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Метою реалізації соціальної політики будь-якої держави є соціальний захист громадян, 
передусім тих, які потрапили у складні життєві обставини. Ефективність функціонування системи 
соціального захисту залежить не тільки від забезпечення соціальних гарантій, а й від якості та 
своєчасності надання соціальних послуг. Сучасна система соціальних послуг має відповідати 
потребам громадян і орієнтуватися на поліпшення якості їхнього життя. В умовах реформування 
системи соціального захисту в Україні особливу увагу слід приділити соціальним послугам, які 
надаються державою, оскільки саме вони впливають на рівень життя населення, на основі якого 
можна оцінити результативність державних соціальних витрат. 
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Целью реализации социальной политики любого государства является социальная защита 
граждан, прежде всего тех, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. 
Эффективность функционирования системы социальной защиты зависит не только от обеспечения 
социальных гарантий, но и от качества и своевременности предоставления социальных услуг. 
Современная система социальных услуг должно соответствовать потребностям граждан и 
ориентироваться на улучшение качества их жизни. В условиях реформирования системы социальной 
защиты в Украине особое внимание следует уделить социальным услугам, которые 
предоставляются государством, поскольку именно они влияют на уровень жизни населения, на 
основе которого можно оценить результативность государственных социальных расходов. 

Ключевые слова: социальная политика, социальные услуги 
 

The purpose of implementing any social policy of any state is the social protection of citizens, 
especially those who have been in difficult circumstances. The effectiveness of the social protection system 
depends not only on the provision of social guarantees, but also on the quality and timeliness of the 
provision of social services. The modern system of social services should meet the needs of citizens and be 
guided by the improvement of their quality of life. In the context of the reform of the social protection system 
in Ukraine, special attention should be paid to the social services provided by the state, as they influence the 
living standards of the population, on the basis of which the effectiveness of state social expenditures can be 
estimated. 
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ВСТУП 
Надання соціальних послуг на сьогоднішній день найбільш потребує 

кардинальних реформ та змін. В умовах фінансово-економічної кризи, інших 
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деструктивних процесів в українському суспільстві парадоксальною та цілком 
неприпустимою видається ситуація, в якій мають місце несправедливий розподіл, 
украй низька адресність і висока розпорошеність державних соціальних трансфертів, 
рівні задоволення потреб і доступу отримувачів до соціальних послуг. Сьогодні в 
Україні принципово важливим питанням є створення ефективної системи надання 
соціальних послуг та забезпечення ними всіх, хто їх потребує.  

На цей час не сформовано однозначних наукових підходів як до визначення 
категорії «соціальні послуги», так і до оцінки рівня життя. У науковій літературі 
серед показників, що характеризують кількісний і якісний стан людського життя, 
нарівні з поняттям «рівень життя» вживаються поняття «добробут населення» і 
«якість життя», та  багато інших. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Для визначення сутності і змісту поняття «соціальна послуга» необхідно 

звернутися до походження слова «соціальний». Але спочатку слід визначити, що 
сутність – це внутрішній зміст предмета, що фіксує стійкі й основні характеристики 
предмета. Зміст – визначальний бік цілого, сукупність його частин. Тобто сутність 
являє собою основну системоутворюючу характеристику, а зміст – сукупність 
елементів. Соціальний (від лат. socialis – загальний, суспільний) – назва всього того, 
що пов’язано зі спільним життям людей, з різними формами їх спілкування, 
насамперед того, що стосується суспільства і спільності, що має суспільний характер. 
Але громадське життя досить тісно пов’язане з економічною, політичною ситуацією, 
сприйнятливе до духовного впливу, тому соціальне необхідно розглядати тільки у 
взаємозв’язку з цими сторонами життя суспільства. Таким чином, соціальне можна 
визначити як сферу відносин між людьми в суспільстві, яка піддається впливові 
економічних, політичних і духовних чинників. 

На наш погляд, результати аналізу сучасних зарубіжних і вітчизняних підходів 
до розуміння сутності соціальних послуг та їх призначення свідчать про дискусійність 
досліджуваного питання, що в сукупності з виявленими суперечностями в 
нормативно-правовій базі України стосовно їх надання свідчить про необхідність 
перегляду визначення категорії соціальних послуг. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Автори підтримують позицію, яка полягає в протиставленні логічної сутності 

соціальної послуги, прийнятої за основу соціального обслуговування в європейських 
концепціях соціальної ексклюзії українським уявленням про цей феномен. 
Відмінності полягають у такому, що український підхід орієнтований на допомогу і 
порятунок, а не на прагнення ясно визначити соціальні права громадянина і 
встановити механізм їх виконання та захисту. Тобто українські громадяни 
орієнтуються переважно на патерналістську ідеологію, чекаючи на допомогу від 
влади, у той час як адміністративна система не має коштів для такої допомоги. 

В орієнтації на те що, осіб, які потребують соціальної підтримки та надання 
адресних соціальних послуг, в Україні досить багато, соціальні послуги стали однією 
з основних форм державної підтримки соціально незахищених верств населення. 

Якість життя в сучасних концепціях розуміють як комплексну характеристику 
соціально-економічних, політичних, екологічних факторів і умов існування 
особистості, становище людини в суспільстві. Якість життя можна розглядати за 
оцінкою трьох параметрів: а) рівня доходу; б) самооцінка; в) рівня соціальної 
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пов’язаності зі своєю соціальною верствою (тобто після втрати роботи зв’язки 
зберігаються настільки, що дозволяють досить швидко відновитися у своїй верстві). 
Оцінкою є інтегральний показник якості життя населення. Поняття «рівень життя» у 
науковій літературі трактується по-різному залежно від цілей і завдань дослідження. 
Відправними моментами є: виробництво, споживання, доходи, вартість життя, 
споживчі нормативи і стандарти, а так само їх комбінація. Рівень життя можна 
характеризувати на основі агрегованого показника – індекс людського розвитку, або 
індекс розвитку людського потенціалу.  

