
ВСТУП 

Сучасний розвиток соціальної сфери держави вимагає докорінних змін в проведені 

соціальної політики та соціальної стратегії. Світовий досвід свідчить, що такими змінами 

можуть бути створення іноваційних систем у сфері соціального розвитку в Україні через 

застосування сучасних соціальних технологій. Україна, яка прагне бути сучасною, розвиненою, 

соціальною державою, не може стояти осторонь соціальних процесів, що протікають в державах 

Європейського союзу, і саме тому вивчення та наукове обґрунтування сучасних соціальних 

технологій передових держав світу надасть можливість працівникам соціальної сфери більш 

глибше зрозуміти соціальні процеси в нашому суспільстві та на високому, рівні їх застосовувати 

у своїй практичній діяльності. Наразі розвиток українського суспільства характеризується 

змінами в суспільних відносинах, тому надзвичайно важливого значення набувають питання, 

що пов’язані з проблемами соціального розвитку (наука, освіта, охорона здоров’я, подолання 

бідності, ринок праці, тощо). 

Соціальний розвиток передусім передбачає якісне поліпшення показників, що 

характеризують соціальну сферу, до яких можна віднести: мінімальні соціальні гарантії, які 

забезпечують нижчий рівень соціальних показників: мінімальний споживчий бюджет; 

мінімальна заробітна плата та пенсія; прожитковий мінімум; доходи населення, їх структура, що 

визначають рівень життя населення; витрати населення та їх структура, що визначають якість 

життя населення; рівень заробітної плати та темпи її зростання; рівень пенсій за віком та рівень 

їх зростання; доступність послуг освіти та охорони здоров'я; доступність закладів культури. 

Саме тому, соціальний розвиток має бути адекватним стану економіки, сприяти виходу зі 

соціальної кризи, забезпечити обґрунтований рівень мінімальних соціальних гарантій та 

соціальних стандартів життя. Проте в умовах політичної та економічної нестабільності, лише 

успішний практичний досвід управлінських інновацій у соціальній сфері уможливлює 

забезпечення стабільного соціального розвитку. Регулювання інноваційної діяльності, 

відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», може здійснюватися на різних 

рівнях управління державою різними державними структурами - від Верховної Ради України до 

органів виконавчої влади на місцях. Їх участь у регулюванні інноваційних процесів обумовлена 

тими функціями, які вони виконують у загальній системі управління економікою країни. 

Для  України  надзвичайно  важливими  залишаються  питання  формування  та реалізації  

принципів  соціально-справедливого  суспільства,  що  передбачає  реальне забезпечення  

соціальних  гарантій  людям,  рівність  шансів  на  життєвому  старті  та «соціальний ліфт» 

протягом періоду працездатності, запровадження дієвого соціального вирівнювання та 

подолання соціального виключення певних категорій осіб із сучасного життя.    

Існуюча система соціального захисту населення потребує принципово нових підходів, 

ідей, політичних та управлінських рішень, засобів і механізмів її модернізації, здатних 

забезпечити високий рівень соціальної безпеки та добробуту. Набирає силу прагнення до змін, 

тому застосування інновацій у сфері соціального захисту – це вимога часу і нагальна потреба 

всіх громадян. 

Критичний  аналіз  наукових  праць  вітчизняних  і  зарубіжних  вчених, дає змогу зробити 

висновок, що інноваціям державної політики у сфері соціального захисту не приділяється 

належної уваги. Соціальні інновації потребують ретельного аналізу та наукового осмислення з 

метою їх якнайшвидшого впровадження в Україні, оскільки саме інновації здатні здійснити 

динамічні зрушення і позитивний вплив на добробут усіх громадян.  

До таких інновацій, які в багатьох країнах світу досягли суттєвого і швидкого 

економічного та соціального ефекту, належать: персоніфікація та монетизація пільг; 

модернізація  існуючих  і  запровадження  нових  видів  соціальних  послуг; модернізація 

соціальних служб і служб, що займаються пошуком роботи; зменшення кількості інтернатів; 

запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; створення 

мережі «університетів третього віку»; проведення пенсійної реформи; створення єдиної 

електронної бази даних отримувачів соціальної допомоги, пільг, пенсій, соціальних послуг, а 



 
також єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері соціального захисту; запровадження 

непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на соціальну допомогу. 

Застосування інновацій у сфері соціального захисту потребує більш широкого залучення 

позитивного досвіду розвинутих країн. Проведений аналіз свідчить про ефективність процесу 

децентралізації соціальних послуг, розукрупнення великих закладів і центрів, їх територіальне 

наближення до місця проживання людини, а також про диверсифікацію постачальників послуг 

усіх форм власності, залучення громадських, приватних і благодійних організацій на 

конкурсних засадах. Тобто розвиток партнерства в трикутнику «держава – бізнес – громада» 

шляхом об’єднання зусиль і ресурсів держави, бізнесу  та  суспільства  щодо  вирішення  питань  

соціального  захисту  та  соціального обслуговування населення. 

Суспільна  та  економічна  вигода  інновацій  у пенсійному забезпеченні підтверджується 

результатами запровадження накопичувальної складової у багатьох країнах світу, починаючи з 

Чилі та закінчуючи пострадянськими країнами. Попри зниження її ефективності в умовах 

світової фінансово-економічної кризи,  накопичувальна  складова  залишається  потужним  

джерелом  довгострокових інвестиційних ресурсів для зростання національної економіки та 

сприяє збільшенню загального розміру пенсійних виплат завдяки отриманню інвестиційного 

доходу. 

Удосконалення  організаційно-управлінського,  фінансово-економічного  та інформаційно-

технологічного  процесів  у  соціальній  сфері  потребує  втілення  таких інновацій, як створення 

єдиної електронної бази даних отримувачів соціальної допомоги, пільг, пенсій, соціальних 

послуг, а також формування єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері соціального 

захисту та єдиного інформаційного середовища для органів праці та соціального захисту 

населення. 

Зазначені  інноваційні  заходи  та  більш  досконала  система  інформаційного 

забезпечення  сприятимуть  якості  та  оперативності  управлінських  рішень  у  сфері 

соціального  захисту  населення,  а  також  значному  економічному  ефекту  шляхом оптимізації  

витрат,  економії  наявних  коштів і  вивільнення  значної  суми  коштів  із державного бюджету 

через: 

- адресність  надання  соціальної  допомоги і,  відповідно,  скорочення  надання 

необґрунтованих пільг шляхом обмеження кола осіб, які за законом не мають на неї права; 

- контроль адресності фінансових потоків на соціальне забезпечення; 

- автоматизований контроль за реалізацією заходів у сфері пенсійного та інших видів 

соціального страхування; 

- моніторинг  державних соціальних програм з метою  точної оцінки  потреби громадян у 

соціальних послугах та оперативне їх коригування для спрямування соціальної допомоги саме 

на ті категорії населення, які дійсно її потребують; 

- систематизацію,  уніфікацію  інформації  та  налагодження  міжвідомчої інформаційної 

взаємодії; 

- подолання  значного  дублювання  в  діях  та  у  функціональних  обов’язках структурних 

підрозділів сфери соціального захисту; 

- удосконалення системи соціального обслуговування шляхом підвищення якості та 

спрощення процедур отримання громадянами державних адміністративних послуг; 

- зменшення  часових,  фінансових  і  моральних  втрат  населення  завдяки можливості 

отримання будь-яких довідок із одного джерела. 

Запропоновані інновації державної політики у сфері соціального захисту співвіднесені зі 

світовими тенденціями. Більше того, кожен із згаданих напрямів наразі впроваджується в 

практику в Україні.  

Загалом, запровадження інновацій та інноваційних методик сприяє ефективнішому 

розподілу та використанню матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Проте, до 

об’єктивних обмежень введення інновацій у соціальній сфері належать: недостатнє сприйняття 



 
суб’єктами державного управління потреб у змінах; низький  потенціал  цих  змін  в  органах  

державної  влади  та  органах  місцевого самоврядування, а також  відсутність механізмів 

громадського контролю на всіх стадіях реалізації державної політики. 

Впровадженням інновацій у соціальну сферу активно займається Міністерство соціальної 

політики України. За напрямами інновацій у соціальній сфері, описаними вище, проведена 

ґрунтовна методологічна робота, здійснена апробація та реалізовані пілотні проекти (наприклад, 

щодо питань реформування системи соціальної допомоги, запровадження системи єдиного 

вікна, створення інформаційно-аналітичних систем з обліку та моніторингу соціальних допомог, 

запровадження нової парадигми системи соціальних послуг, перехід від утримання закладів 

соціально обслуговування до оцінки якості послуг та побудови ринку соціальних послуг, тощо). 

Вагомий науковий та практичний вклад у створення соціальних інновацій в Україні зроблено за 

підтримки міжнародних донорів, таких як Світовий банк, різноманітних проектів Європейської 

Союзу для України як на національному, так і на місцевому рівнях. Такі проекти, створюють 

своєрідний форум для українських та європейських фахівців, залучаючи до діалогу державні, 

громадські та потенційні комерційні організації. 

Ефективність інноваційної моделі державної політики у сфері соціального захисту 

населення в умовах сьогодення має визначатися детальним аналітичним та науковим 

обґрунтуванням державно-управлінських рішень, всебічним аналізом соціально-економічних, 

політико-правових втрат і переваг, надбань від їх упровадження, дієвістю системи державного 

управління та професіоналізмом посадових осіб. 

Важливою законодавчою умовою для створення та впровадження в практику іноваційних 

систем соціального розвитку в Україні  є розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 

червня 2009 р. №680р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» 

де  зазначається, що національна інноваційна система - це сукупність законодавчих, 

структурних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створення та 

застосування наукових знань та технологій і визначають правові, економічні, організаційні та 

соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу.   

Стосовно сучасних соціальних технологій. Технологія - (від грец. tekhne - мистецтво, 

майстерність, уміння) сукупність прийомів і способів отримання, відпрацьовування або 

переробки. Опис виробничих процесів, інструкцій із впровадження, технологічні правила, 

вимоги, карти, графіки. Поняття «соціальне», аналізові якого присвячена величезна за обсягом 

література, з одного боку, широко вживається в суспільному значенні, що відрізняється та 

протистоїть природному, з іншого боку, використовуються різні контексти вузького розуміння 

соціального (соціально - побутове, тобто те, що оточує індивіда, забезпечує його 

життєдіяльність і колективного, спільного проживання людей).  

