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ВСТУП 

 

Актуальність теми. За останні три роки в українській державі відбулось 

багато потрясінь: революційні події, що вплинули на зміну керівництва в 

органах державної влади, спроби українського уряду здійснити реформи на 

шляху до європейських стандартів. Проте зараз країна перебуває в 

найскладнішому положенні за всі роки незалежності – в стані неоголошеної 

війни та окупації територій на Сході держави та Автономної Республіки Крим. 

Військові події на Донбасі призвели, зокрема, до того, що на сьогодні в Україні 

з’явилися нові категорії громадян, що потребують соціального захисту – 

постраждалі військовослужбовці, їх сім’ї та переселенці. Всі ці події вплинули 

на загострення існуючих соціальних проблем та виникнення нових, таких як: 

надання тимчасового житла та роботи, влаштування переміщених осіб в дитячі 

садочки, школи та ВУЗи, надання їм грошової допомоги, виплати пенсій по 

новому місцю перебування та здійснення ефективного соціального 

забезпечення в цілому для переселенців, надання соціального захисту 

учасникам бойових дій та сім’ям учасників АТО. Всі ці проблеми потребують 

нагального вирішення. Тому в системі державної соціальної політики з’явилась 

нагальна потреба вдосконалення соціального захисту та його реформування для 

забезпечення допомоги новим категоріям населення. 

Проблемним аспектом в даній царині є відсутність узгоджених дій органів 

державної влади щодо проведення єдиної соціальної політики в даному 

напрямі. Оскільки не створено єдиної державної соціальної служби, яка б 

підпорядковувалась одному міністерству та не має фахівців, які б 

спеціалізувались на наданні соціальної допомоги новим категоріям населення, 

які потребують допомоги внаслідок військового конфлікту на території нашої 

держави. 

На даний час в Україні відсутні кваліфіковані кадри, які могли б  

забезпечити не тільки медичну, але й психологічну реабілітацію нових 

категорій клієнтів соціальних служб та проводити ефективну соціальну роботу 
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з такими категоріями, як вимушені переселенці, військові, що брали участь у 

військових діях, а також з сім’ями військовослужбовців та учасників АТО. 

Саме тому, актуальним питанням є дослідження еволюції системи соціальних 

служб, що відбувається в умовах воєнного конфлікту. 

Наукова розробленість проблеми дослідження. Діяльнсість соціальних 

служб як організаційної форми соціальної роботи досліджується як 

зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Питаннями соціальної роботи та 

розвитку соціальних служб за кордоном присвячені наукові роботи таких 

вчених: Р. Баркер, Г. Бернер, Ж. Піаже, Ш. Рамон, Б. Скіннер, К. Уеллс, Л. 

Юнссон та ін. Серед вітчизняних науковців, які приділяли найбільшої уваги 

даній проблематиці, слід відзначити таких вчених: І. М. Грига, Л. Дмитрієва, О. 

В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський, Ж. В. Петрочко, 

І. В. Пєша, Т. В. Семигіна. 

Мета магістерської роботи – визначити особливості адміністративної 

еволюції системи соціальних служб в Україні в умовах воєнного конфлікту, 

проблеми та перспективи їх реформування. 

В ході дослідження тематики магістерської дисертації висуваються 

наступні завдання: 

 дослідити процес інституалізації соціальної служби як організаційної 

форми соціальної роботи; 

 розглянути теоретичні засади функціонування соціальних служб та 

систематизувати нормативно-правову базу їх діяльності; 

 визначити причини виникнення нових категорій клієнтів соціальних 

служб та динаміку їх зміни протягом періоду воєнного конфлікту; 

 висунути та обґрунтувати можливість появи нових або реорганізацію 

існуючих установ соціального захисту для роботи з переселенцями, учасниками 

бойових дій та сім’ями учасників АТО та встановити нормативно-правове 

забезпечення їх діяльності; 

 розробити програму авторського дослідження «Процес організаційних 

змін в системі соціальних служб в умовах АТО» 
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 провести аналіз та інтерпретацію даних щодо проблем організаційних 

змін соціальних служб в умовах АТО. 

Об’єктом дослідження магістерської дисертації є система соціальних 

служб в Україні. 

Предмет дослідження – адміністративна еволюція системи соціальних 

служб в умовах воєнного конфлікту в Україні. 

Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети та завдань у роботі 

використано низку методів загальнонаукового хакрактеру: методи узагальнення 

і аналогії, синтезу, єдності історичного і логічного, порівняльного аналізу – при 

опрацюванні науково-дослідної бази та при дослідженні еволюції системи 

соціальних служб в Україні; абстрактно-логічний – для теоретичного 

узагальнення та для дослідження сутності поняття «соціальна служба»; 

системно-аналітичний – для розробки рекомендацій щодо реформування 

державної системи соціального захисту. Також для виявлення напрямків 

реформування системи соціальних служб в умовах воєнного конфлікту в 

Україні в роботі було використано соціологічний метод поглибленого інтерв’ю. 

Для аналізу динаміки зміни міграційного руху населення за регіонами у 2010-

2014 роках, в тому числі переселенців, в магістерській дисертації використані 

статистичні дані Державної служби статистики України.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 

дослідженні адміністративної еволюції соціальних служб в Україні в умовах 

воєнного конфлікту, проблем та перспектив їх подальшого удосконалення. 

У магістерській роботі було отримано такі результати, які 

характеризуються новизною та виносяться на захист:  

 набули подальшого розвитку теоретико-методологічні уявлення щодо 

соціальної служби як інституційного комплексу, злагоджена робота яких 

дозволяє налагоджувати  економічне, політичне, духовне і соціальне життя 

суспільства і задовольняти соціальні потреби громадян; 

 вперше виокремлено інституційні ознаки соціальної служби, які 

поділяються на: правовий статус і правове закріплення діяльності установ 
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соціального захисту за допомогою типових і оригінальних  положень, 

регламентів; організаційну побудову установ соціального захисту, яка може 

бути типовою або оригінальною і враховувати специфічні умови та 

особливості; практичне виконання певних функцій соціального захисту, 

допомоги, підтримки, виходячи з правового статусу та організаційної 

структури;  

 удосконалено класифікацію соціальних служб, на основі чого 

виокремлено такі класифікаційні ознаки: принцип організації, форма 

підпорядкування, масштаб діяльності, функціональні обов’язки. Це сприятиме 

комплексності означення відповідних організаційно-інституційних відносин; 

 розглянута нормативно-правова база, яка регламентує забезпечення 

проведення соціального захисту, діяльності соціальних служб і надання ними 

соціальних послуг, розглянуто на основі її поділу на дві групи: нормативно-

правові акти державного законодавства, які регламентують основні положення 

щодо проведення соціального захисту та нормативно-правові акти державного 

законодавства, які регламентують основні положення щодо соціальних служб і 

надання ними соціальних послуг. Зазначене сприятиме ефективнішому 

регулюванню правових відносин у сфері діяльності соціальних служб; 

 вперше розглянуті нові категорії клієнтів соціальних служб, до яких 

віднесено переселенців, учасники бойових дій та сім’ї учасників АТО; 

 вперше розглянуто процес організаційних змін в системі соціальних 

служб в умовах АТО, на основі чого визначено, що держава поки не має єдиної 

стратегії реформування системи соціальних служб та запропоновано напрями 

реформування в даній сфері; 

 вперше запропоновано створити нову Спеціальну соціальну службу 

підпорядковано виключно Міністерству соціальної політики, діяльність якої 

зводилась би суто на соціальній роботі з переселенцями, учасниками бойових 

дій та сім’ями учасників АТО. Зазначене дозволило б удосконалити соціальну 

роботу з новими категоріями населення, які виникли в Україні в наслідок 

військового конфлікту. 
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Теоретична цінність роботи. Основні теоретичні результати 

дослідження щодо створення, функціонування та удосконалення соціальних 

служб, як головних інституційних органів забезпечення соціального захисту в 

умовах військового конфлікту, дозволяють здійснювати аналіз адміністративної 

еволюції, проблем та перспектив розвитку соціальних служб як організаційної 

форми соціальної роботи в державі. 

Практична цінність дослідження. В магістерській дисертації здійснено 

теоретичний та емпіричний аналіз проблем організаційних змін соціальних 

служб в умовах АТО та надано висновки та рекомендації щодо структурних 

змін в системі соціальних служб в умовах воєнного конфлікту. Результати, 

дослідження можуть бути використані державними органами влади, при 

створенні нового типу соціальної служби, яка спеціалізуватиметься виключно 

на соціальному захисті та соціальному забезпеченні нових категорій соціально 

незахищеного населення, які виникли в умовах воєнного конфлікту на сході 

України та окупації Автономної Республіки Крим. 

Структура магістерської дисертації. Структура роботи зумовлена 

логікою дослідження і складається із вступу, чотирьох розділів, восьми 

підрозділів, висновків та рекомендацій, а також списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи - 102 сторінки, з них основного тексту - 93 сторінки. 

Список використаних джерел містить 80 найменування. 

Апробація результатів дисертації. 

1. Єнін М.Н. Соціальна політика у напрямку створення умов реабілітації 

учасників АТО. / М.Єнін, Т.Кіщук //Матеріали V міжнародної науково-

практичної конференції з соціології (Київ, 26-27 листопада 2015р.) «Держава та 

глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху 

модерну»: тези доп. [Уклад. А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О. Мігалуш] – К.: 

Талком, 2015. – С. 504-505. 

2. Кіщук Т.О. Чому соціальна реклама не є дієвим механізмом соціальної 

політики в умовах воєнного конфлікту в Україні?/ Т.О. Кіщук // Матеріали ІV 

міжнародної науково-практичної конференції з соціології (Київ, 3-4 червня 
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2015р.) «Соціальні та політичні конфігурації модерну: динаміка влади в Україні 

та світі»: тези доп. [Уклад.  Г.Дерлуг’ян, А.А.Мельниченко, П.В.Кутуєв, А.О. 

Мігалуш] – К.: Талком, 2015. – С. 280-281. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

 

1.1. Процес інституалізації соціальної служби як організаційної форми 

соціальної роботи 

 

Розвиток суспільних відносин у XX-XXІ столітті у більшості країн 

супроводжується накопиченням гострих невирішених соціальних питань. На 

державному рівні вирішення основних соціальних питань здійснюється за 

допомогою проведення комплексу заходів, які включені в соціальну політику. 

За визначенням Лукашевич М. і Мигович І. «Соціальна політика – це один 

із головних напрямів внутрішньої політики держави, що має забезпечити 

відтворення тих соціальних ресурсів, із яких вона дістає собі підтримку, 

створює передумови для розширеного відтворення своєї діяльності та 

стабільності соціальної системи» [55, С.94]. 

Найбільш результативним механізмом, через який здійснюється соціальна 

політика в країні, є соціальна робота. В науковій літературі дослідники по 

різному трактують дане поняття (див. табл. 1.1.), що дає можливість ґрунтовно 

дослідити основну суть цього терміну.  

Таблиця 1.1. 

Трактування поняття «Соціальна робота» 

Автор Характеристика 

Національною 

асоціацією соціальних 

працівників США  

Соціальна робота – це професійна діяльність, направлена на 

надання допомоги індивідам, групам або співтовариствам в 

поліпшенні або відновленні їх здібності до функціонування в 

суспільстві і на створення соціальних умов, що сприяють цій 

меті. 
Саппс М.  Соціальна робота – це професія працівників, що займаються 

стосунками між людьми і їх оточенням, котрі впливають на 

здатність людей виконувати життєві функції, реалізовувати 

прагнення і цінності, знімати дискомфорт і стреси. 
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Продовження Таблиці 1.1. 

Панова А. М.  Соціальна робота – специфічна форма державної і недержавної 

дії на людину з метою забезпечення культурного, соціального і 

матеріального рівня її життя, надання індивідуальної допомоги 

людині, сім'ї або групі осіб. 
Капська А. Й.  Соціальна робота – вплив професіоналів, громадськості та 

соціальних інститутів на суспільство шляхом формування і 

реалізації соціальної політики, спрямованої на створення 

сприятливих умов життєдіяльності кожної людини і сім’ї. 

Полтавець В.  Соціальна робота – це система теоретичних знань і заснована 

на них практика, яка має на меті забезпечення соціальної 

справедливості шляхом натхнення і підтримки найменш 

захищених верст суспільства та протидії факторам соціального 

відчуження. 

Тюптя Л. Т.  Соціальна робота – унікальний вид професійної діяльності зі 

створення соціальних умов для поліпшення умов життя 

окремої особистості, підвищення добробуту народу. Як вид 

професійної діяльності соціальна робота сформувалася на базі 

системи соціального захисту населення, освіти, охорони 

здоров'я, соціальних служб для молоді, спеціалізованих 

закладів і установ. 

Лукашевич М. П.  Соціальна робота – професійна діяльність соціальних 

інституцій, державних і недержавних організацій, груп і 

окремих індивідів із надання допомоги у здійсненні успішної 

соціалізації особам чи групам людей у випадках, коли за 

відсутності належних умов у суспільстві або особистих вад їх 

соціалізація утруднюється або відбувається у зворотному 

напрямі. 

Аналіз визначень поняття «соціальна робота», даних науковцями 

зарубіжних і вітчизняних шкіл, свідчить про недостатню дослідженість 

соціальної роботи в науковому плані, більшість проблем знаходяться в не до 

кінця дослідженому стані, досі ще тривають уточнення понятійно-

категоріального апарату, ведуться наукові суперечки щодо термінології, 

розуміння структури та змісту. 

Тому, соціальну роботу науковці вважають одним з феноменів сучасного 

суспільства, який потрібно аналізувати в широкому і вузькоглядному сенсі. У 

широкому сенсі соціальна робота являє собою діяльність суспільства, 

спрямовану на привласнення індивідом соціально схвалюваних цінностей і 

норм, установок, формування його життєвої позиції, цілей, ролей, відповідних 

моральних якостей тощо з тим, щоб забезпечити його нормальне соціальне 

функціонування і можливість повноцінної самореалізації в суспільстві. Головна 
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її мета полягає у здобутті індивідуумом і суспільством благополуччя, 

гуманізація взаємин індивіда та суспільства, пару їхніх інтересів, створення 

умов для їх всебічного розвитку. 

Ключова мета соціальної роботи є допомога і сприяння людині, що 

потрапила у важку життєву ситуацію, яка виникла під впливом зовнішніх і 

внутрішніх причин. Наслідком цього є повністю або частково відчуженість від 

життєдіяльності соціуму, обмеження особистих можливостей, наприклад у 

придбанні або відновленні соціальних функцій, що забезпечують звичайну 

життєдіяльність і повноцінне соціальне функціонування людини. 

Соціальна робота є досить унікальним видом діяльності зі створення 

соціальних умов для окремо взятої особистості, підвищення добробуту народу. 

Науковці визначають  п'ять аспектів соціальної роботи: соціально-економічний, 

національно-географічний, політичний, культурний, духовний. Національно-

географічний аспект соціальної роботи полягає в тому, що ця діяльність 

відбувається в соціумі певного народу, у межах визначених кордонів — 

установи,  області, держави, регіону. Політичний аспект соціальної роботи 

пов'язаний з тим, що кожна держава має свою політичну систему, і незалежно 

від того, який характер вона має (ліберальний, репресивний, соціалістичний чи 

капіталістичний), визначає умови практичної та теоретичної діяльності 

соціального працівника. В основі соціально-економічного аспекту соціальної 

роботи покладено те, що насамперед першочерговими сподіваннями людини є 

достойні умови життя, вільний доступ до трудової діяльності, системи охорони 

здоров'я та освіти, соціального захисту і соціального забезпечення, соціальна 

рівновага в будь-якому суспільстві значно залежить від справедливого 

розподілу наявних ресурсів. Під культурним аспектом соціальної роботи 

розуміється  повага до традицій, звичаїв, переконань, культурних цінностей 

окремої країни, соціальної групи, спільноти, світових культурних надбань і 

цінностей. В соціальній роботі важливою для створення благополучного 

соціального фону для життєдіяльності та нормального розвитку особистості є 

система цінностей, філософія, етика соціальної роботи, ідеали які стоять в 
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основі наукових і практичних підходів до стратегій підтримки особистості [75, 

С.61]. 

Зарубіжні науковці при визначенні основних питань, які повинна 

вирішувати соціальна робота дуже часто пов’язують її зв'язок з формально 

організованими і підтримуваними суспільством інститутами, агентствами і 

програмами, направленими на надання соціальної підтримки сім'ї та особі.  

Процес інституалізації соціальної служби як організаційної форми 

соціальної роботи пройшов значні зміни протягом незалежності України. Для 

з’ясування особливостей процесу інституалізації соціальної служби та 

здійснення соціальної роботи варто розглянути суть поняття інституалізації, 

соціальних інститутів, їх критеріїв і функцій та основні ознаки процесу 

інституалізації соціальної служби. 

