього господарства, контакти з 
громадським середовищем, поради, супервізія, 
допомога в реалізації прав та стосовно захисту 
інтересів, освітні та лікувально-педагогічні 
послуги (для дітей), послуги соціальної реабілі-
тації (для дорослих) [17].

Два останні підходи певним чином співз-
вучні законодавчо закріпленому в Україні 
визначенню соціальних послуг. Згідно із Зако-
ном України «Про соціальні послуги», соці-
альні послуги – це комплекс заходів із надання 
допомоги особам, окремим соціальним групам, 
які перебувають у складних життєвих обста-
винах і не можуть самостійно їх подолати, 
для розв’язання їхніх життєвих проблем [12]. 
Складними життєвими обставинами можуть 
бути: інвалідність, старість, утрата рухової 
активності, самотність, сирітство, безпритуль-
ність, відсутність житла або роботи, малозабез-
печеність, психологічні або психічні розлади, 
стихійне лихо тощо. Можна стверджувати, що, 
незважаючи на дещо звужений виклад, дане 
визначення чітко передає сутність соціальних 
послуг, але, звичайно, воно потребує деяких 
доповнень.

У редакції Закону України «Про соціальні 
послуги», запропонованій «Бюро соціальних 
та політичних розробок» спільно з Науково-
дослідним інститутом праці і зайнятості Мініс-
терства соціальної політики України і НАН 
України, соціальною послугою визнаються 
дії, спрямовані на попередження виникнення 
складних життєвих ситуацій, надання постій-
ної, тимчасової, періодичної, разової допомоги 
жінкам/чоловікам, дівчатам/хлопцям, сім’ям, 
які перебувають у складних життєвих обстави-
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нах і не можуть самостійно їх подолати, для 
подолання цих обставин, адаптації до них або 
мінімізації їх негативних наслідків. Водночас 
пропонується встановлювати складні життєві 
обставини за результатами оцінки потреб [20].

Порівняно з чинним визначенням дане трак-
тування є ширшим і уточнюючим. Важливими 
акцентами у ньому є профілактика складних 
життєвих обставин та мінімізація їх наслід-
ків. Разом із цим, на нашу думку, сутність 
соціальної послуги не можна зводити лише до 
дій, вона представляє собою сукупність захо-
дів. Дещо зайвою у представленому визначенні 
видається і конкретизація потенційних отриму-
вачів соціальних послуг за статевими та віко-
вими ознаками та видів допомоги, які перед-
бачає надання соціальних послуг. Окрім того, 
дискусійним можна вважати і положення про 
те, що складними життєвими обставинами є 
виключно ті обставини, що були виявлені вна-
слідок оцінки потреб.

На складних життєвих обставинах та повер-
ненні отримувача до нормального життя акцен-
тують увагу і Я.С. Бєлєвцова та Н.І. Кривоконь. 
Я.С.Бєлєвцова визначає соціальні послуги як 
вид діяльності, спрямованої на задоволення 
основних соціальних потреб людини, поперед-
ження та подолання складних життєвих обста-
вин, які вона не здатна подолати самотужки, 
для поліпшення або відтворення її життєді-
яльності, сприяння соціальній адаптації та 
повернення до повноцінного життя [1, с. 6], а 
Н.І. Кривоконь – як діяльність, спрямовану 
на задоволення соціальних та/або соціально-
психологічних потреб особистості чи групи, що 
має на меті покращення їх скрутної життєвої 
ситуації, а також спонукання до наснаження та 
набуття нового досвіду [16, с. 9].

Не всі українські науковці погоджуються 
з визначенням соціальних послуг, яке пода-
ється у чинному Законі України «Про соціальні 
послуги». Зокрема, Ю. Ткаченко вважає його 
незавершеним і вузьким за змістом, оскільки 
у такому разі законодавчо визнаними спожива-
чами соціальних послуг уважаються лише неза-
хищені верстви населення. На думку вченого, у 
структурі послуг варто виділити послуги соці-
ального призначення, що задовольняють жит-
тєво важливі потреби населення – соціальні 
послуги, споживачами яких є весь соціум, сус-
пільство [26, с. 38].

