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Національне законодавство щодо соціального 
обслуговування останніми роками зазнало знач-
ного впливу соціально-економічних процесів, що 
спричинило необхідність розвитку системи соці-
ального обслуговування в контексті правового ре-
гулювання суспільних відносин у цій сфері.

Спектр соціальних проблем, теоретичні аспекти 
і практичні питання розроблення й реалізації соці-
альної політики в Україні розкрито в роботах В. Го-
луб, О. Іванової, Л. Ільчук, О. Палій, Т. Семигіної, 
П. Ситника, В. Скуратівського, В. Трощинського 
та ін. Наукові публікації, в яких висвітлюється 
вказана вище тематика, а також конструктивні ідеї 
щодо вдосконалення системи надання соціальних 
послуг, викладені в працях В. Бабаєва, В. Дзюнд-
зюка, Д. Карамишева, В. Мамонової, Н. Мельтюхо-
ва, Г. Одінцової, Л. Сідєльнік тощо.

Варто зазначити, що модернізація вітчизня-
ної системи надання соціальних послуг сприя-
тиме ефективному функціонуванню системи за-
галом. Соціальні послуги мають стати сучасним, 
визнаним у світі форматом надання допомоги 
особам, окремим соціальним групам, які через 
інвалідність, вік, за станом здоров’я, соціальним 
становищем перебувають у складних життєвих 
обставинах, не можуть самостійно їх подолати, 
піклуватися про себе. Тож з огляду на викладене 
мета цієї статі полягає в тому, щоб з урахуванням 
наукового доробку вітчизняних та закордонних 
учених, опрацювання міжнародних стандартів 
та національного законодавства проаналізувати 
стан правового регулювання соціального обслу-
говування осіб з інвалідністю на сучасному епаті 
розвитку нашої держави, з’ясувати вплив міжна-
родних стандартів на соціальне обслуговування 
осіб з інвалідністю в Україні, виділити недоліки 
механізму реалізації законодавства про соціальне 
обслуговування осіб з інвалідністю та сформулю-
вати шляхи вирішення наявної проблеми.

Конституція України прямо не закріплює право 
громадян на соціальне обслуговування. Однак від-
повідно до ст. 46 громадяни України мають право 
на соціальне забезпечення [1]. Оскільки соціальне 
обслуговування є частиною соціального забезпе-

чення, з Основного Закону можна зазначити, що 
громадяни України мають право на соціальне об-
слуговування. Першим законом, який на сучасно-
му етапі врегулював відносини у сфері соціально-
го обслуговування осіб з інвалідністю, став Закон 
України «Про соціальні послуги» [2], що встано-
вив економічні, соціальні та юридичні гарантії для 
громадян на основі принципів людяності та мило-
сердя. Разом із тим встановлення державних стан-
дартів соціального обслуговування, умов та поряд-
ку його надання, а також затвердження переліків 
гарантованих державою соціальних послуг відне-
сено до компетенції органів державної влади [3]. 
При цьому О. Головня [4] та Н. Голова [5] слушно 
зауважують, що, оскільки регіональні стандарти 
зумовлені економічними можливостями регіону, 
то можливе значне зниження рівня гарантування 
права на соціальне обслуговування.

