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ВСТУП 

 

Відкладений попит на реформи в Україні загострює сприйняття суспільством 

проблем надання соціальних послуг, відсутність оперативної реакції на збільшення 

потреби у них, затримки в розвитку ринку надання послуг. Ситуація, що склалась в 

останні роки, посилює очікування значної трансформації у зв’язку з впровадженням в 

Україні реформування системи надання соціальних послуг. Шлях до європейської якості 

надання соціальних послуг лежить через створення рівних конкурентних умов для всіх 

надавачів послуг незалежно від форми власності, утвердження права клієнта на вибір 

надавача соціальних послуг залежно від якості їх надання, запровадження прозорої 

системи контролю якості наданих соціальних послуг та ефективності витрачених 

публічних коштів. 

Такі питання є індикатором стану впровадження реформ соціальних послуг. У 

пошуках відповіді на них за дорученням Міністерства соціальної політики України 

міжнародним благодійним фондом «Карітас України» було проведено щорічний аналіз 

ситуації, підготовлений за участю українського офісу міжнародного дослідницького 

агентства IFAK Institut, представлений в першій частині даного звіту. Аналіз був 

здійснений на основі статистичних даних щодо визначення потреб населення у 

соціальних послугах, які щорічно надаються відповідними  регіональними управліннями 

Міністерству соціальної політики (відповідно до наказу №28 МСП «Про затвердження 

порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у 

соціальних послугах» від 20.01.2014 року). В результаті аналітичного огляду 

статистичних даних за 2015 рік були охарактеризовані основні тенденції надання 

соціальних послуг представникам вразливих верств населення,  визначено рівень 

задоволення потреб населення в отриманні різних видів соціальних послуг, а також 

визначено перелік найбільш поширених послуг.  

З метою посилення складової незалежної оцінки стану справ, крім заявленого 

загального аналізу результатів визначення потреб населення у соціальних послугах, за 

ініціативи МБФ «Карітас України» було проведено дослідження особливостей надання 

представникам цільових аудиторій найбільш поширених соціальних послуг. 

Дослідження проводилося у формі опитування споживачів соціальних послуг, які є 

представниками незахищених верств населення, що опинилися в складних життєвих 

обставинах і не в змозі самостійно їх подолати (сім’ї з дітьми-сиротами та дітьми-

інвалідами; сім’ї та особи в складних життєвих обставинах; внутрішньо переміщені 

особи; особи похилого віку). В результаті реалізації дослідницького проекту надана 

характеристика особливостей отримання соціальних послуг в рамках співпраці з 

різними організаціями державної та недержавної форм власності, а також здійснена 

оцінка досвіду співпраці з зазначеними суб’єктами соціального обслуговування. Загальні 

результати цієї роботи представлені в другій частині даного звіту. 

Таким чином, накладаючи результат аналізу державного звіту та незалежного 

опитування отримувачів соціальних послуг, можна сказати наступне. 

Значна частина населення України усвідомлює потребу отримання саме якісних 

соціальних послуг. При цьому майже 93% потребуючих вимушені отримувати послуги 
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державної інфраструктури без гарантованого права вибору надавача в залежності від їх 

якості. Бюджетні установи, перебуваючи в залежності від застарілої моделі 

фінансування закладів, змушені нехтувати покращенням якості надання соціальних 

послуг та збільшенням, їх кількості притримуючись демотивуючих постатейних 

кошторисів. Такий стан справ породжує інертну систему, яка з року в рік показує ріст 

потреби у соціальних послугах на рівні не більш ніж 20%, підтвердженням є 2015 рік, де 

задоволення потреб зафіксовано на рівні 88%. Тому непоодинокими є приклади 

звітності, яка вказує , що такі послуги як підтримане проживання, соціальна адаптація, 

догляд, начебто на 100% задовольняють потребу населення. Водночас у порівнянні з 

даними незалежного дослідження – спостерігається різниця задоволення потреби 

населення в послугах догляду серед досліджуваних цільових аудиторій майже вдвічі. 

Отримані відмінності в даних державного та незалежного опитування щодо фактичних 

та потенційних отримувачів соціальних послуг, перевищують розміри допустимих 

похибок та вимагають негайного реагування. 

Без зміни існуючого підходу до визначення потреб населення у соціальних 

послугах впровадження нової моделі їх фінансування в Україні не буде ефективним, а 

тому не відбудеться трансформація загальної системи надання соціальних послуг. 

Предметом закупівлі повинна стати якісна послуга, потреба в якій буде поставати лише 

за наявності реального отримувача, і при умові дотримання надавачем соціальних 

послуг стандартів якості соціальних послуг. 

Перехід на нову систему повинен супроводжуватись не тільки якісним аналізом 

потреби та наданих послуг, а також якісним аналізом претензій населення до якості 

отриманих послуг. Такого аналізу, нажаль, не проводиться. 

Тому загальні підходи до змін в організації надання соціальних послуг повинні 

починатись з системної перебудови управління якістю соціальних послуг. Створення 

незалежних інституцій моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг з відповідними 

завданнями та повноваженнями передбачені державною Стратегією реформування 

системи надання соціальних послуг. Проведений аналіз може стати додатковим 

поштовхом до створення саме такої моніторингової системи, орієнтованої на 

покращення якості надання соціальних послуг в Україні. 

Розбудова системних змін безумовно повинна здійснюватися поступово і з 

врахуванням регіональних особливостей і контексту. В умовах адміністративної 

реформи в кожному регіоні важлива докорінна реорганізація системи надання 

соціальних послуг із попереднім вивченням результатів регіонального аналізу потреби 

населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах з 

безпосереднім залученням організацій громадянського суспільства, отримувачів 

соціальних послуг для створення та прийняття регіональної програми розвитку системи 

надання соціальних послуг відповідно до вимог Закону України «Про надання 

соціальних послуг». 

Відсутність системного підходу до перебудови ринку соціальних послуг, стримує 

розвиток інституту надання соціальних послуг недержавними операторами. В існуючих 

умовах це дає невтішний результат динаміки на рівні 7% недержавних надавачів 

соціальних послуг та ріст на три відсотки за 2016 р. згідно державних статистичних 

даних надання соціальних послуг, та 30-40% соціальних послуг отриманих через 

недержавних надавачів соціальних послуг за результатами незалежного дослідження.  
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Саме з цієї причини в Україні відсутня практика лобіювання паритетності 

відносин в основних підходах до організації надання соціальних послуг, притаманних 

сучасному світу, що є гарантією недопустимості ігнорування інтересів осіб, які 

потребують соціальні послуги.  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В 

УКРАЇНІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 

За оцінкою Державної служби статистики чисельність населення України в 

2015 р. становила близько 42 млн. осіб, з яких 54% склали особи жіночої статі (22,9 

млн.) та 46% - особи чоловічої статі (19,7 млн.).  

Відповідно до вікового поділу понад половину (60%) жителів України становлять 

особи працездатного віку1, 22% - особи похилого віку2, 18% діти віком до 18 років. При 

цьому згідно зі статево-віковим розподілом жителів України частка осіб працездатного 

віку дещо більша серед чоловіків, в той час як серед жінок спостерігається більша частка 

осіб похилого віку (Діагр.1.1).  

Діаграма 1.1. Статево-віковий розподіл населення України в 2015 році,% 

 

Загалом за роки незалежності в Україні спостерігається тенденція до депопуляції 

населення, яка, в першу чергу зумовлена зниженням рівня народжуваності та, водночас, 

зростанням рівня смертності. Так, за останнє десятиліття відмічається негативна 

динаміка коефіцієнту природнього приросту/скорочення чисельності населення 

України (Діагр. 1.2).  

  

                                                           
1 Особами працездатного віку вважаються повнолітні особи, які не досягли пенсійного віку: чоловіки віком до 60 років, жінки віком 
до 58 років. 
2 Особами пенсійного віку вважаються жителі, які досягли пенсійного віку: чоловіки віком 60 років і старше, жінки віком 58 років і 
старше. 

20 

63 

17 
16 

58 

26 
18 

60 

22 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Діти віком до 18 років Особи працездатного віку Особи похилого віку 

Чоловіки  Жінки Обидві статті 



 
 

8 
 

Діаграма 1.2. Динаміка змін коефіцієнту природного приросту/скорочення 

населення України, новонароджених на 1000 осіб наявного населення 

 

Впродовж 2015 року в Україні народилося 411,8 тис. дітей, з яких 48% склали дівчатка, 

52% - хлопчики. При цьому середня очікувана тривалість життя при народженні жінок 

становила 76 років, серед чоловіків – 66 років. Значна різниця у показниках за статтю 

спричинена тим, що смертність жінок нижча, аніж смертність чоловіків. Зокрема у 

вікових групах від 20 до 60 років смертність жінок приблизно утричі менша аніж 

смертність чоловіків (Діагр. 1.3).  