Своєю чергою, О.А. Лановенко розглядає 
соціальні послуги як послуги у соціальній 
сфері, пов’язані із задоволенням потреб соці-
альних груп, окремих осіб, що займають різні 
позиції в суспільстві та беруть неоднакову 
участь у його функціонуванні та розвитку, 
внаслідок чого вони відрізняються за рівнем 
і якістю життя, джерелами і розмірами дохо-
дів, структурою споживання. Автор виділяє 
загальні соціальні послуги – послуги, спрямо-
вані на задоволення соціальних потреб усього 
населення (послуги охорони здоров’я, освіти, 

культури, фізичної культури і спорту та деякі 
інші) і спеціальні – послуги, спрямовані на 
задоволення потреб окремих соціально враз-
ливих верств населення (послуги, що нада-
ються особам з обмеженими можливостями, 
літнім людям і т. д.) [18, с. 114]. Даний під-
хід, з одного боку, дещо співзвучний підходам, 
висвітленим в англомовних джерелах, оскільки 
йдеться про наявність більш і менш привіле-
йованих груп населення, з іншого – позиції 
Ю. Ткаченко, який уважає, що споживачами 
соціальних послуг можуть уважатися всі члени 
суспільства. Ми не можемо погодитися з остан-
нім твердженням, оскільки більшість підхо-
дів до з’ясування сутності соціальних послуг 
свідчить, що вони орієнтовані не на все сус-
пільство, а на певні групи, які перебувають у 
більш несприятливих обставинах порівняно з 
іншими членами суспільства. Звичайно, соці-
альні послуги створюють корисний для всього 
суспільства «соціальний ефект», проте всі 
члени суспільства не є безпосередніми спожива-
чами соціальних послуг, оскільки в такому разі 
втрачається головне призначення соціальних 
послуг – допомога тим, хто її дійсно потребує. 
Разом із цим у підході О.А. Лановенко спосте-
рігається певна суперечність: у визначенні спо-
чатку йдеться про задоволення потреб соціаль-
них груп, окремих осіб (а не всього соціуму), 
а потім автор, виокремлюючи види соціальних 
послуг, заявляє про орієнтацію цих послуг на 
потреби всього населення.

Така позиція авторів могла бути спричи-
нена тим, що протягом тривалого періоду часу 
Бюджетним кодексом України фіксувався роз-
поділ соціальних послуг на два типи: 1) соці-
альні послуги, які держава забезпечує для всіх 
громадян; 2) соціальні послуги для окремих 
категорій громадян [3]. Однак на сьогодні чин-
ною є редакція, в якій вираз «соціальні послуги, 
гарантовані державою», замінено на «гаранто-
вані послуги» [2]. Дійсно, держава може гаран-
тувати не лише соціальні, а й, зокрема, різно-
манітні адміністративні послуги, і їх надання 
теж фінансується державним бюджетом та міс-
цевими бюджетами. 

Водночас О.А. Лановенко розглядає соціальні 
послуги й як специфічну трудову діяльність 
(комплекс заходів), спрямовану на покращення 
або відновлення життєдіяльності, соціальної 
адаптації окремих індивідів (соціальних груп), 
що потрапили у важку життєву ситуацію і 
потребують сторонньої допомоги. Необхідність 
цього підходу автор пояснює ймовірністю для 
осіб, які займають різні позиції в конкретних 
суспільних структурах, потрапити в складні 
соціально-економічні умови, соціально-психо-
логічну ситуацію і тому потребувати надання 
соціальних послуг [18, с. 114]. Це визначення 
за своїм змістом наближається як до зафіксо-
ваного у законодавстві України трактування, 
так і до деяких визначень поняття «соціальна 
робота». 
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Дослідники І. Денісова та Л. Клиновенко 
пропонують розглядати соціальну послугу як 
суспільне благо, що випливає з обов’язку спри-
яти у присвоєнні та задоволенні соціально-
індивідуальних та колективних потреб, що 
гарантуються державою і здійснюється в неек-
вівалентних та еквівалентних щодо оплати фор-
мах. І. Денісова та Л. Клиновенко виділяють 
такі види соціальних послуг: власне соціальні 
послуги, субсидії, компенсаційні виплати, соці-
альні допомоги, пенсії (трудові, соціальні). Осо-
бливостями соціальних послуг учені вважають 
їх відносну безоплатність у межах затвердже-
них державних програм або оплату за пільго-
вими тарифами. Відносна безоплатність має 
«аліментарний» та «нееквівалентний характер» 
[9, с. 159–171].