Відповідно до міжнародних документів соці-
альне обслуговування має бути спрямоване на 
створення умов для осіб з інвалідністю для жит-
тя у суспільстві, у зв’язку з чим роль стаціонар-
них закладів у соціальному обслуговуванні має 
бути зведена до мінімуму. У Міжнародному звіті 
з інвалідності ВООЗ вказується, що для виконан-
ня положень міжнародного права держави мають 
замінити систему стаціонарних установ нестаціо-
нарними службами, що дають змогу особам з інва-
лідністю перебувати вдома і одночасно бути інте-
грованими у суспільство [6]. Крім того, розвиток 
системи надання соціальних послуг є частиною 
зобов’язань України щодо виконання Європей-
ської соціальної хартії [7]. Про необхідність реалі-
зації міжнародних стандартів у сфері соціального 
обслуговування осіб з інвалідністю також свід-
чить SWOT-аналіз М. Кравченко щодо реформу-
вання вітчизняної системи соціальних послуг [8], 
з якого можна виділити низку недоліків системи 
соціальних послуг, зокрема, недостатнє фінансу-
вання, недостатню комплектацію установ квалі-
фікованими спеціалістами (тяжка праця та низь-
ка заробітна плата ведуть до високої текучості 
кадрів, негативно відображаються на поводженні 
персоналу з особами, які мають інвалідність).
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Вищевказане свідчить, що серед недоліків за-
значеної проблеми є відсутність надійного механіз-
му реалізації законодавства про соціальне обслу-
говування осіб з інвалідністю, що, своєю чергою, 
призводить до зниження гарантії рівня соціально-
го обслуговування. Натепер вітчизняна система со-
ціальних послуг характеризується централізацією 
і державною монополізацією надання соціальних 
послуг, вона залишилася орієнтованою на догляд 
соціально вразливих осіб у стаціонарних уста-
новах, переважно в будинках-інтернатах. Одна 
з проблем полягає в тому, що бюджетне фінансу-
вання використовується здебільшого на утриман-
ня зазначених соціальних закладів із розрахунку 
на одну особу, а не на конкретну послугу спожи-
вачу, що значно знижує якість соціальних послуг. 
Такий підхід, на думку М. Кравченко, з якою пого-
джуємося і ми, нівелює потреби споживачів соці-
альних послуг стаціонарних установ – підопічних 
і не дає змогу оптимально розподілити державні 
кошти [8, с. 146]. На практиці виходить, що не-
досконалість системи соціальних послуг в Укра-
їні не дає змогу належним чином упроваджувати 
в життя дієву політику соціального захисту тих 
осіб, які через складні життєві обставини потребу-
ють допомоги та посиленої уваги, наприклад особи 
з інвалідністю. Зокрема, в інтернатних установах, 
як правило, утримуються люди, які тією чи іншою 
мірою потребують стороннього догляду з низки 
причин (вік, фізичні, психічні чи ментальні пору-
шення у розвитку тощо). Вони особливо вразливі 
для зловживань, оскільки не завжди мають мож-
ливість приймати рішення або реалізувати свої 
бажання. Деякі підопічні в інтернатних устано-
вах мають труднощі комунікаційного характеру, 
що не дає змогу їм повідомити про будь-які пору-
шення своїх прав (примусове лікування, фізич-
ні чи психічні покарання, відсутність догляду та 
неякісне обслуговування тощо) [9, с. 93]. Процес 
обслуговування підопічних в інтернатних устано-
вах України здійснюється виключно відповідно 
до нормативно-правового фундаменту. Тому, ана-
лізуючи зазначений процес, важливо розібратися 
з наявною нормативно-правовою базою. Варто зау-
важити, що за останнє десятиріччя в Україні було 
прийнято понад двадцять законів, якими встанов-
лено державні гарантії щодо надання соціальної 
допомоги різним категоріям населення. Однак 
варто констатувати, що за цей час не було створено 
належної нормативно-правової бази для забезпе-
чення гарантування та регулювання певного рівня 
якості соціальних послуг. В установах та закла-
дах не повною мірою використовується механізм 
управління якістю соціальних послуг, практично 
не проводиться оцінка ефективності та не дослі-
джується вплив таких послуг на підвищення рівня 
життя підопічного, якому надаються соціальні по-
слуги [10]. Така ситуація значною мірою зумовле-

на відсутністю системи оцінки якості соціальних 
послуг. Централізований підхід до визначення по-
треби в соціальних послугах і формування мережі 
соціальних служб, установ зумовлює орієнтацію 
якості та обсягу таких послуг переважно на фінан-
сові можливості бюджету, а не на потреби населен-
ня і не передбачає залучення одержувачів послуг 
та їх представників до планування і контролю за 
якістю наданих послуг.