Інституціоналізація – це процес формалізації соціальних відносин, перехід 

від неформальних відношень та неорганізованої діяльності до створення 

організаційних структур з ієрархією влади, регламентацією відповідної 

діяльності, тих чи інших відносин, їх юридичною легалізацією [59, С.81]. 

Інституалізацію за своєю сутністю науковці визначають як процес 

становлення елементів певної системи, в яку включені соціальні інститути. 

Соціальні інститути та інституціоналізація є вагомими універсальними 

інструментами об'єднання дій безлічі людей, що знаходяться в різних регіонах 

країни і повинні сприяти оптимальному розподілу ресурсів та задоволення 

ними громадянського суспільства. 

В науковій літературі інституціональний погляд на соціальну службу 

істотно узагальнює її концептуальне розуміння, переборює стереотип 

традиційного «діяльнісного» бачення соціальної служби. Соціальний інститут 

традиційно розглядався в рамках юридичної науки як «сукупність норм права, 

що регулюють визначену групу суспільних відносин одного порядку і, як 

правило, є складовою частиною відповідної галузі права» [40, с. 226]. Розуміння 

поняття інституту історично виходить з позиційного трактування інституції (від 
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лат. іnstіtutіo – «наставляння»), сформованого, як елемент римського 

приватного права, в роботах Гая, а потім, як зведення цивільного права, в праці 

Юстиніана. Також в науковій літературі існує і інше трактування соціального 

інституту. Соціальний інститут (лат. іnstіtutum – організація, лад) – відносно 

стійка модель поведінки людей і організацій, що історично склалася у певній 

сфері життєдіяльності суспільства [69, С.87].  

У соціології, як науці, визначення поняття «інститут» отримало значно 

більше розуміння, оскільки його розуміють, як діапазон соціально регульованої 

та впорядкованої діяльності індивідів та стосунків, які існують між ними. 

За основу класифікації соціальних інститутів беруть різні критерії. 

Найпоширенішою є класифікація за критерієм цілей, тобто змістових завдань і 

сферою дії. Тут прийнято виокремлювати економічні, політичні, культурні та 

виховні, соціальні комплекси інститутів. Соціальні інститути – організовують 

добровільні об´єднання, регулюють повсякденну соціальну поведінку людей, 

міжособистісні стосунки. За критерієм способу регулювання поведінки людей у 

межах певних інститутів виділяють формальні та неформальні соціальні 

інститути [69, С. 93]. 

Функції соціальних інститутів можуть бути зовнішніми – які відповідають 

тій системі, часткою або елементом, якої є цей соціальний інститут, та 

внутрішніми – у процесах організації соціальних дій і регулювання соціальних 

зв'язків власного персоналу. Зазвичай, соціальний інститут – 

поліфункціональний (виконує кілька функцій). Його специфіку визначає, з 

одного боку, сукупність, запропонованих йому соціальних функцій, а з іншого 

боку – головна (основна) соціальна функція. Усі соціальні функції інститутів 

можна поділити на: основні та не основні; універсальні (притаманні всім чи 

багатьом інститутам) та специфічні (властиві лише конкретному інституту); 

явні та латентні [38, с. 13]. 

Аналіз соціальної служби, як певного інституціонального комплексу, дає 

можливість визначити соціальні засади соціальної служби, виявити її місце в 

структурі влади. В першу чергу соціальна служба є спеціальним інститутом 
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здійснення соціальної політики, оскільки вона у своїх сутнісних 

характеристиках є соціальним інститутом реалізації функцій держави. 

Історично соціальна служба з'являється разом з розвитком держави, а 

трансформація держави в державу соціальну змінює соціальну службу на один 

з ключових інститутів соціуму в країні. 

Соціальну службу як соціальну інституцію варто розглядати з точки зору 

соціальної значущості, норм, структурних складників і соціальних ролей. 

Оцінка соціальної служби як особливого інституту потребує з’ясування його 

ключових структурних елементів та складових, які проаналізовано за 

допомогою використання системного підходу. Наявність системо утворюючих 

складових допускає створення соціальної служби, як організаційної форми 

соціальної роботи, яка складає соціальну систему. Головними для всіх типів 

систем є такі компоненти: визначення основної мети для сукупності всіх 

складових; ієрархічне та послідовне підпорядкування цілей кожної складової 

основній меті системи; розуміння кожною складовою своїх завдань і 

усвідомлення загальної мети; реалізація кожним елементом системи своїх 

функцій, що напряму залежать з конкретно поставленої задачі; взаємини 

підпорядкування та субординації між складовими системи; взаємозв’язок між 

підсистемами (керуючою і керованою). Усі ці складові та елементи в 

загальному обсязі потрібні для розуміння сутності соціальної служби як 

системи. 

Загальна мета і ключові задачі соціальної служби визначаються потребами 

і волею соціуму, який в загальному розумінні вважають першосуб'єктом – 

народом. Соціальна роль, соціальний статус зумовлені характером соціально-

економічного ладу, типом держави, режимом правління, кількісним і якісним 

складом службовців, внутрішнім устроєм, характеристикою функціонування, 

системою її правового регулювання. 

Багатогранна організаційна система, яка притаманна соціальній службі має 

розширену і розгалужену адміністративну структуру, одиницею якої є 
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державний орган, що реалізовує конкретну частку державних функцій і 

наділений визначеними владними повноваженнями. 

Розгляд соціальної служби як інституціонального комплексу викликає 

необхідність аналізу його структурних складових та визначення якісних 

характеристик. Соціальна служба як цілісна система інститутів являє собою 

сукупність взаємозалежних та взаємопов’язаних між собою підсистем, 

направлених на ефективне виконання основної мети та цілей, у яких кожна 

відособлено втілює приділену функцію.  

Внаслідок ефективної взаємодії окремих елементів та складових системи, і 

як наслідок, отриманого результату від синергетичного ефекту, соціальна 

служба як особлива система набуває новітніх особливостей (єдності, 

збалансованості, поділу ділянок і способів функціонування, цілісності та 

різноманіття інструментів направлених на вирішення задач певного рівня, 

застосовування уніфікованих засад, норм, стандартів). 

Синтез науково-дослідної літератури і практики дає підставу вважати, що 

соціальна служба як інституціональний комплекс і як цілісна система 

інститутів включає в себе такі їх види: інститут державних соціальних послуг, 

правовий, соціальний, соціокультурний, організаційно-управлінський, 

економічний, інформаційно-комунікативний, інтелектуально-духовний. Тобто, 

соціальна служба виконуючи функції того чи іншого інституту, реалізовуючи 

певний напрям діяльності, формує певне функціональне поле обов’язків. 

Виконуючи функції організаційно-управлінського інституту соціальна служба 

здійснює діяльність із забезпечення реалізації прав та обов’язків покладених на 

державний орган влади, виступає особливим механізмом здійснення соціальних 

функцій держави, що направлений на розвитку соціуму в державі. 

Наявність державної власності зумовлює необхідність державного 

управління у сфері економіки, пов'язаної з цією власністю, а також – участь 

соціальної служби в регулюванні ринкових відносин. Забезпечення цієї функції 

держави і здійснює соціальна служба як економічний інститут. Таким чином, 

головним завданням цього інституту є створення таких форм і методів 
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соціальної політики і впливу на економіку, які б забезпечили динамічний 

довгостроковий соціально-економічний розвиток країни [75, С.112].  

Соціальна служба, реалізовуючи покладені на неї завдання правового 

інституту, зобов'язана забезпечити реалізацію основних цілей та функцій 

державної влади, ввести дієвий механізм двостороннього зв’язку між 

установами державного типу підпорядкування та об’єднаннями громадян, 

запровадити умови для поєднання і групування інтересів соціуму, забезпечити 

дотримання прав і свобод населення та здійснення їх діяльності у правовому 

руслі, інституціалізуючи соціальні засади, вироблені в соціумі і необхідні для 

його існування. Поряд з цим функціонування цього інституту має і своєрідний 

внутрішній характер. 

Соціальна служба, виконуючи завдання духовно-культурного інституту, 

виступає інституційною структурою, в якій здійснюється вираження: особистих 

характеристик; ціннісних орієнтирів працівників, їх потреб та інтересів. 

Соціальна служба виконуючи свої завдання встановлює культуру в середині 

організації та утверджує соціальні норми для соціуму в цілому. 

Ефективна реалізація функцій, покладених на соціальну службу, повинна 

забезпечуватись інформаційно-комунікативним зв'язком, який має бути 

присутнім як у внутрішній організаційній структурі, так і у зовнішньому 

середовищі і пов’язувати установу з суспільством та іншими суб’єктами 

державної влади. Такий зв'язок дозволяє визначити соціальну службу, як один з 

видів інститутів, а саме інформаційно-комунікативний. Відкритість соціальної 

служби в інформаційному просторі дозволяє пов'язувати соціальні потреби 

громадян в певні категорії, що дає можливість виробити певні соціальні 

стандарти. 

Обґрунтування інституціонального комплексу соціальної служби показує 

«набір» її основних функцій таких, як: організаційно-управлінська, соціально-

економічна, сервісна, інформаційно-комунікативна, соціально-правова, 

духовно-культурна, виховна. Така структура додає соціальній службі стійкість, 

стабільність під час зовнішніх і внутрішніх змін. Інституціональний підхід 
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допомагає зрозуміти, що саме необхідно стабілізувати в соціальній службі [41, 

С.63]. 

Отже, соціальна служба є складним інституціональним комплексом, 

системою інститутів, злагоджена робота яких дозволяє налагоджувати суцільне 

положення в економічному, політичному, духовному і соціальному житті 

суспільства і задовольняти соціальні потреби громадян. 

Найважливішими інституційними ознаками соціальної служби є:  

1) правовий статус і правове закріплення діяльності установ соціального 

захисту за допомогою типових і оригінальних (заснованих на типових) 

положень, регламентів;  

2) організаційна побудова установ соціального захисту, яка може бути 

типовою або оригінальною і враховувати специфічні умови та особливості;  

3) практичне виконання певних функцій соціального захисту, допомоги, 

підтримки, виходячи з правового статусу та організаційної структури [67, С.74]. 

Важливе значення в інституціональному розвитку соціальної служби 

займає система управління нею, яка поділяється на три підсистеми: 

інституціональне управління, управління цілями та управління кадрами. 

Інституціональне управління визначає управління, яке здійснюється за 

допомогою інститутів соціальної роботи, до яких відносять інститут організації, 

інститут норми, інститут статусу, інститут процедури. 

Розгляд соціальної служби як організаційної форми соціальної роботи 

передбачає врахування елементів, які за своїми характеристиками також можна 

вважати інститутами, що можуть впливати і визначати роботи соціальної 

служби. До таких елементів в науковій літературі відносять: організаційні 

норми, процедури, способи, стандарти і традиції, регулювання й координації 

спільної діяльності соціальних працівників. 

Інститут норми є обов’язковою умовою та раціональним підґрунтям 

функціонування формальної організації. Інституціональний характер норм 

указує на їх стабільність, незмінність, що дозволяє здійснювати: захист від 

безпорядку, ефективне управління та раціональний розвиток. Прикладом норм, 
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що становлять основу статусу соціального службовця і соціального органу є 

державно-службові норми, які окреслюють та характеризують права, обов'язки, 

обмеження, гарантії й економічне забезпечення. Інститут статусу – це 

сукупність статусів соціального службовця й статусу соціального органу. 

Соціальний статус соціального працівника в значенні норми є своєрідним 

ідеалом, який істотно збільшує його потенційні можливості під час вирішення 

певних завдань, тому що досягнення статусу соціального службовця заохочує 

соціальну активність індивіда. Це має важливе значення для управління, 

оскільки відкриваються додаткові перспективи використання такої активності 

для формування високопрофесійного корпусу соціальних працівників. 

Взаємозумовлений зв'язок між інститутом статусу має інститут процедури, 

оскільки при процесі визначення статусу соціальний орган або соціальний 

службовець наділяються повноваженнями здійснювати певні дії в межах 

визначених інститутом норм повноважень.  

Розвиток соціальної служби як цілісної системи залежить не від окремих 

рішень, а від будови та характеру взаємозв'язків між елементами організації. 

Організаційна структура соціальних органів є об'єктом інституціонального 

управління поряд із процесами проходження соціальної служби. 

Управління цілями соціальної служби має більш продуктивний характер 

ніж інституціональне управління, оскільки цілі можуть швидко мінятися, ніж 

створюються і реорганізовуються інститути. У соціальних системах не можна 

домогтися точного досягнення цілей, навіть якщо вони чітко сформовані, 

оскільки цілі можуть виступати тільки як інструмент впливу на соціальну 

систему. Управління цілями складають основу структури організаційних 

відносин, планування й оцінки результатів діяльності, системи мотивування 

працівників і забезпечують її ефективний та стійкий розвиток. 

Також до управління соціальною службою відносять і управління кадрами. 

У кадровому управлінні об'єктом виступає процес діяльності персоналу. 

Кадрове управління – діяльність, що спрямована на пошук, оцінку, відбір, 

професійний розвиток персоналу, його мотивацію й стимулювання до 
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виконання завдань, що постають перед організацією. Інструментами управління 

є кадрові технології як сукупність засобів і методів, спрямованих на 

забезпечення ефективності кадрової діяльності державних органів влади [38, 

с.230]. 

Сукупне використання підсистем управління соціальною службою може 

позитивно вплинути на вирішення проблем пов’язаних з невизначеністю, які 

негативно відбиваються на діяльності соціальної служби і перед якою на даний 

час постають проблеми, що виникають в наслідок впливу внутрішніх та 

зовнішніх чинників. Зменшення рівня невизначеності з одночасним 

використанням гнучкої роботи в соціальній службі як організації – одне з 

найважливіших завдань управління у швидко змінних умовах її існування. 

Зниженню невизначеності допомагає ієрархічна підпорядкованість, що 

забезпечується організаційною структурою і заснована на організаційній 

культурі й переконанні, мотивація й програмування поведінки службовців.  

 Таким чином, здійснивши аналіз процесу інституалізації соціальної 

служби як організаційної форми соціальної роботи можна зробити висновок, 

що гармонійна робота соціальної служби, як одного із соціальних інститутів 

дозволить регулювати соціальне життя суспільства і позитивно впливати на 

задоволення соціальних потреб та здійснювати його соціальний захист. 

  

1.2. Соціальна служба: поняття та нормативна база діяльності 

 

Соціальне обслуговування  є одним з видів соціальної діяльності в 

державі, здійснюється через особливі організації, які мають мережу в кожному 

регіоні країни і здійснюють свою діяльність, направлену на надання населенню 

соціальних послуг. На сьогоднішній день в Україні для здійснення соціального 

обслуговування діють традиційні заклади, що сформовані згідно 

патерналістської моделі та залишились від системи соціального захисту 

колишнього СРСР. Але на даний час для забезпечення ефективної соціальної 

політики дані установи не можуть в повній мірі забезпечувати достойною 
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соціальною допомогою різні категорії населення, оскільки не повністю 

відповідають сучасним цінностям соціальної роботи в умовах сьогодення. 

Соціальні служби – підприємства, установи та організації незалежно від 

форм власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні 

послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги [2].  

Цілісну систему соціального обслуговування та захисту в Україні 

здійснюють соціальні служби, класифікацію яких наведемо на рис. 1.1. 

Особливості діяльності соціальних служб залежать від таких чинників: 

 мета діяльності; 

 цільове призначення та виконання цілей які поставленні перед 

соціальною службою; 

 сфери діяльності та клієнтів, яким надають соціальне забезпечення та 

послуги. 

За принципом організації соціальні служби поділяються на територіальні 

та підвідомчі.  

Територіальні соціальні служби можуть охоплювати своєю діяльністю 

певні території, включаючи діяльність, як на всій території країни так і на 

меншому адміністративному просторі.  
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Рис. 1.1. Класифікація соціальних служб 

Підвідомчі організації здійснюють свою діяльність згідно завдань і цілей 

поставлених перед ними вищестоящими розпорядниками, переважно входять 

до традиційної державної мережі надавачів соціальних послуг. Поряд з цим 

підвідомчі соціальні служби переважно є суб’єктом, який відноситься до 

територіальної мережі соціальних закладів, однак вони не завжди повністю 

інтегровані в неї своєю структурою. 

За формою підпорядкування та субординації по відношенню до інших 

установ соціальні служби поділяються на державні та приватні (недержавні).  

Соціальні служби 

За принципом організації 

Підвідомчі Територіальні 

За формою підпорядкування 

Державні Приватні 

 

За масштабом діяльності 

Міжнародні Загальнодержавні Регіональні 

За функціональними обов’язками 

Планування соціальних програм 

Створення організаційних механізмів реалізації соціальних програм 

Виконання програми щодо подолання певної проблеми або 

покращення соціального стану конкретної групи людей 

Безпосередня робота з клієнтами 

Консультаційні діяльність 
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Соціальні служби державного зразка та підпорядкування є організаціями 

та установами, які створені за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджетів, повністю підпорядковуються та підлягають державному управлінню, 

а ключовою метою їх діяльності є реалізація соціальної політики в країні 

затвердженої вищестоящими органами влади.  