Окрім того, як і будь-яка послуга, соціальна 
послуга є товаром, однак вона обмінюється не 
на працю, а на «право», її споживання реалі-
зується «за правом» або через наявність гро-
мадянства. Відносини з проводу присвоєння 
та споживання соціальних послуг поляга-
ють у тому, що дві сторони наділені правами 
та обов’язками, закріпленими у відповідних 
актах: один із суб’єктів (особа, сім’я) має право, 
згідно з законодавством, на отримання послуг, 
а державний заклад (орган) повинен їх надати 
[9, с. 160–161].

Близькими до даного підходу є позиції 
К.Е. Гафарової та В.О. Гончарова. К.Е. Гафа-
рова пропонує трактувати соціальні послуги як 
споживчу вартість нематеріального характеру, 
яка через корисний ефект здатна задовольнити 
соціальні потреби будь-якого індивідуума в гло-
бальному середовищі [5, с. 14]. Однак такий 
підхід знову повертає нас до питання про коло 
осіб, які можуть бути отримувачами соціальних 
послуг. На нашу думку, це не будь-який індиві-
дуум, а особи, що опинились у складній життє-
вій ситуації в конкретний момент часу і в кон-
кретному суспільстві. В.О. Гончаров уважає, 
що поняття «соціальні послуги» має широкий 
і вузький зміст. Соціальні послуги в широкому 
сенсі – це послуги, спрямовані на задоволення 
різноманітних соціальних потреб окремих осіб 
чи груп населення; у вузькому розумінні – це 
комплекс різноманітних заходів, спрямованих 
на пенсії соціальним групам або окремим інди-
відам, які перебувають в складних життєвих 
ситуаціях і потребують сторонньої допомоги, 
для поліпшення або відтворення їх життєді-
яльності, соціальної адаптації й повернення 
до повноцінного життя [7, с. 7]. Щодо другого 
твердження, яке зустрічається в роботі [9], 
зазначимо, що на сьогодні в Україні пенсійні 
відносини та відносини щодо надання соціаль-
них послуг представляють собою два різних 
типу відносин із питань соціального захисту, 
хоча в деяких країнах вони можуть розгляда-
тись як єдине ціле. 

Дослідження підходів до визначення сут-
ності соціальних послуг, які існують у між-