Діаграма 1.3. Розподіл померлих за віковими групами та статтю в 2015 році, 

тис. осіб 

 

Серед причин смерті як жінок так і чоловіків на першому та другому місці – 

хвороби системи кровообігу та новоутворення, на третьому у жінок – хвороби органів 

травлення, у чоловіків – зовнішні причини (Діагр. 1.4).  
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Діаграма 1.4. Розподіл померлих за причинами смерті та статтю в 2015 році, у % 

серед усіх померлих всередині вікової групи 

 

В цілому демографічна ситуації в Україні є критичною, про що, в першу чергу, 

свідчить відсутність природного приросту населення. За оцінками Державного комітету 

статистики основними причинами такої ситуації є зменшення рівня народжуваності та 

збільшення рівня смертності за рахунок погіршення здоров’я нації та низький рівень 

життя населення в умовах складної економічної ситуації в країні.  

З метою поліпшення умов життя жителів України одним із пріоритетних 

напрямків державної політики повинен бути розвиток соціального захисту населення. 

Створення національної системи соціального захисту населення в Україні було 

розпочато ще з моменту проголошення незалежності держави. Право кожного 

громадянина на соціальний захист гарантує стаття 46 Конституції України, згідно з 

якою це право реалізується за допомогою соціального забезпечення та соціальної 

допомоги через: матеріальне та пенсійне забезпечення, соціальну допомогу найбільш 

вразливим категоріям населення, матеріальну допомогу сім’ям з дітьми, пільги, 

соціальне обслуговування і т. д.  

В 2003 році Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про соціальні 

послуги»3, в якому було задекларовано перехід від моделі соціального захисту, яка 

базується на наданні соціальних послуг представникам незахищених верств населення. 

Проте практично реформування системи надання соціальних послуг в Україні було 

розпочато в 2012 році, прийняттям внесення змін в Закон та схваленням «Стратегії 

реформування системи надання соціальних послуг» розпорядженням КМУ від 08.08.2012 

№556-р, на виконання якої було затверджено більш 50 нормативно-правових актів. Це 

поклало початок створенню законодавчого підґрунтя рівних вимог для надавачів 

соціальних послуг державного та недержавного секторів на всіх рівнях. Перехідна 

модель надання застосовується вже декілька років у окремих областях, але не має 

широкого розповсюдження. 

Таким чином, надання соціальних послуг в більшості здійснюють соціальні 

працівники державних та недержавних організацій. До державного сектору входять 

суб’єкти, що надають соціальні послуги і знаходяться у державній або комунальній   

                                                           
3 Закон України «Про соціальні послуги», 2003, №45, ст.358 
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власності. До недержавного сектору належать громадські, благодійні, релігійні 

організації та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг.  

За результатами визначення потреб населення у соціальних послугах в 2015 році 

91% усіх соціальних послуг були надані організаціями державної/комунальної форми 

власності, 7% послуг – недержавними організаціями, 2% послуг – фізичними особами. 

Аналіз даних в динаміці в період за 2014-2015 рр. демонструє незначне зростання частки 

соціальних послуг наданих недержавними організаціями: з 4% в 2014 р. до 7% в 2015 р 

(Діагр. 1.5).  

Діаграма 1.5. Частка соціальних послуг, які були наданні різними суб'єктами 

соціального обслуговування в 2014-2015 рр., у % 

 

Виходячи з цього висновок невтішний – з одного боку державні установи 

практично залишаються монополістами у наданні соціальних послуг, і це не дає 

можливості розвитку конкурентної якості соціальних послуг, а з іншого боку – вказують 

на інертність недержавного сектору. Інструментарій, який повинен поставити в рівні 

умови державного та недержавного надавача соціальних послуг – не працює. 

Залишається бездієвою третя сторона, яка повинна прирівняти ці важелі – місцеві 

органи влади. Безумовно існують об’єктивні причини ситуації яка склалася: це і складне 

економічне становище країни, і незавершена реформа місцевого самоврядування. Проте 

ми бачимо, що в 2015 році 7% фактично наданих соціальних послуг були забезпечені 

надавачами недержавного сектору. Це демонструє, що завдяки об’єднанню зусиль всіх 

зацікавлених сторін позитивний результат може мати місце. 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ4 У 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ 

Згідно з даними отриманими в результаті визначення потреб населення у 

соціальних послугах в цілому у 2015 р. населення України потребувало отримання 

5112,4 тис. різних видів соціальних послуг, з яких фактично було надано 4476 тис. 

послуг (Діагр.2.1). Таким чином, потреби населення у соціальних послугах у звітному 

періоді були в цілому задоволені на 87%.   

                                                           
4 З аналізу виключені Донецька, Луганська області та АР Крим в зв’язку з ситуацією, яка склалася в зазначених регіонах починаючи з 2014 р. 

Також до аналізу не включена Одеська область, що спричинено відсутністю даних щодо визначення потреб жителів регіону у соціальних 

послугах, в зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів Одеської ОДА, які займаються питаннями соціального захисту населення.  
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Діаграма 2.1. Кількість послуг в цілому, отримання яких потребувало і які 

фактично отримувало населення України в 2014-2015 рр., тис. соціальних послуг 

 

У порівнянні з 2014 р. у 2015 р. відмічається зростання потреб українців в 

соціальних послугах на 6% (на 267,6 тис. соціальних послуг). Так, в 2014 р. населення 

України потребувало отримання 4844,8 тис. соціальних послуг, з яких фактично було 

надано 3937,8 тис. послуг (Діагр.2.1). Таким чином, в період 2014-2015 рр. 

спостерігається ріст показника задоволення потреб населення в отриманні соціальних 

послуг на 6%: з 81% в 2014 р. до 87% у 2015 р..  

В контексті регіональних особливостей потреб українців у соціальних послугах та 

рівня їх задоволення важливо зазначити, що найвищий рівень задоволення потреб 

населення у соціальних послугах зафіксований  у Київській області та м. Києві, а також 

у Полтавській та Чернівецькій областях – відповідний показник склав 100%. Окрім 

того високий рівень задоволення потреб населення у соціальних послугах відмічається у 

таких областях як: Закарпатська (98%), Рівненська (98%), Черкаська (97%), Івано-

Франківська (94%), Житомирська (93%), Львівська (93%), Харківська (90%) області 

(Додатки 1: Табл.1).  

Найнижчий рівень задоволення потреб населення у соціальних послугах в 2015 р. 

спостерігається серед потребуючого населення Вінницької (65%) та Миколаївської 

(58%) областей (Додатки 1: Табл.1). 

В цілому за період 2014-2015 рр. у більшості регіонів України відповідно до 

отриманих даних відмічається покращення роботи в напрямку задоволення потреб 

населення у соціальному обслуговуванні, про що свідчить збільшення показника 

охоплення потребуючого населення соціальними послугами. Зокрема найбільш помітно 

зазначений показник збільшився у Закарпатській (з 59% у 2014 р. до 98% у 2015 р.) та 

Черкаській областях (з 67% у 2014 р. до 97% у 2015 р.). При цьому викликає сумнів 

такий значний скачок росту наданих послуг, при практично незмінній інфраструктурі. 

Вважаємо, ця інформація повинна стати підставою для  відповідних фахівців для 

проведення більш глибокого аналізу регіональної ситуації. Проте в 3 областях України в 

період 2014-2015 рр. спостерігається зниження показника задоволення потреб 

населення у соціальних послугах. До таких областей належать: Миколаївська (з 87% у 

2014 р. до 58% у 2015 р.), Вінницька (з 80% у 2014 р. до 65% у 2015 р.), Запорізька (з 

79% у 2014 р. до 72% у 2015 р.) області (Додатки 1: Табл.1), що також потребує 

детального вивчення. 
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В контексті потреб населення в отриманні різних видів соціальних послуг та рівня 

їх задоволення варто зазначити, що у 2015 році до переліку послуг, отримання яких   
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найбільше потребували українці належали: догляд, соціальна профілактика, 

консультування, соціальна адаптація. При цьому в період 2014-2015 рр. перелік 

послуг, які були найбільше затребувані серед населення в цілому не змінювався.  

В 2015 р. потреби населення у різних видах соціальних послуг були забезпечені на 

високому рівні. Показник охоплення потребуючого населення різними видами 

соціальних послуг демонструє, що найкраще були задоволенні потреби населення у 

таких послугах як: соціальна реабілітація (97%), абілітація (95%), догляд (94%). В 

цілому за період 2014-2015 рр. спостерігається збільшення рівня задоволення потреб 

населення у всіх видах соціальних послуг, за виключенням влаштування до сімейних 

форм виховання, кризового та екстреного втручання, консультування (Діагр.2.2).  

Далі будуть більш детально розглянуті особливості потреб населення у різних 

видах соціальних послуг та рівень їх задоволення. 

Діаграма 2.2. Показник охоплення потребуючого населення різними видами 

соціальних послуг, у % 

 

2.1. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги консультування 

та рівень їх задоволення 

Протягом 2015 р. соціальна послуга консультування була найбільш затребуваною 

серед населення України. Чисельність потребуючих отримання вказаної послуги склала 

понад 1 млн. осіб (1024,1 тис.), з яких фактично отримали її 815,8 тис. осіб. Таким чином, 

показник задоволення потреб населення в отриманні послуги консультування в цілому 

по Україні склав 80% (Табл.2.1).  