Окреслюючи коло основних прав людини, які 
підлягають моніторингу, слід звернутися як до 
міжнародного, так і до національного законодав-
ства, оскільки це може дати уявлення про міні-
мальні стандарти перебування особи з інвалідні-
стю в будь-якому стаціонарному закладі [11, с. 14]. 
Так, Міжнародне співтовариство вже давно при-
діляє пильну увагу захисту та дотриманню прав 
осіб з інвалідністю, людей похилого віку, психіч-
но хворих тощо. Незважаючи на значну кількість 
прийнятих нормативно-правових документів у цій 
сфері, вітчизняна система соціального обслугову-
вання людей, які перебувають у складних життє-
вих обставинах, зокрема осіб з інвалідністю, станом 
натепер перебуває на стадії розвитку. При цьому 
варто зауважити, що мережа соціальних закладів 
в Україні створювалася за умов старої системи, 
в основі якої були закладені ідеї колективного ви-
ховання та колективного захисту. У зв’язку з тим, 
що формування мережі соціальних служб, закла-
дів та установ відбуваються централізовано, якість 
та обсяг соціальних послуг орієнтовані переважно 
на фінансові можливості бюджету, а не на потреби 
населення, про що вже зазначалося вище. Отриму-
вачі послуг та їхні представники не залучаються 
до планування, оцінювання та контролю за якістю 
наданих послуг. Формально не застосовуються ме-
тодики проведення оцінки потреби у послугах як 
на рівні територіальної одиниці, так і на рівні за-
кладу. Також, на нашу думку, однією з прогалин 
вітчизняного законодавства є відсутність затвер-
джених інструментів оцінки якості соціальних по-
слуг, що унеможливлює впровадження ефектив-
ної системи моніторингу, контролю та оцінювання 
якості обслуговування. Незважаючи на те, що ст. 3 
Закону України «Про соціальні послуги» містить 
певні гарантії щодо дотримання стандартів якості 
суб’єктами, які надають соціальні послуги, систе-
ма управління якістю обслуговування потребує 
розробки та удосконалення на державному, місце-
вому рівнях та на рівні соціальних служб. Отже, 
фактично за нинішніх умов ці гарантії не можуть 
бути реалізовані на практиці. При цьому М. Крав-
ченко слушно зауважує, що у зазначеному Законі 
не прописані механізми моніторингу, оцінки ефек-
тивності діяльності соціальних служб та їхніх пра-
цівників, отримувачів соціальних послуг, а також 
механізми контролю за якістю обслуговування та 
дієві санкції за порушення щодо якості [12].
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З огляду на те, що останнім часом одним із за-
вдань, визначених українською владою, є підви-
щення якості обслуговування та ефективності со-
ціальних послуг, про що говорилося вище, урядом 
запроваджено Стратегію реформування системи 
надання соціальних послуг, яку схвалено розпоря-
дженням Кабінету Міністрів ще у 2012 році [13]. 
При цьому деякі науковці акцентують увагу на 
необхідності розроблення нової Стратегії розвит-
ку системи соціальних послуг в Україні (на період 
до 2022 року) [14, с. 9].

Соціальні послуги, як правило, задовольняють 
лише невідкладні потреби вразливих категорій 
населення, не орієнтовані на запобігання виник-
ненню складних життєвих обставин, не формують 
в осіб навичок реінтеграції у суспільство, що при-
зводить до утримання значної кількості таких осіб 
під опікою держави; надаються в стаціонарних ін-
тернатних установах та закладах, внаслідок чого 
не реалізується право осіб проживати у громаді. 
Разом із тим наголосимо, що відповідно до Закону 
України «Про соціальні послуги» послуги можуть 
надаватися всіма суб’єктами незалежно від форми 
власності та господарювання, а також фізични-
ми особами-підприємцями, але які відповідають 
встановленим критеріям. Важливим завданням 
держави при цьому є забезпечення дотримання 
гарантій та мінімального рівня якості соціальної 
послуги незалежно від форми власності та нада-
вача та місця проживання отримувача соціальної 
послуги. Поступовий розвиток мережі надавачів 
соціальних послуг актуалізує потребу в застосу-
ванні уніфікованого інструмента для встановлен-
ня єдиних вимог до соціальних послуг та забезпе-
чення неупередженого контролю за їх наданням. 
І таким інструментом є, звичайно, державні стан-
дарти соціальних послуг. У зазначеному вище 
Законі визначено, що державний стандарт соці-
альної послуги – це визначені нормативно-право-
вим актом центрального органу виконавчої влади 
у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми 
і нормативи, умови та порядок надання соціальної 
послуги, показники її якості. Тому саме впрова-
дження у повсякденну практику діяльності всіх 
соціальних служб підходу, відповідно до якого 
соціальні послуги надаються згідно з державни-
ми стандартами, дає змогу врегулювати питання 
встановлення однакових умов та правил для всіх 
учасників ринку надавачів соціальних послуг. Ко-
жен державний стандарт соціальної послуги роз-
робляється відповідно до встановленої структури. 
Варто зауважити, що Наказом Міністерства соці-
альної політики України затверджено Порядок 
розроблення державного стандарту соціальної по-
слуги, який визначає загальні засади розроблен-
ня та затвердження державного стандарту соці-
альної послуги для всіх видів соціальних послуг, 
що надаються різним соціальним групам, для 