народній практиці, свідчить про відсутність 
правового визначення концепції соціальних 
послуг у багатьох країнах. Широке тлума-
чення терміна «соціальні послуги», яке охо-
плює різні напрями діяльності у соціальній 
сфері, характерне для більшості національ-
них законодавств. Наслідком цього є відсут-
ність визначення категорії «соціальні послуги» 
на міжнародному рівні. Європейський Союз 
також не має законодавчо закріпленої дефініції 
поняття «соціальні послуги». Країни ЄС регу-
люють питання, пов’язані з наданням соціаль-
них послуг, відповідно до власних соціально-
правових особливостей, проте з урахуванням 
наявної в ЄС практики. Водночас підходи до 
визначення концепції соціальних послуг євро-
пейських країн мають і деякі спільні риси. 
Зокрема, Комісія Європейського Співтовари-
ства, наголошуючи на важливості ролі соціаль-
них послуг в економіці та суспільному житті 
країн ЄС, визначає такі спільні характеристики 
соціальних послуг [19]: дія на основі принципу 
солідарності; всеосяжний та індивідуальний 
характер послуг, їх відповідність різним потре-
бам для забезпечення основних прав людини 
та захисту найбільш уразливих груп; надання 
послуг не з метою отримання прибутку; участь 
добровільних працівників; міцне укорінення в 
місцеві культурні традиції (це знаходить своє 
вираження, зокрема, у безпосередній близь-
кості між постачальником послуг та їх отри-
мувачем); наявність між постачальниками й 
одержувачами послуг певних асиметричних 
відносин, які не можуть бути прирівняні до 
«звичайних» відносин між постачальниками і 
споживачами. Якщо певному виду діяльності 
притаманна одна чи одразу кілька з наведе-
них характеристик, на рівні ЄС його вважають 
соціальною послугою. Комісія Європейського 
Співтовариства виділяє дві основні категорії 
соціальних послуг: 1) послуги, встановлені 
законодавством: послуги і додаткове соціальне 
забезпечення, організоване різними спосо-
бами, що охоплюють основні соціальні ризики, 
пов’язані зі здоров’ям, нещасними випадками, 
інвалідністю, безробіттям, старінням, виходом 
на пенсію; 2) інші основні послуги, що нада-
ються безпосередньо клієнту (соціальна інтегра-
ція (у тому числі на ринку праці), реабіліта-
ція, кризова допомога, захист основних прав, 
надання соціального житла) [19].

У межах наукової дискусії щодо визна-
чення поняття «соціальні послуги» становлять 
інтерес праці Ю. Ткаченка, який розглядає 
соціальні послуги, звертаючись до визначень 
поняття «послуга», запропонованих Т. Хіллом, 
К. Марксом, Ф. Котлером, М. Кастельсом. На 
думку Ю. Ткаченка, соціальні послуги є нема-
теріальними благами, які найчастіше втілю-
ють свій результат безпосередньо в людині, а 
відмінність соціальних послуг від інших видів 
послуг пов’язана з особливостями їх надання 
споживачам. Поняття «послуга» при цьому роз-
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глядається як діяльність, невіддільна від безпо-
середньо виробника та споживача, і як предмет 
обміну [26, с. 36–37].

Вартим уваги є підхід М. Кастельса, який 
розглядає соціальні послуги як частину послуг 
взагалі та при цьому виділяє особливий меха-
нізм їх колективного споживання. У системі 
Кастельса послуги поділяються на розподільчі, 
послуги виробникам, соціальні та побутові 
послуги. Соціальні послуги у цій системі вклю-
чають усю сферу урядової діяльності, а також 
пов’язані з колективним споживанням [15].

Так, Ю. Ткаченко визначає соціальні 
послуги як діяльність держави й інших еконо-
мічних суб’єктів у різних формах, пов’язану 
з колективним споживанням, спрямовану на 
стабілізацію і підвищення доходів суб’єктів у 
разі недостатності для забезпечення нормаль-
ного накопичення людського капіталу. У сучас-
ній змішаній економіці під час споживання 
соціальних послуг виникають значні зовнішні 
ефекти, які проявляються у розбіжності між 
приватними та суспільними витратами і виго-
дами споживання [26, с. 38–39].

Підсумовуючи наукову дискусію щодо 
змісту поняття «соціальні послуги», вважа-
ємо, що спільним для більшості підходів є 
розгляд соціальних послуг як певним чином 
організованої діяльності на благо суспільства, 
кінцева мета якої – максимально полегшити 
життя соціально вразливих верств населення 
і надати цим категоріям громадян можливість 
вести повноцінне, гідне життя. Разом із цим 
слід зауважити, що в практичній діяльності 
вітчизняних організацій – надавачів соціаль-
них послуг, які діють лише в межах законо-
давства, термін «соціальні послуги» викорис-
товується виключно у значенні, встановленому 
Законом України «Про соціальні послуги». 
Для якомога повнішого розкриття сутності 
соціальних послуг встановлене законодавством 
України трактування доцільно розширити до 
такого: соціальні послуги – це заходи різнобіч-
ного характеру, що здійснюються державними 
установами та недержавними організаціями 
на професійних та волонтерських засадах для 
профілактики виникнення складних життєвих 
обставин та допомоги у прискоренні вичерпання 
цих обставин або (та) мінімізації їх наслідків 
особам і сім’ям, які не в змозі самостійно подо-
лати складні життєві обставини та потребують 
сторонньої допомоги. Дане визначення відобра-
жає основні аспекти надання соціальних послуг 
в Україні. 