Недержавні соціальні служби в Україні створені переважно для надання 

цільового і конкретного виду соціальних послуг, тобто соціальне забезпечення 

та захист, який вони здійснюють може охоплювати конкретну соціальну групу 

населення, яка потребує соціальної допомоги. 

За масштабом діяльності соціальні служби поділяються на міжнародні 

організації, загальнодержавні та регіональні.  

Діяльність міжнародних організацій направлена на надання соціальних 

послуг на міжнародній арені, прикладом таких організацій є Міжнародний 

альянс ВІЛ/СНІД, Міжнародна організація праці, Дитячий фонд ООН. 

Загальнодержавні соціальні служби здійснюють свою діяльність на всій 

території країни і до них відносять: Міністерство соціальної політики України, 

Міністерство сім’ї та молоді України, Асоціація ветеранів АТО і волонтерів 

―Патріот‖, Всеукраїнська асоціація інвалідів та ін. 

Регіональні соціальні служби -  це організації, які зареєстровані на 

обласному або районному рівні, здійснюють свою діяльність виключно на цих 

територіях та забезпечують надання соціальних послуг населенню, яке 

проживає на цій же території. До таких соціальних служб відносять: 

громадські, благодійні та волонтерські організації, центри зайнятості, 

управління праці та соціального захисту [71, С.59]. 

За функціональними обов’язками соціальні служби поділяються на ті, які 

здійснюють: планування соціальних програм; створення організаційних 

механізмів реалізації соціальних програм; виконання програми щодо подолання 

певної проблеми або покращення соціального стану конкретної групи людей; 

безпосередню робота з клієнтами; консультаційну діяльність. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC98fet7_JAhXIWSwKHXexB1wQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvolontery.asdg.com.ua%2Fnashi-organizatsiyi%2Fasotsiatsiya-veteraniv-ato-i-volonteriv-patriot%2F&usg=AFQjCNFtkfRcQrmYQggUJ3eCxmlU6EpzBg&sig2=UuUDiz8IIt2XiOk3jXCyBA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC98fet7_JAhXIWSwKHXexB1wQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvolontery.asdg.com.ua%2Fnashi-organizatsiyi%2Fasotsiatsiya-veteraniv-ato-i-volonteriv-patriot%2F&usg=AFQjCNFtkfRcQrmYQggUJ3eCxmlU6EpzBg&sig2=UuUDiz8IIt2XiOk3jXCyBA
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Проведення соціального захисту, діяльність соціальних служб і надання 

ними соціальних послуг регламентується нормативно – правовою базою, яку 

можна поділити на дві групи, характеристику яких подано на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Нормативно-правове забезпечення проведення соціального 

захисту, діяльності соціальних служб і надання ними соціальних послуг 

До першої групи нормативно-правової бази, яка регламентує основні 

положення щодо забезпечення проведення соціального захисту, можна 

віднести: Конституцію України, де в ст. 46 зазначено, що кожен громадянин 

України має право на отримання соціального захисту від держави, яке повинно 

надаватись за рахунок бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. 

Також в даній статті вказано, що забезпечення соціального захисту населення 

повинно відбуватись за умови «створення мережі державних, комунальних, 

приватних закладів для догляду за непрацездатними» [1]. 

Нормативно-правовими актами державного законодавства, які 

регламентують основні положення щодо соціальних служб і надання ними 

соціальних послуг, є: Закон України «Про соціальні послуги», Закон України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України 

«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми», Закон України «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Закон України «Про громадські 

об'єднання», Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації», Закон України «Про волонтерську діяльність», Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про 

Групи нормативно-правового забезпечення проведення 

соціального захисту, діяльності соціальних служб і надання ними 

соціальних послуг 

нормативно-правові акти державного законодавства, які 

регламентують основні положення щодо проведення 

соціального захисту 

нормативно-правові акти державного законодавства, які 

регламентують основні положення щодо соціальних служб і 

надання ними соціальних послуг  

I група 

II група 
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центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», Наказ Президента України 

«Про Державну службу зайнятості України» [1-8]. 

У Законі України «Про соціальні послуги» від 18.10.2012 року № 966-15 у 

ст. 1 зазначено що «суб'єкти, що надають соціальні послуги виступають – 

підприємства, установи, організації та заклади незалежно від форми власності 

та господарювання, фізичні особи – підприємці, які відповідають критеріям 

діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які 

надають соціальні послуг». 

В даному законодавчому акті вперше зазначено, що суб’єктами які 

надають соціальні послуги в Україні є не тільки спеціалізовані установи 

державної форми власності, але й юридичні особи, які з чинним 

законодавством країни можуть бути будь-якої форми господарювання. Тобто 

соціальною службою можна вважати юридичну особу, в статутному чи іншому 

розпорядчому документі якої зазначено, що вона здійснює надання соціальних 

послуг, а кошти які вона отримує у вигляді прибутку використовуються 

виключно на цілі, зазначені в установчих документах [2]. 

В ст. 3-1 Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XІІ зазначено, що реалізація 

соціального захисту осіб на яких розповсюджується дія цього закону покладена 

на центральний орган виконавчої влади. Тобто таким органом виконавчої влади 

є Міністерство соціальної політики України [3]. 

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 

21.06.2001 №2558-ІІІ визначає суб’єкти, які здійснюють соціальне забезпечення 

об’єктів даного процесу. В ст.3 даного зазначено, що суб’єктами даного 

процесу виступають центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та їх 

спеціалізовані формування. Поряд з цим, Кабінетом Міністрів України видано 

постанову «Про затвердження Загального положення про центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді» від 01.08.2013 №573 в якій зазначено основні 

положення щодо діяльності цієї соціальної служби. 
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 В ст. 5 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 

21.11.1992 №2811-XІІ зазначено, що соціальними службами, які проводять 

виплату державної допомоги сім’ям з дітьми є органи соціального захисту 

населення за місцем фактичного проживання і прописки батьків. 

До соціальних служб згідно Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005 №2623-ІV 

відносяться також такі установи соціального захисту: будинок нічного 

перебування; центр реінтеграції бездомних осіб; соціальний готель; інші 

заклади, що надають послуги бездомним особам. 

Соціальною службою у сфері зайнятості в державі відповідно до Наказу 

Президента України «Про Державну службу зайнятості України» від 16.01.2013 

№ 19/2013 визначено Державну службу зайнятості України. Головним 

завданням даної соціальної служби є сприяння пошуку роботи та 

працевлаштування населення. Діяльність Державної служби зайнятості України 

здійснюється відповідно до мети та завдань соціальної політики, а координацію 

роботи даної служби проводить Кабінет Міністрів України через профільне 

Міністерство Соціальної політики України. 

Поряд з державними соціальними службами соціальний захист в країні 

здійснюють громадські об’єднання, благодійні організації та волонтерські 

об’єднання громадян. Відповідно до Законів України: «Про громадські 

об'єднання» від 22.03.2012 №4572-VІ, «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» від 05.07.2012 №5073-VІ, «Про волонтерську діяльність» від 

19.04.2011 №3236-VІ цілями даних служб є надання соціальних послуг та 

соціальний захист незахищеним верствам населення держави та особам яким 

потрібна соціальна реабілітація. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

В розділі 1 даного дослідження проведено теоретико-методологічний 

аналіз системи соціальних служб.  

Розглянуто дефініції понять «соціальна робота», «соціальна політика», 

«соціальна служба». На основі чого визначено, що в науковій літературі не має 



27                                                                                                                                                                                      

єдиного підходу до трактування даних понять, оскільки вищезазначені 

трактування є широкими за своїм змістом та включають великий спектр 

елементів, які мають різні характеристики та особливості.  

При функціонуванні соціальних служб та проведенні соціальної роботи  

важливим є здійснення процесу інституалізації, тому в першу чергу було 

розглянуто поняття «соціальний інститут», який розглядають як відносно 

стійку модель поведінки людей і організацій, що історично склалася у певній 

сфері життєдіяльності суспільства. Наведено основні критерії класифікації 

соціальних інститутів, які включають такі елементи: цілі, завдання і сферу 

діяльності. 

Розглянуто соціальну службу як певний інституціональний комплекс, який 

виявляє засади її діяльності та її місце в структурі державних органів влади. 

Зазначено, що основна мета соціальної служби визначається потребами і волею 

соціуму, а мета досягається через функціонування та діяльність розгалуженої 

адміністративної структури, одиницею якої є державний орган. 

Визначено, що основними завданнями соціальної служби є установлення 

зв’язку між установами державного типу та об’єднаннями громадян, створення 

умов для забезпечення інтересів соціуму, допомагає дотримуватись основних 

прав і свобод населення, розробляє та утверджує соціальні норми для соціуму, 

дозволяє поєднати економічну, політичну, духовну і соціальну сфери. 

Організаційна структура соціальних органів є об'єктом інституціонального 

управління поряд із процесами проходження соціальної служби. 

Для визначення особливостей діяльності та виконання їх основних завдань 

наведено класифікацію соціальних служб, яка включає такі ознаки: за 

принципом організації (підвідомчі, територіальні); за формою підпорядкування 

(державні, приватні); за масштабом діяльності (міжнародні, загальнодержавні, 

регіональні); за функціональними обов’язками. 

Розглянуто норматино-правове забезпечення проведення соціального 

захисту, діяльності соціальних служб і надання ними соціальних послуг. 

Нормативно правову базу розглянуто на основі її поділу на дві групи: 
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нормативно-правові акти державного законодавства, які регламентують основні 

положення щодо проведення соціального захисту та нормативно-правові акти 

державного законодавства, які регламентують основні положення щодо 

соціальних служб і надання ними соціальних послуг. 

На основі проведеного дослідження теоретико-методологічного аналізу 

системи соціальних служб можна зробити висновок, що соціальні служби та 

соціальна робота є важливою складовою при проведенні соціальної політики в 

державі, що дає змогу ефективніше проводити соціальний захист всіх категорій 

населення в державі. 
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РОЗДІЛ 2. СТУКТУРНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ 

 

2.1. Нові категорії клієнтів соціальних служб: переселенці, учасники 

бойових дій та сім’ї учасників АТО 

 

Для дослідників, що вивчають суспільство крізь призму його соціальної 

стратифікації, визначення сутності нових категорій клієнтів соціальних служб 

постає важливим об’єктом дослідження. Адже представники різних категорій, 

що є результатом соціалізації за різних соціальних умов, по-різному 

проявляють себе у процесі соціальної взаємодії, різноманітно позиціонують 

себе в соціально-політичному просторі. А тому на сьогодні питання визначення 

нових категорій клієнтів соціальних служб є вкрай актуальним з огляду на 

сучасні зміни як у символічній, так і в нормативній соціально-суспільній 

диференціації. Соціологічне уявлення про нові категорії, які виникли постійно 

змінюється: зокрема, результати досліджень останніх років підтверджують 

феномен так званої соціальної напруженості, яка виникла в наслідок соціально-

суспільних потрясінь в Україні. Поступово збільшується кількість соціально 

незахищених людей в різних вікових групах, що утворюють нові соціальні 

категорії. Зміни у соціальному розподілі людей, які утворюють нові групи 

клієнтів соціальних служб вимагають врахування всіх факторів при 

глибинному аналізі та перегляді підходів до визначення нових соціальних 

категорій. Крім того, актуальним залишається питання змістовного аналізу 

самої сутності соціальних категорій. 

Категорії соціології − це основні стрижеві поняття, які відображають, 

описують певні явища, процеси, аспекти об'єкта соціології, тобто суспільства. 

Застосовують різноманітну типологію категорій соціології. Зокрема, 

використовуючи підхід О. Конта, усі категорії соціології можна поділити на: 

− категорії, що описують соціальну статику (соціальна структура, сім'я, 

соціальна група...); 
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− категорії, що описують соціальну динаміку (соціальний прогрес, 

соціальний розвиток, соціальні зміни...) [50, С.23]. 

Інший підхід до розподілу категорій соціології (табл 2.1.) 

Таблиція 2.1. 

Класифікація категорій соціології 

Категорії, 
Які 

розкривають 
соціальні зв'язки 

(соціальний фактор, соціальні відносини, 

соціальний контроль, соціальний інститут); 

Категорії, 
Які 

розкривають 

соціальні 

спільноти 

(суспільство, спільнота, соціальний клас, 

група, особистість); 

Категорії, 
Які 

розкривають 
соціальні процеси 

(переміщення та його види, соціальна 

активність, соціалізація, маргіналізація, 

виховання, інституціалізація); 

Категорії, 
Які 

розкривають 

соціальний 

розвиток 

(соціальні зміни, соціальна трансформація, 

деградація, соціальний ріст, соціальний 

рух); 

Окремо розрізняють 

категорії, 

які діють при 

проведенні 

емпіричних 

соціологічних 

досліджень 

(програма, інструментарій, питальник, 

соціограма, гіпотеза...). 

  

В нашому дослідженні соціальні категорії розглядаються як категорії 

соціальної спільноти та соціальних процесів, які супроводжують процес їх 

формування та функціонування за підтримки соціальних служб, як 

представників держави. 

Окупація Криму та військові дії на сході України спричинили внутрішню 

та посилили зовнішню міграцію населення. На ряду з економічними, 

військовими та політичними проблемами держава на разі мусить вирішувати 

проблеми людей, що залишились без постійного місця проживання та 

регулярного доходу. 

Протягом 2014 року чисельність переселенців в Україні склала орієнтовно 

півмільйона (рис. 2.1). Але до сьогодні важко оцінити точну кількість 

переселенців, адже Державна служба статистики фіксує лише тих, хто 

звернувся по допомогу.  
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Рис.2.1 Карта внутрішніх переселенців зі Сходу України та Криму (за 

офіційними даними ООН станом на 23 жовтня 2014 року) 

Ці внутрішньо переселені люди потрапили в інший, не схожий для них світ, 

як в етнокультурному так і соціальному плані. Тому важливим питання для них 

є адаптація до незвичного і нового життя, інших за своїми переконаннями 

людей, а найголовніше питання на сьогоднішній день полягає у розв’язанні 

важких матеріально-побутових проблем. Оскільки, переселенці, яким 

допомагають близькі чи знайомі, які готові надавати їм допомогу, 

усвідомлюють, що вона не може надаватись їм вічно. 

Люди, які виїхали зі східних областей, мають чимало труднощів, які 

пов’язані з відсутністю хоча б тимчасового житла, отримання медичної 

допомоги та ін. Багато з переселенців покинули свої місця проживання без 

документів, а це спричиняє проблеми для їх перереєстрації або взяття на облік.  

Перед внутрішньо переміщеними особами постає величезне коло проблем і 

організаційних складнощів, а саме: 

 − забезпечення їжею і житлом; 

 − отримання  пенсій і соціальних виплат; 

 − доступ до соціальних послуг; 
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 − проблеми з місцями в дитячих садках і школах; 

 − вступ і продовження навчання у ВНЗ; 

 −надання медичної допомоги особам, що її потребують; 

 − труднощі з працевлаштуванням; 

 − відновлення втрачених документів, реєстрація на фактичному місці 

проживання та ін [74]. 

Головною проблемою переселенців залишається невизначеність 

майбутнього, оскільки їхня адаптація до теперішнього соціального та 

культурного життя суспільства залежить від безлічі факторів. Вирішальну роль 

в ефективному пристосуванні переселенців до культурного середовища в яке 

вони потрапили є етнічний чинник суспільства. Тому дослідження питань 

сучасного життя переселенців, які тепер мешкають в інших регіонах України є 

актуальними. 

Переселенці, як категорія має різні значення та схожі за своїм змістом 

поняття. Поряд з дефініцією переселенці часто зустрічаються такі трактування, 

як вимушені переселенці, внутрішньо переміщені особи, біженці, внутрішні 

переселенці, вимушені переселенці. 

Внутрішньо переміщені особи − це люди або групи людей, які були змушені 

залишити свої домівки або місця проживання для того, щоб уникнути наслідків 

озброєного конфлікту, ситуацій насильства, порушень прав людини або 

стихійних лих, чи техногенних катастроф, і які не перетнули визнаний на 

міжнародному рівні державний кордон країни. Біженці і внутрішньо 

переміщені особи, які змушені залишати свої місця проживання з однакових 

причин. Але біженці − це особи, які перетинають кордон, а внутрішньо 

переміщені особи залишаться на території свої держав[37, С.4].  

 В світовій міграційній практиці з поняттям внутрішньо переміщених осіб 

знайомі ще з початку 2000-х. Такі люди відрізняються від класичного поняття 

«біженець». Люди, що спасаючись від війн та переслідувань, перетинають 

кордон і потраплять під захист міжнародного права, а внутрішньо переміщені 

особи залишаються під «захистом» свого уряду, хоча цей уряд можливо не зміг 
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захистити їх від війни чи свавілля повстанців, і не мають доступу до програм 

захисту «біженців». 