  

100 97 95 94 90 90 
89 88 88 86 85 

81 81 81 80 82 
86 95 88 

72 
81 

95 

53 

80 
73 80 

68 65 

83 82 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

П
ід

тр
и

м
ан

е 
п

р
о

ж
и

ва
н

н
я 

С
о

ц
іа

л
ьн

а 
р

еа
б

іл
іт

ац
ія

 

А
б

іл
іт

ац
ія

 

Д
о

гл
яд

 

П
о

се
р

ед
н

и
ц

тв
о

 (
м

ед
іа

ц
ія

) 

С
о

ц
іа

л
ьн

а 
п

р
о

ф
іл

ак
ти

ка
 

В
л

аш
ту

ва
н

н
я 

д
о

 с
ім

ей
н

и
х 

ф
о

р
м

 в
и

хо
ва

н
н

я 

П
ал

іа
ти

вн
и

й
 д

о
гл

яд
  

С
о

ц
іа

л
ьн

а 
ад

ап
та

ц
ія

 

С
о

ц
іа

л
ьн

а 
ін

те
гр

ац
ія

 т
а 

р
еі

н
те

гр
ац

ія
 

П
р

ед
ст

ав
н

и
ц

тв
о

 ін
те

р
ес

ів
 

Н
ад

ан
н

я 
п

р
и

ту
л

ку
 

С
о

ц
іа

л
ьн

и
й

 с
уп

р
о

ві
д

/п
ат

р
о

н
аж

 

К
р

и
зо

ве
 т

а 
ек

ст
р

ен
н

е 
вт

р
уч

ан
н

я 

К
о

н
су

л
ьт

ув
ан

н
я 

2015 рік 2014 рік 



 
 

14 
 

Таблиця 2.1. Особливості потреб населення в отриманні послуги 

консультування та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА РІВЕНЬ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги соціальної 
профілактики 

1024,1 тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги соціальної 
профілактики 

815,8 тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 80% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ  В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 889 тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
9% 

 (73,2 тис. осіб) 

Категорією населення, представники якої є основними реципієнтами послуги 

консультування, виступають особи похилого віку, частка яких склала половину (51%) 

усіх фактичних отримувачів послуги консультування в 2015 р. Другою за чисельністю 

категорією населення серед фактичних отримувачів послуги консультування є інваліди, 

частка яких склала 28% (Додатки 1: Табл.3). 

За результатами визначення потреб населення у соціальних послугах на кінець 

звітного періоду чисельність потенційних отримувачів послуги консультування 

нараховувала 889 тис. осіб. Зважаючи на це, очікуваний приріст фактичних отримувачів 

зазначеної соціальної послуги в наступному періоді склав 9% -  72,3 тис. осіб (Табл.2.1).  

В результаті порівняння даних в динаміці за 2014-2015 рр. в цілому  зроблені 

наступні висновки (Діагр.2.3): 

1) в період 2014-2015 рр. спостерігається збільшення потреб населення в отриманні 

послуги консультування – за рік чисельність тих, хто потребував отримання 

зазначеної послуги збільшилась на 199,2 тис. осіб (з 824,9 тис. в 2014 р. до 1024,1 

тис. в 2015 р.).  

2) не зважаючи на значне зростання потреб населення в послузі консультування, 

показник задоволення цих потреб в період 2014-2015 рр., залишався практично на 

тому ж рівні (82% та 80% відповідно). 

 

Діаграма 2.3. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги консультування в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 
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2.2. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги догляду та 

рівень їх задоволення 

Протягом 2015 р. чисельність потребуючих отримання соціальної послуги 

догляду нараховувала 940 тис. осіб, з яких фактично зазначену послугу отримували 

879,1 тис. осіб. Відповідно показник задоволення потреб населення у послузі догляду в 

цілому по Україні склав 94% (Табл. 2.2).  

Таблиця 2.2. Особливості потреб населення в отриманні послуги догляду та рівень їх 

задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ ДОГЛЯДУ ТА РІВЕНЬ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги догляду 940 тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги догляду 879,1 тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги, % 94% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ ДОГЛЯДУ  В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 888 тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
1% 

 (8,9 тис. осіб) 

Основними реципієнтами послуги догляду були в 2015 р. були особи похилого 

віку, які склали більше половини (64%) фактичних отримувачів послуги догляду 

(Додатки 1: Табл.4). 

Згідно з результатами визначення потреб населення у соціальних послугах на 

кінець звітного періоду чисельність потенційних отримувачів послуги догляду 

нараховувала 888 тис. осіб. Таким чином, в наступному періоді надання соціальних 

послуг очікувалось зростання фактичних отримувачів послуги догляду лише на 1% – на 

8,9 тис. осіб (Табл. 2.4).  

Порівняння даних в динаміці за період 2014-2015 рр. в цілому демонструє 

(Діагр.2.4):  

1) зростання потреб населення в отриманні послуги догляду: чисельність, тих хто 

потребував зазначеної соціальної послуги, збільшилась  на 112,7 тис. осіб (879,1 

тис. в 2014 р. до 940 тис. в 2015 р.). 

2) незначне зростання показника задоволення потреб населення в отриманні 

послуги догляду – з 88% у 2014 р. до 94% у 2015 р..   

Діаграма 2.4. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги догляду в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 
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2.3. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги соціальної 

профілактики та рівень їх задоволення 

В 2015 р. потреба в отримані послуги соціальної профілактики була заявлена 

серед 694,7 тис. українців. При цьому фактично зазначена послуга була надана для 623,1 

тис. осіб. Таким чином показник задоволення потреб населення в заходах соціальної 

профілактики в цілому по Україні склав 90% (Табл. 2.3).  

Таблиця 2.3. Особливості потреб населення в отриманні послуги соціальної 

профілактики та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА РІВЕНЬ ЇХ 
ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги соціальної профілактики 694,7  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги соціальної профілактики 623,1  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 90% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В НАСТУПНОМУ 
ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги  670,8  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
8% 

 (47,7 тис. осіб) 

 
Основною категорією населення, представникам якої надавалася послуга 

соціальної профілактики, у 2015 р. були особи у складних життєвих обставинах, які 

склали 38% усіх фактичних отримувачів зазначеної послуги. Окрім того значну частку 

серед фактичних отримувачів послуги соціальної профілактики склали особи похилого 

віку та інваліди – 19% та 18% відповідно (Додатки 1: Табл.5). 

Згідно з даними, отриманими в результаті визначення потреб населення у 

соціальних послугах, в кінці 2015 р. чисельність потенційних отримувачів послуги 

соціальної профілактики склала 670,8 тис. осіб. Таким чином в наступному періоді 

надання соціальних послуг очікувалось збільшення фактичних отримувачів послуги 

соціальної профілактики на 8% – на 47,7 тис. осіб (Табл.2.3).  

В результаті порівняння даних в динаміці за 2014 р. та 2015 р. в цілому зроблені 

наступні висновки (Діагр.2.5.):  

1) в період 2014-2015 рр. спостерігається зменшення потреби в заходах соціальної 

профілактики – в 2015 р. чисельність тих, хто потребував отримання зазначеної 

послуги зменшилась на 156,9 осіб (з 851,6 тис. в 2014 р. до 694,7 тис. в 2015 р.).  

2) при зменшені потреб в отриманні послуги соціальної профілактики в період 2014-

2015 рр., спостерігається зростання показника задоволення потреб в її отриманні 

на 9% (з 81% в 2014 р. до 90% в 2015 р.) (Додатки 1: Табл.2). 

3) Зменшення показника потреби послуги соціальної профілактики при загальному 

рості потреби у наданні соціальних послуг ставить у протиріччя загальні підходи, 

тому що саме послуга соціальної профілактики повинна здійснювати превентивні 

заходи попадання осіб в складні життєві обставини.  
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4)  

Діаграма 2.5. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів послуги 

соціальної профілактики в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.4. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги соціальної 

адаптації та рівень їх задоволення 

Отримання послуги соціальної адаптації в 2015 році потребували 679,8 тис. осіб, 

серед яких фактично послуга була надана для 597,3 тис. потребуючих. Відповідно 

показник задоволення потреб населення в отримані даної соціальної послуги в цілому 

по Україні склав 88% (Табл.2.4).  

Таблиця 2.4. Особливості потреб населення в отриманні послуги соціальної 

адаптації та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА РІВЕНЬ ЇХ 
ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги соціальної адаптації 679,9  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги соціальної адаптації 597,3  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 88% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В НАСТУПНОМУ 
ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 671,4  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
12% 

 (74,1 тис. осіб) 

В якості основних реципієнтів послуги соціальної адаптації виділяються особи 

похилого віку, частка яких в 2015 р. склала 57% серед усіх фактичних отримувачів 

зазначеної соціальної послуги (Додатки 1: Табл.6). 

За результатами визначення потреб населення у соціальних послугах чисельність 

потенційних отримувачів соціальних послуг на кінець 2015 року нараховувала 671,4 тис. 

осіб. Таким чином, в наступному періоді надання соціальних послуг очікувався приріст 

фактичних отримувачів послуги соціальної адаптації на рівні 12%  – 74,1 тис. осіб 

(Табл.2.4). 

Порівняння даних в динаміці за період 2014-2015 рр. в цілому демонструє 

(Діагр.2.6):  

1) зменшення потреб населення в заходах соціальної адаптації, про що свідчить 

зменшення чисельності потребуючих зазначеної послуги на 39,5 тис. осіб (з 719,4 

тис. в 2014 р. до 679,9 тис. в 2015 р.).  
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2) при зменшенні потреб населення в отриманні послуги соціальної адаптації 

спостерігається ріст показника задоволення потреб населення в її отриманні – з 

80% у 2014 р. до 88% у 2015 р (Додатки 1: Табл.2). 