забезпечення гарантованого державою обсягу со-
ціальної послуги, оцінки їх якості та ефективнос-
ті [16]. Таке застосування державних стандартів 
соціальних послуг у процесі управління системою 
надання соціальних послуг є однією з основних 
інновацій, що спричиняє потребу у докорінній 
трансформації підходів щодо організації процесу 
надання соціальних послуг та потребуватиме про-
ведення заходів реорганізаційного характеру в ді-
яльності установ [17, с. 50].

Станом на 1 грудня 2017 року чинними є 
21 стандарт соціальних послуг, дія яких прямо чи 
опосередковано торкається проблематики якості 
обслуговування підопічних інтернатних установ. 
При цьому вбачається, що наявної нормативної 
бази не досить для реформування вітчизняної 
системи соціальних послуг загалом та обслугову-
вання в інтернатних установах України зокрема, 
адже ще й досі актуальними лишаються такі не-
доліки та прогалини: державна монополія у сфері 
надання соціальних послуг і розподілу замовлень 
в інтернатних установах України, що призводить 
до бюрократизму та знижує якість послуг; відсут-
ність альтернативних джерел фінансування со-
ціальних послуг; відсутність ретельного аналізу 
попиту і пропозицій соціальних послуг в інтер-
натних установах України; недооцінка ролі гро-
мадських, благодійних, релігійних організацій 
і місцевих ініціатив у наданні соціальних послуг 
у громаді; відсутність системи контролю після на-
дання послуги конкретній особі та оцінювання пі-
допічним якості обслуговування [18, с. 150].

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити 
висновок, що розвиток системи надання соціаль-
них послуг є частиною зобов’язань України щодо 
виконання міжнародних договорів, які закріплю-
ють спрямованість соціального обслуговування 
на створення умов для життя у суспільстві осіб 
з інвалідністю. Гарантії рівня соціального обслу-
говування на сучасному етапі розвитку нашої 
держави знижуються через низку недоліків, зо-
крема відсутність надійного механізму реалізації 
законодавства про соціальне обслуговування осіб 
з інвалідністю. У контексті євроінтеграції Укра-
їни важливим, а саме дієвим вбачається приве-
дення національної системи соціального захисту 
відповідно до європейських стандартів шляхом 
міжнародного співробітництва у сфері організа-
ції та надання соціальних послуг підопічним в ін-
тернатних установах з метою обміну досвідом 
практичної роботи та наукової інформації для 
впровадження у практику розвинених методик 
організації та надання якісних соціальних послуг, 
підготовки та перепідготовки кадрів, вдоскона-
лення нормативно-правової бази. При цьому слід 
зауважити, що державна система соціальних по-
слуг має як недоліки, так і позитивні моменти, що 
свідчить про докладання значних зусиль з боку 
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держави. Однак проблема саме якісного соціаль-
ного обслуговування підопічних в інтернатних 
установах вимагає удосконалення та оновлення. 
У контексті чого пропонується вектор вжиття за-
ходів щодо внесення змін до Положень про стаціо-
нарні відділення територіальних центрів стосовно 
надання соціальної послуги стаціонарного догля-
ду відповідно до Державного стандарту стаціонар-
ного догляду за особами, які втратили здатність 
до самообслуговування чи не набули такої здат-
ності, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 
29.02.2016 № 198, та вдосконалення медичного 
обслуговування шляхом проведення підвищен-
ня кваліфікації медичного персоналу та навчань 
молодшого медичного персоналу. При цьому прі-
оритетом має бути підвищення якості соціальних 
послуг, які мають визначатися не можливостями 
соціальних служб, а саме індивідуальними потре-
бами осіб з інвалідністю.
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анотація

Бабіч-Касьянєнко К. В. аналіз стану соціального 
обслуговування осіб з інвалідністю в україні на сучас-
ному етапі. – Стаття.