 Дуже довгий час ні одна благодійна організація не мало цілковитої 

можливості захисту ВПО (внутрішньо переміщених осіб), проте зараз допомога 

надається близько 12 млн переселенців. В останні роки людство шукає шляхи 

розумного балансу між недоторканістю суверенітету та правами громадян і 

шукає більш практичні способи надання допомоги цій найменш захищеній 

категорії населення. В рамках цього підходу був розроблений «кластерний» 

підхід, що має на увазі поділ на кластери (сектори) допомоги між різними 

агенствами ООН. Агенства розподілили між собою такі сфери допомоги, як 

правовий захист та надання прихистку, створення таборів для ВПО, постачання 

води та харчування, охорона здоров’я, логістика та телекомунікації.  

За допомогою «кластерного» підходу з 2005 року була надана допомога ВПО 

в таких країнах, як Демократична республіка Конго, Сомалі, Уганда, Ліберія, 

Ефіопія, Колумбія. 

Не дивлячись на досить вагомий світовий досвід роботи по наданню 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, в Україні виникають певні 

труднощі через те, що така категорія осіб в нашій державі за часів незалежності 

була зафіксована вперше.  

Нормативно-правова база, яка регламентує права та забезпеченість 

переселенців є досить обширною.  

В Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV зазначено загальні положення 

про пересування по території держави. Дія даного закону поширюється на 

громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах,  відповідно до їх прав та свобод, 

передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

Цей Закон відповідно до Конституції України регулює відносини, пов'язані зі 

свободою пересування та вільним вибором місця проживання в Україні, що 

гарантуються Конституцією України і закріплені Загальною декларацією прав 
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людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, 

Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод і протоколами 

до неї, іншими міжнародними договорами України, а також визначає порядок 

реалізації свободи пересування та вільного вибору місця проживання і 

встановлює випадки їх обмеження [11]. 

В інших нормативно-правових актах, які регламентують права і свободи 

внутрішньо переміщених осіб є деякі неузгодженості. Профільний закон «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який повинен був 

стати визначальним при формуванні політики держави щодо ВПО, був 

прийнятий тільки 20 жовтня 2014 року − фактично, через сім місяців після 

початку антитерористичної операції [12]. Проте, прийнятому Закону передував 

цілий блок Постанов Кабінету Міністрів України (Постанови КМУ № 505, № 

509, № 531 від 01.10.2014, № 595 від 07.11.2014, №79 від 04.03.2015 тощо), [25-

28], які регламентують питання реєстрації внутрішньо переміщених осіб, 

надання їм фінансової допомоги, поновлення соціальних виплат, пенсій тощо. 

На жаль, норми Закону та Постанов КМУ в значній мірі відрізняються одне від 

одного (навіть термінологічно), і наявні розбіжності призводять до суттєвих 

обмежень прав внутрішньо переміщених осіб. Яскравим прикладом є 

невідповідність умов взяття на облік переселенців. Так в ст.4 Закону «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зазначено 

обов’язковою умовою реєстрацію місця проживання на території 

антитерористичної операції, яке людина покинула на момент початку 

військових дій. Проте в постанові Кабінету Міністрів України №509, нормами 

якої зазвичай керуються органи соціального захисту при взятті на облік, така 

умова не є обов’язковою, але дуже часто саме через такі невідповідності у 

законодавстві люди чують відмову[12; 27].  

Також спірним на сьогодні є питання з взяттям на облік студентів, що на 

момент початку військового конфлікту мали прописку на окупованих 

територіях, а потім змінили місце реєстрації, тобто зареєструвалися у 
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гуртожитках за новим місцем проживання. Таким особам в органах соціального 

захисту теж дуже часто відмовляють у взятті на облік. 

Зауважимо, що основні розбіжності, які впливають на реалізацію прав 

внутрішньо переміщених осіб, будуть ліквідовані  законопроектом "Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 18.02.2015 №2166.   

Важливе значення при розкритті питання категорії переселенців є 

проведення аналізу даного процесу. Для наочного відображення даного 

дослідження згрупуємо показники міграційного руху населення та визначимо їх 

переміщення за регіональним показником (табл. 2.2.). 

Таблиця 2. 2.  

Міграційний рух населення за у 2010–2014 рр. [46] 

Усі потоки міграції, осіб 

Рік кількість прибулих кількість вибулих міграційний приріст, 

скорочення (–) 

2010 683449 667316 16133 

2011 669397 652301 17096 

2012 726226 664382 61844 

2013 675942 644029 31913 

2014 1552361 519914 1032447 

Як видно з таблиці 2.2. міграційний рух населення за у 2010–2013 рр. має 

переважно сталий характер, однак протягом 2014 року він зріс майже у 3 рази, 

тобто міграційний приріст у 2014 році збільшився у 32 рази.  

Міграційний рух населення за регіонами у 2014 році в тому числі 

переселенців наведено на рис.2.1.  

Найбільш привабливими для мігрантів в тому числі переселенців є такі 

області, як Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Тернопільська, 

Харківська, Хмельницька та м. Київ. Однак у зв’язку з неможливістю точного 

встановлення переміщення осіб на підконтрольній бойовикам території точну 

чисельність встановити важко. При аналіз міграційного руху, також не 

враховано кількість українців, які виїхали з території держави в окуповану 
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Автономну Республіку Крим або попросили політичного притулку в інших 

державах. 

 

 

Рис. 2.2. Міграційний рух населення за регіонами у 2014 році в тому 

числі переселенці  

Проблеми з якими стикнулись вимушені переселенці полягають не тільки 

в кількісному вимірі, але і в часовому. Адже рішення життєнеобхідних 

проблем, цілий час наштовхуються на безліч перешкод та вирішення різного 

роду питань. Ключовими проблемами, з якими стикнулись переселенці 

полягають у наданні медичних препаратів для категорій населення, які мають 

інвалідність або невиліковні хвороби. Також великого значення набуває 

питання освіти, адже студентам з окупованих територій важко продовжити 

навчання в інших регіонах держави. Загальною проблемою для всіх 

переселенців є відсутність документів, що негативно впливає на пошук роботи, 

негативне ставлення працедавців, також без них проблематично поновитись в 

ВУЗах, отримати медичну допомогу, знайти тимчасове житло та прилаштувати 

дітей в дитячі садки. 

Доволі обмеженим і неповним є список критеріїв, які визначають соціальні 

служби різного типу їх утворення, для отримання широкого спектру 

гуманітарної допомоги соціально незахищеними категоріями. Передусім до 



37                                                                                                                                                                                      

основних груп нових категорій належать найменш захищені особи, до яких 

належать: люди пенсійного віку, громадяни з інвалідністю, одинокі матері та 

багатодітні сім’ї. Однак конфлікт, який виник в Україні на Сході країни та 

Криму показав, що не має універсальних підходів для визначення найбільш 

уразливих груп громадян і їх перелік є значно ширшим та має переглядатись 

соціальними службами та оновлятись. 

До уразливих груп також можна віднести одиноких людей, звичайні сім’ї з 

дітьми, сімейні пари без дітей. Прикладом незахищеності цих груп, можна 

вважати проблеми, які пов’язані з їх працевлаштуванням, що спричинено 

напливом переселенців, пошуком ними роботи та складною ситуацію на ринку 

праці та в економіці держави. Згідно чинного законодавства особи, які 

опинились в цих групах можуть звернутись в центр зайнятості та соціальні 

служби, однак допомога по безробіттю та гуманітарна допомога для них буде 

надаватись протягом невеликого терміну, що не дуже покращить їх становище. 

Також проблемним питанням взяття на облік переселенців, оскільки якщо 

цього не було зроблено, то соціальні служби недержавного типу діяльності 

просто не будуть їм надавати допомогу, що значно збільшить уразливість таких 

осіб до нормального життя. 

При проведенні ефективної соціальної політики важливим питанням є 

визначення можливостей та пошук резервів забезпечення прав переселенців в 

Україні. Для цього потрібно визначити напрям, можливість застосування та 

ресурси для впровадження. Як зазначає група українських вчених, ними можуть 

стати такі: 

1. Забезпечення тимчасових переселенців постійним житлом.  

− надання у тимчасове користування  сім’ям житла з певним мінімальним 

набором побутової техніки та меблів, необхідних для проживання; 

− при наявній необхідності надати можливість обирати або цільову 

грошову компенсацію на придбання житла (до 50 % ринкової вартості), або 

отримання житла; 
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− безкоштовне надання присадибних земельних ділянок для будівництва 

власного житла та ведення сільськогосподарської діяльності; 

− пільгові умови кредитування для придбання житла. 

Ресурсом може виступати: 

− наявний житловий фонд у регіонах країни; 

− наявний житловий фонд у гуртожитках з можливістю переобладнання їх 

під особисте використання; 

− побудова нового житла в окремих регіонах з урахуванням наявної 

інфраструктури та можливостей працевлаштування; 

− наявні вільні сільськогосподарські ділянки; 

− Державний бюджет України; 

− спеціальні кошти міжнародних фондів; 

− кошти благодійних організацій [37]. 

2. Термін надання постійного та тимчасового житла. 

− надання житла на певний період, наприклад на період окупації та 

проведення антитерористичної операції до відновлення житла у місці 

попереднього проживання; 

− надання можливості викупу житла тимчасового користування [37]. 

3. Забезпечення прав зайнятості. 

- пільгові умови надання допомоги у зв’язку з безробіттям (розміри, 

тривалість, процедура надання); 

− перенавчання актуальним для регіонів переселення професіям; 

-  поширення активних форм працевлаштування; 

− впровадження податкових канікул для власників малого та середнього 

бізнесу, що переселяються з тимчасово окупованих територій, зон проведення 

АТО та бажають продовжити ведення своєї справи в іншому регіоні країни; 

− пільгові умови оподаткування для підприємств, що створюють нові 

робочі місця для того, щоб працевлаштувати переселенців; 
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− створення централізованої бази даних щодо наявності вільних робочих 

місць для працевлаштування осіб, які вимушені виїжджати з тимчасово 

окупованих територій та зон АТО; 

− започаткування фонду соціальних партнерів для підтримки підприємств, 

що тимчасово знаходяться в скрутному економічному становищі, задля 

створення можливостей збереження існуючих робочих місць та підтримки 

виробничих потужностей; 

− відновлення трудового стажу осіб, незаконно звільнених з роботи; 

− надання вимушеним переселенцям першочергової можливості 

працевлаштування на робочих місцях, створених для обслуговування та 

забезпечення життя переселенців (у закладах освіти, охорони здоров’я, 

організації харчування та інше); 

− поширення переліку професій за якими передбачено надання ваучерів на 

перенавчання особам старше 45 років; 

− поширення переліку оплачуваних громадських робіт з обов’язковим 

(пріоритетним) залученням до них вимушених переселенців; 

− надання цільової допомоги особам, що виявили бажання розпочати 

власну справу на території регіонів тимчасового поселення[37]. 

Ресурсом може виступати: 

− Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. 

− Державний бюджет України; 

− спеціальні кошти Міжнародних фондів та інвесторів; 

− кошти соціальних партнерів[37]. 

4. Матеріальна допомога тимчасовим переселенцям та їх сім’ям. 

– надання щомісячної грошової допомоги сім’ям з дітьми; 

– звільнення вимушених переселенців від сплати податків на передане їм у 

власність житло, земельні ділянки, а також на компенсації, отримані ними в 

рамках програми приватизації; 

− компенсація витрат на комунальні послуги. 
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Ресурсом може виступати державний бюджет України[37]. 

5. Забезпечення умов отримання освіти. 

− створення додаткових груп у дитячих садках регіонів переселення; 

− створення у загальноосвітніх школах класів з російською мовою 

навчання для дітей, які прибули з тимчасово окупованих територій та зон 

проведення АТО; 

− створення резервів у планах прийому студентів бюджетної та 

контрактної форм навчання для осіб, що змушені покинути попередні місця 

освіти в зв’язку з тимчасовою окупацією території та проведенням 

антитерористичної операції; 

− збереження вартості навчання за контрактом на новому місці навчання; 

− надання пільгових умов кредитування навчання у ВНЗ. 

Ресурсом може виступати: 

− Державний бюджет України 

− Соціальні партнери, в т.ч. банки; 

− спеціальні кошти Міжнародних фондів; 

− наявна матеріально-технічна база системи освіти [37]. 

6. Забезпечення медичної та соціальної допомоги. 

− створення медичних установ у місцях тимчасового поселення 

переселенців; 

− створення спеціалізованих закладів для розселення осіб похилого віку; 

− збільшення чисельності соціальних робітників у регіонах розселення. 

Ресурсом може виступати: 

− Державний бюджет України; 

− соціальні партнери;  

− наявна матеріально-технічна база системи охорони здоров’я. 

7. Надання статусу вимушеного переселенця. 

− часткова компенсація судових витрат на процедуру апеляції відмови у 

наданні статусу вимушеного мігранта. 

Ресурсом може виступати державний бюджет України [37]. 
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Дослідження даної проблематики показало, що соціальні служби 

державного підпорядкування були не готовими вирішувати нестандартні 

питання, які виникнули в державі з появою такої кількості переселенців. 

Насамперед, це позначилось при вирішенні питань, пов’язаних з забезпеченням 

цієї категорії житлом. Поряд з цією проблемою виникли також питання у 

затримці виплат соціальних та пенсійних коштів тим групам переселенців, яким 

вони передбачені. Причиною таких затримок був процес оформлення 

документів та реєстрації нового місця перебування. 

 Новими категоріями клієнтів соціальних служб в Україні на сьогоднішній 

день є учасники бойових дій та сім’ї учасників АТО. Питання їхнього 

соціального забезпечення та захисту є важливими та актуальними. Тому 

нормативно-правова база яка регламентує питання соціального забезпечення та 

захисту цих категорій громадян постійно розширюється. 

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні 

бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, 

з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), 

у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у 

мирний час [3]. 

Поряд з цим до учасників бойових дій на сьогодні прирівняно також 

учасників АТО. Згідно п. 19 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», до осіб, які належать до учасників бойових 

дій, віднесено: військовослужбовців Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, 

начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ 

України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також брали участь в антитерористичній операції [3]. 
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Процедура надання статусу учасника бойових дій визначено порядком, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 року № 413. 

Цією постановою передбачено, що рішення про надання такого статусу 

приймається комісіями, створеними при Міноборони, МВС, Національній 

гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації 

Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральній 

прокуратурі України, Управлінні державної охорони, Адміністрації 

Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС. Проте на практиці процес отримання статусу 

надто складний та забюрократизований [24]. 

За інформацією Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції станом на початок 2015 року, статус учасника 

бойових дій надано 94363 особам. Тобто всі вони мають право на пільги, 

передбачені для учасників бойових дій статтею 13 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

Важливе значення при розгляді категорій учасника бойових дій та сім’ї 

учасників АТО є визначення законів та підзаконних актів, якими окреслюється 

соціальне забезпечення даних категорій. До таких нормативно-правових актів 

належать: Закон України «Про боротьбу з тероризмом», Закон України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про 

військовий обов’язок і військову службу», Закон України «Про Збройні Сили 

України», Закон України «Про Національну Гвардію України», Закон України 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», 

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб», Закон України «Про державну прикордонну 

службу», Кодекс цивільного захисту України, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності 

або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 

військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1934-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1934-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF


43                                                                                                                                                                                      

навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у 

військовому резерві» [13-19]. 

Відповідно до чинного законодавства учасникам бойових дій надаються 

такі види соціальних пільг: 

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; 

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з 

дорогоцінних металів); 

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або 

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. 

Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

Міністрів України; 

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в 

межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної 

площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні 

(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю); 

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами 

(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом 

для побутових потреб в межах середніх норм споживання. 

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах 

норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у 

будинках, що не мають центрального опалення; 

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, 

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а 

також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та 

автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі районних, 

обласних та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF
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8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на 

пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були 

прикріплені за попереднім місцем роботи; 

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням 

необхідних спеціалістів; 

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, 

аптеках та першочергова госпіталізація; 

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 

процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; 

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а 

також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати 

строком до двох тижнів на рік; 

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності 

чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та 

на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; 

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, 

першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх 

паливом [24]. 

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під 

час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, 

забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що 

передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та 

державних адміністрацій, − протягом двох років з дня взяття на квартирний 

облік. 

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний 

ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних 

мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних 
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будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років 

починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики 

надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України; 

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) 

кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних 

гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до 

садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального 

будівництва і садових будинків; 

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, 

водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно 

від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) 

вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою; 

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету 

відповідно до податкового та митного законодавства; 

19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове 

встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 

процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). 

Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 

процентів від затверджених тарифів; 

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та 

організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-

комунального господарства, міжміського транспорту; 

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а 

також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У 

разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального 

захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим 

ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на 

позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на 
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вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання 

відповідних професій [24]. 

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання 

чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, 

підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність. 

Поряд з цим урядом прийнято рішення, згідно якого поширюється дія 

статусу учасника війни на сім'ї військовослужбовців, добровольців і 

волонтерів, які загинули під час проведення АТО.  

Відповідно до ст. 10 Закону Украіни ―Про статус ветеранів віини, гарантіі 

іх соціального захисту‖ до членів сімеи загиблих (тих, які зникли безвісти) 

віиськовослужбовців, партизанів та інших осіб, на яких поширюється дія цього 

закону, належать:  

− утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим 

виплачується пенсія; 

− батьки; 

− один з подружжя, якии не одружився вдруге, незалежно від того, 

виплачується иому пенсія чи ні; 

− діти, які не мають (і не мали) своіх сімеи; 

− діти, які мають своі сім’і, але стали інвалідами до досягнення повноліття; 

− діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти. 

Обов’язок з оформлення та надання встановлених законодавством пільг та 

компенсаціи членам сім’і загиблих покладено на: 

− органи соціального захисту населення; 

− підприємства, установи та організаціі відповідно до іхньої компетенції. 

У випадку загибелі військовослужбовця під час проведення АТО, 

відповідно до ст. 21 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»,  

встановлено право членів його родини та осіб, що перебували на його 

утриманні, на одноразову допомогу у розмірі 20 прожиткових мінімумів (24360 
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грн.), а також на відшкодування витрат на поховання загиблого. Крім того, 

даній родині виплачується пенсія у зв’язку з втратою годувальника , а також за 

ними зберігаються всі пільги , які мав загиблий – на отримання житла, оплату 

житлово-комунальних послуг тощо. Водночас, частина 2 ст. 16 Закону України 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» у 

випадку загибелі військового при виконанні ним обов’язків військової служби 

передбачає надання членам родини, батькам, а також утриманцям загиблого 

одноразової грошової допомоги в розмірі 500 прожиткових мінімумів (609 тис. 

грн.) [13-19]. 

Отже, на превеликий жаль можна констатувати, що у зв’язку з військовими 

діями на сході України та окупацією Автономної Республіки Крим в державі 

з’явились нові категорії людей, які вимушені шукати підтримки з боку 

державних соціальних служб так і приватних. На сьогоднішній день головним 

законодавчим органом не розглядаються законопроекти, які б мали сприяти 

покращенню матеріальних виплат, спростити процедуру отримання соціальних 

пільг переселенцям, учасники бойових дій та сім’ям учасників АТО. Поряд з 

цим повільними темпами розробляються і впроваджуються нові програми, які 

направлені на комплексне соціальне обслуговування та захист нових категорій 

соціально незахищених верств населення, що спричинено застарілою системою 

соціальних служб, як основних надавачів послуг для цих категорій. 

 

 

2.2. Поява нових та реорганізація існуючих установ соціального 

захисту для роботи з переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями 

учасників АТО, нормативно-правове забезпечення їх діяльності 

 

На сьогоднішній день в Україні визначальне місце в системі соціального 

забезпечення та соціального захисту громадян посідає Міністерство соціальної 

політики, яке є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і яке забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту 



48                                                                                                                                                                                      

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема забезпечення 

їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та 

іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, організації 

поховання, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які 

звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників 

антитерористичної операції [22]. 

Організаційно-адміністративне забезпечення діяльності на місцях щодо 

роботи з внутрішньо переміщеними особами, учасниками бойових дій та 

сім’ями учасників АТО здійснюють різні урядові установи та недержавні 

соціальні служби. 

Для того, щоб надання соціального захисту населенню було ефективним, 

за рішенням Кабінету Міністрів України був створений Міжвідомчий 

координаційний штаб, першочерговим завданням якого є надання 

інформативної допомоги людям, що переміщаються з окупованого Криму та 

деяких територій Східних областей. Також поряд з цим, в кожній 

адміністративно-територійальній одиниці держави створені регіональні центри, 

які функціонують як підрозділи Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій і повинні забезпечувати ефективне надання соціальних послуг 

переселенцям. 

Також Міністерство соціальної політики утворило спеціальні штаби з 

розміщення громадян України, які переселяються з АР Крим, м. Севастополя, 

Донецької та Луганської областей в інші регіони України. На місцевому рівні 

районні та міські управління соціального захисту населення проводять 

громадянам виплату державних соціальних допомог та пенсій за новим місцем 

їх перебування, а регіональні центри зайнятості населення сприяють у 

працевлаштуванні переселенців з Донецької та Луганської областей [64]. 

Що стосується соціального захисту учасників бойових дій та сімей 

учасників АТО, то соціальну роботу з ними на місцях покладено на обласні, 

районні управління соціального захисту населення та міські служби у справах 

дітей. Велике значення при соціальній допомозі новим категоріям клієнтів 
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соціальних служб займають недержавні соціальні служби, які включають в свій 

перелік: громадські об’єднання, благодійні фонди і волонтерський рух 

протягом військових дій були основоположниками нової формації установ, які 

надають соціальну допомогу. 

Однак кожна з цих соціальних організацій, як державної так і не державної 

форми, діє виключно до положень про свої функціональні обов’язки, що аж 

ніяк не сприяє уніфікації всіх завдань та спрощення процедури отримання 

соціальної допомоги для вищезазначених категорій. Тому на даний час 

актуальним є створення єдиної державної соціальної служби, яка за сприяння та 

координацією своїх дій з недержавними соціальними службами могла б 

надавати швидку і ефективну допомогу як вимушеним переселенцям, так і 

учасникам бойових дій і їх сім’ям. 

Прикладом створення такої соціальної служби могло б бути створення 

Спеціальної соціальної служби у складі Міністерства соціальної політики, 

робота якої зводилась би суто до соціальної роботи з переселенцями, 

учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО. Визначення функцій 

Спеціальної соціальної служби по роботі з переселенцями, учасниками бойових 

дій та сім’ями учасників АТО – головний елемент її створення. Ці функції 

безпосередньо пов'язані з пріоритетами і цілями уряду. Основні функції можуть 

бути об'єднані в наступні групи: 

− координація, планування та розвиток діяльності у сфері соціального 

захисту при допомозі переселенцям, учасникам бойових дій та сім’ям учасників 

АТО.; 

− розробка стандартів проведення діяльності у сфері соціального захисту 

відповідно до затверджених Міністерством методичними вказівками; 

− моніторинг за дотриманням затверджених критеріїв і стандартів 

здійснення діяльності у сфері соціального захисту; 

− контроль у сфері соціального захисту переселенців, учасників бойових 

дій та сімей учасників АТО. 
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Організаційно-функціональна структура Спеціальної соціальної служби по 

роботі з переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО 

наведена рис. 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Організаційно-функціональна структура Спеціальної соціальної 

служби по роботі з переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями 

учасників АТО 

Зам. міністра Міністерства соціального захисту – Голова Спеціальної соціальної служби 

по роботі з переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО 
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Організаційна структура Спеціальної соціальної служби по роботі з 

переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО має 

вертикальний зв'язок в середині організації. Розподіл функціональних 

обов’язків здійснюватиметься згідно до положень про кожен департамент та 

адміністрацію. Однак варто розглянути основні обов’язки найбільш важливих 

та специфічних внутрівідомчих відділів та адміністрацій. 

Інспекторат. Інспекторат знаходиться в прямому підпорядкуванні Зам. 

міністра Міністерства соціального захисту − Голова Спеціальної соціальної 

служби по роботі з переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями 

учасників АТО і проводить спеціалізований контроль над виконання 

нормативних актів відповідно до чинного законодавства у сфері надання 

соціальної допомоги. Даний контроль проводиться разом з Відділом відомчого 

контролю. 

Проведенню контролю підлягають: 

− регіональні управління з соціального захисту переселенців, учасників 

бойових дій та сімей учасників АТО; 

− спеціалізовані установи надання соціальних послуг та соціальні послуги, 

що надаються на рівні спільноти. 

Інспекторат проводить контроль над діяльністю управлінь та 

спеціалізованих установ надання соціальних послуг, як то: 

− організовує і проводить контрольну діяльність щодо управлінь силами 

своїх співробітників-соціальних інспекторів; 

− здійснює контроль щодо: 

− надання соціальних допомог у вигляді грошових виплат та / або в 

натуральному вигляді; 

− дотримання критеріїв і стандартів надання соціальних послуг; 

− надання родинних допомог для дітей; 

− проведення діяльності, пов'язаної з соціальною реабілітацією та 

інтеграцією людей з інвалідністю; 
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− прийняття, витрачання та обліку гуманітарної допомоги і пожертвувань, 

отриманих в службі і в регіональних управліннях; 

− проводить перевірки за національними та міжнародними програмами, 

пов'язаними з діяльністю в галузі надання соціальної допомоги переселенцям, 

учасникам бойових дій та сім’ям учасників АТО; 

− проводить перевірки в системі соціальної допомоги в країні за 

заздалегідь затвердженим Головою Спеціальної соціальної служби по роботі з 

переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО; 

− проводить спільні перевірки разом з іншими установами та 

організаціями, пов'язані з діяльністю служби; 

− здійснює аналіз результатів проведених перевірок та вносить пропозиції 

щодо усунення допущених порушень на розгляд Голови Спеціальної соціальної 

служби по роботі з переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями 

учасників АТО; 

− видає адміністративні акти про допущені порушення при застосуванні 

нормативної бази, діючої в області надання соціальної допомоги; 

− вносить обґрунтовані пропозиції на розгляд Голови Спеціальної 

соціальної служби по роботі з переселенцями, учасниками бойових дій та 

сім’ями учасників АТО про накладення штрафних санкцій при порушенні 

законодавства у сфері надання соціальної допомоги. 

Дирекція адміністративного обслуговування та діловодства виконує такі 

завдання: 

− планує і складає короткострокові і довгострокові програми розвитку 

служби 

− готує аналізи та прогнози, пов'язані зі стратегічними цілями служби; 

− створює і підтримує базу даних за соціальними показниками: соціальні 

допомога, соціальні послуги і робота; 

− готує регулярні моніторингові доповіді про діяльність у сфері надання 

соціальної допомоги, надання соціальних послуг та діяльності по захисту 

переселенців, учасників бойових дій та сімей учасників АТО; 
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− проводить аналіз та оцінку стану і динаміки системи надання соціальної 

допомоги, надання соціальних послуг та заходів щодо захисту визначеної 

категорії клієнтів; 

− розробляє програми постійного навчання персоналу в системі управління 

і в територіальних центрах; 

− розробляє методологію уніфікації практики в регіональних структурах; 

− проводить аналіз та узагальнення щоквартальних доповідей своїх 

регіональних управлінь за основними показниками роботи; 

− розробляє принципи і показники аналізу та оцінки соціальної допомоги і 

надання соціальних послуг; 

− готує аналізи, прогнози і організовує діяльність з управління ризиком в 

службі; 

− проводить організацію та координацію роботи по складанню річної 

доповіді про діяльність служби; 

− координує проведення дослідницької діяльності; 

- пропонує стратегії розвитку служби; 

− організовує і забезпечує проведення діяльності по роботі над 

пропозиціями, сигналами, скаргами; 

− організовує та відповідає за діловодство в службі; 

Департамент соціальної допомоги: 

− координує і сприяє проведенню діяльності територіальних підрозділів 

при органах місцевої виконавчої влади в області надання соціальних допомог та 

пільг; 

− здійснює методичне керівництво діяльності з надання соціальних 

допомог та пільг; 

− видає методичні вказівки щодо прийняття, розподілу та обліку 

одержуваних гуманітарної допомоги і пожертвувань; 

− бере участь у розробці проектів нормативних актів по темі соціальних 

допомог та пільг; 
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− готує вказівки та методичні матеріали щодо застосування нормативних 

актів щодо соціальних допомог та пільг; 

− бере участь у підготовці концепцій, у здійсненні та координації роботи за 

програмами і стратегіям захисту категорій осіб; 

− проводить аналіз отриманих пропозицій, скарг, сигналів і заяв пов'язаних 

з соціальними допомогами і пільгами; 

− обробляє, перевіряє і складає відповіді на отримані скарги, сигнали, 

заяви і пропозиції стосовно соціальних допомог та пільгами; 

− здійснює прийом категорій громадян та надає їм консультації з питань, 

пов'язаних з соціальними допомогами та пільгами. 

Департамент соціальних послуг та соціального залучення здійснює 

методичне керівництво діяльності з: 

− надання соціальних послуг в спеціалізованих установах для категорій 

осіб, які підлягають під їх юрисдикцію; 

− соціальної реабілітації та інтеграції людей з інвалідністю; 

− створенню умов для працевлаштування осіб, які отримують допомогу; 

− бере участь у розробці проектів нормативних актів по темі соціальних 

послуг та соціального залучення; 

− розробляє критерії, яким повинні відповідати постачальники соціальних 

послуг. 

Основні завдання регіональних управлінь Спеціальної соціальної служби 

по роботі з переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО. 

− здійснюють державну політику в галузі соціальної допомоги, соціальної 

реабілітації та соціальної інтеграції категорії людей, які підлягають під їх 

юрисдикцію; 

− здійснює координацію та контроль над діяльністю районних і міських 

управлінь; 

− надають методичну допомогу районним та міським управлінням в 

області з питань: 

− надання соціальної допомоги; 
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− соціальної реабілітації та соціальної інтеграції категорії своїх клієнтів; 

− проведення програм трудової зайнятості категорії своїх клієнтів; 

− прийняття, витрачання та складання звітності з отриманої гуманітарної 

допомоги та пожертвам; 

− вивчають потреби категорії своїх клієнтів в соціальній допомозі та 

соціальних послугах; 

− проводять перевірки і складають відповіді на пропозиції, що надійшли, 

скарги, сигнали; 

− проводять аналіз пропозицій, що надійшли, скарг, сигналів і заяв; 

− здійснюють контроль над виконанням заходів щодо захисту категорії 

своїх клієнтів; 

− проводять перевірки за скаргами і сигналам про порушені права категорії 

своїх клієнтів; 

− сприяють і співпрацюють з особами, які проводять діяльність у галузі 

захисту категорії своїх клієнтів; 

− здійснюють співробітництво з адміністрацією органів місцевого 

самоврядування та з неурядовими організаціями при проведенні політики у 

сфері соціального захисту представників категорії своїх клієнтів в області; 

− займаються організацією та проведенням регіональних нарад з питань 

надання соціальної допомоги та захисту категорії своїх клієнтів; 

− здійснює прийом громадян та надає консультації категорії своїх клієнтів 

з питань, пов'язаних з наданням соціальної допомоги;; 

− надають організаційно-методичну підтримку та здійснюють контроль 

над діяльністю районних і міських управлінь; 

− підтримують і актуалізують базу даних на обласному рівні. 

Районні та міські відділи Спеціальної соціальної служби по роботі з 

переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО: 

− здійснюють державну політику в галузі соціальної допомоги та захисту 

категорії своїх клієнтів; 
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− проводять діяльність з прийому документів осіб і сімей категорії своїх 

клієнтів; 

− проводять перевірки на місці, отримують документацію і проводять збір 

інформації про наданої соціальної допомоги окремим особам і сім'ям категорії 

своїх клієнтів; 

− проводять цілісну діяльність з надання права на соціальну допомогу, 

виплаті, відмови у наданні та припиненню соціальної допомоги категоріям 

своїх клієнтів; 

− проводять діяльність з соціальної реабілітації та інтеграції категорій 

своїх клієнтів; 

− надають цільову фінансову допомогу, призначену для надання 

матеріальної підтримки категорій своїх клієнтів; 

− досліджують потреби категорій своїх клієнтів у соціальних послугах у 

відповідних містах і районах; 

− проводять діяльність з виведення з соціальних установ і розміщенню в 

такі установи, інформують категорії своїх клієнтів про можливості 

використання соціальних послуг в місцевому співтоваристві і можливостях 

інтеграції; 

− надають консультації та проводять індивідуальну роботу з кожним із 

категорій своїх клієнтів в соціальній адаптації та інтеграції; 

− вносять пропозиції в обласні управління надання соціальної допомоги 

про відкриття, зміну виду та / або зміні потенціалу і закритті соціальних послуг 

у вигляді делегованої державою діяльності; 

− надають методичну допомогу і сприяння органам місцевого 

самоврядування у наданні соціальних послуг в співтоваристві і в 

спеціалізованих установах; 

− проводять перевірки і складають відповіді на пропозиції, що надійшли, 

скарги, сигнали і заяви з питань надання соціальної допомоги та захисту 

категорій своїх клієнтів; 

− проводять аналіз пропозицій, що надійшли, скарг, сигналів і заяв; 
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− здійснюють співробітництво з адміністрацією місцевого самоврядування 

та з неурядовими організаціями при проведенні політики в галузі соціального 

захисту представників категорій своїх клієнтів у відповідних населених місцях; 

− здійснює прийом громадян та надає консультації з питань, пов'язаних з 

наданням соціальної допомоги та захистом категорій своїх клієнтів. 