Діаграма 2.6. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів послуги 

соціальної адаптації в 2014-2015 рр., тис. осіб/ % 

 

 

2.5. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги представництва 

інтересів та рівень їх задоволення 

Чисельність потребуючих отримання послуги представництва інтересів в 2015 р. 

склала 490,9 тис. осіб/сімей, з них фактично отримували послугу 416,7 тис.. Показник 

задоволення потреб населення у послузі представництва інтересів в цілому по Україні 

склав 85% (Табл.2.5).  

Таблиця 2.5. Особливості потреб населення в отриманні послуги 

представництва інтересів та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ТА РІВЕНЬ ЇХ 
ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги представництва інтересів 490,9  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги представництва інтересів 416,7  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 85% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ В НАСТУПНОМУ 
ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 452,3  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
9% 

 (35,6 тис. осіб) 

Серед усіх фактичних отримувачів послуги представництва інтересів виділяється 

дві категорії населення, які в 2015 р. були основними реципієнтами послуги 

представництва інтересів. Першою з них є особи похилого віку, частка яких склала 

близько третини (30%) усіх фактичних отримувачів зазначеної послуги, другою -  

інваліди, частка яких склала 26% (Додаток 1: Табл.7). 

Відповідно до отриманих даних щодо визначення потреб населення у соціальних 

послугах потенційні отримувачі послуги представництва інтересів на кінець 2015 р. 

нараховували 452,3 тис. Таким чином, в наступному періоді надання соціальних послуг   
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очікувався приріст фактичних отримувачів зазначеної послуги на рівні 9% – 35,6 тис. 

осіб (Табл.2.5.). 

Аналіз даних в динаміці за період 2014-2015 рр. в цілому демонструє (Діагр.12):  

1) зростання потреб населення у послузі представництва інтересів – чисельність 

потребуючих зазначеної послуги в 2015 р. зросла на 59,3 тис. осіб (з 431,6 тис. в 

2014 р. до 490,9 тис. в 2015 р.).  

2) незначне зростання показника задоволення потреб населення у послузі 

представництва інтересів – з 80% у 2014 р. до 85% у 2015 р. (Додаток 1: Табл.2). 

Діаграма 2.7. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги представництва інтересів в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.6. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги соціального 

супроводу/патронажу та рівень їх задоволення 

Протягом 2015 р. отримання послуги соціального супроводу/патронажу 

потребували 298,3 тис. осіб/сімей, серед яких фактично отримали послугу 240,6 тис. 

отримувачів. Показник задоволення потреб населення  в отриманні послуги соціального 

супроводу/патронажу в цілому по Україні склав 81% (Табл.2.6). 

Таблиця 2.6. Особливості потреб населення в отриманні послуги соціального 

супроводу  та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ/ПАТРОНАЖУ ТА 
РІВЕНЬ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги соціального 
супроводу/патронажу 

298,3 тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги соціального 
супроводу/патронажу 240,7 тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 81% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ/ПАТРОНАЖУ В 
НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 309  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
28% 

 (68,3 тис. осіб) 

В якості категорій населення, які в 2015 р. були основними реципієнтами послуги 

соціального супроводу/патронажу виділяються: інваліди, чисельність яких становить   
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40% серед усіх фактичних отримувачів зазначеної послуги, а також сім’ї  в складних 

життєвих обставинах, чисельність яких склала 38% (Додаток 1: Табл.8). 

Відповідно до отриманих даних чисельність потенційних отримувачів послуги 

соціального супроводу/патронажу на кінець звітного періоду склала 309 тис. осіб/сімей. 

Очікуваний приріст фактичних отримувачів послуги соціального супроводу/патронажу 

на наступний період надання соціальних послуг склав 28% – 68,3 тис. отримувачів 

(Табл.2.6). 

По результатам аналізу даних в динаміці за період 2014-2015 рр. зроблені 

наступні висновки (Діагр.2.8):  

1) відмічається незначне зростання потреб населення в послузі соціального 

супроводу/патронажу – чисельність потребуючих отримання даної послуги в 

2015 р. збільшилась на  12,2 тис. осіб/сімей (з 286,1 тис. в 2014 р. до 298,3 тис. в 

2015 р.). 

2) в період 2014-2015 рр. зафіксовано значне зростання показника задоволення 

потреб населення в отриманні послуги соціального супроводу/патронажу – з 65% 

до 81% відповідно (Додаток 1: Табл.2). 

Діаграма 2.8. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів послуги 

соціального супроводу/патронажу в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.7. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги абілітації та 

рівень їх задоволення 

Протягом 2015 року потреба у послузі абілітації була заявлена серед 244,6 тис, 

при цьому фактичні отримувачі послуги нараховували 233,5 тис. осіб. Показник 

задоволення потреб населення у послузі абілітації в цілому по Україні склав 95% 

(Табл.2.7). 

Таблиця 2.7. Особливості потреб населення в отриманні послуги абілітації  та 

рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ АБІЛІТАЦІЇ ТА РІВЕНЬ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги абілітації 244,6  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги абілітації 233,5 тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 95% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ АБІЛІТАЦІЇ В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 250  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 7% 
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Категорією населення, представники якої є найбільш чисельними серед 

фактичних отримувачів послуги абілітації, є інваліди, частка яких склала 56%. Другою за 

чисельність категорією населення, представники якої отримували послугу абілітації, є 

особи з психічними захворюваннями – 31% серед усіх фактичних отримувачів 

зазначеної послуги (Додаток 1: Табл.9). 

Згідно з отриманими даними чисельність потенційних отримувачів послуги 

абілітації на кінець звітного періоду (2015 р.) становила 250 тис. осіб. Відповідно 

очікуваний приріст фактичних отримувачів зазначеної послуги в наступному періоді 

надання соціальних послуг склав 7%  (16,5 тис. осіб) (Табл.2.7). 

В рамках порівняння даних в динаміці за період 2014-2015 рр. в цілому 
відмічається наступне (Діагр. 2.9):  

1) збільшення потреб населення в отриманні послуги абілітації – чисельність 
потребуючих в 2015 р. зросла на 43,5 тис. осіб (з 201,1 тис. в 2014 р. до 244,6 тис. в 
2015 р.).  

2) показник задоволення потреб населення у послузі абілітації в період 2014-2015 
рр. залишався на однаковому рівні (95%) (Додаток 1: Табл.2). 

Діаграма 2.9.  Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги абілітації в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.8. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги посередництва 
та рівень їх задоволення 

В 2015 р. отримання послуги посередництва потребували 206,1 тис. осіб/сімей, з 

яких фактично отримували її 185,5 тис. Таким чином показник задоволення потреб 

населення у послузі посередництва в 2015 р. в цілому по Україні склав 90% (Табл.2.8). 

Таблиця 2.8. Особливості потреб населення в отриманні послуги посередництва  

та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА РІВЕНЬ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги посередництва (медіації) 206,1 тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги посередництва (медіації) 185,6  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 90% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ ПОСЕРЕДНИЦТВА В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 193,3  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
4% 

 (7,7 тис. осіб) 

201,1 

244,6 

191,4 

233,5 

95 95 

1 

11 

21 

31 

41 

51 

61 

71 

81 

91 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2014 рік 2015 рік 

Чисельність потребуючих отримання послуги, тис. осіб 
Чисельність фактичних отримувачів послуги, тис. осіб 
Показник охоплення населення послугою, % 



 
 

23 
 

Основними реципієнтами послуги посередництва в 2015 році були бездомні 

особи, чисельність яких склала 41% серед усіх фактичних отримувачів зазначеної 

послуги. Також варто зазначити, що приблизно кожен п’ятий (19%) отримувач послуги 

посередництва був особою з психічними захворюваннями (Додаток 1: Табл.10). 

На кінець звітного періоду чисельність потенційних отримувачів послуги 

посередництва нараховувала 193,3 тис. осіб/сімей. Таким чином очікуваний приріст 

фактичних отримувачів послуги посередництва в наступний період надання соціальних 

послуг склав 4%  – 7,7 тис. отримувачів (Табл.2.8). 

Аналіз даних в динаміці за період 2014-2015 рр. демонструє (Діагр.2.10):  

1) збільшення потреб населення у послузі посередництва – чисельність 

потребуючих отримання зазначеної послуги збільшилась на 84,1 тис. осіб/сімей (з 

122 тис. в 2014 р.  до 206,1 тис. в 2015 р.).  

2) разом з зростання потреби в послузі посередництва, в 2015 р. спостерігається 

зростання показника задоволення потреб населення в даній послузі на 18% - з 

72% до 90% відповідно (Додаток 1: Табл.2). 

3) Потребує додаткового вивчення значне (більш ніж в 2 рази) зменшення фактично 

наданої послуги та її потреби, при тому що в країні у зв’язку з подіями на Сході 

майже 1.5 мільйона осіб є внутрішньо переміщеними. 