Термін «іноваційні системи у сфері соціального розвитку» найчастіше трактується як 

сукупність прийомів, методів і впливів, які застосовуються службами, окремими установами 

соціального обслуговування і соціальними працівниками для досягнення поставлених цілей у 

процесі здійснення соціальної роботи, вирішення різного роду соціальних проблем, 

забезпечення ефективності реалізації завдань соціального захисту населення. Проте «іноваційні 

системи у сфері соціального розвитку» у вітчизняній практиці використовуються вкрай 

нераціонально. Існує реальне протиріччя між величезним інтелектуальним потенціалом науки, 

культури, освіти та рівнем використання соціально-технологічного знання та підвищення 

ефективності соціального розвитку. 

1. Моделі функціонування іноваційних систем у сфері соціального розвитку. 

Сучасна система соціального розвитку України істотно змінює своє обличчя, поступово 

звільняючись від застарілих стереотипів і формалізованих підходів, адаптуючи найкращі зразки 

вітчизняного і зарубіжного досвіду. Економічні та соціально-політичні зміни у суспільстві 

поставили питання не тільки у плані практичного вирішення проблем соціального захисту 

населення, але і корегування теоретичних концепцій, які б узагальнили накопичений світовий 



 
досвід, висловили б рекомендації з удосконалення соціального розвитку. Варто зауважити, що 

соціальний захист як елемент соціального розвитку з моменту свого зародження привертав 

увагу багатьох дослідників різних напрямів, особливо психологів, соціологів, педагогів та 

управлінців. Тому на його розвиток і сьогодні здійснюють вплив світові теорії, що 

відображують еволюцію наукових пошуків, а також зміни у змісті й практиці соціальної 

діяльності. Активна, творча природа людського існування по-різному інтерпретується та 

враховується у різноманітних іноваційних системах, які об`єднуються навколо соціальних 

моделей (концепцій). Спираючись на погляди сучасних дослідників, модель функціонування 

системи соціального розвитку  можна визначити як практико-орієнтоване теоретичне 

обгрунтування соціальної діяльності, що базується на розумінні використання різних парадигм 

теорії соціальної роботи з урахуванням конкретної соціально-історичної ситуації, можливостей 

здійснення соціальних перебудов. 

До основних моделей іноваційних систем у сфері соціального розвитку (соціальних 

технологій) можна віднести:  

- психолого - орієнтовані технології (моделі) соціального розвитку об’єднані навколо ідеї 

допомоги клієнту шляхом оптимізації його власних зусиль щодо використання його 

особистісних і соціальних ресурсів для впливу на ситуацію; 

-  соціальні технології психодинамічної концепції, які почали застосовувати ще у 20-х рр. 

минулого століття і які можуть використовуватися в усіх сферах соціальної діяльності.  

- соціальні технології, включені до екзистенційної моделі, сформувалися під впливом 

А. Камю, Ж.-П. Сартра і В. Франкла, які працювали над екзистенційною проблематикою у 

філософії та психології. Вони полягають у тому, що у процесі аналізу поведінки клієнта 

необхідно зважати на те, як він сприймає та інтерпретує свої уявлення про навколишній світ, як 

оцінює власний соціальний статус.  

- соціальні технології гуманістичної моделі соціальної допомоги, що зазнала впливу 

К. Роджерса та А. Маслоу, які розвивали гуманістичну психологію, а також Ф. Перлса, який 

підтримував традиції гештальттерапії. Основні положення гуманістичної моделі виходять із 

розуміння людини як цілісної особистості, яка перебуває у взаємодії зі своїм оточенням.  

- рольові соціальні технології функціонування системи соціального розвитку 

сформувалися під впливом Я. Морено, засновника соціометрії та групової психіатрії. Ключовим 

поняттям для даних технологій є «соціальна роль» – поведінка, яка очікується від людини 

іншим людьми при виконання ними соціальних функцій.  

- соціальні технології, об'єднані навколо комунікативної моделі, розробкою якої 

займалися О. Свенцицький, О. Леонтьєв та О. Лурія, базуються на аналізі структури засобів 

комунікації, які полегшують або ускладнюють спілкування, а також відмінностей схем, 

характеру спілкування людей у процесі комунікації.  

- кризис-інтервентні технології (або технології кризового втручання) орієнтовані на ідею 

допомоги клієнтам, які перебувають у стані глибокої психологічної кризи і потребують 

термінового втручання для виведення з дезадаптивного стану.  

- соціальні технології проблемно-орієнтованої моделі базуються на ідеях динамічної 

психології, зокрема его-психології. Ці технології мають багато спільного з кризовим 

втручанням. Вони передбачають короткострокове фрагментарне втручання соціального 

працівника при взаємодії з клієнтом.  

-  біхевіористські технології соціального розвитку наголошують на тому, що поведінка 

людини у загальних її рисах визначається впливом зовнішнього середовища, яке контролює її за 

допомогою різного роду стимулів. Цілісність бачення людини тут визначається у значній мірі 

осмисленням її здатності адекватно реагувати на одні й ті самі стимули, зберігаючи стабільність 

поведінки у ситуації, що змінюється.  



 
- соціолого-орієнтовані технології соціальноого розвитку зосереджують увагу на 

соціальному контексті допомоги: соціальних детермінантах виникнення складних ситуацій, 

соціальних нормах та патології, соціальному контролі за поведінкою індивіда.  

- одними з найпопулярніших є соціальні технології системної моделі, які почали активно 

використовувати у 70-х – 80-х рр. XX ст. Відповідно до основних положень даної концепції 

суспільство розглядається як складна соціальна система, утворена із сукупності 

взаємопов’язаних елементів у вигляді соціальних організацій та інститутів, взаємодія яких 

впливає на життєдіяльність людини. Допомога клієнту полягає у виявленні факторів оточення 

клієнта (від побутового до рівня суспільства), фіксації впливу на нього інших людей, а також 

впливу інших соціальних факторів.  

- із системними технологіями пов’язані технології системно-екологічної соціальної 

роботи (так звана «модель життя»), згідно з якими допомога має на меті збереження рівноваги 

між клієнтом і навколишнім середовищем, негативні зміни в якому викликають у клієнта 

дезадаптивні процеси.  

- на відміну від системно-екологічних соціально-радикальні технології концентрують 

увагу на ідеї допомоги клієнту у розвитку його соціальної самосвідомості й передусім її 

політичної та правової складових. 

- соціальні технології марксистської моделі соціального розвитку побудовані на ідеї 

допомоги клієнтові шляхом спільних колективних дій, спрямованих на підвищення 

самосвідомості і здійснення соціальних змін у суспільстві.  

- культурологічні технології створені П. Сорокіним та підтримані провідними 

науковцями західно-європейської культурної традиції (Н. Луманом, П. Бурдьє, Е. Гідденсом, 

Дж. Смелзером та ін.), побудовані на ідеї системоутворюючої ролі культури для визначення 

характеру та динаміки життєздійснення суспільства та людини.  

- технології, включені до моделі «вирішення проблем», спрямовані на досягнення таких 

цілей: 1) допомогти клієнтам побачити та усвідомити себе як «каузальних агентів», здатних до 

пошуку вирішення існуючих проблем; 2) сформувати правильне сприйняття соціального 

працівника як спеціаліста, який має знання та уміння, що можуть бути корисними для клієнта; 

3) допомогти клієнту сприймати органи соціальної допомоги та суспільство в цілому як складні 

та частково відкриті для впливу системи.  

- комплексно-орієнтовані технології (моделі) об’єднують концептуальні підходи кількох 

гуманітарних наук – соціології, психології та педагогіки.  

- технології, що базуються на когнітивній моделі соціальної допомоги, зайняли сильні 

позиції у світовій практиці у 80-х рр. XX ст., коли став очевидним їх взаємозв’язок із 

соціологічними дослідженнями, соціально-психологічною проблематикою. Представники 

когнітивного напряму вважають важливим те, що людина думає про світ, як здійснює вибір з 

численних можливостей, приймає рішення та як діє у межах історично визначенної соціальної 

реальності.  

- віталістські (вітально-орієнтовані) технології комплексного соціального розвитку і 

соціальної роботи вважаються найбільш перспективними. Вони пов’язані з вирішенням 

наступних завдань: 1) подолання загостреної реакції клієнта на негативні оцінки; 

2) забезпечення здатності клієнта бачити себе готовим практично вирішувати свої проблеми; 

3) локалізація та скасування блоків гальмування позитивного розвитку ситуації у клієнта, 

посилення підтримки успішного вирішення його проблем, віри в успіх; 4) підвищення 

поінформованості клієнта щодо можливостей вирішення його проблем, насамперед, щодо прав, 

які становлять основу для цього; 5) вирішується проблема переконання клієнта у здатності 

соціального працівника надавати нужденним реальну допомогу.  

Таким чином:  

- по-перше, зважаючи на те, що державна соціальна політика має на меті сприяти 

адаптованості індивіда у соціумі, при створенні іноваційних систем ефективним є комплексне 



 
використання теоретичних підходів і технологій, що базуються на методологічних засадах 

психології, соціології, правознавства, економіки та інших наук, зокрема тих, які мають 

інтегративно-комплексний характер. 

- по-друге, наукове осмислення і структуризація моделей соціального розвитку ще не 

завершені і потребують подальших спеціальних досліджень, які б ураховували не тільки 

фрагментарні пошуки окремих науковців, а й інтегрували їх результати у цілісну теорію 

розвитку методології соціального розвитку.  

- по-третє, виникнення тих чи інших технологій і методів соціального розвитку 

обумовлюється змінами в соціальних відносинах, які у кожному суспільстві відбивають 

конкретно-історичну специфіку його розвитку. Тому вітчизняна наука покликана не тільки 

адаптувати світовий досвід соціального розвитку, але й одночасно розробляти власні іноваційні 

системи, методи й моделі, засновані на культурних традиціях і знаннях, враховуючи стан і 

можливості українського суспільства. 