Важливе значення при роботі цієї соціальної служби матиме її 

нормативно-правове забезпечення.  

Загальне положення про Спеціальну соціальну служби по роботі з 

переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО повинно 

бути юридично закріплено в Законі  України «Про соціальні послуги». В ньому 

повинно бути зафіксовано основні завдання та принципи діяльності нової 

соціальної служби, визначено категорії та групи осіб, які підлягають 

обслуговуванню даною службою та фінансове забезпечення даної установи, а 

також встановлено підзвітність вищестоящому органу, а саме Міністерству 

соціальної політики України. 

Поряд з цим в законодавчому порядку повинно бути визначено перелік 

послуг, що надаватимуться Спеціальною соціальну службою по роботі з 

переселенцями, учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО та 

визначено механізм її взаємодії з іншими соціальними службами як на 

державному так і місцевому рівні.  

Також повинне бути розроблене загальне положення, що регулюватиме 

статус та діяльність фахівців із соціальної роботи, які підпорядковані новій 

соціальній службі.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

В розділі 2 дипломної роботи проведено дослідження структурних змін в 

системі соціальних служб в умовах воєнного конфлікту.  

Визначено що в умовах воєнного конфлікту на Сході України та окупації 

території Автономної Республіки Крим виникли нові категорії клієнтів 
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соціальних служб, а саме: переселенці (внутрішньо переміщені особи, біженці) 

визначено поняття переселенці, біженці їх спільні та відмінні риси.  

В роботі розглянуто основні проблеми, які виникають в життєзабезпеченні 

даної категорії громадян. Розглянуто нормативно-правову базу, яка 

регламентує процес здійснення обслуговування соціальними службами даних 

категорій. Для визначення масштабів міграційного руху населення в Україні 

протягом 2010-2014 років було наведено динаміку даного процесу в цілому по 

Україні та за регіонами, на основі чого визначено, що в 2014 році міграційний 

рух збільшився в 32 рази. 

Визначено, що при проведенні ефективної соціальної політики важливим 

питанням є визначення можливостей та пошук резервів забезпечення прав 

переселенців в Україні. Для цього визначено їх напрями, які включають такі 

основні складові: забезпечення тимчасових переселенців постійним житлом; 

термін надання постійного та тимчасового житла; забезпечення прав 

зайнятості; матеріальна допомога тимчасовим переселенцям та їх сім’ям; 

забезпечення умов отримання освіти; забезпечення медичної та соціальної 

допомоги; надання статусу вимушеного переселенця. Іншими новими 

категоріями клієнтів соціальних служб є учасники бойових дій та сім’ї 

учасників АТО. У зв’язку визначено нормативно-правову базу, що регламентує 

надання соціальних послуг їм та їх соціальний захист. Розглянуто пільги, які 

надаються цим категоріям згідно чинного законодавства. 

В роботі розглянуто діяльність існуючих соціальних служб, визначено 

необхідність та запропоновано створення нової соціальної служби, яка повинна 

забезпечити соціальний захист та надання соціальної допомоги переселенцям, 

учасникам бойових дій та сім’ям учасників АТО.  
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РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ В УМОВАХ АТО 

 

3.1 Програма авторського дослідження «Процес організаційних змін в 

системі соціальних служб в умовах АТО» 

 

Проблема дослідження. Військовий конфлікт на Сході України 

торкнувся абсолютно всіх сфер життя українського суспільства: економічної, 

політичної і впершу чергу соціальної. Великий відсоток населення постраждав 

від військових дій – це і вимушені переселенці, чиї будинки зруйновано, це і 

учасники бойових дій, це і сім’ї людей, що загинули, виконуючи військовий 

обов’язок. Всі ці люди є новими категоріями населення, які потребують 

допомоги з боку держави, зокрема соціальних служб,  у вигляді матеріальної та 

гуманітарної допомоги, соціально-психологічної реабілітації. Саме тому 

соціальні служби мають різко реагувати на ці зміни в суспільстві та адаптувати 

власні можливості до сучасних умов. Проблемою є відсутність достатньої 

інформації з приводу адміністративної еволюції системи соціальних служб в у 

мовах військового конфлікту. Тому є доцільним проведення емпіричного 

дослідження для отримання інформації про шляхи реформування соціальних 

служб в Україні. 

Мета дослідження: виявлення змін, що відбуваються в роботі соціальних 

служб під впливом появи нових незахищених категорій населення, таких, як 

переселенці, учасники АТО та сім’ї учасників бойових дій.    

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати, як вплинув військовий конфлікт на Сході України на роботу 

державних соціальних служб. 
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2. Встановити, які нові напрямки діяльності з’явилися в колі функцій 

соціальних служб. 

3. Проаналізувати проблеми, що виникають на шляху організаційних змін 

соціальних служб. 

4.   Розглянути, які стратегії структурних  змін пропонує держава. 

5. З’ясувати, як бачать адміністративну еволюцію самі соціальні працівники. 

 Об’єкт дослідження: соціальні служби України 

 Предмет: організаційні зміни системи соціальних служб в умовах 

військового конфлікту в Україні. 

Задля досягнення мети дослідження респондентам пропонується 

обговорити 4 блоки питань. 

Блок 1  

1. Назва організації. 

2. Яку посаду займає респондент в даній організації? 

Блок 2 

3. Чим саме займається організація? 

4. Які категорії населення обслуговує дана соціальна служба? 

Блок 3 

5. Чи вплинули події на Сході України на роботу даної соціальної служби? 

6. Якщо так, то яким чином? 

7. Чи з’явились нові напрямки діяльності, пов’язані з військовим конфліктом на 

Сході? 

8. Чи пов’язана робота служби з переселенцями, учасниками АТО та сім’ями 

військових? 
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9. Яку допомогу надають цим категоріям населення? 

Блок 4 

10. Чи існують проблеми в роботі організації, пов’язані з АТО? 

11. Які організаційні зміни допоможуть ефективніше надавати допомогу новим 

категоріям населення? 

Інтерпретація базових понять. 

Соціальні служби - це підприємства, установи та організації незалежно 

від форм власності і господарювання (в нашому випадку державної форми 

власності), а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги [2].  

Соціальний працівник - це професійно підготовлений фахівець, що має 

необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги [2]. 

АТО (в нашому випадку військовий конфлікт на Сході України 2014-2015 

рр) – збройний конфлікт на частині територій Луганської  і Донецької областей 

між, з одного боку, народними формуваннями Донецької та Луганською 

«народними республіками», визнаними Україною терористичними 

угрупуваннями  та , з іншого боку, українськими правоохоронцями з 

залученням Збройних Сил України [36]. 

Організаційні зміни - сукупність змін в організації, що зумовлюють 

здійснення нововведень та можуть відбуватися у таких напрямах: зміни цілей 

організації, структури, функцій та напрямків діяльності [58, С.10].  

Внутрішньо переміщені особи (переселенці) – це окремі особи або групи 

людей, які були вимушені покинути своє постійне місце проживання через 

військові конфлікти, насилля або порушення прав людини (в нашому випадку 

через військовий конфлікт в Донецькій-Луганській областях України в 2014 – 

2015 рр [37, С.250]. 
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Учасники АТО – це Військовослужбовці та працівники Збройних Сил, 

Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і 

начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління 

державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які 

беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення 

антитерористичної операції [19].  

Психологічна реабілітація, з погляду М. М. Кабанова, це – система різних 

заходів, спрямованих на запобігання розвитку патологічних процесів, що 

приводять до тимчасової або стійкої втрати працез- датності, а також ефективне 

повернення хворо- го в суспільство, до суспільно корисної праці [42, С.71].  

Соціальна реабілітація - робота, спрямована на відновлення морального, 

психічного та фізичного стану дітей і молоді, їх соціальних функцій, 

приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність до 

загальновизнаних суспільних правил і норм [54, С.24]. 

Гуманітарна допомога  - цільова адресна безоплатна допомога в  

грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової  

допомоги  або  добровільних  пожертвувань,  або допомога у вигляді  

виконання  робіт,  надання  послуг,  що  надається  іноземними  та  

вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної  

допомоги в Україні або за кордоном,  які потребують її у зв'язку з  

соціальною  незахищеністю,  матеріальною незабезпеченістю,  важким  

фінансовим становищем,  виникненням надзвичайного  стану,  зокрема  

внаслідок   стихійного   лиха,   аварій,   епідемій  і  епізоотій,  

екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу  

для  життя  і  здоров'я населення,  або тяжкою хворобою конкретних  

фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави  

та  її  захисту  у  разі збройної агресії або збройного конфлікту [18]. 
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Гіпотези. 

1. За 2014-2015 рр. в Україні з’явилися нові незахищені категорії населення, які 

потребують допомоги у вигляді надання соціальних послуг, тому можемо 

припустити, що збройний конфлікт на Сході України вплинув на роботу 

соціальних служб України.  

2.  Можемо припустити, що до функцій соціальних працівників додались нові 

обов’язки, такі як надання гуманітарної, юридичної допомоги переселенцям, 

реєстрація внутрішньопереселених осіб, соціальна реабілітація учасників 

військового конфлікту. 

3. Можемо припустити, що адміністративній еволюції соціальних служб 

перешкоджають деякі фактори. Наприклад, низьке державне фінансування та 

недостатня кількість кваліфікованого персоналу. 

Огрунтування методу. 

Обраний метод дослідження – поглиблене інтерв’ю. Є раціональним 

використовувати даний метод, так як є тема обговорення потребує специфічних 

професійних знань, а зібрати достатню кількість соціальних працівників в 

одному місці досить складно.  За допомогою цього методу є можливість в 

короткі строки отримати інформацію щодо змін в структурі та напрямах 

діяльності соціальних служб, дізнатися власний погляд соціальних працівників 

на продлеми, що виникають в зв’язку з новими видми діяльності. Цей якісний 

метод соціологічного  дослідження дає можливість отримати від респондента 

відкриті відповіді на питання дослідження, а не заповнення формальної анкети. 

Дані, отримані в ході дослідження, будуть прооаналізовані та інтерпритовані. 

Аналіз і інтерпретація отриманих даних буде здійснена за таким планом: 

Проведення поглиблених інтерв’ю з респондетами. 

Транскрибування аудіо-записів інтерв’ю. 

Аналіз текстів та формулювання висновків дослідження. 
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На проведення глибинних інтерв’ю була одержана особиста згода 

кожного респондента. Інформація, отримана в ході розмови, буде повністю 

конфеденційна, цитати з інтерв’ю будуть використані лише в висновках 

дослідження без зазначення імені респондента. 

Глибинні інтерв’ю будуть проведені у вигляді особистої розмови у 

спеціально відведеному, комфортному для респондента, приміщинні. Розмова 

буде фіксуватись, з дозволу респондентів, на диктофон. Такі умови 

сприятимуть отриманню точних, повних та відвертих відповідей. 

Обгрунтування вибірки. 

Рекомендується проводити стільки поглиблених інтерв’ю, щоб 

повторюваність відповідей досягла 70-80%. Буде проведено 8 – 10 поглиблених 

інтерв’ю, точна кількість буде залежати від того, на якому інтерв’ю почне 

повторюватись отримувана інформація. Список респондентів формувався за 

допомогую методу «снігової кулі». Головним критерієм при відборі 

респондентів була їх причетність до соціальних служб будь-яких напрямків 

діяльності. 

Список респондентів: 

1.   Головний спеціаліст Міського центру соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді у місті Коростені, Житомирської обл. 

2.   Директор Солом’янського районного у м. Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді. 

3. Практичний психолог Коростенського Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи . 

4.    Провідний спеціаліст Деснянського районного у місті Києві центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 
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5.    Соціальний педагог Бородянського Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи . 

6. Спеціаліст Святошинського районного у місті Києві центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. 

7.  Практичний психолог Боярківського Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи . 

8. Спеціаліст Дарницького районного у місті Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді. 

Часові рамки дослідження: 

Поглиблені інтерв’ю будуть проводитись протягом грудня 2015 року. 

 

3.2 Аналіз та інтерпретація данних даслідження «Процес організаційних змін в 

системі соціальних служб в умовах АТО» 

 

Опитування методом поглибленого інтерв’ю було проведено в рамках 

магістерської дисертації для виявлення напрямків реформування системи 

соціальних служб в умовах воєнного конфлікту в Україні.  

Аналіз відповідей респондентів показав, що військові дії на Донбасі 

беспосередньо вплинули на роботу державних соціальних служб. І першими 

кроками в цьому напрямку були: 

1. надання гуманітарної допомоги переселенцям; 

2. реєстрація вимушено переселених осіб; 

3. забезпечення житлом внутрішньопереселених осіб. 
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Пров. спец. Деснянського районного у місті Києві центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді: «Зміни ми одразу відчули. Ще тоді в 2014 році, 

коли перші переселенці з Донецька приїхали, ми їх реєстрували, перші спроби 

робились забезпечити житлом. Словом, роботи в службах побільшало, наші 

повсякденні завдання відійшли на другий план.» 

Спец. Святошинського районного у місті Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді: «Події на Сході чи вплинули? Вплинули, однозначно. 

Тепер вимушено переселені та учасники АТО – це наші головні клієнти.» 

Голов. Спец. Міського центру соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді у місті Коростені, Житомирської обл.:  «Наш центр перший почав 

робити такі акції… Коли люди почали їхати зі Слов’янська, ми у великих 

супермаркетах збирали продукти харчування, засоби гігієни, наводили 

контакти з аптеками, щоб надавали нам допомогу медикаментами.» 

Спец. Дарницького районного у місті Києві центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді: «Ще звичайні люди тоді не відчули змін, а ценрти 

соціальних служб відчули їх дуже гостро. Перед нами були поставлені нові 

задачі: надати тимчасовий притулок тим людям, що першими покинули свої 

домівки, забезпечити іх мінімальними засобами для існування, адже багато 

людей приїхали зовсім без речей, в кращому випадку з документами.» 

Тобто можемо казати, що першою категорією населення, які отримали 

допомогу від ценртів соціальних служб, стали вимушені переселенці.  

Для соціально – психологічної реабілітації учасників АТО було 

реорганізовано 5 соціально-реабілітаційних центрів: 

Практ. псих. Коростенського Центру соціально-психологічної реабілітації 

населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи:  « Наш центр соціально-психологічної реабілітації 14 років, тобто 

з 2000 року, займався наданням психологічної, соціальної, інформаційної 

допомоги громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, 
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коли ж на Сході розпочались віськові дії, центру змінили підпорядкуваня. Тепер 

ми Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО. » 

Соц. педагог Бородянського Центру соціально-психологічної реабілітації 

населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи:  «Як тільки з’явилась потреба, тобто коли з фронту 

демобілізували перших вояків, нас переорієнтували, і ми почали займатись іх 

соціально-психологічною реабілітацією. Також в наше коло об’язків тоді 

додалась психологічна реабілітація дітей переселенців, адже вони дуже 

гостро відчувають будь-які зміни і  в їх свідомості вкорінилось розуміння того, 

що будинок іх зруйновано, що там, де вони жили, зараз війна.» 

Прак. псих. Боярківського Центру соціально-психологічної реабілітації 

населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи:   «В 2014 році таких цетрів було створено 5 – це у Бородянці, у 

нас, тобто у Боярці, в Коростені, в Славутичі і п’яте місто ,якщо чесно, не 

пам’ятаю.» 

Отже, можемо робити висновок про те, що гіпотеза №1 «Можемо 

припустити, що збройний конфлікт на Сході України вплинув на роботу 

соціальних служб України, так як виникли нові незахищені категорії населення, 

що потребують допомоги з боку держави» повністю підтвердилась. 

Шляхом аналізу відповідей інформантів встановлено нові напрямки 

діяльності соціальних служб та центрів соціально-психологічної реабілітації. 

Більшість з опитаних працівників соціальної сфери зазначили, що основним 

напрямком роботи залишається надання гуманітарної допомоги. По-друге, 

новим напрямком діяльності стало створення «соціальних паспортів» для 

учасників АТО, де зазначають всю необхідну інформацію про громадянина, 

розмір його соціальних виплат, його потреби в лікуванні. Третім важливим 

напрямком було зазначено соціальну реабілітацію переселенців та учасників 

АТО, тобто соціальний патронаж сімей, сприяння включенню в соціум людей, 

що повернулись з фронту, допомога у працевлаштуванні, перекваліфікації. 
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Головним напрямком діяльності тепер вже Державних служб у справах 

ветеранів війни та учасників АТО (колишні центри соціально-психологічної 

реабілітації) стала психологічна реабілітація військових. Також соціальні 

служби займаються юридичним консультуванням, сприяють отриманню 

статусу переселенця або учасника бойових дій. 