Існують такі найбільш вживані визначення, що відображають соціальні 
послуги: 
 послуги, надання яких громадянам України гарантується державою на 

безоплатній та безповоротній основі державними установами відповідно до 
законодавства України; 

 діяльність із соціально-економічної підтримки, надання соціально-побутових, 
медико-соціальних, психологічних, правових послуг, спрямованих на соціальну 
адаптацію; 

 дія (комплекс дій, діяльності), спрямована на задоволення потреб фізичної особи 
та / або групи, що не спричиняє виникнення матеріального речового результату, і 
орієнтована на підвищення рівня життя, добробуту і життєзабезпечення; 

 сукупність процесу та результату цільової діяльності органів державної влади та 
господарюючих суб’єктів щодо задоволення конкретної соціальної потреби 
мешканця, а також супутні товари, роботи, послуги, без використання яких є 
неможливим належне виробництво соціальної послуги. 

Отже, поняття соціальної послуги перш за все повинно відображати такі 
аспекти, як цільова спрямованість послуги, характер і кінцеві результати праці, 
кількість складників процесу обслуговування і складність надання послуги, форма 
власності господарюючого суб’єкта та відшкодування витрат на надання послуги і 
соціальний статус споживача. Сутність соціальної послуги полягає у визначенні її як 
діяльності, що має всі характеристики послуги. А зміст визначається специфікою 
предмета і об’єкта застосування дії, тобто безпосередньою соціальною спрямованістю 
послуг. 

Аналіз нормативно-правової бази України, поглядів учених, а також 
визначення сутності і змісту категорій «соціальний» дозволяє сформулювати 
визначення соціальної послуги – це діяльність господарюючих суб’єктів різних форм 
власності щодо забезпечення населення життєво важливими благами та послугами 
для підтримки життєзабезпечення і підвищення рівня життя. У такому визначенні 
представлене розширене трактування соціальної послуги, що враховує не тільки 
складні життєві обставини, а й інші умови, які негативно впливають на 
життєдіяльність особи. 
 

ВИСНОВКИ 
Термінологічна плутанина в інтерпретації основних понять у сфері надання 

соціальних послуг («соціальна послуга», «складні життєві обставини», «соціальний 
супровід» тощо) призводить до того, що виникають проблеми з упровадженням 
інших важливих елементів системи соціальних послуг – оцінки потреб у соціальних 
послугах, розробці та використанні стандартів соціальних послуг. Унормування 
переліку послуг для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, дасть змогу 
підвищити адресність надання послуг, забезпечити надання соціальних послуг тим, 
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хто їх потребує, і в конкретному обсязі. 
Важливим фактором підвищення ефективності в наданні соціальних послуг та 

оцінки ефективності використання коштів в цій сфері є розподіл функцій: 1) з 
призначення та планування; 2) фінансування надання соціальних послуг; 3) оцінки 
якості та моніторинг надання соціальних послуг. 

Необхідним вважається здійснення поступового переходу від кошторисного 
фінансування постачальників соціальних послуг до іншої форми прямого 
фінансування – замовлення соціальних послуг, яке здійснюється за принципом 
купівлі послуг, де розпорядник бюджетних коштів стає повноцінним замовником 
послуг на користь третіх осіб – споживачів послуг. Потрібне встановлення 
обґрунтованих норм і нормативів споживання соціальних послуг, у межах яких 
надаються пільги з їх оплати громадянам, що мають на них право; впровадження 
фінансових нормативів надання соціальних послуг, їх раціональної диференціації з 
урахуванням особливостей установ у гірській місцевості, у сільських районах, 
об’єктивної різниці у вимогах щодо якості послуг стандартної чи вищої якості. 

Дослідженням встановлено, що у сьогоднішніх умовах економічної та 
соціальної кризи в Україні потреба в якісному фінансовому забезпеченні сфери 
надання соціальних послуг є дуже високою. Соціальні послуги передбачають певні 
заходи, які спрямовані на соціальне забезпечення осіб у складних життєвих 
обставинах, що становлять ризики для життя. В Україні сфера соціальних послуг 
недостатньо розвинена та потребує вдосконалення законодавства, децентралізації 
функцій суб’єктів, що надають соціальні послуги, та тісної взаємодії державного та 
недержавного секторів. 

Для цього необхідно розробити концепцію реформування сфери державних 
соціальних послуг на місцевому рівні, яка послужить основою для прийняття нового 
закону для державних соціальних установ і зміни діючих законів. Також потрібна 
нормативно-методична узгодженість дій на місцевому рівні з законами. Для 
вирішення цих завдань і з метою вдосконалення організації та управління у сфері 
державних послуг необхідно розробити методику реалізації закону; пропозиції щодо 
підготовки посадових регламентів, регламентація діяльності державних соціальних 
установ, з описом основної мети, функцій, прав і обов'язків соціальних установ. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Закон України «Про соціальні послуги» Документ 2671-VIII, чинний, поточна 
редакція — Прийняття від 17.01.2019. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 
2. Офіційний сайт Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/news/16389.html 
3. Панченко М. Соціальна сфера і соціальна політика та їх співвідношення в аспекті 
державного управління соціальною сферою [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_5/Panchenko.pdf 
 
 
 
 

 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_5/Panchenko.pdf