2. Світовий досвід впровадження сучасних іноваційних технологій та методів роботи 

2.1. Технології соціального обслуговування сім’ї та дітей 

Основними завданнями територіальних соціальних служб по роботі з сім’ями та дітьми, 

що існують в багатьох країнах, є наступні: забезпечення з боку держави досягнення сім'єю 

певного ступеня економічної самостійності; профілактика насильства над дітьми та їх 

експлуатації; створення і підтримка різних інституційних форм опіки, а також підтримка 

неінституційних форм, зокрема, в рамках місцевої громади. Організаційна структура такої 

соціальної служби виглядає так: на рівні певної територіально-адміністративної одиниці існує 

відповідна спеціальна соціальна установа, що має дочірні організації типу центрів соціальної 

допомоги, розташованих в районах, де проживають більшість клієнтів цих центрів. Ця установа 

співробітничає з «громадськими» центрами допомоги, що знаходяться на даній території і є 

добровольчими організаціями жителів цього району. Наприклад, спеціальна установа соціальної 

допомоги сім'ї і дітям в США пропонує їм наступні види підтримки: організація спеціальних 

груп професійного навчання для батьків, допомога по працевлаштуванню; забезпечення нагляду 

за дітьми, чиї батьки працюють в денний або вечірній час; створення при міських центрах 

здоров'я служб для одиноких матерів; створення і підтримка служб захисту дітей від насильства 

в сім'ї; створення і інспекція дитячих будинків, а також робота з приймальними сім'ями, 

спостереження за адаптацією дитини; розвиток служб допомоги дітям в здобуванні освіти, 

допомога батькам у веденні домашнього господарства і ін. 

Діяльність спеціальної установи соціальної допомоги сім’ї і дітям визначається, в 

основному, загальнодержавною програмою соціального обслуговування, а також регіональними 

планами. Зокрема, в США існує програма допомоги сім'ям з дітьми на утриманні. Окрім 

грошових виплат сім'ям надаються перераховані вище послуги, причому, безкоштовно. Сім'ї, що 

не належать до числа користувачів вказаної програми, також можуть звертатися за вище 

переліченими послугами, але вже за деяку плату. Певні послуги, наприклад, захист дітей від 

домашнього насильства надаються безкоштовно всім категоріям населення. Крім того, в 

екстремальних ситуаціях соціальна служба бере на себе турботу про дітей, незалежно від рівня 

доходів сім'ї. 

Структурно така соціальна служба включає: 

• відділ інформації, який здійснює збір і обробку інформації про роботу служби і потреби 

клієнтів; 

• відділ апеляцій, куди можна подати скаргу. Наприклад, у Великобританії в соціальній 

службі сім’ї та дітей є книга скарг і вона доступна клієнтам. Скарга обов'язково розглядається, 

спочатку співробітником, відповідальним за цю роботу, потім, якщо клієнт залишається 

незадоволеним, незалежним фахівцем. 

• консультативна рада, в яку входять представники різних соціальних служб, члени 

профспілок, громадських організацій, приватні особи, клієнти. Ця рада обговорює питання 



 
планування по наданню допомоги дітям і сім'ї, розподіляє грошові кошти, оцінює ефективність 

діяльності служб, здійснює зв'язки державної соціальної служби з іншими формами організації 

допомоги дітям. 

Сучасні Технології надання допомоги сім'ї у вихованні і догляді за дітьми. В даний час 

в країнах Заходу і США набуває великого значення догляд за дітьми в денний час. Послуги з 

догляду за дітьми в денний час можуть здійснюватися як вдома, так і в різних центрах, що 

знаходяться під державним або приватним контролем або в сім'ях, які беруть на себе турботу 

про декілька дітей. Останні отримали в США назву сімейні дитячі центри. Такі дитячі установи 

сімейного типу набувають в даний час дедалі більшого поширення в країнах Західної Європи і 

США. Найчастіше в ролі організаторів таких установ виступають сусіди. Дитяча установа 

сімейного типу організовується непрацюючими жінками, що мають під опікою власних дітей 

(як правило, це багатодітні сім'ї) і беруться наглядати за дітьми сусідів в денний час. 

Найчастіше група складається з 3-4 дітей, що менше чисельності, офіційно встановленої для 

державних дитячих установ. У суспільстві існували побоювання, що люди, які залучаються 

доглядати чужих дітей, не пов'язані з офіційними службами і не пройшли відповідної 

підготовки. Проте, ця форма виявилася дуже життєстійкою, і в даний час до такої сусідської 

взаємодопомоги вдається декілька мільйонів американських сімей. Поширена така догляду за 

дітьми і в західних країнах. У Німеччині цю форму називають «денна мама». Відповідно до 

нового закону про допомогу дітям і молоді, що вийшов в Німеччині в 1990 році, денна мама 

отримує компенсацію за свої витрати і має право на консультативну допомогу з усіх питань 

догляду за дітьми. Збільшення попиту на послуги з догляду за дітьми відбувається в значній мірі 

у результаті зростання рівня зайнятості матерів і зміни складу сімей. Число розлучень 

спричиняє збільшення кількості працюючих жінок. Проте, як відзначають американці, 

найрізкіше зростання зайнятості спостерігається серед матерів з маленькими дітьми. У багатьох 

розвинутих країнах в даний час – це актуальна проблема. 

У Німеччині розширення мережі дитячих дошкільних установ входить в компетенцію 

федеральних земель і органів місцевого самоврядування. У Фінляндії також муніципалітети 

відповідають за забезпеченість дітей денним доглядом. Через те, що місця в дитсадках не 

вистачає, місцева влада у Фінляндії пропонує сім'ям, що мають дітей до 3 років, вибрати або 

муніципальний денний догляд або допомогу в забезпеченні сімейного виховання. 

Забезпечуються дитсадком в першу чергу діти, які мають вагомі підстави. До речі, у Фінляндії в 

малонаселених районах муніципалітети створюють пересувні садки, які працюють за гнучким 

графіком. 

У США спостерігається зростання дитячих установ, створених комерційними компаніями. 

Найбільша з таких мереж – «Кіндер кері» – має більше 950 центрів в США і Канаді. Друга по 

значенню «Пті академі» має 400 центрів в 24 штатах. Набувають значення послуги з догляду за 

хворою дитиною для працюючих батьків. Ці послуги можуть надаватися вдома, наприклад, 

доглядальниця приходить додому («Мати в оренду» у Портленді). Широко поширені в 

Німеччині лікувально-профілактичні денні установи для дітей. Це організації, в яких діти 

перебувають щодня з 8 до 17 години. Вони відрізняються від дитячих садів і притулків своїми 

цільовими групами і спеціальним лікувально-профілактичним і терапевтичним 

обслуговуванням. Сюди приймаються діти дошкільного і шкільного віку, які своєю поведінкою 

і своєю психічною конституцією звертають на себе увагу і потребують інтенсивної лікувально-

педагогічної і терапевтичної допомоги. Перевага даних установ на відміну від інших, наприклад 

від інтернатів, в тому, що вони можуть працювати з батьками, за допомогою поради, терапії і, 

якщо необхідно, втручання в ситуації сімейної кризи. У цій установі формується невелика група 

дітей, переважно від 6 до 8 осіб з двома педагогами і додатково до них кваліфікаційною 

службою дипломованих психологів, терапевтів, соціальних педагогів, логопедів, які працюють з 

дітьми і батьками і співробітничають з школою. 



 
У багатьох країнах організовані спеціальні послуги з інформування батьків з питань, 

пов'язаних з доглядом за дітьми. Наприклад, в США існують спеціальні інформаційні служби, 

які фінансуються місцевою владою, організацією «Спільний шлях Америки» і корпораціями. 

Велика програма по інформуванню батьків про послуги з догляду за дітьми діє в даний час в 

Каліфорнії. 

Шведський досвід. Національна добровільна програма «Контактна модель роботи з 

сім'єю» почала діяти в Швеції з 1982 року. Суть її в тому, що місцеві комітети соціального 

забезпечення підбирають сім'ї або окремих осіб для надання підтримки іншим сім'ям, що 

знаходяться у скрутному становищі. Підібрані особи – це звичайні люди без професійного 

досвіду, але здатні контактувати, підтримати чи допомогти іншим. Окрім основної мети – 

надання підтримки, контактна модель роботи з сім'єю дозволяє: 1) розширити мережу 

обслуговування клієнта; 2) запобігти відчуженню батьків і дітей; 3) дати дітям можливість 

встановлювати відносини з іншими дорослими і мати як зразок людину чоловічої або жіночої 

статі; 4) дати батькам можливість провести вихідні за власним розсудом; 5) підтримувати 

батьків в їх батьківській ролі. Контактна модель використовується в роботі з різними типами 

сімей: неповними, такими, що знаходяться в розлученні, вживають алкоголь і наркотики, мають 

дітей-інвалідів, молодими сім'ями. Для роботи з сім'єю по контактній моделі готуються так звані 

секретарі по контактах, які є соціальними працівниками і виконують тільки цю функцію. 

Шведські фахівці відзначають, що соціальні працівники, що спеціалізуються на цій роботі, 

зазвичай дуже зацікавлені в ній, довгий час залишаються на цій роботі, оскільки вона дозволяє 

побачити позитивний зворотний зв'язок з боку сімей для контакту і клієнтів. 

Специфіка діяльності служб захисту дітей від насильства в сім'ї в США. Починаючи з 

70-х років, в міжнародній практиці соціальної роботи міцно закріпився такий напрям діяльності, 

як захист прав дитини. Виникненню цього напряму соціальної роботи передували такі факти як: 

безпритульність дітей при живих батьках, жорстоке поводження з дітьми, які знаходяться в 

стаціонарних дитячих установах і приймальних сім'ях, невиправдане скорочення освітніх і 

виховних програм в інтернатах для дітей-сиріт. Захист прав дітей соціальними працівниками 

ведеться в різних країнах на різних рівнях і закріплена різними законодавчими актами. 

Розглянемо докладніше діяльність соціальних працівників по захисту дітей від поганого і 

зневажливого відношення до них в США. 

У 1974 році в США прийнято загально національний Закон про запобігання поганому 

поводженню з дітьми і ліквідації його наслідків. Відповідно до нього був створений 

Національний Центр з проблем жорстокого поводження з дітьми і проблем запущених дітей. В 

даний час цей Центр несе відповідальність за координацію служб захисту дітей, забезпечує 

практичну допомогу штатам і фінансує деякі дослідницькі проекти. Сучасна система служб 

захисту дітей в США включає чотири аспекти діяльності: повідомлення, розслідування, 

втручання і завершення справи. 

