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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТ-

НОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 

 

THE SYSTEM OF SOCIAL SERVICES IN UKRAINE: DETERMINING THE 

ESSENCE AND THE CONTENT OF THE NOTION 
 
У статті визначено, що головною метою розвитку української нації і, відпо-

відно, внутрішньо управлінської системи, є забезпечення загального добробуту насе-

лення; підкреслено, що в умовах реформування системи соціального захисту в Україні 

особливу увагу слід приділити соціальним послугам, що надаються державою; обґру-

нтовано , що сутність соціальних послуг найбільш тісно пов’язана з індексом розви-

тку людського потенціалу; доведено, що саме соціальні послуги впливають на рівень 

життя населення, зміцнюють довіру громадян до держави, забезпечують зміцнення 

стабільності і безпеки суспільства; визначено ключову роль Закону України «Про со-

ціальні послуги» в ефективному запровадженні нової системи надання соціальних по-

слуг за умов впровадження в дію ряду підзаконних нормативно-правових актів.  

Ключові слова: система соціальних послуг, держава, соціальне забезпечення, 

добробут населення, закон, нормативно-правові акти, соціальні служби. 

 

It is established in the article that the main goal of the Ukrainian nation’s develop-

ment, and therefore that of the national management system, is assurance of population’s 

general well-being; it is highlighted that under conditions of reforming the social protection 

system in Ukraine, special attention should be paid to social services provided by the state; 

it is substantiated that the essence of social services is most closely linked with the human 

potential development index; it is proved that it is social services that influence the popula-

tion’s living standards, strengthen people’s trust to the state, assure social stability and 
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public safety; also, the key role of the Law of Ukraine “On Social Services” in efficient in-

troduction of the new system of rendering social services on condition of implementing a 

number of regulating bylaws has been established.  

Key words: social services system, the state, social welfare, population’s well-being, 

the law, regulating acts, social services. 

 

 

Постановка проблеми. У статті 1 Конституції Україна проголошена де-

мократичною, правовою і соціальною державою. Проблеми гарантування та ре-

алізації цих положень є одними з найбільш актуальних стратегічних завдань 

нашої держави на сучасному етапі. Без вироблення шляхів досягнення ефекти-

вної соціальної політики, яка відповідала б міжнародним стандартам, неможли-

во розбудувати дійсну, а не декларативну соціальну державність в Україні [11, 

с. 4]. Політичні та соціально-економічні перетворення останнього десятиліття 

ХХ ст. спричинили безробіття, бідність, дитячу бездоглядність, а сучасні події – 

вимушену міграцію та інші негативні соціальні явища, що призвели до стійкого 

зростання чисельності населення, яке потребує соціальних послуг [3, с. 29]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження у сфері соціаль-

ного захисту та державної соціальної політики знаходяться у фокусі уваги С. 

Білосорочки, Н. Борецької, В. Гошовської, А. Колот, Е. Лібанової, О. Новікової, 

О. Піщуліної, Т. Поспєлової, В. Скуратівського, В. Трощинського та інших на-

уковців. 

Соціальні послуги є предметом досліджень наукових напрацювань 

Р. Греби (обґрунтовано механізми реформування системи соціальних послуг в 

умовах децентралізації влади в Україні) [3]; В. Гошовської (досліджено меха-

нізм підвищення якості соціальних послуг на рівні місцевого самоврядування) 

[20]; О. Кочемировської (визначено напрями оптимізації системи соціального 

захисту та системи соціальних послуг в Україні) [8] та інших дослідників. 

Сутності соціальних послуг, їхньої спрямованості на певні категорії спо-

живачів, засад формування політики, організації діяльності суб’єктів, що нада-

ють соціальні послуги, присвячено наукові роботи зарубіжних дослідників Дж. 

Маккартрик, Ч. Гор. Дж. Зінгельмана, Р. Тофтісова-Матерон та інших авторів.  

Про дискусійність питань, що досліджуються, свідчить неоднозначність 

розуміння сутності соціальних послуг та змісту їх призначення як вітчизняних, 

так і зарубіжних науковців. Питання продовжують перебувати серед популяр-

них напрямів наукових пошуків. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності та змісту по-

няття «системи соціальних послуг» в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У документі «Україна – 2030. Стратегія 

зміни майбутнього» місією стратегії, яка потрібна Україні, є досягнення пози-

тивної зміни у баченні громадянами свого майбутнього та майбутнього країни, 

відновлення довіри та стратегічної орієнтованості бізнесу, сприяння формуван-

ню в Україні такої економічної моделі, яка забезпечить реалізацію людського, 

підприємницького та природно-ресурсного потенціалу, надасть кожному украї-
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нцеві впевненості у гідному та забезпеченому майбутньому [14] Ціллю 5 Стра-

тегії сталого розвитку України до 2030 року «Розробка і шлях до визнання» є 

сприяння адаптації населення до змін в економічному та соціальному середо-

вищі, розбудова справедливої системи соціального захисту та доступних соціа-

льних послуг, формування безпечного середовища життєдіяльності [14]. 