Діаграма 2.10.  Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги посередництва в 2014-2015 рр., тис.осіб/% 

 

 
2.9. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги соціальної 

реабілітації  та рівень їх задоволення 

Протягом 2015 р. потреба в отримані послуги соціальної реабілітації була 

заявлена серед 128,3 тис. осіб, з яких фактично послугу отримали 123,8 тис. осіб. Таким 

чином рівень задоволення потреб населення в отриманні послуги соціальної реабілітації 

в цілому по Україні склав 97% (Табл.2.9).   
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Таблиця 2.9. Особливості потреб населення в отриманні послуги соціальної 

реабілітації  та рівень їх задоволення: основні показники 
ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА РІВЕНЬ ЇХ 

ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги соціальної реабілітації 128,3  тис. осіб 
Чисельність фактичних отримувачів  послуги соціальної реабілітації 123,9  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 97% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В НАСТУПНОМУ 
ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 149,8  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
21% 

 (25,9 тис. осіб) 

 
Основними реципієнтами послуги соціальної реабілітації в 2015 році були особи 

похилого віку, частка яких склала 59% від усіх фактичних отримувачів зазначеної 

соціальної послуги. Окрім того кожен четвертий (25%) отримувач послуги соціальної 

реабілітації належав до категорії дітей у складних життєвих обставинах (Додаток 1: 

Табл.11).  

На кінець 2015 року чисельність потенційних отримувачів послуг соціальної 

реабілітації нараховувала 149,8 тис. осіб. Відповідно очікуваний приріст фактичних 

отримувачів послуги соціальної реабілітації в наступному періоді надання соціальних 

послуг складає 21% - 25,9 тис. осіб (Табл.2.9). Аналіз даних в динаміці за період 2014-

2015 рр. демонструє наступне (Діагр. 2.10): 

1) зменшення потреб населення в заходах соціальної реабілітації – чисельність 

потребуючих зазначеної соціальної послуги зменшилась на 54,4 тис. осіб (з 182,7 

тис. в 2014 р. до 128,3 тис. в 2015 р.).  

2) поряд зі зменшенням потреб населення в отриманні послуги соціальної 

реабілітації, в 2015 р. спостерігається ріст показника задоволення потреб 

населення в отриманні даної соціальної послуги на 11% - з 86% до 97%  (Додаток 

1: Табл.2).  

Діаграма 2.10. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів послуги 

соціальної реабілітації в 2014-2015 рр., тис.осіб/% 
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2.10. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги паліативного 

догляду та рівень їх задоволення 

У 2015 році отримання послуги паліативного догляду потребували 94,7 тис. осіб, 

фактично отримували дану послугу 83,6 тис. осіб. Показник задоволення потреб 

населення у паліативному догляді в цілому по Україні склав 88% (Табл.2.10). 

Таблиця 2.10. Особливості потреб населення в отриманні послуги паліативного 

догляду та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ ПАЛІАТИВНОГО ДОГЛЯДУ ТА РІВЕНЬ ЇХ 
ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги паліативного догляду 94,8  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги паліативного догляду 83,7  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 88% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ ПАЛІАТИВНОГО ДОГЛЯДУ В НАСТУПНОМУ 
ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 105,4  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
26% 

 (21,7 тис. осіб) 

Відмічається, що представники усіх категорій населення, які можуть отримувати 

послугу паліативного догляду, приблизно рівномірно розподілені серед фактичних 

отримувачів зазначеної соціальної послуги. Так, особи похилого віку склали 35% 

фактичних отримувачів паліативного догляду, особи, потребуючі паліативної допомоги, 

– 33%, інваліди – 32% (Додаток 1: Табл.12). 

Згідно з даними,  отриманими в результаті визначення потреб населення в 

соціальних послугах, чисельність потенційних отримувачів послуги паліативного 

догляду на кінець 2015 р. нараховувала 105,3 тис. осіб. Отже, в наступному періоді 

очікувалось зростання чисельності осіб фактично отримуючих  вказаної послуги на 26% 

- на 21,7 тис. осіб (Табл.2.10). 

В результаті порівняння даних в динаміці за 2014-2015 рр. в цілому відмічається 

наступне (Діагр. 2.11):  

1) порівняно з 2014 роком, у 2015 році кількість осіб, які потребували послуги 

паліативного догляду, збільшилася на 12,4 тис. осіб (з 82,3 тис. осіб до 94,7 тис. 

відповідно).  

2) зафіксовано зростання показника задоволення потреб населення в отриманні 

паліативного догляду на 35%: з 53% в 2014 р.  до 88% в 2015 р.) (Додаток 1: 

Табл.2). 

3) Демографічна ситуація, загальний стан здоров’я населення України ставлять під 

сумнів об’єктивність розрахунків ситуації в зменшенні потреби паліативного 

догляду. 
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Діаграма 2.11. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги паліативного догляду в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.11. Особливості потреб населення в отриманні послуги соціальної інтеграції та 

реінтеграції та рівень їх задоволення 

За даними 2015 року, послугу соціальної інтеграції та реінтеграції потребувало 

82,6 тис. осіб, з яких фактично отримували послугу 71,3 тис. осіб. Показник задоволення 

потреб населення у послузі соціальної інтеграції та реінтеграції в цілому по Україні 

склав 86% (Табл.2.11). 

Таблиця 2.11. Особливості потреб населення в отриманні послуги соціальної 

інтеграції та реінтеграції та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА 
РІВЕНЬ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги соціальної інтеграції та 
реінтеграції 

82,6  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги соціальної інтеграції та 
реінтеграції 

71,3  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 86% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ В 
НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 111,9  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
57% 

 (40,6 тис. осіб) 

 
Основними реципієнтами послуги соціальної інтеграції та реінтеграції є 

представники таких категорій населення як біженці та особи з проблемами вживання 

психоактивних речовин – 40% та 35% відповідно серед усіх фактичних отримувачів 

зазначеної послуги (Додаток 1: Табл.13). 

  За результатами визначення потреб населення у соціальних послугах 

чисельність потенційних отримувачів послуги соціальної інтеграції та реінтеграції в 

кінці 2015 р. становила 111,9 тис. осіб. Таким чином, у наступному періоді надання 

соціальних послуг очікувалось зростання чисельності фактичних отримувачів 

зазначеної послуги на 40,6 тис. осіб - на 57% (Табл.2.11). 

Порівняння даних в динаміці за період 2014-2015 рр. демонструє наступне 

(Діагр.2.12):   
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1) зменшення потреб населення у послузі  соціальної інтеграції та реінтеграції – 

чисельність потребуючих послуги зменшилася на 9,9 тис. осіб (з 92,6 тис. в 2014 р. 

до 82,6 тис. в 2015 р.). 

2) зростання показника задоволення потреб населення в отриманні послуги 

соціальної інтеграції та реінтеграції на 14% (з 73% до 86 %) (Додаток 1: Табл.2). 

Діаграма 2.12 Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів послуги 

соціальної інтеграції та реінтеграції  в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.12. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги підтриманого 

проживання та рівень їх задоволення 

Протягом 2015 року кількість потребуючих соціальної послуги підтриманого 

проживання склала 70,6 тис. осіб, серед яких кожен фактично отримував вказану 

послугу. Таким чином, показник задоволення потреб населення в отримані даної 

послуги в цілому по Україні становить 100% (Табл.2.12). 

Таблиця 2.12. Особливості потреб населення в отриманні послуги підтриманого 

проживання та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ ПІДТРИМАНОГО ПРОЖИВАННЯ ТА РІВЕНЬ ЇХ 
ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги підтриманого проживання 70,6  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги підтриманого проживання 72,4  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 100% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ ПІДТРИМАНОГО ПРОЖИВАННЯ  В 
НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 97,5  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
35% 

 (25,1 тис. осіб) 

Основною категорією населення, представники якої отримують послугу 

підтриманого проживання, є особи похилого віку, відсоток яких в 2015 р. складав 81% 

серед усіх фактичних отримувачів зазначеної послуги (Додаток 1: Табл.14). 

За даними, отриманими в результаті визначення потреб населення у соціальних 

послугах, чисельність потенційних отримувачів послуги підтриманого проживання на 

кінець 2015 р. склала  97,5 тис. осіб. Отже у наступному періоді надання соціальних 

послуг очікувався приріст отримувачів зазначеної послуги на рівні 35% - 25,1 тис. осіб 

(Табл.2.12).   
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Аналіз даних в динаміці за період 2014-2015 рр. демонструє наступне (Діагр. 2.13):  

1) зростання кількості потребуючих послуги підтриманого проживання на 11,2 тис. 

осіб. (з 59,4 тис. в 2014 р. до 70,6 тис. в 2015 р.).  

2) зростання показника задоволення потреб населення у послузі підтриманого 

проживання на 18% (з 82% до 100%) (Додаток 1: Табл.2).  

Діаграма 2.13. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги підтриманого проживання в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.13. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги влаштування 

до сімейних форм виховання та рівень їх задоволення 

У 2015 році чисельність потребуючих отримання послуг з влаштування до 

сімейних форм виховання нараховувала 68,6 тис. осіб, при цьому фактично отримували 

послугу – 61,2 тис. осіб. Показник задоволення потреб населення в отриманні даної 

послуги в цілому по Україні склав  89% (Табл.2.13).  