Британська іноваційна технологія сімейного проекту «Мостова сім'я». Сімейний 

проект «Мостова сім'я» був розроблений у Великобританії в 1979 році (Колчестер). Причиною 

створення нового проекту стали невдалі випадки розміщення дітей після дитячого будинку в 

прийомні сім'ї. З'ясувалося багато загальних і приватних чинників, які послужили причиною 

відмови сімей від приймальних дітей. Разом з тим фахівці виявили і обнадійливі обставини. 

Виявилось, що діти, які пережили невдале розміщення, все-таки отримали від нього користь. 

Вони почали набувати практичних навичок і навіть стали краще себе вести. Випробувавши 

прихильність, вони самі стали виражати свою прихильність. У них зародився смак до життя в 

сім'ї, і майже кожна дитина хотіла зробити ще одну спробу влаштуватися в сім'ю. 

Таким чином, народилася ідея нового способу влаштування «важких для розміщення» 

дітей – Мостова сім'я. Проект був розроблений для вирішення наступних завдань: дати відчути 

дитині, що знаходиться в дитячому будинку, смак сімейного життя і допомогти фахівцям 

оцінити його здатність жити в звичайній сім'ї; допомогти виявити поведінкові проблеми у 



 
дитини, до того як він увійде до «нової» сім'ю; стати мостовою сім'єю дітям, які пережили 

невдале розміщення, підбадьорити і допомогти подолати поведінкові проблеми, перед 

наступною спробою розміщення; надати короткий передих приймальним сім'ям, чиї діти мають 

серйозні фізичні або розумові недоліки; надати короткостроковий досвід «звичайного сімейного 

життя» дітям від 16 років і доросліше (надто дорослі для усиновлення). Таким дітям терміново 

необхідний досвід життя в домашній обстановці, перш ніж вони почнуть жити самостійно. 

Всі розміщення в мостовій сім'ї здійснюються на контрактній основі. Контракт 

узгоджується і підписується мостовою сім'єю, що займається дитиною, працівником місцевого 

органу влади і співробітником сімейного проекту. У контракті відображені обов'язки сім'ї 

відносно дитини, містяться інструкції по медичних аспектах, контактам з рідними родичами і 

розписані обов'язки соціальних працівників. Всі діти розміщуються на обмежений термін 

(звичайно 6 місяців) з можливістю його продовження за угодою сторін. Мостовій сім'ї надається 

можливість вибору дитини, до уваги приймаються також вік, запити інших дітей, що 

виховується в цій сім'ї. 

2.2. Іноваційні технології соціальної роботи з дітьми-інвалідами 

Поняття «незалежне життя» у концептуальному значенні має на увазі два 

взаємозалежних моменти. У соціально-політичному значенні незалежне життя - це право 

людини бути невід'ємною частиною життя суспільства і брати активну участь у соціальних, 

політичних і економічних процесах, це свобода вибору і свобода доступу до житлових і 

суспільних будинків, транспорту, засобів комунікації, страхування, праці й освіти. Незалежне 

життя - це можливість самому визначати і вибирати, приймати рішення і керувати життєвими 

ситуаціями. У соціально-політичному значенні незалежне життя не залежить від потреби 

людини вдаватися до сторонньої допомоги або допоміжних засобів, необхідним для його 

фізичного функціонування. З погляду філософії незалежного життя, інвалідність розглядається з 

позицій невміння людини ходити, чути, бачити, говорити або мислити звичайними категоріями. 

Таким чином, людина, яка має інвалідність, потрапляє в ту ж сферу взаємозалежних відносин 

між членами суспільства. Для того, щоб вона могла сама приймати рішення і визначати свої дії, 

створюються соціальні служби, що, також як майстерня по ремонту автомобілів або ательє, 

компенсує її невміння щось робити.  

Спеціальні соціальні служби, що створюються в рамках офіційної політики на основі 

медичної моделі, не дають людині, яка має інвалідність, право вибору: за неї вирішують, їй 

пропонують, її патронують. Соціальні служби в тому вигляді, у якому вони існують у даний час, 

збільшують сегреруючий характер соціальної політики і підсилюють пасивно-утриманський 

характер у середовищі людей, які мають інвалідність. У цьому випадку концепція незалежного 

життя розглядає людину з обмеженими можливостями (далі ОМ) і її проблеми у світлі її 

цивільних прав, а не з погляду її патології, і орієнтується на усунення фізичних і психологічних 

бар'єрів у навколишньому середовищі за допомогою спеціальних служб, методів і засобів. 

Очевидно, що саме в сфері соціальної роботи, що припускає, за визначенням, професійну 

підтримку, захист і допомогу соціально вразливим верствам населення, повинні бути надані 

умови для соціальної реабілітації, адаптації й інтеграції людей з ОМ. 

У цьому випадку досить важливим завданням соціального працівника є переведення 

клієнта з позиції об'єкта соціального впливу, що припускає пасивну суспільну й особистісну 

позицію, зовнішній фокус контролю, відмову від самостійного прийняття рішень і залежність, 

стереотипність мислення і поводження й ін., у позицію здатного до саморозвитку, активного і 

креативного суб'єкта соціального впливу. У рамках двосторонніх відносин "соціальний 

працівник-клієнт" останній повинен бути стимульований на активний вибір у виді самостійного 

прийняття рішень. Можливо, соціальному працівникові було б набагато легше приймати 

рішення самому, але це привело б до зростання непевності клієнта у своїх силах і його 

залежності від соціального працівника. Так, наприклад, у соціальних установах інтернатного 

типу нерідко виникає «придбана безпорадність»: переконавшись у своїй не здатності впливати 



 
на рішення, що стосуються їхньої долі, клієнти, не намагаючись впливати на хід події, впадають 

у депресію, що може приводити до росту захворюваності і смертності. 

Одним з найважливіших факторів успішності медико-соціально-психологічної 

реабілітації є найближче мікросоціальне оточення людей з ОМ. Зокрема, їхні родини і сьогодні 

залишаються основними джерелами допомоги, звичайно пов’язаної з фізичним і емоційним 

стресами, а перелік різного роду проблем (медичних, матеріально-побутових, психологічних, 

педагогічних, професійних і ін.), що виникають у родині в зв'язку з частковою або повною 

недієздатності кого-небудь з її членів, нескінченний. З психологічної точки зору дуже важливо 

нейтралізувати дві крайності, що часто зустрічаються в родинах по відношенню до людини з 

ОМ: або його сприймають як тягар, що ускладнює існування й утрудняє особисте "виживання", 

або на ньому зосереджується увага всієї родини і він піддається гіперопіці. Виступаючи в різних 

ролях (консультанта, захисника інтересів, помічника й ін.), соціальний працівник може сприяти 

вирішенню виникаючих проблем, формуванню правильного відношення до недієздатного 

родича й у цілому - нормалізацією внутрісімейних відносин. Крім індивідуальної роботи з 

родиною, доцільно проводити групові заняття і сприяти об'єднанню родин (і клієнтів) з 

подібними проблемами. 

Певну специфіку має соціальне обслуговування людей і дітей з розумовою відсталістю. 

Зокрема, у США розумова відсталість була визнана національною проблемою. У зв'язку з цим 

була розроблена Національна програма по боротьбі з розумовою відсталістю, відповідно до якої 

було поставлено завдання по створенню центрів по підготовці фахівців з реабілітації, 

професійної освіти, обслуговуванню на місцях розумово відсталих, розробці програм навчання і 

виховання в школах. Обслуговування розумове відсталих людей в США включає профілактику, 

діагностику, навчання, клінічне обслуговування, соціально-реабілітаційну службу. 

У країнах Західної Європи набули поширення інтегровані дитячі сади, де разом із 

здоровими дітьми виховуються діти-інваліди, у тому числі і з розумовою відсталістю. Досвід 

навчання дітей з інтелектуальними порушеннями в звичайних школах не має широкого 

розповсюдження. Якщо в таких школах і навчаються діти-інваліди, то лише з незначним 

ступенем розумової відсталості в спеціальних класах. Взагалі в країнах Західної Європи існують 

спеціальні школи для дітей з легким і сильним ступенем порушення інтелекту. Велике 

розповсюдження в європейських державах, зокрема, в Німеччині, Бельгії, Швеції набули 

поширення невеликі групові будинки (гуртожитки) для мешкання розумово відсталих дітей і 

дорослих. Для цієї мети виділяють будинки у звичайному житловому кварталі або квартири в 

багатоповерхових будинках. У таких групових будинках проживають від 6 до 15 осіб, іноді 

різного віку. Персонал – вихователі і соціальні працівники, число яких залежить від ступеня 

порушення інтелекту підопічних. Інваліди можуть проживати в таких будинках постійно, або 

виїжджати на вихідні додому. 

Іноваційна технологія «Філософія незалежного життя» (На прикладі Московського 

клубу інвалідів «Контакти-1», Росія). Клуб «Контакти-1» планує свою роботу з дітьми, що 

мають інвалідність, і їхніми родичами по програмах, в основі яких лежить соціально-політична 

модель інвалідності, суть якої зводиться до наступного: людина, що має інвалідність, має рівні 

права на участь у всіх аспектах життя суспільства; рівні права повинні бути забезпечені 

системою соціальних служб, що вирівнюють обмежені в результаті травми або захворювання 

можливості. Інвалідність - не є медична проблема. Інвалідність - це проблема нерівних 

можливостей. Центр незалежного життя - це комплексна інноваційна соціальна технологія, що в 

умовах дискримінаційного законодавства, недоступного архітектурного середовища і 

консервативної до інвалідів суспільної свідомості, створює режим рівних можливостей для 

дітей з особливими проблемами. 

Основною задачею в реалізації моделі Центру незалежного життя є навчання дітей і 

батьків умінням і навичкам незалежного життя. Ключову роль у моделі грає служба «Від батька 

до батька». Від батька до батька передається знання про соціальні проблеми, що торкаються 



 
інтересів дітей, від батька до батька передаються бажання змінити положення дітей на краще, 

через активну участь самих батьків у соціальних процесах. Форми роботи: бесіди, семінари, 

заходи, творчі кружки, дослідження, створення служб. На початку роботи Центру активних 

батьків було дуже мало. Зараз у Центрі незалежного життя бере участь100-150 активних і 

ініціативних батьків. Батьки не тільки залучаються до організації заходів, а й працюють там 

викладачами, експертами і керівниками служб.  