Попри постійне зростання практичного інтер-
есу до тематики соціальних послуг у законодав-
стві України досі відсутнє визначення такого 
важливого поняття, як «система надання соці-
альних послуг». Воно має місце лише у працях 
деяких вітчизняних науковців. Зокрема, К.В. 
Дубич уважає, що система надання соціальних 
послуг представляє собою складну відкриту 
соціально-економічну систему, яка складається 

із сукупності державних органів і недержав-
них організацій, діяльність яких спрямована 
на надання соціальних послуг особам, окремим 
соціальним групам, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, не можуть само-
стійно їх подолати та потребують сторонньої 
допомоги [10]. На думку О.А. Лановенко, сис-
тема надання соціальних послуг – це об’єкт, 
який одночасно розглядається й як єдине ціле, 
й як сукупність різнорідних об’єктів (органів, 
закладів, заходів, програм) та ресурсів, виді-
лених із середовища на певний час для поліп-
шення життєдіяльності соціальних груп і окре-
мих індивідів, що потрапили в складні життєві 
обставини. Специфічні риси системи надання 
соціальних послуг: цілісність, інтеґративність, 
ієрархічна складність, здатність поділятися на 
компоненти, наявність системоутворювальних 
зв’язків та функцій; включеність у систему 
соціального захисту населення [18, с. 115]. 
Т.В. Семигіна та І.І. Мигович визначили осно-
вні характеристики системи надання соціаль-
них послуг, якими є: динаміка функціонування 
(прогрес або регрес) соціальних служб, їх вза-
ємодія з органами влади і населенням; форма 
організації надання соціальних послуг, проце-
дури, технології та функції соціальних служб; 
фінансово-матеріальне забезпечення; кадрове 
забезпечення і рівень професіоналізму персо-
налу; наявність нормативно-правового поля; 
ступінь ефективності соціальних послуг тощо 
[24].

Заповнити прогалину в законодавстві з при-
воду наявності визначення поняття «система 
надання соціальних послуг» пропонується і у 
згаданому проекті Закону України «Про соці-
альні послуги», згідно з яким система надання 
соціальних послуг – сукупність отримувачів, 
надавачів соціальних послуг та уповноважених 
органів у сфері надання соціальних послуг, що 
взаємодіють між собою на всіх етапах організа-
ції надання таких послуг [20].

Наша позиція полягає в тому, що зміст 
поняття «система соціальних послуг» охоплює 
насамперед його інституційне наповнення, 
тобто систему закладів, їх функції, повнова-
ження, підзвітність; поняття «система надання 
соціальних послуг» несе функціональний дієвий 
акцент і зосереджує увагу на процесі діяльності 
та результаті діяльності з надання соціальних 
послуг. Термін «система надання соціальних 
послуг» можна визначити як систему, що реалі-
зує право громадян на соціальний захист через 
законодавче закріплення видів і форм соціаль-
них послуг, принципів їх надання та організа-
цію діяльності мережі спеціалізованих закладів 
з їх забезпечення відповідним категоріям гро-
мадян. У системі надання соціальних послуг 
можна виділити такі складники: види і форми 
соціальних послуг; національне законодавство 
з питань надання соціальних послуг; заклади – 
надавачі соціальних послуг; споживачі соціаль-
них послуг; принципи та підходи до надання 
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соціальних послуг, не закріплені на законо-
давчому рівні; органи влади, що організовують 
роботу, фінансують, координують та контролю-
ють надання соціальних послуг у мережі спе-
ціалізованих закладів [8, с. 191]. Суб’єктами 
процесу надання соціальних послуг виступають 
центральні та місцеві органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, які мають 
відповідну компетенцію, а також спеціалізо-
вані заклади з надання соціальних послуг та їх 
персонал. Об’єктом цього процесу є отримувачі 
соціальних послуг.