Таблиця 2.13. Особливості потреб населення в отриманні послуги влаштування 

до сімейних форм виховання та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ ВЛАШТУВАННЯ ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ 
ВИХОВАННЯ ТА РІВЕНЬ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги влаштування до сімейних 
форм виховання 

68,6  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги влаштування до сімейних 
форм виховання 

61,2  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 89% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ ВЛАШТУВАННЯ ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ 
ВИХОВАННЯ В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 59,4  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
-3% 

 (-1,8 тис. осіб) 

Основними реципієнтами послуги влаштування до сімейних форм виховання є: 

діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, чисельність яких склала 35% 

серед усіх фактичних отримувачів зазначеної послуги; діти у складних життєвих 

обставинах, частка яких становить 32%; діти під опікою/піклуванням, які становлять 

30% отримувачів послуги влаштування до сімейних форм виховання (Додаток 1: 

Табл.15). 
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За даними, які були отримані в результаті визначення потреб населення в 

соціальних послугах, чисельність потенційних отримувачів послуги влаштування до 

сімейних форм виховання в кінці 2015 р. склала 59,4 тис. осіб. Таким чином у наступному   
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періоді очікувалось зменшення чисельності фактичних отримувачів даної послуги на  

3%. - 1,8 тис. осіб (Табл.2.13). 

При порівнянні даних 2014 р. та 2015 р. в цілому відмічається (Діагр. 2.14):  

1) зменшення чисельності потребуючих отриманні послуги влаштування до 

сімейних форм виховання на 16,1 тис. осіб (з 84,8 тис. в 2014 р. до 68,6 тис. в 2015 

р.).  

2) незначне зменшення показника задоволення потреб населення в отриманні 

зазначеної соціальної послуги з 95% до 89% (Додаток 1: Табл.2). 

Діаграма 2.14. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги влаштування до сімейних форм виховання в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.14. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги кризового та 

екстреного втручання та рівень їх задоволення 

Станом на 2015 рік, чисельність населення, яка потребує послуги кризового та 

екстреного втручання, становить 58,2 тис. осіб, 46,9 тис. з яких фактично отримують 

послугу. Отже, показник задоволення потреб населення в отриманні зазначеної послуги 

в цілому по Україні  склав 81% (Табл.2.14).  

Таблиця 2.14. Особливості потреб населення в отриманні послуги кризового та 

екстреного втручання та рівень їх задоволення: основні показники 
ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ КРИЗОВОГО ТА ЕКСТРЕНОГО ВТРУЧАННЯ ТА 

РІВЕНЬ ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги кризового та екстреного 
втручання 

58,2  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги кризового та екстреного 
втручання 

46,9  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 81% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ КРИЗОВОГО ТА ЕКСТРЕНОГО ВТРУЧАННЯ В 
НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 56,2  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
20% 

 (9,3 тис. осіб) 

Категорією населення, представники якої склали більшу частку фактичних 

отримувачів послуги кризового та екстреного втручання, є діти в складних життєвих 

обставинах (65%). Також приблизно третину (29%) фактичних отримувачів даної 

соціальної послуги склали особи, які протягом доби пережили травматичну подію, були 

свідками насильства в сім'ї чи зазнали його (Додаток 1: Табл.16).  
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За результатами визначення потреб населення чисельність потенційних 

отримувачів послуги кризового та екстреного втручання на кінець 2015 р. склала 56,2 

тис. осіб.  Отже у наступному періоді надання соціальних послуг очікувався ріст 

чисельності фактичних отримувачів зазначеної послуги на 20%  - 9,3 тис. осіб (Табл.2.14). 

Аналіз даних в динаміці за період 2014-2015 рр. в цілому демонструє наступе 

(Діагр. 2.15):  

1) в зазначений період чисельність потребуючих  послуги кризового та екстреного 

втручання зменшилася на 3,7 тис. осіб (з 61,9 тис. в 2014 р. до 58,2 тис. в 2015 р.).  

2) показник задоволення потреб населення в послузі кризового та екстреного 

втручання в період 2014-2015 рр., залишався практично на одному рівні (83% та 

81% відповідно) (Додаток 1: Табл.2). 

Діаграма 2.15. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги кризового та екстреного втручання в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

2.15. Особливості потреб населення в отриманні соціальної послуги надання 

притулку та рівень їх задоволення 

У 2015 році чисельність потребуючих послуги надання притулку нараховувала 

30,7 тис. осіб, з яких фактичними отримувачами послуги були 24,8 тис. осіб. Таким 

чином рівень задоволення потреб населення в отримані послуги в цілому по Україні 

склав 81% (Табл.2.15). 

Таблиця 2.15. Особливості потреб населення в отриманні послуги надання 

притулку та рівень їх задоволення: основні показники 

ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ОТРИМАННІ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ПРИТУЛКУ ТА РІВЕНЬ ЇХ 
ЗАДОВОЛЕННЯ 

Чисельність потребуючих отримання  послуги кризового та екстреного 
втручання 

30,7  тис. осіб 

Чисельність фактичних отримувачів  послуги кризового та екстреного 
втручання 

24,8  тис. осіб 

Показник задоволення потреб в отриманні послуги 81% 

ОЧІКУВАНИЙ ПРИРІСТ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ НАДАННЯ ПРИТУЛКУ В НАСТУПНОМУ 
ПЕРІОДІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Чисельність потенційних отримувачів послуги 44,3  тис. осіб 

Показник очікуваного приросту фактичних отримувачів послуги 
79% 

 (19,5 тис. осіб) 
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Категорія населення, представники якої є основними реципієнтами послуги 

надання притулку, – біженці, які склали 55% серед усіх фактичних отримувачів 

зазначеної   
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послуги. Приблизно кожен четвертий (26%) отримувач послуги надання притулку є 

бездомною особою (Додаток 1: Табл.2). 

За результатами визначення потреб населення у соціальних послугах кількість 

потенційних отримувачів послуги надання притулку на кінець 2015 р. становила 44,3 

тис. осіб. Таким чином у наступному періоді надання соціальних послуг очікувався ріст 

фактичних отримувачів послуги надання притулку на 78% - 19,5 тис. осіб. 

Порівняння даних в динаміці за період 2014-2015 рр. демонструє (Діагр 2.16): 

1) зростання чисельності населення, яке потребувало отримання послуги надання 

притулку на 13,6 тис. осіб (з 17,1 тис. в 2014 р. до 30,7 тис. в 2015 р.) 

2) зростання показника задоволення потреб населення в отриманні зазначеної 

послуги на 13% (з 68% до 81%) (Додаток 1: Табл.2) 

3) зростання показника фактично наданих послуг більш ніж вдвічі. 

Діаграма 2.16. Чисельність потребуючих та фактичних отримувачів соціальної 

послуги надання притулку в 2014-2015 рр., тис. осіб/% 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОТРЕБ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ 

АУДИТОРІЙ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Система соціального обслуговування населення України передбачає надання 

розглянутих вище соціальних послуг представникам незахищених верств населення, які 

перебувають у складній життєвій ситуації і не в змозі самостійно її вирішити. В рамках 

визначення потреб населення у соціальних послугах відокремлюється 25 соціальних 

груп, які умовно можна поділити на три цільові аудиторії соціального обслуговування: 

1) діти (в т. ч. дитячі будинки сімейного типу); 2) особи/сім’ї які перебувають в складних 

життєвих обставинах (в т. ч. інваліди, особи з проблемами ВІЛ/СНІД, вживання 

психоактивних речовин, прийомні сім’ї і т. д.); 3) особи похилого віку (Додаток 1: 

Табл.18).  

Як зазначалося раніше, в 2015 р. населенню України в цілому було надано 4476 

тис. соціальних послуг, серед яких понад половину склали послуги, надані сім’ям/особам 

в складних життєвих обставинах (54%), більше третини – послуги, надані особам 

похилого віку (39%), і 7% склали соціальні послуги, надані дітям (Діагр. 3.1).    
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Діаграма 3.1. Розподіл соціальних послуг, наданих у 2015 р., у розрізі цільових 

аудиторій, %

 

Серед представників  цільової аудиторії сімей/осіб в складних життєвих 

обставинах в 2015 році була заявлена потреба в отримані 2852,1 тис. різних видів 

соціальних послуг, з яких було надано 2434,2 тис. послуг. Особи похилого віку 

потребували отримання 1916,2 тис. соціальних послуг, з яких фактично було надано 

1749,4 тис. послуг. Кількість соціальних послуг, отримання яких в 2015 р. потребували 

діти, нараховувала 344,1 тис., з яких фактично було надано 292,4 тис. послуг. Таким 

чином, серед усіх зазначених цільових аудиторій найвищий показник задоволення 

потреб у соціальних послугах зафіксований серед осіб похилого віку – 91%. Потреби 

осіб/сімей у складних життєвих обставинах та дітей були задоволені в рівній мірі на 

85% (Діагр.3.2).  

Діаграма 3.2. Кількість соціальних послуг, отримання яких потребували і 

фактично отримували представники різних цільових аудиторій в 2015 р., тис. 