Інноваційна технологія служби «Персональний ассистент». Служба «Персональний 

ассистент» має на меті допомогу людині, яка має інвалідність, у подоланні перешкод, що 

заважають їй на рівних брати участь у житті суспільства. "Персональний" - значить 

пристосований до потреб кожної окремої людини, яка має інвалідність. Критерій "споживача", 

введений у дану соціальну службу дозволяє здійснювати найм і навчання персональних 

асистентів самим людям, які цих послуг потребують. За допомогою персонального асистента, 

людина, яка має інвалідність, може учитися у відкритому навчальному закладі і працювати на 

звичайному підприємстві. Економічна вигода держави при організації такої соціальної служби 

полягає в тім, що: 

- потенційні здібності людей, які мають інвалідність, будуть використані повною мірою 

(спеціалізовані заклади створюються під обмежені можливості людей, що мають інвалідність, і 

разом з надомною і дитячою працею при інтернатах, підсилюють сегрегуючий характер 

економічної політики держави стосовно них); 

- створюється ринок праці, тому що персональним асистентом може працювати 

практично будь-яка людина. 

Політична вигода очевидна, тому що дана соціальна служба забезпечує кожного члена 

суспільства рівними правами на освіту, працю і відпочинок.  

Інноваційна технологія служби «Виїзний ліцей». Медична модель інвалідності, 

офіційно прийнята в Росії, знаходить своє вираження в тім, що соціальна політика має 

сегрегуючий характер. Освіта, участь в економічному житті, відпочинок є закритими для людей, 

які мають інвалідність. Спеціалізовані навчальні заклади, спеціалізовані підприємства і 

санаторії ізолюють людей, які мають інвалідність, від суспільства і роблять їх меншістю, права 

якої дискримінуються. Експериментальна технологія «Виїзний ліцей» - це спроба вирішити 

проблему інтегрованого навчання дітей, які мають інвалідність, за допомогою технології 

«Персональний ассистент» і спеціальної транспортної служби (Зелена служба), які б надавали їм 

рівні можливості. Комплексний підхід необхідний для того, щоб організувати навчання дітей, 

які мають інвалідність, у режимі «двостороннього руху. 

2.3. Іноваційні технології соціального обслуговування інвалідів 

Протягом останніх 30-ти років у світі склалися стійкі тенденції і механізми формування 

соціальної політики щодо інвалідів, виявлена підтримка урядів різних країн у розробці підходів 

до вирішення проблем цієї соціальної групи і надання допомоги державним і громадським 

інститутам у визначенні і реалізації політики, адресованої інвалідам. 

Головні принципи формування соціальної політики щодо інвалідів, вироблені світовою 

спільнотою, в загальному вигляді зводяться до наступних:  

- Уряд відповідальний за впровадження системи, спрямованої на усунення умов, що 

сприяють появі інвалідності, і вирішення питань, пов'язаних з наслідками інвалідності; 

- Уряд повинен забезпечити інвалідам можливість досягти однакового зі своїми 

співгромадянами рівня життя, у тому числі у сфері доходів, освіти, зайнятості, охорони здоров'я, 

участі в суспільному житті;  

- інваліди мають право жити в соціумі, де вони народилися, - світова спільнота засуджує 

ізоляцію інвалідів.  

Технології соціального обслуговування включають сукупність соціальних послуг 

(догляд, організація харчування, сприяння в наданні медичних, правовоих, соціально-

психологічних і матеріальних видів допомоги, допомоги в професійній підготовці, 



 
працевлаштуванні, організації дозвілля, сприяння в організації ритуальних послуг та ін.), які 

надаються інвалідам вдома або в установах соціального обслуговування незалежно від форм 

власності. 

Канада – одна з перших країн, яка включила до Конституції положення про рівність 

інвалідів: «Кожен індивідуум рівний перед законом без всякої дискримінації, у тому числі за 

ознакою раси, національності, релігії, статі, віку, розумових або фізичних недоліків». Технології 

соціального обслуговування інвалідів у Канаді базуються на законодавчих актах, спрямованих 

на захист прав і інтересів цієї категорії громадян. Зокрема, це Акт про сліпих, Акт про інвалідів, 

Акт про професійну реабілітацію інвалідів, Закон про права людини в Канаді, Закон про працю, 

Закон про компенсацію найнятим робітникам і ін. Закони забороняють дискримінацію інвалідів 

і заохочують розвиток захисту від дискримінації при наданні інвалідам товарів і послуг, житла, 

роботи тощо. В законах відбиті питання створення інформаційної служби реабілітації інвалідів, 

служби по професійній підготовці, коррективно-медичної допомого, забезпечення інвалідів 

протезно-ортопедичним матеріалом. У Канаді функціонує спеціальний закон «Про житлові 

стандарти для інвалідів».  

Впровадження технологій медико-психологічного соціального обслуговування і 

реабілітації інвалідів Канади передбачає підготовку фахівців у цій галузі, зокрема терапевтів і 

сестер-менеджерів, діяльність яких направлена на визначення індивідуальних потреб інвалідів і 

компенсацію обмежень життєдіяльності. Соціальне обслуговування інвалідів Канади 

здійснюється на основі програм, спрямованих на вирішення проблем інвалідів, які розроблені 

більш ніж в 30 міністерствах, агентствах і інших державних органах. Загальну координацію 

соціальної адаптації інвалідів здійснює Міністерство розвитку людських ресурсів (Бюро у 

справах інвалідів). Міністерство канадської спадщини залучене до роботи з інвалідами через 

управління у справах спорту, що координує параолімпійський спорт, а також будівництво 

спеціально обладнаних спортивно-оздоровчих центрів по всій країні та через національне 

управління, що розробило програму удосконалення доступу інвалідів до парків і рекреаційних 

зон. Міністерство транспорту Канади займається питаннями доступності і безпеки транспортної 

системи для інвалідів країни. Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади 

надає безкоштовну і доступну інформацію різним категоріям інвалідів про подорожі, прийнятні 

для людей з обмеженими можливостями і надає їх консульські послуги. 

Японія. Особливу увагу варто звернути на технології соціального обслуговування 

інвалідів Японії. Соціальна політика цієї країни на стадії формування і реалізації розглядається 

в загальній концепції державного регулювання національної економіки, що забезпечує умови 

для її розвитку, зростання добробуту всії категорій громадян на основі системного підходу у 

вирішенні соціальних питань. Під егідою ООН 2003 рік у Японії було поголошено Роком 

інвалідів. Для японців він став ще одним нагадуванням про те, що турбота про інвалідів повинна 

носити загальнонаціональний характер, що їх труднощі є справою не лише їх самих, але і 

кожного співвітчизника.  

На початку 1990-х років в Японії був розроблений довгостроковий план заходів 

допомоги інвалідам в повсякденному житті, прийнятий пакет відповідних законів, сформована 

суспільна програма «Політика відносно інвалідів». Її мета – створення в містах середовища, 

зручного для кожного жителя, але в першу чергу – для інвалідів. З обнародуванням цієї 

програми в японській пресі з'явилося слово «нормалізація», що означає формування таких умов 

життєдіяльності, де люди, як здорові, так і такі, що мають фізичні недоліки, співіснуватимуть в 

тісній взаємодії, без відчуження і вимушеної ізоляції інвалідів. «Нормалізація» стала новим 

орієнтиром, що об'єднав усі попередні програми допомоги інвалідам Японії. Наприклад, 

програмою «За зручні для інвалідів міста» вже охоплено близько 500 міст з населенням понад 

50 тис. чол., а всього - близько тисячі адміністративних одиниць, включаючи райони Токіо і 

інших мегаполісів країни. Фінансування програми на третину бере на себе держава. 

Передбачається надання податкових пільг при виконанні конкретних замовлень, наприклад, по 



 
встановленню ліфтів для підйому інвалідів на платформи станцій міських залізниць. Уряд 

Японії спеціально створив Раду, компетенцією якої є створення зручних умов для проживання 

інвалідів.  

Головна проблема інвалідів в Японії – платне лікування. Але при цьому інваліди-японці 

отримують виплати по інвалідності, а інваліди-пенсіонери – ще і дві пенсії: обов'язкову 

державну і з пенсійних фондів, куди вони добровільно перераховували гроші. Якщо розмір 

першої фіксований, то друга залежить від об'єму перерахованих грошових коштів. 

Працевлаштування інвалідів Японії регулюється відповідними законами, які передбачають 

певну оплату при влаштуванні на роботу. Соцальні технології обслуговування інвалідів Японії 

пердбачають наявність спеціальних освітніх закладів для навчання людей з фізичними вадами, 

які можуть потім працювати навіть в сфері медичного обслуговування (наприклад, інваліди зору 

опановують курси масажу). Законодавчо Японія встановлює, що держава і місцеві органи 

управління повинні забезпечити інвалідам (розумово і фізично хворим людям) пільги в сфері 

медичного обслуговування для відновлення втрачених  життєвих функцій. Для утримання 

детей-інвалідів законодавчо передбачено надання всіх послух, зокрема освітньої вдома за 

фінансової підтримки держави. У Японії інвалідам надаються пільги по сплаті податку на 

прибуток. Організацією соціального захисту інвалідів в Японії займається Міністерство охорони 

здоров'я і соціального забезпечення. Медична реабілітація інвалідів Японії проходить в рамках 

загальнонаціональних медичних страхових програм.  

Німеччина. В Німеччині, як в соціальній державі загального добробту, соціальні права є 

невід’ємною частиною соціальних статусів. Конституція Німеччини містить слова: «Ніхто не 

може бути обділений унаслідок своєї інвалідності». Головний Закон надає всім громадянам 

«право на реабілітацію і інтеграцію в нормальне життя». Положення Конституції Німеччини 

зобов'язують законодавчу, виконавчу владу і судові органи як на федеральному рівні, так і на 

рівні земель і общин, а також інші установи і організації використовувати всі можливості для 

залучення інвалідів всіх категорій «наскільки це можливо, в нормальне життя». 