Спец. Дарницького районного у місті Києві центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді: «Останні два роки в коло нашої діяльності додалося 

надання гуманітарної допомоги переселенцям та учасникам АТО, надання 

юридичної консультації таким категоріям населення в питаннях отримання 

статусу переселенців або учасника АТО, також соціальна реабілітація, 

перенаправлення клієнтів в різні державні та недержавні організації, в 

залежності від іх потреб.» 

Голов. Спец. Міського центру соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді у місті Коростені, Житомирської обл. :«Наш центр спільно з 

управлінням праці та соціального захисту населення складали соціальні 

паспорти для учасників АТО, дізнавалися потреби їхні… В цьому паспорті 

зазначали всю необхідну інформацію про, розмір його соціальних виплат, його 

потреби в лікуванні .» 

Пров. Спец. Деснянського районного у місті Києві центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді: «Коли в нас є гуманітарна допомога, то ми 

намагаємось в першу чергу учасників АТО запрошувати, хоча дуже багато 

категорій, потребуючих цієї допомоги.» 

Практ. псих. Боярківського Центру соціально-психологічної реабілітації 

населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи:  «Зараз головною нашою задачею є виявлення ознак 

посттравматичного стресового розладу у демобілізованих бійців та допомога 

в його подоланні.» 
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Провід. Спец. Деснянського районного у місті Києві центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді: «Намагаємось виявляти їхні потреби: кому 

лікування потрібне, комусь якісь курси перекваліфікації, в когось виникають 

труднощі з отриманням статусу переселенця чи учасника бойових дій. Все це 

зараз в колі нашої компетенції.» 

Отже, дана інформація свідчить про те, що гіпотеза №2 «Можемо 

припустити, що до функцій соціальних працівників додались нові обов’язки, 

такі як надання гуманітарної, юридичної допомоги переселенцям, реєстрація 

внутрішньопереселених осіб, соціальна реабілітація учасників військового 

конфлікту» підтвердилась. 

Аналіз відповідей респондентів дав змогу окреслити коло проблем, що 

виникають на шляху організаційних змін соціальних служб. 

До таких проблем більшість інформантів віднесли низьку матеріальну 

базу та відсутність достатнього фінансування. 

Спец. Святошинського районного у місті Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді: «В основному ми самостійно шукаємо кошти на всі 

наші акції, держава, на жаль, не допомагає. Співпрацюємо з громадськими 

організаціями, що надають допомогу для переселенців, дуже часто самі 

переселенці створюють такі організації.» 

Практ. психолог Коростенського Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи:  «Все, що ми зробили за останні два роки в 

напрямі допомоги чи то переселенцям, чи то учасникам АТО, все це завдяки 

спонсорам. Шукаємо їх, в основному, за кордоном. Останній раз нам виділив 

благодійний фонд зі Швеції 46 тисяч гривень на оздоровлення дітей 

переселенців. В держави таких коштів немає…» 

Голов. Спец. Міського центру соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді у місті Коростені, Житомирської обл.: «Труднощі завжди були. 
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Матеріальна база в нашій державі не дуже, і країна не була готова до такої 

ситуації, тому вся надія на благодійні організації.» 

Пров. спец. Деснянського районного у місті Києві центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді: « Головною проблемою на сьогодні у нас є 

фінансування. Тих коштів, що виділяються, вистачає на самий мінімум. А нам 

треба майже не що тижня проводити благодійні акції. Доводиться самим 

шукати джерела фінансування, хоч ми і державна установа.» 

Другою проблемою було названо недостатність кваліфікованих 

спеціалістів.  

Практ. психолог Коростенського Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи:  «В нас немає такого кадрового складу. Навіть я, 

психолог за освітою, не маю знань з військової психології. А саме це вимагає 

психологічна реабілітація учасників АТО. Навчатись потрібно за свій кошт, в 

більшості спеціалістів такої можливості не має.  Нажаль, окрім того, що нас 

перейменували, не відбулося змін. Нових спеціалістів нам ніхто не прислав.» 

Можемо зазначити, що виникила певна неоднозначна реакція з боку 

респондентів на питання про забезпечення можливості підвищення 

кваліфікації. Ми почули дві абсолютно протилежні думки: 

1. Практ. психолог Коростенського Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи : «Це досить така специфічна робота, а всі курси 

та тренінги коштують дорого, в мене можливості самостійно навчатись 

немає, і організація поки таких умов нам не створила.» 

2. Голов. спеціаліст Міського центру соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді у місті Коростені, Житомирської обл.:  «Наші фахівці не раз їздили на 

курси, семінари, тренінги, де їх навчали працювати саме з переселенцями, 

учасниками АТО». 
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 Тобто робимо висновок, що частково держава намагається забезпечити 

можливість підвищення кваліфікації чи перекваліфікації працівників соціальної 

сфери. 

Також як проблеми, було зазначені такі явища, як відсутність 

специфічних органів для роботи з переселенцями та перенавантаження 

спеціалістів. 

Директор Солом’янського районного у м. Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді: «Ні держава, ні соціальні служби не були готові до 

ситуації, що склалася на початку 2014 року. З’явилися нові категорії громадян, 

що потребують допомоги, проте специфічних органів для роботи з ними немає 

і до сьогодні. Просто розширилось коло обов’язків соціальних служб у справах 

дітей, сімей та молоді.» 

 Спец. Дарницького районного у місті Києві центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді: «Складність в тому, що збільшився об’єм роботи. Окрім 

звичної для нас роботи з сім’ями, що потрапили в скрутне становище, дітками 

та молоддю, тепер ми ще працюємо з переселенцями, учасниками АТО, сім’ями 

загиблих військових. А це ж перенавантаження, нових спеціалістів немає.» 

Було з’ясовано, що перепоною на шляху реформування соціальних служб 

є відсутність популяризації їхньої діяльності у успільстві, тобто більшість 

населення не знає про можливість звернутися в такі установи і не володіє 

інформацією, які послуги можуть там надати. І як варіант вирішення цієї 

проблеми, запропоновано використовувати соціальну рекламу. 

Практ. психолог Коростенського Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи:  «Хоч і скаднощі виникають, проте ми робимо все, 

що в наших силах. Питання тут стоїть в іншому. Держава не турбується про 

те, щоб пошири інформацію про наші центри. Люди не знають, що сюди вони 

можуть звернутися по допомогу, вони не знають, що таке соціальна служба 
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чи центр соціально-психологічної реабілітації, ще й ставлення до психології у 

наших громадян скептичне. Тому люди і справляються зі своїми проблемами 

звичним для них способом – алкоголем, сімейними конфліктами. В першу чергу, 

потрібна соціальна реклама, для того, щоб люди звертались.» 

Проаналізувавши інформацію з даного питання, доходимо висновку, що 

гіпотеза №3 «Можемо припустити, що адміністративній еволюції соціальних 

служб перешкоджають деякі фактори. Наприклад, низьке державне 

фінансування та недостатня кількість кваліфікованого персоналу.» 

підтвердилась. 

Аналізуючи інформацію, надану нам в ході поглиблених інтерв’ю, ми 

дійшли висновку, що наразі в державі не має єдиної стратегії реформування 

системи соціальних служб, а є лише окремі спроби структурних змін. По-

перше, на базі деяких центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді 

створюються підрозділи, що спеціалізуються на роботі з переселенцями.  

Директор Солом’янського районного у м. Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді: «Держава рухається у напрямку створення окремих 

підрозділів на базі центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, що 

займатимуться соціальною реабілітацією та наданням юридичних 

консультацій переселенцям та учасникам АТО. Наприклад на базі нашого 

центру соціальних служб вже рік функціонує відділ у справах внутрішньо 

переміщених осіб. Вони надають юридичні консультації, інформують 

переселенців про гуманітарну допомогу ». 

По-друге, держава намагається розширити сферу діяльності центрів 

соціальних служб для сімей, дітей та молоді, а тому проводить курси 

підвищення кваліфікації, тренінги, курси перекваліфікації, різні освітні 

проекти. 

Провід. спеціаліст Деснянського районного у місті Києві центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: «Півроку тому приймали участь в 
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пілотному проекті «Соціальна, професійна адаптація та психологічна 

реабілітація». Всього там пройшли навчання близько 500 держслужбовців. 

Така ініціатива не повинна мати поодинокий характер, адже це те, що 

сьогодні нам, як спеціалістам, конче необхідно.» 

 Спеціаліст Дарницького районного у місті Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді: «Наші спеціалісти зараз відвідують курси, де їх 

вчать працювати саме з людьми, що повернулися з фронту…» 

По-третє, є спроби створення окремих спеціалізованих органів, що 

займаються соціально-психологічною реабілітацією учасників АТО: 

Спеціаліст Святошинського районного у місті Києві центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді: «Нещодавно обговорювали міську комплексну 

програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної 

реабілітації учасників АТО, за якою передбачено створення центрів соціальної, 

медичної та психологічної реабілітації учасників АТО… З переселенцями поки 

що складніше, специфічних органів для роботи з цією категорією населення 

немає, тому ми залишимось єдиними органами, що надаватимуть їм певні 

соціальні послуги.» 

Надана нам інформація  в ході інтерв’ю свідчить про те, що соціальні 

працівники і держава по різному вбачають адміністративну еволюцію 

соціальних служб. В поглядах працівників на організаційні зміни в іхніх 

установах теж виділяємо декілька різних точок зору. 

По-перше, було запропоновано реорганізувати вже існуючі служби в 

профільні служби для роботи з новими проблемними категоріями населення: 

Директор Солом’янського районного у м. Києві центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді: «Я вбачаю еволюцію, напевне, в реорганазації вже 

існуючих соціальних служб в соціальні служби для переселенців або учасників 

бойових дій, де працюватимуть люди з профільною освітою, адже таке 
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перенавантаження центрів соціальних служб для дітей, сімей та молоді 

впливає на якість послуг ,що ми надаємо для наших беспосередніх підопічних.» 

 По-друге, дієві організаційні зміни опитані соціальні працівники 

вбачають в створенні окремого департаменту з питань переселенців та 

учасників АТО при Міністерстві соціальної політики України з своїми 

центрами на місцях. 

Головн. спеціаліст Міського центру соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді у місті Коростені, Житомирської обл. :«Напевне окремий департамент 

потрібен, щоб цими питаннями займався, тому що занадто велике коло 

функцій на соціальні служби покладається» 

Соц. педагог Бородянського Центру соціально-психологічної реабілітації 

населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи:  «Я думаю, буде доцільним створення окремого управління у 

справах переселенців, учасників АТО та сімей загиблих військових зі своїми 

структурними підрозділами, що б дало змогу надавати кваліфіковану допомогу 

постраждалим від військового конфлікту» 

Практ. психолог Боярківського Центру соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи:  «Ви розумієте… Потрібен орган спеціальний, я 

думаю, тому що ми ж не спеціалісти в питаннях учасників бойових дій чи 

переселенців, поки що ж все на «голому інтузіазмі» тримається.» 

Та по-третє, шляхом для розвитку запропонували створення підрозділів 

на базі центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді: 

Провід. спеціаліст Деснянського районного у місті Києві центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: «Можливо створення підрозділів на 

базі наших служб з кваліфікованим персоналом запезпечить підвищену 

ефективність виконання нами наших обов’язків. Проте важко поки сказати, 

адже ще зараз все ще в досить «сирому» стані.» 
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Отже, проаналізувавши всю надану нам інформацію, можемо 

сформулювати результати нашого дослідження в таких пунктах: 

- Військовий конфлікт на Сході України безпосередньо вплинув на діяльність 

соціальних служб та центрів соціально-психологічної реабілітації. Значно 

розширилось коло напрямків діяльності. 

- Новими напрямками діяльності стали надання гуманітарної допомоги, 

створення «соціальних паспортів» для учасників АТО, соціальна реабілітація 

переселенців та учасників АТО, тобто соціальний патронаж сімей, сприяння 

включенню в соціум людей, що повернулись з фронту, допомога у 

працевлаштуванні, перекваліфікації, психологічна реабілітація військових, 

юридичне консультування, сприяння отриманню статусу переселенця або 

учасника бойових дій. 

- Встановлено, що головними проблемами на шляху, до організаційних змін в 

системі соціальних служб є недостатнє фінансування, недостатність 

кваліфікованих спеціалістів, відсутність специфічних органів для роботи з 

переселенцями та перенавантаження спеціалістів. 

- З’ясовано, що держава поки не має єдиної стратегії реформування системи 

соціальних служб. Всі спроби запровадження нових організаційних форм 

соціальної роботи для роботи з переселенцями та учасниками АТО має 

одиничний характер, тобто відсутня системність і комплексність 

організаційних змін. Це є негативним чинником, що впливає на якість надання 

соціальних  послуг. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Третій розділ магістерської дисертації описує емпіричне дослідження на 

тему: «Організаційні зміни в системі соціальних служб за умов військового 
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конфлікту в Україні». Дослідження було проведено методом поглиблених 

інтерв’ю з соціальними працівниками, які працюють центрах соціальних служб 

у справах сімей, дітей і молоді та державних службах у справах ветеранів війни 

та учасників АТО. 

В ході дослідження було з’ясовано, що військові дії на Донбасі 

беспосередньо вплинули на роботу державних соціальних служб. Першими 

кроками в цьому напрямку стали надання гуманітарної допомоги переселенцям, 

реєстрація вимушено переселених осіб, забезпечення житлом 

внутрішньопереселених осіб. Першою категорією населення, які отримали 

допомогу від ценртів соціальних служб, стали вимушені переселенці. Для 

соціально- психологічної реабілітації учасників АТО 5 центрів, що займались 

наданням психологічної, соціальної, інформаційної допомоги громадянам, що 

постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, були реорганізовані в 

Державні служби у справах ветеранів війни та учасників війни. Проте, не 

дивлячись на зміну підпорядкування, функції по соціально-психологічній 

допомозі чорнобильцям залишились в сфері компетенції цих центрів.  

Також встановлено, нові напрямки діяльності соціальних служб та 

центрів соціально-психологічної реабілітації. Більшість з опитаних працівників 

соціальної сфери зазначили, що основним напрямком роботи залишається 

надання гуманітарної допомоги. По-друге, новим напрямком діяльності стало 

створення «соціальних паспортів» для учасників АТО, де зазначають всю 

необхідну інформацію про громадянина, розмір його соціальних виплат, його 

потреби в лікуванні. Третім важливим напрямком було зазначено соціальну 

реабілітацію переселенців та учасників АТО, тобто соціальний патронаж сімей, 

сприяння включенню в соціум людей, що повернулись з фронту, допомога у 

працевлаштуванні, перекваліфікації. Головним напрямком діяльності тепер вже 

Державних служб у справах ветеранів війни та учасників АТО (колишні центри 

соціально-психологічної реабілітації) стала психологічна реабілітація 
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військових. Також соціальні служби займаються юридичним консультуванням, 

сприяють отриманню статусу переселенця або учасника бойових дій. 

Важливим для дослідження стало з’ясування проблем, що виникають на 

шляху організаційних змін соціальних служб. До таких проблем наші 

інформанти віднесли низьке державне фінансування, недостатню кількість 

кваліфікованих спеціалістів, що були б компетентні в питаннях соціально-

психологічної реабілітації учасників бойових дій. Також як проблеми були 

зазначені такі явища, як перенавантаження працівників соціальних служб і як 

наслідок низька якість надання соціальних послуг клієнтам, і недостатню 

популяризацію соціальних служб та центрів соціально-психологічної 

реабілітації серед населення. 

Під час аналізу отриманої інформації також було встановлено, що 

очікування працівників соціальної сфери не співпадають з тим, як 

реформування системи соціальних служб бачить держава. З’ясувалось, що 

держава пропонує лише часткові зміни в організаційній структурі соціальних 

служб, а соціальні працівники сподіваються на комлексні перетворення в 

соціальній сфері. 

Отже, проаналізувавши всю отриману інформацію, формулюємо 

результати нашого дослідження. 

Військовий конфлікт на Сході України безпосередньо вплинув на 

діяльність соціальних служб та центрів соціально-психологічної реабілітації. 

Значно розширилось коло напрямків діяльності. 

Новими напрямками діяльності стали надання гуманітарної допомоги, 

створення «соціальних паспортів» для учасників АТО, соціальна реабілітація 

переселенців та учасників АТО, тобто соціальний патронаж сімей, сприяння 

включенню в соціум людей, що повернулись з фронту, допомога у 

працевлаштуванні, перекваліфікації, психологічна реабілітація військових, 
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юридичне консультування, сприяння отриманню статусу переселенця або 

учасника бойових дій. 