послуг/% 

 

 

3.1. Особливості потреб сімей/осіб в складних життєвих обставинах в 

отриманні соціальних послуг та рівень їх задоволення 

До цільової аудиторії сімей/осіб в складних життєвих обставинах відносяться 

представники 15 соціальних груп, які опинились у складній життєвій ситуації у зв’язку з 

інвалідністю, станом здоров’я, залежністю від вживання психоактивних речовин, 
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відбуванням покарання в місцях позбавлення волі, тощо. Загалом в 2015 р. 

представники   
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даної цільової групи потребували отримання 2852,1 тис. соціальних послуг, з яких 

фактично було надано 2434,2 тис. послуг. Відповідно потреби сімей/осіб в складних  

життєвих обставинах у соціальних послугах були задоволені на рівні 85% (Додаток 1: 

Табл. 19).  

Серед усіх фактично наданих соціальних послуг для сімей/осіб в складних 

життєвих обставинах найбільшу частку склали послуги соціальної профілактики та 

консультування (21% і 17% відповідно). Показник задоволення потреб сімей/осіб в 

складних життєвих обставинах у послузі соціальної профілактики склав 91%, у послузі 

консультування – 73% (Табл.3.1).   

Таблиця 3.1. Особливості потреб сімей/осіб в складних життєвих обставинах в 

отриманні різних видів соціальних послуг та рівень їх задоволення  

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА 

Кількість соціальних послуг, фактично наданих 

сім’ям/особам в СЖО в 2015 р. Показник задоволення 

потреб в отриманні 

послуги, % 
абсолютна кількість, тис. 

отримувачів 
частка,% 

Соціальна профілактика 497,5 21% 91% 
Консультування 400,2 17% 73% 
Представництво інтересів 292,2 12% 87% 
Догляд 276,3 11% 96% 
Соціальний 
супровід/патронаж 

240,6 10% 81% 

Абілітація 203,9 8% 96% 

Соціальна адаптація 195,1 8% 81% 
Посередництво (медіація) 136,7 6% 93% 
Соціальна інтеграція та 
реінтеграція 

69,5 3% 87% 

Паліативний догляд  54,8 2% 90% 
Надання притулку 20,9 1% 87% 

Соціальна реабілітація 20,1 1% 77% 

 

В розрізі окремих соціальних груп, які належать до цільової аудиторії сімей/осіб в 

складних життєвих обставинах, відмічається, що більше третини від усіх послуг, наданих 

даній цільовій аудиторії, склали соціальні послуги для інвалідів (38%). Показник 

задоволення потреб інвалідів в отриманні соціальних послуг склав 90% (Табл. 3.2).  

 Окрім того варто відмітити, що серед послуг наданих сім’ям/особам, які 

потрапили у складну життєву ситуацію, 15% склали послуги для осіб з психічними 

захворюваннями, 12% - для осіб в складних життєвих обставинах. Потреби осіб у 

складних життєвих обставинах та осіб з психічними захворюваннями у соціальних 

послугах задоволені на рівні 90% і 96% відповідно (Табл. 3.2.). 
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Таблиця 3.2. Соціальні послуги, надані представникам цільової аудиторій 

сімей/осіб в складних життєвих обставинах в розрізі окремих соціальних груп в 

2014-2015 рр., % 

СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ 

Чисельність соціальних послуг, фактично 
наданих представникам різних соціальних 

груп в 2015 р. 
Показник 

задоволення потреб 
в отриманні соц. 

послуг, % 
Абсолютна кількість, 

тис. послуг 
Частка, % 

Інваліди 933,6 38% 90% 

Особи у складних життєвих обставинах 294,7 12% 90% 

Особи з психічними захворюваннями 373,5 15% 96% 

Сім'ї у складних життєвих обставинах 155,1 6% 74% 

Особи, які відбували покарання 138,6 6% 86% 

Особи з проблемами ВІЛ/СНІД та 
вживання психоактивних речовин 

132,4 5% 56% 

Особи потребуючі паліативної 
допомоги 

127,0 5% 89% 

Бездомні особи 119,1 5% 81% 

Особи з проблемами вживання 
психоактивних речовин 

61,2 3% 79% 

Постраждалі від насильницьких та 
протиправних дій 

39,0 2% 75% 

Біженці 42,2 2% 90% 

Інші (особи, які протягом доби пережили 
травматичну подію, зазнали насильства в 
сім'ї/прийомні сім'ї/постраждалі від стихійного 
лиха/мігранти) 

17,7 1% 77% 

Згідно з результатами визначення потреб населення у соціальних послугах в 2015 

р. потенційна чисельність соціальних послуг для цільової аудиторії сімей/осіб в 

складних життєвих обставинах нараховувала 3007,4 тис. Таким чином показник 

приросту чисельності соціальних послуг для зазначеної цільової аудиторії на наступний 

період соціального обслуговування склав 24% (573,4 тис. послуг) (Додаток 1: Табл. 20).  

В рамках аналізу даних в динаміці за 2014-2015 в цілому спостерігається (Діагр. 

3.3):   

1) збільшення потреб сімей/осіб в складних життєвих обставинах на 13% (з 2533,8 

тис. послуг у 2014 р. до 2852,2 тис. у 2015 р.).  

2) збільшення показника задоволення потреб представників зазначеної цільової 

аудиторії на 6% (з 79% у 2014 р. до 85% у 2015 р.).  

Діаграма 3.3. Особливості потреб сімей/осіб у СЖО у соціальних послугах та 

рівень їх задоволення, тис. послуг/% 
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3.2. Особливості потреб осіб похилого віку в отриманні соціальних послуг та рівень 

їх задоволення 

До цільової аудиторії осіб похилого віку належать особи непрацездатного віку, які 

не здатні до самообслуговування в зв’язку з похилим віком, і не мають рідних, що 

спроможні забезпечити їм допомогу і догляд. Загалом у 2015 році представники даної 

цільової аудиторії потребували отримання 1916,2 тис. соціальних послуг, з яких 

фактично було надано 1749,5 тис. послуг. Відповідно потреби осіб похилого віку у 

соціальних послугах були задоволені на рівні 91% (Додаток 1: Табл. 19).  

Серед усіх соціальних послуг, фактично наданих представникам зазначеної 

цільової аудиторії найбільшу частку склали послуги догляду та консультування (33% і 

24% відповідно). Показник задоволення потреб осіб похилого віку в отриманні послуги 

догляду склав 92%, послуги консультування – 88% (Табл. 3.3).  

Таблиця 3.3. Особливості потреб осіб похилого віку в отриманні різних видів 

соціальних послуг та рівень їх задоволення 

 
 
 
 

 

Кількість соціальних послуг, фактично 
наданих особам похилого віку в 2015 р. Показник 

задоволення потреб 
в отриманні 
послуги, % 

Абсолютна кількість, 
тис. послуг 

Частка, % 

Догляд 567,2 33% 92% 

Консультування 415,5 24% 88% 

Соціальна адаптація 339,4 19% 94% 

Представництво інтересів 124,5 7% 80% 

Соціальна профілактика 121,1 7% 86% 

Соціальна реабілітація 73,1 4% 100% 

Підтримане проживання 58,8 3% 100% 

Паліативний догляд 28,9 2% 86% 

Посередництво (медіація) 21,0 1% 88% 

Згідно з результатами визначення потреб населення у соціальних послугах в 2015 

р. потенційна чисельність соціальних послуг для осіб похилого віку на наступний період 

соціального обслуговування нараховувала 1613 тис. послуг.  що на 136,4 тис. менше у 

порівнянні зі звітним періодом. Таким чином, у наступному періоді передбачалося 

зменшення кількості соціальних послуг для представників зазначеної цільової аудиторії 

на 8%  (Додаток 1: Табл. 20). Потребує додаткового вивчення причина зменшення 

чисельності потенційних отримувачів послуг серед осіб похилого віку, що протирічить 

загальній демографічній та соціально-економічній ситуації в країні. Подальше 

зменшення чисельності фактично наданих послуг для цієї категорії може призвести 

також і до закриття відповідної існуючої інфраструктури. 

В рамках аналізу даних в динаміці за період 2014-2915 рр. в цілому 

спостерігається (Діагр.3.4): 

1) незначне зменшення потреб осіб похилого віку  у соціальних послугах на рівні 

3%. При цьому варто відмітити, що у порівнянні з 2014 р. в 2015 р. дещо 

збільшилась кількість фактично наданих соціальних послуг для представників 

зазначеної цільової аудиторії (на 8%). 

2) збільшення показника задоволення потреб осіб похилого віку у соціальних 

послугах на 9% (82% у 2014 р. до 91% у 2015 р.).  
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Діаграма 3.4 Особливості потреб осіб похилого віку у соціальних послугах та 

рівень їх задоволення, тис. послуг/%  

 

 

3.3. Особливості потреб дітей в отриманні соціальних послуг та рівень їх 

задоволення 

До цільової аудиторії дітей належать 9 соціальних груп, представниками яких є 

діти (сім’ї з дітьми) у віці до 18 років (або особи у віці до 23 років, якщо вони є 

студентами стаціонару), які потребують отримання соціальних послуг. Загалом в 2015 

році представники зазначеної цільової аудиторії потребували отримання 344,1 тис. 

соціальних послуг, з яких фактично було надано 292,4 тис. послуг. Таким чином 

показник задоволення потреб дітей у соціальних послугах склав  90% (Додаток 1: Табл. 