Технології соціального обслуговування інвалідів Німеччини відповідають провідним 

принципам соціальної держави, хоча Конституція не містить положення про надання переваги 

інвалідам перед іншими членами суспільства чи забезпечення рівних умов існування. Існує 

лише ряд норм і правил, метою яких є інтеграція в життя суспільства інвалідів і осіб, яким 

загрожує інвалідність. Понятійне визначення інвалідності не повинне сприяти ідеологічній або 

соціальній дискримінації інвалідів, воно лише покликане підкреслити індивідуальність їх 

проблем і способів їх вирішення. У Німеччині існує спеціальне законодавство «Про працю осіб 

із зниженою фізичною здатністю», яке передбачає організацію квотування робочих місць, 

надання особливі пільги при працевлаштуванні інвалідів. 

Технології соціального обслуговування інвалідів Німеччини рзвиваються на основі 

«Кодексу соціального права», який є керівним положенням при визначенні соціальної політики і 

допомоги інвалідам. Основними принципами «Кодексу» є: надання всіх видів необхідної 

допомоги будь-якому інвалідові або особі, якій загрожує інвалідність, незалежно від причини; 

інтеграція інвалідів в суспільство; проведення заходів по ліквідації наслідків інвалідності; 

принцип надання індивідуальної допомоги, орієнтованої на потребу кожного індивіда. Крім того 

в Німеччині діють закони «Про вирівнювання послуг з реабілітації», «Про соціальну допомогу», 

норми яких направлені на реабілітацію інвалідів із застосуванням механізмів страхування. 

Відповідно до законодавства, фінансування процесу інтеграції інваліда в трудове життя має 

пріоритет перед пенсійним фінансуванням, тому в Німеччині сформувався принцип 

«реабілітації до призначення пенсії».  

Великобританія. Соціальна допомога інвалідам, в тому числі дітям-інвалідам 

Великобританії, здійснюється трьома організаціями: приватними власниками будинків, що 

забезпечують догляд за певну плату; суспільно- громадським сектор; місцевою владою, яка 

забезпечує виконання більшості соціальних послуг. 



 
Соціальні служби надають допомогу вдома, в спеціалвзованих центрах, інтернатах або 

денних школах. У перерахованих установах при роботі з дітьми з порушеним інтелектом 

особлива увага приділяється вченню навикам спілкування, правилам поведінки на вулиці, в 

громадських місцях. Соціальним обслуговуванням займаються соціальні працівники 

Департаменту соціальних служб Великобританії. До їх компетенцій відносять допомогу у 

вигляді поради, підтримки і консультування у особистих справах інваліда і його сім'ї ; допомогу 

в розробці індивідуальних програм реабілітації, які узгоджуються з клієнтом і його сім'єю; 

організацію заходів, що сприяють забезпеченню нормального, цікаво культурного життя 

інваліда. Департамент соціальних служб Великобританіїможе надати необхідне устаткування у 

позику, виділити дотацію, надавати допомогу по телефону чи за допомогою інших засобів 

комунікацій. Насьогодні у Великобританії функціонують приватні реабілітаційні фірми, які за 

замовленням інваліда можуть надати будь-яку допомогу, устаткування тощо. 

Франція. У Франції закондавство захищає права інвалідів нарівні з правами інших 

гормадян. Тільки про працевлаштування інвалідів прийнято 7 законів, які проголошують права 

інвалідів на профпідготовку і перенавчання, працевлаштування за рахунок квотованих місць, на 

переваги в трудовому договорі, сприянню самозайнятості. Організація діяльності по 

соціальному захисту і реабілітації інвалідів покладена на Міністерство охорони здоров'я і 

соціального забезпечення. Для інвалідів створена мережа центрів реабілітації, пріоритетним 

напрямом якої вважається професійна реабілітація. Ці ж центри організовують 

працевлаштування інвалідів. Розвинена мережа підприємств з особливим, полегшеним режимом 

праці для інвалідів. Виплати, вказані в бюджетах фондів соціального страхування призначені 

для матеріального забезпечення літніх людей і утриманців, є головною статтею витрат на 

соціальний захист і складають біля 13 відсотків ВВП країни . Ця сума включає як основні пенсії, 

що виплачуються фондом соціального забезпечення, так і обов'язкові додаткові пенсії. Закон від 

30 червня 1975 р. проголосив національним завданням Франції навчання і соціально-професійну 

інтеграцію інвалідів в життя суспільства. Відповідно до цього закону введені виплати для 

інвалідів і створені структури для надання їм допомоги у працеілаштувані. У Франції 

налічується 2,5 млн. Інвалідів. З них лише 170 тис. працюють на звичайних підприємствах, а 80 

тис. - на підприємствах з особливими умовами праці. 

США. Тривалий час в США змінювалось юридичне тлумачення поняття «інвалід», яке 

трактувалось як недолік, що не дозволяє людині повноцінно жити. Відношення до інвалідів 

змінювалось від бажання допомогти до обмеження його прав і свобод. У 70-х роках минулого 

століття інвалідів стали розглядати як соціальну меншість - групу людей, що володіють 

цивільними правами, яку треба захищати так само, як і інші меншини, що вимагали рівності 

прав. Правова модель створила нову систему оцінки інвалідності - систему, засновану на 

активнішому залученні інвалідів до життя суспільства, розширенні їх прав і їх економічної 

самостійності. 

Технології соціального обслуговування інвалідів США запроваджуються відповідно до 

Закону про інвалідів. Розділ I Закону про інвалідів забороняє приватним роботодавцям 

дискримінацію інвалідів в будь-якому аспекті найму або зайнятості. Розділ II охоплює 

дискримінацію в суспільних місцях - готелях, ресторанах, торгівельних комплексах і так далі. 

Розділ IV зобов'язав постачальників телекомунікацій надавати доступ до своїх послуг людям з 

обмеженими можливостями. У США з'являтися суспільні організациі і клуби для інвалідів, а 

також різноманітні фонди підтримки інвалідів . Хотілося б відзначити, що в США саме 

спеціалізовані фонди і організації здійснюють значну частину соціальних послуг для людей зі 

специфічними потребам, відповідно до законодавства, за кошти, надані муніципалітетом. 

Оцінкою роботи соціального працівника в США є звіт або пакет документів ( листи, 

результати обстеження житлових умов, заяви, відповіді офіційних органів і ін. ), отриманих в 

ході ведення роботи по соціальній адаптації інваліда і його родини. В США діє ряд 

законодавчих актів, що регулюють питання соціального звхисту і обслуговуваня інвалідів. До 



 
таких відносять Акт про інвалідів, Акт про усунення архітектурних бар'єрів, Акт про 

реабілітацію. Акт про інвалідів проголошує, що підприємці не можуть вдаватися до 

дискримінації кваліфікованих працівників лише унаслідок їх інвалідності. У США існує 

Національниа рада з питань інвалідності, яка є урядовим органом. Члени Ради призначаються 

Президентом. До обов'язків Ради відносять моніторинг федеральної політики, законів і програм 

щодо соціального обслуговування і захисту прав інвалідів. Рада представляє рекомендації 

Президентові, Конгресу, Адміністрації реабілітаційних служб з проблем інвалідів. Рада 

взаємодіє з Національним науково-дослідним інститутом з проблем інвалідності. Серед 45 

спеціальних законодавчих рекомендацій, розроблених Радою, майже всі пов'язані із 

забезпеченням рівних можливостей для інвалідів. Мета ради полягає в забезпеченні становлення 

інвалідів повноцінними член суспільства.  

У США активно впроваджуються цільові програми співпраці центрів спеціальної 

підготовки інвалідів з університетами і різними підприємствами. Фінансування програм 

здійснюється з держбюджету. Технологія соціального обслуговування інвалідів США 

передбачає медичну реабілітацію інвалідів у рамках програм «Меdiсаrе» и «Medicaid», які 

фінансуються федеральним урядом. 

Італія. Державна система соціального обслуговування інвалідів у Італії включає медичне 

обслуговування, пенсійне забезпечення, виплати по безробіттю, непрацездатності. Соціальне 

страхуання здійснюється страховими компаніями, які контролює держава. Фонди виплат 

формуються за рахунок внесків роботодавців, працюючих і державою. Системою соціального 

страхування охоплені всі зайняті, безробітні, пенсіонери і представники інших категорій 

населення ( підприємці, власники дрібних торгівельних підприємств та інші). Крім того, в 

систему соціального забезпечення роблять внески благодійні організації, що діють під егідою 

Римсько-католицької церкви. Проте в Італії відчувається брак сучасних лікарень, працівників у 

державній системі охорони здоров'я. Виплати для інвалідів здійснюються Національною 

службою, що фінансується за рахунок загальних податків.  

Важливу роль відіграє технологія побутового обслуговування інвалідів, що стосуєть ся їх 

пересування транспортом, відвідання громадських місць(парків, бібліотек, центрів дозвілля). У 

більшості державних будівель є спеціальні пологі заїзди, спеціально призначені для інвалідів, 

що пересваються на. Всі комерційні приватні організації, які відвідують клієнти - банки, 

ресторани, готелі, і магазини, - зобов'язані мати такі заїзди. Виключенням є приватні компанії, 

які, не мають прямого контакту з покупцями. Ще одним принципом державної політики 

відносно інвалідів є необхідність не наявності самих пристосувань, а здатність інваліда 

користуватися послугами організації або сервісу з тією ж простотою, як і звичайній людині. 

2.4. Іноваційнів технології соціальної роботи з бідними та малозабезпеченими 

В соціальних технологіях можна виділити дві форми: програми, що містять процедури та 

операції (як способи та засоби) та саму діяльність, яка побудована у відповідності з такими 

програмами. Розглянемо світовий досвід соціального захисту бідних та малозабезпечених із 

використанням сучасних технологій соціальної роботи.  

Іноваційна технологія адресної соціальної допомоги сільському малозабезпеченому 

населенню «Самозабезпечення». Соціально-економічні процеси, що нині відбуваються в 

Російській Федерації, характеризуються спільністю проблем, що існують та виникають і в 

Україні. Тому вивчення та запозичення досвіду використання сучасних технологій соціальної 

роботи щодо соціального захисту бідних та малозабезпечених є важливим. 

Мета програми адресної соціальної допомоги сільському населенню «Самозабезпечення» 

– підвищення якості життя незаможних родин із неповнолітніми дітьми, що проживають у 

сільській місцевості. На відміну від традиційної «роздачі» грошових допомог досягнення 

названої цілі здійснюється через надання цільової грошової допомоги родинам для розвитку 

підсобного господарства або індивідуальної трудової діяльності. Програма спрямована на 

подолання соціального утриманства, а, крім того, покликана виконувати і виховну функцію – 



 
діти повинні виховуватися на прикладі своїх батьків, що не одержують ті або інші «подачки» від 

держави, а самостійно намагаються поліпшити життя родини. 