Наша країна перебуває в період радикальних економічних змін, виклика-

них військовими діями на сході країни, переміщенням великих груп громадян із 

зони конфлікту, нестабільною економічною та політичною ситуацією, тому чи-

сельність осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

ефективних соціальних послуг збоку держави, значно збільшилась. На думку 

дослідників, соціальне «навантаження» на переважну більшість населення в пе-

ріод радикальних економічних змін значною мірою зруйнувало механізми соці-

ального відтворення нації [15]. 

Поширення процесів децентралізації, тобто перекладання відповідальності 

держави за благополуччя громадян на населення, не сприяє вирішенню питань 

формування адекватних моделей соціальної політики, адже саме соціальна по-

літика визначає результат як соціально-економічних перетворень, так і самого 

розвитку суспільства [12, с. 33] і спрямована на боротьбу з бідністю, реформу-

вання систем охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, орієнто-

вана на збереження людського капіталу. А це, у свою чергу, сприятиме еконо-

мічному зростанню,  соціальній справедливості, політичній стабільності суспі-

льства [3, с. 29].  

Звернемося до аналізу дефініції «соціальна послуга», розглянуту у дослі-

дженнях науковців, які працюють над цим питанням.  

Так, в інформативній розробці «Звіт-моніторинг системи соціальних пос-

луг», видану за участю експертів Бюро соціальних та політичних розробок у 

2015 р., здійснено глибокий аналіз проблем системи надання соціальних пос-

луг, класифікованих на структурні, термінологічні та фінансові, розглянуто пе-

рспективи реформи системи надання соціальних послуг та узагальнено досвід 

упровадження єдиного соціального вікна на прикладі м. Умані Черкаської об-

ласті [7]. Про те, що головною метою розвитку української нації і, відповідно, 

внутрішньо управлінської системи, є забезпечення загального добробуту насе-

лення, наголошується у багатьох регуляторних документах сфери управління 

системою соціальних послуг. 

Сутність соціальної послуги полягає у визначенні її як діяльності, що має 

всі відмінні характеристики послуги. А зміст визначається специфікою предме-

та і об’єкта застосування дії, тобто безпосередньою соціальною спрямованістю 

послуг [3, с. 32]. 

Різні трактування й визначення авторами дефініції «соціальна послуга» 

відображено у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Визначення науковцями поняття «соціальна послуга»  

Автор Визначення поняття «соціальна послуга»  

 

Я. С. Бєлєвцова Вид діяльності, спрямованої на задоволення основних 

соціальних потреб людини, запобігання та подолання 

складних життєвих обставин, які вона не здатна подо-

лати самотужки, з метою поліпшення або відтворення 

її життєдіяльності, сприяння соціальній адаптації, по-

вернення до самостійного життя [1, с. 5] 

К. В. Дубич Сукупність заходів, що спільно формуються та вжи-

ваються органами державної влади, фізичними осо-

бами та недержавними організаціями, спрямованих на 

пом’якшення або подолання складних життєвих об-

ставин, соціального становища окремих осіб чи груп 

населення та повернення їх до повноцінної життєді-

яльності [4]  

Г. Дудінська Соціальні послуги – це дії, які спрямовані на подо-

лання складних життєвих обставин (соціальна підт-

римка), мінімізацію їх наслідків (соціальне обслуго-

вування) та на профілактику (соціальна профілактика) 

[5]. 

А.М. Михненко Комплекс правових, економiчних, психологiчних, 

освiтнiх, медичних, реабiлiтацiйних та iнших заходiв, 

спрямованих на окремi соцiальнi групи чи iндивiдiв, 

якi перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги, з метою полiпшен-

ня або вiдтворення їх життєдiяльностi, соцiальної 

адаптацiї та повернення до повноцiнного життя [6, с. 

664] 

В. М. Литвиненко Діяльність відповідних уповноважених законом 

суб’єктів (…), щодо відновлення нормального життя 

людини, яка зазнала негативного впливу складних 

життєвих обставин, шляхом усунення такого впливу 

або його максимального зменшення [9] 

Б. І. Сташків Діяльність соціальних служб, яку спрямовано на за-

доволення потреб особи щодо її пристосування до на-

явного середовища, реабілітації та можливості про-

живати повноцінне життя [13, с. 76] 
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Нам імпонує думка авторів, що «сутність соціальних послуг найбільш ті-

сно пов’язана з показником, що характеризує рівень життя населення, – індек-

сом людського розвитку, або індексом розвитку людського потенціалу» [3, 

с. 27]. 

Соціальні послуги бувають «простими»: вони не передбачають надання 

постійної або систематичної комплексної допомоги, наприклад, консультування 

чи представництво інтересів. «Комплексні» соціальні послуги передбачають 

постійну або систематичну допомогу (як-от соціальний супровід чи соціальна 

інтеграція), а «спеціалізовані» соціальні послуги надаються певній категорії 

осіб (наприклад, біженцям чи ВІЛ-інфікованим особам). Також існують 

«допоміжні» соціальні послуги, що надаються у натуральному вигляді: 

продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, одяг, взуття тощо. 