Ключовим поняттям у системі надання соці-
альних послуг є і поняття «соціальна робота». 
Як було зазначено вище, в англомовних словни-
ках ототожнюються терміни «соціальна робота» 
та «соціальні послуги». Наприклад, соціальна 
робота – будь-яка з різноманітних послуг, спря-
мованих на допомогу бідним і літнім особам та 
підвищення добробуту дітей [35]. Деякі слов-
ники містять визначення соціальної роботи як 
будь-якої організованої діяльності, що спря-
мована на покращання умов життя в общині 
та здійснюється шляхом надання соціальних 
послуг (таких як психологічні консультації, 
обстеження і лікування, матеріальна допомога) 
особам, які знаходяться у несприятливому ста-
новищі, та вразливим групам і особам [34].

Важливо вказати і на те, що багато вітчиз-
няних авторів на противагу західним тенден-
ціям уважають, що поняття «соціальна робота» 
передбачає набагато більше видів діяльності, 
ніж надання соціальних послуг, тому воно 
є ширшим за поняття «соціальні послуги» 
[14, с. 33–37; 23, с. 8]. К.В. Дубич зауважує, 
що поняття «соціальна робота» та «надання 
соціальних послуг» співвідносяться між собою 
як ціле та його частина [11, с. 51]. Наведемо 
низку визначень поняття «соціальна робота», 
які широко вживаються в українській науковій 
літературі.

1. Соціальна робота – 1) специфічний вид 
професійної діяльності, державне і недер-
жавне сприяння людині для забезпечення 
культурного, соціального і матеріального рів-
нів її життя, надання індивідуальної допомоги 
окремій особі, родині, групі осіб; 2) практична 
професійна діяльність з надання допомоги та 
підтримки людей, які опинилися в скрутній 
ситуації; 3) навчальна дисципліна з професій-
ної підготовки фахівців із соціальної допомоги 
та підтримки населення; 4) спеціальна галузь 
наукових знань, яка ґрунтується на сукупності 
концепцій і теорій і досліджує принципи та 
закономірності, моделі та методи соціальної 
роботи, має об’єкт і предмет дослідження, від-
повідну систему наукових понять і категорій, 
сукупність методів дослідження [6, с. 292].

2. Соціальна робота – 1) професійна діяль-
ність, яка полягає у наданні можливості людям 
якомога повніше розвивати власний потен-
ціал, збагачувати своє життя та попереджувати 
виникнення дисфункцій і характеризується 

системою взаємопов’язаних між собою ціннос-
тей, теорій і практики; 2) професійна діяль-
ність, спрямована на підтримку та надання 
соціальних послуг будь-якій людині, групі 
людей чи громаді, що збільшує або відновлює 
їхню здатність до соціального функціонування; 
3) система теоретичних знань, практика, яка на 
них базується і має на меті забезпечення соці-
альної справедливості шляхом підтримки най-
менш захищених груп суспільства та протидії 
факторам соціального виключення [ 23, с. 45; 
24, с. 7–8].

У Законі Україні «Про соціальну роботу 
із сім’ями, дітьми та молоддю» міститься 
звужене трактування соціальної роботи, яке 
фокусується лише на діяльності уповноваже-
них органів щодо відповідних категоріях гро-
мадян» [13].