Іноваційна технологія взаємних зобов’язань «Соціальний контракт». «Соціальні 

контракти» - технологія надання соціальної допомоги, що активно використовується у Франції, 

США й інших країнах та припускає договірні (контрактні) відносини в першу чергу з 

непрацездатними громадянами з приводу взаємних зобов'язань щодо виводу родини зі стану 

малозабезпеченої або бідної. У Франції відповідний закон був прийнятий у 1988 р.  

2.5. Іноваційні технології соціального обслуговування людей похилого віку. 

Відповідно до принципів ООН стосовно літніх людей, літні люди повинні мати 

можливість вести гідний спосіб життя і не піддаватися експлуатації і фізичному або 

психологічному насильству. Гідне забезпечення старості своїх громадян – одне з головних 

завдань розвинених держав.  Отримуючи соціальні послуги люди похилого віку мають право на: 

повагу і гуманне ставлення з боку працівників закладів соціального  обслуговування; вибір 

закладу і форми соціального обслуговування в порядку, встановленому органами соціального 

захисту населення; інформацію про свої права і обов’язки за умови отримання соціальних 

послуг; відмову чи згоду  на соціальне обслуговування; конфіденційність інформації особистого 

характеру, що стала відома працівнику закладу соціального обслуговування при наданні 

соціальних послуг; захист прав і законних інтересів, у тому числі і в судовому порядку. 

Технології соціального обслуговування людей похилого віку включають в себе 

стаціонарні, напівстаціонарні та нестаціонарні форми. До стаціонарних форм соціального 

обслуговування відносяться пансіонати для ветеранів праці й інвалідів, ветеранів війни, окремих 

професійних категорій старих людей; а також спеціальні будинки для одиноких і бездітних 

подружніх пар з комплексом служб соціально-побутового призначення.  

2.6. Технології соціальної роботи з мігрантами та біженцями 

В сучасному світі міграційні процеси - багатогранне явище, яке впливає на всі сторони 

розвитку суспільства: економіку, політику, демографію, національні відносини, ідеологію, 

релігію, національну ідентичність. Багато розвинених країн, які зіштовхнулися з даним явищем 

значно раніше, наразі вголос заявляють про те, що легальна і нелегальна міграції та біженці у 

великих масштабах становить загрозу не лише національній безпеці держави, а й її елементу - 

соціальній безпеці. Відповідно цьому, потребує вивчення світового досвіду застосування 

сучасних соціальних технологій та методів роботи з даними категоріями людей для запобігання 

негативних явищ у соціальній сфері нашої держави. В сьогоденні дослідження світового досвіду 

щодо запровадження сучасних соціальних технологій та методів роботи з мігрантами та 

біженцями є вкрай актуальною проблемою. Адже, в будь - якому випадку це люди, які в силу 

різних причин опинилися чи можуть опинитися на Україні і з якими відповідним відомствам 

потрібно працювати з метою запобігання негативним наслідкам в соціальній, економічній, 

демографічній та інших сферах нашої держави.  

Досвід США. Розвиток глобалізації неминуче спричиняє інтенсифікацію процесів міграції 

та біженців, що ставить практично всі розвинені країни перед необхідністю регулювання 

міграційних потоків та соціальної роботи з ними. Ці завдання активно обговорюються 

політиками, ученими, рядовими громадянами. Увага до проблеми постійно зростає, і на її 

вирішення виділяється усе більше засобів та коштів, попри відсутності чіткої законодавчої бази 

та ефективно працюючих, регулюючих механізмів, які б задовольняли усе суспільство.  

Досвід США, країни створеної переселенцями свідчить, що держава не може існувати без 

чітких правил, що регулюють процес в’їзду в країну й отримання громадянства та відсутності 

соціальної роботи з мігрантами. Законодавство і система інститутів міграційної політики почали 

складатися практично відразу після прийняття Декларації про незалежність. Цілі і завдання цієї 

політики мінялися відповідно до динаміки економічного і суспільного розвитку.  

Однією із перших соціальних технологій щодо роботи з мігрантами було 

адміністративне регулювання етнічної структури міграції, яка була запроваджена та 



 
здійснювалася протягом майже сто років. У 1882 р. спеціальним законом було заборонено на 

десять років в’їзд на територію країни китайським працівникам. Це було обґрунтовано тим, що 

китайці досить слабо асимілюються, не знають і не вивчають англійську мову. У 60 - ті роки 

минулого століття існуюча до того моменту система соціальної роботи з мігрантами була 

визнана застарілою. В основі такого рішення були дві головні причини: по - перше, могутня 

американська економіка усе гостріше мала потребу в трудових ресурсах, а відповідно і соціальні 

технології роботи з мігрантами потребували нових підходів; по - друге, було визнано, що 

розвинуте і стабільне американське суспільство здатне асимілювати представників будь - яких 

рас і етносів. Відповідно наступною соціальною технологію була так звана технологія 

«американського плавильного казана» - «melting pot», термін Ізраэля Зангвілла). У 1965 р. 

був прийнятий новий закон (The Immigration & Nationality Act of 1965), яким скасовувалася 

існуюча протягом десятиліть система встановлення квот для мігрантів різних національностей. 

Після скасування названої системи став стрімко збільшуватися приплив мігрантів із країн Азії і 

Латинської Америки. В результаті частка європейців у загальній масі мігрантів знизилася з 

74,5% у I960 р. до 15,7% у 2005 р., а відсоток вихідців із країн Азії виріс з 5 до 35,6%. Особливо 

наочним став приплив латиноамериканців, насамперед мексиканців. За останнє десятиліття 

минулого століття в США в’їхало 2,2 млн. мексиканців, що дорівнювало чверті загального 

міграційного потоку зазначеного періоду [9]. 

В США була запроваджена соціальна технологія «цілеспрямованої соціальної дії», яка 

мала за мету впливу на різні національні, конфесійні та етнічні групи мігрантів в залежності від 

їх менталітету. Наступна соціальна технологія та методи роботи з мігрантами носить назву 

«упередженого впливу на компактні поселення мігрантів». При цьому основними методами 

соціальної роботи в даній технології є : робота з різними верствами та етнічними групами 

мігрантів; обмеження щодо можливості закупівлі систем захисту; залучення релігійних діячів 

різних конфесій, тощо.  

Наступною соціальною технологією роботи з мігрантами виступає так звана «технологія 

відносної спільності». Дана технологія спрямована на пошук та застосування на соціальній 

практиці відносної спільності між мігрантами з метою їх об’єднання та зниження ризику 

соціальних конфліктів. За приклад береться те, що спільність мови поєднує вихідців з Мексики, 

Аргентини, Домініканської Республіки, Куби. Потрапляючи в такий район, як Майамі, вони 

можуть цілком успішно працювати, володіючи тільки іспанською мовою. Це район, де 

розташовані фірми, банки, лікарні, школи, супермаркети, у яких використовується винятково 

іспанська мова. Така ж картина спостерігається в пригородах Чікаго, де ще в 70 - х роках 

минулого століття латинос складали всього 1% населення. До сучасної соціальної технології 

роботи з мігрантами в США слід віднести «технологію соціального плюралізму». Значна 

кількість американських учених і суспільних діячів розділяють точку зору С.Хантінгтона і 

вважають, що стати повноправними членами американського суспільства мігранти зможуть 

тільки в тому випадку, якщо вони або хоча б їхні діти перейдуть на англійську мову, не будуть 

уникати змішаних шлюбів, засвоять американські цінності і культуру. Наступна соціальна 

технологія має назву «технології соціальної адаптації при роботі з мігрантами» Цією 

проблемою в США стурбовані як федеральна, так і в ще більшій ступені місцева влада. Штати, 

де концентруються великі маси мігрантів, несуть значні витрати на створення шкіл, лікарень, 

доріг, поліції, і витрати ці часто значно перевищують суму податків, що надходять від мігрантів 

у бюджети штатів і в місцеві бюджети.  

Досвід держав Європейського Союзу. Ініціатори розробки та впровадження у країнах 

Європейського Союзу соціальних технологій спрямованих на здійснення та удосконалення 

роботи з мігрантами й біженцями, під час реалізації у життя сучасних соціальних технологій та 

методів роботи, змушені враховувати об’єктивну дію наступних чинників, а саме: 

- по - перше, масштаби й характер впливу потоків трудових мігрантів на соціально - 

економічний розвиток країни залежить не стільки від їх якісних і кількісних характеристик, 



 
скільки насамперед від умов і потенційних можливостей (законодавчих, політичних, соціо-

гуманітарних, економічних та соціальних) включення мігрантів і біженців у суспільство, яке їх 

приймає. Як правило, потенціал міграційної ємності країни, завжди є і залишатиметься доволі 

обмеженим, насамперед в силу раціональної необхідності збереження національної ідентичності 

суспільства та його відповідної протидії щодо швидкому і неконтрольованому «заповненню 

мігрантами» «вільних» соціально-трудових ніш у даній державі.  

- по - друге, в цілому, рівень впливу міграції на динаміку соціально-економічних 

відносин у державі, в наслідок різновекторних дій трудових мігрантів, експерти змушені 

оцінювати неоднозначно, виходячи із суті міграції, як доволі складного, суперечливого та 

багатогранного соціального, економічного, гуманітарного та політичного явища.  

Очікувалося, що в періоди економічних спадів корінне європейське населення 

витіснятиме мігрантів з непрестижної роботи. Цього не відбулося. Так, певні сфери трудової 

діяльності у країнах ЄС міцно закріпилися в суспільній свідомості корінних європейців як такі, 

що призначені виключно для мігрантів та членів їх сімей. Корінні жителі Європи за будь-яких 

яких обставин не йдуть туди працювати. З іншого - без кардинального вирішення внутрішніх 

структурних перебудов в економіці та політиці держави, це явище здатне виступити певним 

каталізатором у загостренні соціально-економічних та політичних відносин у суспільстві, яке 

беззастережно приймає і заохочує неконтрольований приплив робочої сили поза своїх 

національно-державних кордонів. Аналіз інформаційних джерел засвідчує, що Західна Європа 

має надзвичайно багато проблем від міграції, що знаходить свій вираз у даних та динаміці 

зростання кримінальної статистики у країнах Євросоюзу. Наприклад, кількість скоєних злочинів 

в Італії, Голландії, Норвегії, Данії, Швеції та інших країнах сягає в межах 50-85 відсотків від 

їхнього загального числа по країні. Звичайно, що приїзд іноземного мігранта нічого не вартує 

роботодавцю, ніж наприклад, загальнодержавна реабілітаційна програма людей похилого віку. 