Встановлено, що головними проблемами на шляху, до організаційних 

змін в системі соціальних служб є недостатнє фінансування, недостатність 

кваліфікованих спеціалістів, відсутність специфічних органів для роботи з 

переселенцями та перенавантаження спеціалістів. 

З’ясовано, що держава поки не має єдиної стратегії реформування 

системи соціальних служб. Всі спроби запровадження нових організаційних 

форм соціальної роботи для роботи з переселенцями та учасниками АТО маєть 

одиничний характер, тобто відсутня системність і комплексність 

організаційних змін. Це є негативним чинником, що впливає на якість надання 

соціальних  послуг. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

За останні два роки соціальні служби «переживають» різкі зміни у своїй 

діяльності, пов’язані з подіями в Донецькій та Луганській областях, адже через 

ці події з’явилися абсолютно нові категорії населення – внутрішньо переселені 

особи, учасники АТО, сім’ї загиблих учасників бойових дій на сході. Ці 

осбставини зумовили адміністративну еволюцію системи соціальних служб в 

Україні: появу нових підрозділів, реформування вже існуючих, розширення 

кола обов’язків соціальних працівників.  Абсолютно нові умови праці 

призводять до підвищення ризику професійного вигорання серед соціальних 

працівників, адже їм кожного дня доводиться займатися соціально-

психологічною реабілітацією людей, що були свідками та жертвами воєнних 

дій. Причиною стресу працівників також виступає конфлікт між вимогами 

організації, держави та можливостями працівника, адже доводиться працювати 

в підвищеному темпі. 

Синдром «професійного вигорання є «хворобою соціальних професій». 

До таких професій відноситься і соціальний працівник. Специфіка даної 

професії полягає в тому, що робота пов’язана зі значною кількістю емоційно 

насичених ситуацій, від працівника постійно вимагається високий рівень 

емпатії. Саме це і призводить дуже часто  до професійного вигорання.  

Згідно визначенню ВООЗ (2001) синдром вигорання – це фізичне, 

емоційне або мотиваційне виснаження, що характеризується порушенням 

продуктивності в роботі і втомою, безсонням, підвищеною схильністю до 

соматичних захворювань, а також вживанням алкоголю або інших 

психоактивних речовин з метою отримання тимчасового полегшення , що має 

тенденцію до розвитку фізіологічної залежності і (у багатьох випадках) 

суїцидальної поведінки [59].  
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Саме тому для збереження стабільності організації та збереження 

кадрових ресурсів соціальних служб є важливим профілактика і подолання 

негативних наслідків організаційних стресів у працівників.   

 

4. 1 Особливості умов праці соціальних працівників. 

 

Умови праці соціального працівника мають характерні риси роботи в 

офісі, проте зі своїми специфічними особливостями. 

Соціальні працівники можуть працювати самостійно (школи, притулки та 

ін.), або ж у групі спеціалістів (соціальна служба, благодійний фонд).  

Більшу частину дня вони проводять в приміщенні. Проте достатню 

кількість робочого часу в них займає соціальне інспектування.  

Робоча поза соціального працівника – сидяча. 

В своїй роботі соціальний працівник використовує ручні засоби праці, 

сучасні технічні засоби (офісну оргтехніку) та персональний комп’ютер з 

виходом в інтернет.  

Робоче місце має бути гарно освітлене, мати можливість для регулярного 

провітрювання. 

Головною особливістю роботи соціального працівника є те, що його 

робота безпосередньо пов’язана з людьми, які потрапили у складні життєві 

ситуації – це і алко-, наркозалежні, люди, що вийшли з місць позбавлення волі, 

внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій. Ця робота вимагає 

високого рівня емпатії, що в свою чергу негативно відображається на 

психічному та психологічному стані працівника. 

Також  в соціальних установах державного типу не завжи коректно 

дотримуються вимог до умов праці. Через це більшість соціальних працівників 
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вважає, що стан їхнього здоров’я погіршився саме через умови праці на 

робочому місці. За даними дослідження, проведеного міжнародним кадровим 

порталом hh.ua в грудні 2014 року, 65% працівників соціальних установ 

державного типу скаржаться на хронічну втому, яка в результаті призводить до 

професійного вигорання.  Умови праці негативно впливають на фізичний та 

психологічний стан працівників. Половина респондентів відповіла, що в 

результаті несприятливих умов праці їхній стан здоров’я погіршився, для 

четверті опитаних стан здоров’я погіршився суттєво, і лише 5 % відповіли, що 

стан здоров’я покращився. 

Несприятливі умови праці соціальних працівників: 

- робота з людьми, що потрапили в важкі житттєві ситуації; учасники 

бойових дій; люди, що пережили обстріли потребує великих затрат 

власної психологічної енергії, високого рівня емпатії, що призводить 

до неврозів; 

- через погану матеріальну базу дуже часто соціальні служби не взмозі 

забезпечити комфортне робоче місце для працівника; 

- часто не має можливості індивідуальної роботи з клієнтом; 

- низька кадрова забезпеченість та збільшення кількості клієнтів 

соціальних служб за рахунок появи нових проблемних категорій 

населення призводить до збільшення робочого часу; 

- ризики зараження захворюваннями, що передаються повітряно-

крапельним та контактним шляхом, тому що соціальний працівник 

працює з людьми, що знаходяться в важких життєвих ситуаціях; 

- великий ступінь відповідальності, тому що соціальний працівник несе 

особисту відповідальність перед клієнтом, державою і суспільством; 

- моральний тиск з боку суспільства і підопічних.  

Перед соціальною службою стоять важкі завдання реабілітації людей, 

постраждалих в військовому конфлікті, це спричиняє високий тиск на 

працівника з боку клієнта, який потребує допомоги, та суспільства, яке 
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чекає якісного виконня поставлених перед соціальною службою 

завдань; 

- ризики неврозів, депресій, серцево-судинних захворювань. 

Всі вищеперераховані негативні фактори створюють загрозу появи 

синдрому «професійного вигорання».  

 

4.2 Зниження ризику професійного вигорання шляхом використання 

методів охорони праці.  

 

Працівники соціальної сфери майже завжди перебувають в стані стресу. 

Унеможливити появу синдрому «професійного вигорання» не можливо, проте 

можна зменшити ризик його появи за допомогою методів охорони праці.  

Дуже важливо для зменшення ризику професійного вигорання фахівців 

правильно організовувати робочий процес: 

- забезпечити соціальні служби достатньою кількістю 

взаємозамінюваних спеціалістів, таким чином зменшити 

перенавантаження працівників; 

- стимулювати соціальних працівників до професійного вдосконалення 

шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації, тренінгів та 

семінарів;  

- започаткувати постійнодіючу систему преміювання за особисті 

здобутки; 

- важливим кроком в налагодженні позитивного клімату  в організації 

стало б створення на базі соціальних служб груп взаємодопомоги для 

соціальних працівників, де б вони змогли отримати психологічну 

розгрузку, поділитися професійними проблемами, що іх хвилюють ; 

- оптимальне співвідношення робочого часу та відпочинку; 
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- надання адекватної заробітної плати – правильна організація 

заробітньої плати заінтересовує працівників підвищувати ефективність 

праці. Заробітна плата є найбільш дієвим інструментом активації 

людського фактора і використання трудового потенціалу. Заробітна 

плата є мірою оцінки роботи співробітника, тому її достатній рівень 

зменшує можливість незадоволення своєю працею і тим саме зменшує 

ризик появи синдрому «професійного вигорання»; 

- створення затишного для соціальних працівників та клієнтів інтер’єру, 

забезпечення умов для індивідуального консультування клієнтів.  

Отже, використання  методів охорони праці дає можливість зменшити 

ризик виникнення синдрому професійного вигорання у соціальних 

працівників та підвищити ефективність та якість роботи  в умовах праці з 

переселенцями, учсниками АТО та сім’ями загиблих військових. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

В розділі 4 розглянуто появу «синдрому професійного вигорання», як 

перешкоду, що виникає на шляху до ефективних організаційних змін в системі 

соціальних служб. За останні два роки соціальні служби «переживають» різкі 

зміни у своїй діяльності, пов’язані з подіями в Донецькій та Луганській 

областях, адже через ці події з’явилися абсолютно нові категорії населення – 

внутрішньо переселені особи, учасники АТО, сім’ї загиблих учасників бойових 

дій на сході. Ці обставини зумовили адміністративну еволюцію системи 

соціальних служб в Україні: появу нових підрозділів, реформування вже 

існуючих, розширення кола обов’язків соціальних працівників.  Абсолютно 

нові умови праці призводять до підвищення ризику професійного вигорання 

серед соціальних працівників, адже їм кожного дня доводиться займатися 

соціально-психологічною реабілітацією людей, що були свідками та жертвами 

воєнних дій. Причиною стресу працівників також виступає конфлікт між 
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вимогами оргаанізації, держави та можливостями працівника, адже доводиться 

працювати в підвищеному темпі. 

Запропоновано використання методів охорони праці для зниження 

ризику виникнення «синдрому професійного вигорання». 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Відповідно до актуальності поставленої проблематики та задля 

досягнення мети магістерської дисертації - виявлення адміністративної 

еволюції системи соціальних служб в умовах воєнного конфлікту в Україні – 

були вирішені наступні завдання. 

Досліджено процес інституціоналізації соціальної служби як 

організаційної форми соціальної роботи. Розглянуто дефініції понять 

«соціальна робота», «соціальна політика», «соціальна служба». На основі чого 

визначено, що в науковій літературі не має єдиного підходу до трактування 

даних понять, оскільки вищезазначені трактування є широкими за своїм 

змістом та включають великий спектр елементів, які мають різні 

характеристики та особливості.  

При функціонуванні соціальних служб та проведенні соціальної роботи  

важливим є здійснення процесу інституалізації, тому в першу чергу було 

розглянуто поняття «соціальний інститут», який розглядають як відносно 

стійку модель поведінки людей і організацій, що історично склалася у певній 

сфері життєдіяльності суспільства. Наведено основні критерії класифікації 

соціальних інститутів, які включають такі елементи: цілі, завдання і сферу 

діяльності. 

Розглянуто соціальну службу як певний інституціональний комплекс, який 

виявляє засади її діяльності та її місце в структурі державних органів влади. 

Зазначено, що основна мета соціальної служби визначається потребами і волею 

соціуму, а мета досягається через функціонування та діяльність розгалуженої 

адміністративної структури, одиницею якої є державний орган. 

Розглянуто теоретичні засади функціонування соціальних служб та 

систематизовано нормативно-правову базу їх діяльності. Для визначення 

особливостей діяльності та виконання їх основних завдань наведено 

класифікацію соціальних служб, яка включає такі ознаки: за принципом 
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організації (підвідомчі, територіальні); за формою підпорядкування (державні, 

приватні); за масштабом діяльності (міжнародні, загальнодержавні, 

регіональні); за функціональними обов’язками. Розглянуто норматино-правове 

забезпечення проведення соціального захисту, діяльності соціальних служб і 

надання ними соціальних послуг. Нормативно правову базу розглянуто на 

основі її поділу на дві групи: нормативно-правові акти державного 

законодавства, які регламентують основні положення щодо проведення 

соціального захисту та нормативно-правові акти державного законодавства, які 

регламентують основні положення щодо соціальних служб і надання ними 

соціальних послуг. 

На основі проведеного дослідження теоретико-методологічного аналізу 

системи соціальних служб можна зробити висновок, що соціальні служби та 

соціальна робота є важливою складовою при проведенні соціальної політики в 

державі, що дає змогу ефективніше проводити соціальний захист всіх категорій 

населення в державі. 

Визначено причини виникнення нових категорій клієнтів соціальних 

служб та динаміку їх зміни протягом періоду воєнного конфлікту. З’ясовано, 

що в умовах воєнного конфлікту на Сході України та окупації території 

Автономної Республіки Крим виникли нові категорії клієнтів соціальних 

служб, а саме: переселенці (внутрішньо переміщені особи, біженці) визначено 

поняття переселенці, біженці їх спільні та відмінні риси. В роботі розглянуто 

основні проблеми, які виникають в життєзабезпеченні даної категорії громадян. 

Розглянуто нормативно-правову базу, яка регламентує процес здійснення 

обслуговування соціальними службами даних категорій. Для визначення 

масштабів міграційного руху населення в Україні протягом 2010-2014 років 

було наведено динаміку даного процесу в цілому по Україні та за регіонами, на 

основі чого визначено, що в 2014 році міграційний рух збільшився в 32 рази. 

Іншими новими категоріями клієнтів соціальних служб є учасники 

бойових дій та сім’ї учасників АТО. У зв’язку визначено нормативно-правову 
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базу, що регламентує надання соціальних послуг їм та їх соціальний захист. 

Розглянуто пільги, які надаються цим категоріям згідно чинного законодавства. 

 Висунуто та обґрунтувано можливість появи нових або реорганізацію 

існуючих установ соціального захисту для роботи з переселенцями, учасниками 

бойових дій та сім’ями учасників АТО та встановити нормативно-правове 

забезпечення їх діяльності.  

 Була розроблена програма авторського дослідження «Процес 

організаційних змін в системі соціальних служб в умовах АТО». Дослідження 

було проведено методом поглиблених інтерв’ю з соціальними працівниками, 

які працюють центрах соціальних служб у справах сімей, дітей і молоді та 

державних службах у справах ветеранів війни та учасників АТО. 

В ході дослідження було з’ясовано, що військові дії на Донбасі 

беспосередньо вплинули на роботу державних соціальних служб. Першими 

кроками в цьому напрямку стали надання гуманітарної допомоги переселенцям, 

реєстрація вимушено переселених осіб, забезпечення житлом 

внутрішньопереселених осіб. Першою категорією населення, які отримали 

допомогу від ценртів соціальних служб, стали вимушені переселенці. Для 

соціально- психологічної реабілітації учасників АТО 5 центрів, що займались 

наданням психологічної, соціальної, інформаційної допомоги громадянам, що 

постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, були реорганізовані в 

Державні служби у справах ветеранів війни та учасників війни. Проте, не 

дивлячись на зміну підпорядкування, функції по соціально-психологічній 

допомозі чорнобильцям залишились в сфері компетенції цих центрів.  

Також встановлено нові напрямки діяльності соціальних служб та центрів 

соціально-психологічної реабілітації. Більшість з опитаних працівників 

соціальної сфери зазначили, що основним напрямком роботи залишається 

надання гуманітарної допомоги. По-друге, новим напрямком діяльності стало 

створення «соціальних паспортів» для учасників АТО, де зазначають всю 

необхідну інформацію про громадянина, розмір його соціальних виплат, його 
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потреби в лікуванні. Третім важливим напрямком було зазначено соціальну 

реабілітацію переселенців та учасників АТО, тобто соціальний патронаж сімей, 

сприяння включенню в соціум людей, що повернулись з фронту, допомога у 

працевлаштуванні, перекваліфікації. Головним напрямком діяльності тепер вже 

Державних служб у справах ветеранів війни та учасників АТО (колишні центри 

соціально-психологічної реабілітації) стала психологічна реабілітація 

військових. Також соціальні служби займаються юридичним консультуванням, 

сприяють отриманню статусу переселенця або учасника бойових дій. 

Важливим для дослідження стало з’ясування проблем, що виникають на 

шляху організаційних змін соціальних служб. До таких проблем наші 

інформанти віднесли низьке державне фінансування, недостатню кількість 

кваліфікованих спеціалістів, що були б компетентні в питаннях соціально-

психологічної реабілітації учасників бойових дій. Також як проблеми були 

зазначені такі явища, як перенавантаження працівників соціальних служб і як 

наслідок низька якість надання соціальних послуг клієнтам, і недостатню 

популяризацію соціальних служб та центрів соціально-психологічної 

реабілітації серед населення. 

Під час аналізу отриманої інформації також було встановлено, що 

очікування працівників соціальної сфери не співпадають з тим, як 

реформування системи соціальних служб бачить держава. З’ясувалось, що 

держава пропонує лише часткові зміни в організаційній структурі соціальних 

служб, а соціальні працівники сподіваються на комлексні перетворення в 

соціальній сфері. 

 На основі даних, отриманих в ході дослідження, з’ясовано, що держава 

поки не має єдиної стратегії реформування системи соціальних служб. Всі 

спроби запровадження нових організаційних форм соціальної роботи для 

роботи з переселенцями та учасниками АТО має одиничний характер, тобто 

відсутня системність і комплексність організаційних змін. Це є негативним 

чинником, що впливає на якість надання соціальних  послуг. Для подолання 
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цього негативного чинника рекомендується створення єдиної державної 

соціальної служби, яка за сприяння та координацією своїх дій з недержавними 

соціальними службами могла б надавати швидку і ефективну допомогу як 

вимушеним переселенцям, так і учасникам бойових дій і їх сім’ям. 

Прикладом створення такої соціальної служби могло б бути створення 

Спеціальної соціальної служби у складі Міністерства соціальної політики, 

робота якої зводилась би суто до соціальної роботи з переселенцями, 

учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО. 
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