У статті звернено увагу на те, що національне 
законодавство стосовно соціального обслуговування 
останніми роками зазнало значного впливу соціаль-
но-економічних процесів, що спричинило необхідність 
розвитку системи соціального обслуговування в кон-
тексті правового регулювання суспільних відносин 
у цій сфері. На думку автора, модернізація вітчизняної 
системи надання соціальних послуг сприятиме ефек-
тивному функціонуванню системи загалом. З огляду 
на це автором здійснено аналіз соціального обслугову-
вання осіб з інвалідністю в Україні на сучасному ета-
пі розвитку держави, результатом якого є виявлення 
впливу міжнародних стандартів та виділення недо-
ліків механізму реалізації законодавства у цій сфері. 
Також зауважено, що соціальні послуги, як правило, 
задовольняють лише невідкладні потреби вразливих 
категорій населення, не орієнтовані на запобігання 
виникненню складних життєвих обставин, не форму-
ють в осіб навичок реінтеграції у суспільство, що при-
зводить до утримання значної кількості таких осіб під 
опікою держави; надаються в стаціонарних інтернат-
них установах та закладах, внаслідок чого не реалізу-
ється право осіб проживати у громаді. Впровадження 
у повсякденну практику діяльності всіх соціальних 
служб підходу надання соціальних послуг згідно з дер-
жавними стандартами дає змогу врегулювати питання 



83Випуск 1(26), 2019

встановлення однакових умов та правил для всіх учас-
ників ринку надавачів соціальних послуг. Однак авто-
ром акцентовано, що наявної нормативної бази, серед 
якої є 21 чинний стандарт соціальних послуг, не досить 
для реформування вітчизняної системи соціальних 
послуг загалом та обслуговування в інтернатних уста-
новах України зокрема, адже ще й досі актуальними 
лишаються такі недоліки та прогалини, як державна 
монополія, відсутність альтернативних джерел фінан-
сування соціальних послуг, відсутність ретельного ана-
лізу попиту і пропозицій соціальних послуг в інтернат-
них установах України, недооцінка ролі громадських, 
благодійних, релігійних організацій і місцевих ініціа-
тив у наданні соціальних послуг у громаді тощо. Спира-
ючись на отримані дані, автором запропоновано мож-
ливі напрями шляхів вирішення наявних проблем.

Ключові  слова: соціальне обслуговування, інвалід-
ність, особа з інвалідністю, соціальна послуга, соціаль-
ний стандарт

Summary

Babich-Kasіanіenko K. V. Analysis of the status 
disabled people’s social services in Ukraine at the present 
stage. – Article.

The article draws attention to the fact that national 
legislation on social lice has undergone a significant im-
pact of socioeconomic processes in recent years, which led 
to the necessity of developing a system of social services 
in the context of legal regulation of social relations in this 
area. Аccording to the author, the modernization of the 
domestic system of providing social services will contrib-
ute to the effective functioning of the system as a whole. 
Taking into account the fact that the author analyzes 

the social services of people with disabilities in Ukraine 
at the present stage of development of the state, the re-
sult of which is the exposure of the influence of interna-
tional standards and the allocation of weaknesses in the 
mechanism of implementation of legislation in this area. 
It is noted that social services, as a rule, satisfy only the 
urgent needs of vulnerable groups of the population, are 
not oriented to prevent the occurrence of difficult life cir-
cumstances, do not form the skills of reintegration into 
society, which leads to the maintenance of a significant 
number of such persons under the care of the state; are pro-
vided in residential institutions and institutions, which 
does not realize the right of people to live in the communi-
ty. Implementation of the social services approach to the 
day-to-day practice of the activities of all social services 
allows to regulate the issue of the establishment of equal 
conditions and rules for all participants in the market of 
social services providers. However, the author emphasiz-
es that the existing regulatory framework, among which 
there are 21 current standards of social services, is not 
enough to reform the domestic system of social services in 
general and care in residential institutions of Ukraine in 
particular, as the following shortcomings and gaps such 
as state monopoly, lack of alternative sources of financ-
ing social services, lack of careful analysis of demand 
and supply of social services in residential institutions in 
Ukraine, underestimation of the role of the public chari-
table, religious organizations and local initiatives in the 
provision of social services in the community, etc. Based 
on the obtained data, the author proposes possible direc-
tions for solving existing problems.

Key words: social service, disability, person with dis-
abilities, social service, social standard.