Також автори акцентують увагу і на різниці 
між поняттями «соціальні послуги» та «соці-
альне обслуговування». По-перше, соціальне 
обслуговування – це вид діяльності соціальних 
служб із соціальної підтримки, надання соці-
ально-правових послуг і матеріальної допомоги, 
здійснення соціальної адаптації і реабіліта-
ції громадян, які перебувають у важкій жит-
тєвій ситуації [6, с. 398]; по-друге, це – час-
тина соціальної політики, під якою розуміється 
сукупність заходів держави та інших суб’єктів 
політики, спрямованих на розвиток класів, 
соціальних груп, соціальних прошарків (страт), 
національних чи інших етнічних груп [23, с. 8].

О.А. Лановенко схиляється до думки, що 
«соціальне обслуговування» можна предста-
вити як спеціалізований процес з’єднання 
виконавця послуг із конкретним споживачем 
(групою споживачів), цілеспрямоване надання 
споживачеві самої праці та її результатів і воно 
є складовою частиною послуги [18, с. 115]. 
Законодавством України соціальне обслугову-
вання розглядається: як 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 життєді-
яльності [12]; як робота, спрямована на задо-
волення потреб, які виникають у процесі жит-
тєдіяльності, що забезпечує гармонійний та 
різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом 
надання соціальної допомоги і різноманітних 
соціальних послуг [13]. Окрім того, соціальне 
обслуговування може визначатись як надання 
штатними працівниками соціальної служби або 
волонтерами конкретних соціальних послуг 
тим особам, які мають як звичайні потреби, так 
і проблеми з депривацією (відсутністю або недо-
статністю ресурсів) та утриманством (залеж-
ністю від інших) [22, с. 183].

Найраціональнішим, на думку низки авто-
рів, таких як Т. Семигіна, К. Міщенко, Т. Кіча, 
С. Косянчук, О. Курбан, С. Ремезовська, С. Філь, 
є тлумачення соціального обслуговування як 
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організаційної форми соціальної роботи, що має 
на меті здійснення політики держави та громад-
ських структур, забезпечення населення потен-
ційними життєвими благами, сприяння нор-
малізації людських соціально-психологічних 
відносин, розвитку самостійності [23, с. 8]. У кон-
тексті практичної діяльності з надання соціаль-
них послуг найбільш удалим є визначення соці-
ального обслуговування як діяльності з надання 
конкретних соціальних послуг, призначенням 
якої є реалізація мети соціальної послуги.

Безперечно, термінологічний апарат, який 
використовується у системі надання соціаль-
них послуг, не вичерпується наведеними понят-
тями, однак саме вони виступають визначаль-
ними дефініціями стосовно інших термінів, 
тому їх роль у законодавстві та практичній 
діяльності є досить суттєвою, а коректне розу-
міння і використання – однією з умов успіш-
ного функціонування даної системи. Інтеграція 
України в європейський соціальний простір 
актуалізує питання спільного бачення принци-
пів концепції соціальних послуг для України 
та країн ЄС, які стосуються і розглянутих клю-
чових понять. Саме тому О.В. Тищенко наго-
лошує на важливості міжнародної співпраці у 
сфері організації та надання соціальних послуг, 
що повинна бути спрямована на обмін досвідом 
практичної роботи та наукової інформації для 
впровадження у практику розвинених мето-
дик організації та надання якісних соціальних 
послуг, підготовки та перепідготовки кадрів, 
удосконалення нормативно-правової бази [25]. 

Висновки. Ключові поняття системи 
надання соціальних послуг перебувають у тіс-
ному взаємозв’язку, який виявляється у тому, 
що кожний окремо взятий термін передбачає 
обов’язкове існування решти з розглянутих 
понять. Вітчизняні підходи до питань соці-
ального обслуговування свідчать про необхід-
ність використання кожного із цих понять у 
науковому та практичному обігу, а зарубіжна 
практика ототожнює деякі поняття. Отже, 
важливо розробити термінологію, здатну відо-
бражати українську специфіку надання грома-
дянам соціальних послуг та враховувати світо-
вий досвід. Визначення, запропоновані у даній 
статті, сприятимуть досягненню цієї мети.
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