В умовах реформування системи соціального захисту в Україні особливу 

увагу слід приділити соціальним послугам, що надаються державою, оскільки 

саме соціальні послуги впливають на рівень життя населення, на основі якого 

можна побічно оцінити результативність державних соціальних витрат [3]. 

Закон України «Про соціальні послуги», який набув чинності з 1 січня 

2020 року, потребував розробки ряду підзаконних нормативно-правових актів, 

ними стали:  

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про за-

твердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 200 «Про за-

твердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державно-

го/комунального сектору»; 

- Постанова Кабінету Міністрів Українивід 01.06.2020 № 427 «Деякі пи-

тання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про 

соціальні послуги»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про за-

твердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 «Про за-

твердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціаль-

них послуг»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 430 «Про за-

твердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають 

соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про за-

твердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості 

соціальних послуг»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 «Деякі пи-

тання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-%D0%BF#Text
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- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про ор-

ганізацію надання соціальних послуг». 

Отже, стає очевидним, що впровадження й реалізація Закону України 

«Про соціальні послуги» неможливо без прийняття підзаконних нормативно-

правових актів, потребує узгоджених дій державних та недержавних організа-

цій та установ, налагодження діалогу між центральним та місцевим рівнями 

влади. 

Із метою впорядкування соціальних послуг, на виконання нового Закону 

Міністерством соціальної політики Наказом № 429 від 23.06.2020 затвердже-

но класифікатор соціальних послуг [10], який містить перелік послуг з їх опи-

сом (спрямування, тип, місце, строк надання та отримувач). У затвердженому 

 Класифікаторі соціальним послугам присвоюється код, який використовується 

в Інформаційно-аналітичній системі управління соціальною підтримкою насе-

лення України (E-SOCIAL) для кожного ділового процесу і в Реєстрі надавачів 

та отримувачів соціальних послуг. 

Закон передбачає створений Реєстр надавачів та отримувачів соціальних 

послуг як автоматизованої системи для інформації про надавачів та отримува-

чів соціальних послуг, для обліку та координації діяльності у цій сфері. 

Держателем реєстру є Міністерство соціальної політики України. Очікується 

також, що запровадження такого реєстру підвищить доступність соціальних 

послуг для отримувача та сприятиме реалізації принципу, за яким необхідна 

послуга слідує на отримувачем, а не навпаки. 

Право на отримання соціальних послуг мають особи та сім’ї (у тому числі 

громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці та особи, які по-

требують додаткового або тимчасового захисту), які потрапили в складні жит-

тєві обставини та/або мають найвищий ризик потрапляння в них (тобто є враз-

ливими). 

Надавачами соціальних послуг є юридичні та фізичні особи, фізичні осо-

би-підприємці, які відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів 

України, та включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. З 

1 січня 2019 року надавачами соціальних послуг можуть бути державні чи ко-

мунальні установи і заклади і недержавні – наприклад, громадські чи благодійні 

організації. За умови належного правового та прозорого регулювання таке 

нововведення сприяє демонополізації ринку соціальних послуг в Україні. 

Закон визначає загальні засади організації надання соціальних послуг, 

проте постановою Кабінету Міністрів України визначено окремі процедурні 

моменти. Першим етапом є визначення потреб населення: іншими словами, хто 

і яких соціальних послуг потребує в межах певної громади. За результатами 

визначення потреб відбувається розроблення та виконання програм надання 

соціальних послуг, після чого здійснюється організація, фінансування та безпо-

середньо надання соціальних послуг. Важливим етапом є моніторинг надання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text
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соціальних послуг, оцінка якості та контролю за дотриманням законодавчих 

вимог.  

Закон України «Про соціальні послуги» визначає виконавчі органи рад 

об’єднаних територіальних громад суб’єктами системи системи надання 

соціальних послуг. Існує перелік базових соціальних послуг, надання яких має 

забезпечуватися в об’єднаних територіальних громадах. Таких базових 

соціальних послуг сімнадцять, і вони зазначені у статті 16 Закону «Про 

соціальні послуги». Ефективне запровадження нової системи надання соціаль-

них послуг можливо за умов кадрового й ресурсного забезпечення об’єднаних 

територіальних громад, їх комунікації із центральними органами влади та між 

собою, інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Ігнорування цих пи-

тань може привести до того, що не всі мешканці громад, які потребують 

соціальних послуг, більше того – мають на них право за Законом «Про соціаль-

ні послуги», матимуть рівний доступ до них. 

Отже, з прийняттям Закону України «Про соціальні послуги» важливою є 

координація зусиль державних і недержавних партнерів, об’єднаних територіа-

льних громад, що має на меті ефективне надання соціальних послуг особам, які 

їх потребують. 

Висновки. Отже, зважаючи на вищевикладене, ми дійшли таких виснов-

ків: по-перше, сучасна система соціальних послуг має відповідати потребам 

громадян і орієнтуватися на покращання якості їхнього життя; по-друге, реалі-

зація Закону України «Про соціальні послуги» неможлива без оновлення нор-

мативно-правового забезпечення; по-третє, гарантований державою пакет соці-

альних послуг для найменш захищених верств населення зміцнить довіру 

громадян до держави, забезпечить зміцнення стабільності і безпеки суспільства.  
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