Свідченням зростання вищевказаних проблем є і подальший розвиток такої ситуації і у США., 

де їх « плавильний котел» дав тріщину. Вже виросло третє покоління мігрантів, які не знають 

англійської мови, а більше 32% американських громадян говорять іспанською. Тому 

американському президентові довелося виступити з ініціативою і закликати прибульців вивчати 

англійську мову, щоб «краще розуміти американський національний характер». 

Загальний огляд політики ЄС щодо мігрантів та біженців дозволяє нам зупинитися на 

сучасних європейських соціальних технологіях, їх ефективності та дієвості. За приклад можна 

взяти те, що більше 60% турок, що приїхали до Європи живуть в Німеччині (саме турки - 

найчисленніша група іммігрантів - неєвропейців в країнах ЄС). Алжирці та тунісці, переважно, 

обирають Францію, албанці - Італію та Грецію, де складають абсолютну більшість як легальних, 

так і нелегальних мігрантів. У Іспанії та Португалії традиційні багато вихідців з країн 

Латинської Америки. Марокканці розподілені по всіх європейських країнах більш менш 

рівномірно. Спроба зменшити потік мігрантів проведенням «соціальної технології політики 

розвитку» країн-донорів робочої сили - провалилася. Для цих країн нелегальні мігранти часто є 

одним із головних каналів притоку грошових коштів, і позбавлятися цього каналу ці країни не 

хочуть.  Наступна соціальна технологія «юридичного супроводження захисту прав 

мігрантів», та первинної грошової допомоги на забезпечення підтримки їх життєдіяльності. 

у Франції у жовтні - листопаді 2005 року привернуло увагу світової спільноти до заходів, 

та соціальної технології, яку розпочало проводити керівництво країни під назвою «забезпечення 

лояльного відношення суспільства до громадян країни не французького походження», 

зокрема, трудових мігрантів та членів їх родин, відповідного виховання молоді цієї соціальної 

групи населення, яке насамперед сповідує іслам. Так, наприклад, у листопаді 2005 року на 

засіданні Кабінету Міністрів Франції за участю тогочасного Президента країни Ж. Ширака 

відбулося обговорення та затвердження великомасштабного соціально-економічного і політико-

правового проекту під назвою «Добровільна цивільна служба», спрямованого на соціальну та 

професійну адаптацію мусульманської молоді вихідців з сімей «трудових мігрантів», 



 
проблемних районів країни, а саме, з Мавританії, Марокко, Алжиру, Тунісу та Лівії. Основним 

завданням проекту передбачалося розширення та об’єднання під єдиним керівництвом існуючих 

та нових програм забезпечення соціальної адаптації молоді трудової міграції, яка знаходиться 

під патронатом наступних соціальних програм: «Оборона: другий шанс», реалізується 

Міністерством оборони, «Кадети республіки», виконується Міністерством внутрішніх справ та 

Міністерством освіти і досліджень країни, та «Професійна підготовка». Згідно з метою даних 

проектів, до цієї програми шляхом соціальної адаптації молоді мусульманського походження з 

сімей трудових мігрантів планується залучити близько 50 тис. осіб, з них: «Оборона другий 

шанс» – 20 тис. осіб; «Кадети республік»и – 5 тис. осіб; «Професійна підготовка» – 25 тис. осіб.  

ВИСНОВКИ 

Наукове осмислення, структуризація  та створення іноваційних систем у сфері 

соціального розвитку та сучасних соціальних технологій і методів соціальної роботи ще не 

завершені і потребують подальших спеціальних досліджень, які б ураховували не тільки 

фрагментарні пошуки окремих науковців, а й інтегрували їх результати у цілісну теорію 

розвитку методології соціальної роботи.  

Виникнення тих чи інших іноваційних систем і технологій соціального розвитку 

обумовлюється змінами в соціальних відносинах, які у кожному суспільстві відбивають 

конкретно-історичну специфіку його розвитку. Тому вітчизняна наука покликана не тільки 

адаптувати світовий досвід соціальної роботи, але й одночасно розробляти власні технології, 

методи й моделі, засновані на культурних традиціях і знаннях, враховуючи стан і можливості 

українського суспільства. 

Сучасне соціальне життя стає все більшою мірою технологізованим. Успіх багатьох, 

якщо не всіх, соціальних проектів та програм безпосередньо залежить від того, наскільки чітко 

та послідовно розроблена вся система відповідних процедур та операцій. У світовій практиці 

соціальні технології розробляються у відповідності до потреб різних соціальних суб’єктів 

(структур, організацій, рухів тощо) та безпосередньо включаються до системи соціального 

управління та соціальної життєдіяльності. 

Виходячи із світового досвіду створеня та впровадження іноваційних систем соціального 

розвитку через запровадженя сучасних соціальних технологій: 

1. Чітко визначити пріоритетні напрями (або програми) соціального розвитку, які 

фінансуватимуться і контролюватимуться на центральному рівні. Всі інші перевести на 

місцевий рівень, одночасно розширивши відповідні права місцевих громад та прийнявши 

податкові чи інші пільги, які сприятимуть розширенню участі недержавних структур.  

2. Застосувати комплексний підхід, що враховуватиме впливи й наслідки змін у інших 

сферах. Зокрема, запровадження загального медичного страхування створить, в тому числі, 

відповідні ринкові умови для прозорої та ефективної діяльності як добровольчих, так і 

комерційних організацій по наданню соціальних послуг. Практика зарубіжних країн показує, що 

вони зацікавлені співробітничати в таких сферах, як денний догляд, довготривалий догляд, 

забезпечення стаціонарним обслуговуванням і дитячими будинками.  

3. Зменшити кількість людей, які направляються в стаціонари і на законодавчому рівні 

стимулювати організацію їх догляду, лікування та реабілітацію по місцю проживання. Головний 

принцип подібного підходу полягає в тому, щоб надати людині право знаходитися не в таких 

обмежених умовах існування, якими зазвичай є стаціонарні установи, вести нормальний спосіб 

життя і жити настільки незалежно, наскільки вона здатна. Мова йде про створення гуртожитків 

для інвалідів, що не ізолюють їх від суспільства, а  розташовані у звичайному житловому 

кварталі. Можна також застосовувати різні технології адресного обслуговування на дому. 

Персонал – вихователі і соціальні працівники, спеціально підготовлені з числа представників 

місцевої громади.  

4. Приділити увагу питанню підготовки як на центральному, так і місцевому рівнях 

відповідних фахівців та організації системного контролю в цій сфері. 



 
5. Технології соціального обслуговування інвалідів в розвинених західних країнах 

базуються на правовому національному фундаменті, інтегрованому до міжнародних норм і 

стандартів. Технології соціального обслуговування включають сукупність соціальних послуг 

(догляд, організація харчування, сприяння в наданні медичних, правових, соціально-

психологічних і матеріальних видів допомоги, допомоги в професійній підготовці, 

працевлаштуванні, організації дозвілля, сприяння в організації ритуальних послуг та ін.), які 

надаються  інвалідам вдома або в установах соціального обслуговування незалежно від форм 

власності. На соціальні виплати по інвалідності припадає 14% соціальних виплат у Фінляндії, в 

той час загальний показник в країнах Європейського Союзу в середньому 8,1% (Франція-6%). 

Структура соціальних виплат в розвинених країнах достатньо стабільна. Допомога в реабілітації 

інвалідів зводиться до максимального зниження наслідків інвалідності і повної інтеграції 

інваліда в громадське життя й можливе повернення до трудової діяльності. 

6. Впровадження сучасних технологій соціальної роботи по наданню необхідної 

соціальної підтримки й допомоги малозабезпеченим верствам населення дозволяє сформувати 

та підтримувати в суспільстві атмосферу взаємної довіри між владою й громадянами, створити 

умови, при яких можливе своєчасне виявлення й вирішення різних соціальних конфліктів, та 

зміцнити єдність і цілісність соціальної системи.  

7. Сучасні соціальні технології при роботі з мігрантами і біженцями є необхідною 

умовою сталого соціального розвитку України як в сьогоденні, так і в майбутньому. Світовий 

досвід їх запровадження має досить вагоме значення для роботи спеціальних служб, урядовців, 

працівників соціальної сфери держави. 

8. В сьогоденні в Україні починає формуватися тенденція до залежності вітчизняного 

ринку праці від зовнішніх мігрантів. Ця кон’юнктура українського ринку праці не є 

врівноваженою й поєднує у собі протилежні тенденції: дефіцит праці та надлишок попиту на 

працю. При цьому, Україна є серед тих країн, де потреба в кваліфікованих мігрантах практично 

має бути вельми високою. Таке перебування спроможне відчутно посилити соціальну та 

міжетнічну напругу головним чином у великих містах. Саме з таких питань потрібно 

застосовувати сучасні соціальні технології з даною категорією, які уже апробовані іншими 

державами світу та наведені в даному дослідженню. 

9. Світовий досвід свідчить, що за допомогою іноваційних соціальних технологій можна 

вчасно вирішувати соціальні конфлікти, запобігати соціальній напрузі, блокувати ризиковані 

ситуації, приймати та впроваджувати оптимальні управлінські рішення тощо. Певні соціальні 

технології, що застосовуються у світовій практиці, вже застосовуються й в Україні, інші є 

перспективними, деякі викликають сумніви щодо впровадження тих чи інших способів, методів, 

заходів, а інші взагалі абсолютно неприйнятні для нашої країни. Для цього є низка причин: 

різний рівень економічного розвитку, умови життя, культурні традиції, відмінності менталітетів 

тощо. Потрібним є постійний аналіз критеріїв, за якими зарубіжні технології слід застосовувати 

до тієї чи іншої категорії, оскільки на різних етапах функціонування та розвитку українського 

суспільства та в різних регіонах неприйнятне може виявитися необхідним і навпаки. Це зможе 

значно підвищити можливості вирішення соціальних проблем, дозволить використовувати 

найоптимальніший досвід соціального захисту населення. 
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