19).  

Серед усіх соціальних послуг, які в 2015 р. фактично були надані дітям, найбільш 

поширеними стали послуги соціальної адаптації та влаштування до сімейних форм 

виховання (частки зазначених послуг склали в рівній мірі 21% серед усіх фактично 

наданих). Показних задоволення потреб дітей в отриманні послуги соціальної адаптації 

склав 83%, у послузі влаштування до сімейних форм виховання – 89% (Табл. 3.4).  

Таблиця 3.4. Особливості потреб дітей в отриманні різних видів соціальних 

послуг та рівень їх задоволення 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Кількість соціальних послуг, фактично 
наданих дітям в 2015 р. Показник 

задоволення потреб в 
отриманні послуги, % Абсолютна кількість, 

тис. послуг 
Частка, % 

Соціальна адаптація 62,7 21% 83% 

Влаштування до сімейних форм 
виховання 

61,2 21% 89% 

Догляд 35,5 12% 95% 

Кризове та екстрене втручання 31,1 11% 82% 

Соціальна реабілітація 30,7 10% 81% 

Посередництво (медіація) 27,9 10% 80% 

Абілітація 29,6 10% 90% 

Надання притулку 3,9 1% 59% 

Соціальна профілактика 4,7 2% 82% 

Підтримане проживання 3,3 1% 80% 

Соціальна  інтеграція та реінтеграція 1,8 1% 75% 
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В розрізі окремих соціальних груп, які належать до цільової аудиторії дітей, 

відмічається, що серед усіх фактично наданих дітям соціальних послуг близько третини 

склали послуги для дітей-інвалідів (29%) та для дітей в складних життєвих обставинах 

(28%). Дещо меншу частку серед усіх послуг, які були фактично надані зазначеній 

цільовій аудиторії, склали послуги для дітей-сиріт/ дітей позбавлених батьківського 

піклування – 22% (Табл.3.5). Так, показник задоволення потреб дітей-інвалідів в 

отримані соціальних послуг склав 85%, потреб дітей в СЖО – 82%, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 91% (Табл. 3.5).  

Таблиця 3.5. Особливості потреб дітей в отриманні соціальних послуг та рівень 

їх задоволення в розрізі різних соціальних груп 

СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ 

Чисельність соціальних послуг, фактично 
наданих представникам різних соціальних 

груп в 2015 р. 

Показник 
задоволення потреб 

в отриманні соц. 
послуг, % 

Абсолютна кількість, 
тис. послуг 

Частка, % 

Діти-інваліди 85,8 29% 85% 

Діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах 

84,2 28% 82% 

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування 

64,4 22% 91% 

Діти під опікою/піклуванням 30,1 10% 81% 

Діти з психічними захворюваннями 18,3 6% 92% 

Бездоглядні діти 7,1 2% 78% 

Дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) 2,0 1% 98% 

Безпритульні діти 0,4 менше 1% 76% 

Діти-шукачі притулку 0,1 менше 1% 100% 

 

Згідно з результатами визначення потреб населення у соціальних послугах в 2015 

р. потенційна чисельність соціальних послуг для цільової аудиторії «Діти» нараховувала 

327,6 тис. Таким чином показник приросту кількості соціальних послуг для зазначеної 

цільової аудиторії на наступний період соціального обслуговування склав 35% (35,2 тис. 

послуг) (Додаток 1: Табл. 20).  

Аналіз даних в динаміці за період 2014-2015 рр  демонструє (Діагр. 3.5): 

1) незначне збільшення потреб дітей в отриманні різних видів соціальних послуг 

на 3% (з 333,1 тис. послуг в 2014 р. до 344,1 тис. в 2015 р.). При цьому 

спостерігається зменшення на 3% кількості соціальних послуг, фактично 

наданих представникам даної цільової аудиторії (301,5 тис. послуг в 2014 р. до 

292,4 тис. в 2015 р.) 

2) при збільшенні потреб дітей у соціальних послугах та зменшенні кількості 

фактично наданих послуг, відмічається зниження показника задоволення 

потреб представників даної цільової аудиторії в отримані соціальних послуг на 

6% (з 91% в 2014 р. до 85% у 2015 р.).   
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Діаграма 3.5 Особливості потреб дітей у соціальних послугах та рівень їх 

задоволення, тис. послуг/% 
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ЧАСТИНА ІІ 

«Дослідження особливостей отримання 

соціальних послуг окремими цільовими 

аудиторіями в регіонах України» 
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ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Мета дослідження: дослідити особливості отримання представниками досліджуваних 

цільових аудиторій соціальних послуг, які надаються різними суб’єктами (державними 

та недержавними організаціями). 

Завдання дослідження:  

1) Охарактеризувати особливості отримання представниками цільових аудиторій 

найбільш поширених соціальних послуг: фактичне отримання та потенційні 

потреби в соціальних послугах;  

2) Визначити джерела отримання соціальних послуг – основних суб’єктів (державні 

та недержавні організації) надання соціальних послуг досліджуваним цільовим 

аудиторіям; 

3) Охарактеризувати особливості співпраці представників цільових аудиторій з 

державними та недержавними організаціями в рамках отримання соціальних 

послуг; 

4) Оцінити рівень задоволеності представників цільових аудиторій з державними та 

недержавними організаціями в рамках отримання соціальних послуг; 

5) Визначити відношення цільових аудиторій до недержавних організацій: 

обізнаність щодо діяльності недержавних організацій як надавачів соціальних 

послуг, асоціації з основними соціальними послугами, потенційний перехід на 

отримання соціальних послуг від недержавних організацій.  

Метод дослідження: особисті інтерв’ю з представниками досліджуваних цільових 

аудиторій в місцях скупчення цільових груп (face-to face out home).  

Цільові аудиторії: соціально незахищені верстви населення, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, і у зв’язку з цим потребують 

отримання соціальних послуг (отримували їх протягом останніх 12 місяців або 

отримують їх на даний момент; не отримують послуги на даний момент, але потребують 

їх отримання). В рамках дослідження були включені наступні цільові групи: 

1) Сім’ї та особи в складних життєвих обставинах: а) безробітні 

працездатного віку; б) особи з обмеженими можливостями (інваліди) працездатного 

віку; в) особи працездатного віку, з проблемами вживання психоактивних речовин 

(залежні); г) сім’ї з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах 

(багатодітні та неповні сім’ї, сім’ї з неблагополучними дітьми).  

2) Діти (сім’ї з дітьми):  а) сім’ї, в яких виховуються діти-інваліди віком до 16 

років; б) сім’ї, в яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського 

піклування.  

3) Внутрішньо переміщені особи: особи працездатного віку, які починаючи з 

2014 року змінили місце проживання в зв’язку з подіями на Сході України. 

4) Особи похилого віку: особи у віці 60 років і старше.  

Вибіркова сукупність: 1602 респонденти. Вибіркова сукупність на рівні 1602 

респонденти забезпечує граничну похибку вибірки ±2,5%  при довірчій ймовірності 

Р=0,954. Відбір респондентів для проведення інтерв’ю здійснювався за заданими 

параметрами (а) приналежність самого респондента до однієї з аудиторій; б) 

приналежність одного з членів домогосподарства до однієї з аудиторій. Спеціально   
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розроблена скринінгова анкета  містила ряд запитань, які дозволяли віднести 

конкретного респондента до тієї чи іншої категорії/категорій. Зважаючи на особливості 

життєвих обставин досліджуваних соціальних груп, респондент (або інший член 

домогосподарства) міг належати до кількох цільових аудиторій.  

 

З метою визначення основної причини, що формує потреби в соціальних послугах, 

респондентам в ході інтерв’ю задавалося «питання-фільтр», на основі якого 

визначалося, представником якої з цільових аудиторій респондент являється в першу 

чергу (згідно з самооцінкою респондента): «Скажіть, будь ласка, як представники якої з 

зазначених груп Ви/інші члени домогосподарства  потребуєте отримання соціальних 

послуг в першу чергу?». У відповідності до самооцінки респондентами в рамках 

дослідження представлені 4 цільові групи:  

 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ЦА (N) 
ЧАСТКА ПРЕДСТАВНИКІВ ЦА У 
ВИБІРКОВІЙ СУКУПНОСТІ  (%) 

Сім’ї та особи в складних життєвих 
обставинах 

475 30 

Діти (сім’ї з дітьми) 395 25 

Внутрішньо переміщені особи 328 20 

Особи похилого віку 404 25 

ВСЬОГО 1602 100 

 

Слід зазначити, що при ознайомлені з результатами дослідження (особливо, коли 

розглядається отримання різних видів соціальних послуг в розрізі цільових аудиторій)  

варто пам’ятати про те,  що досліджувані цільові аудиторії пересікаються  між собою 

(один респондент може представляти декілька соціальних груп). Нижче приведено дані 

щодо перетину окремих цільових аудиторій (в рядку наведені дані щодо групи 

респондентів згідно самооцінки):  

 

СІМ’Ї ТА ОСОБИ В 
СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ    

ДІТИ (СІМ’Ї З 
ДІТЬМИ) 

ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНІ 

ОСОБИ 

ОСОБИ 
ПОХИЛОГО 

ВІКУ 
ВСЬОГО5 

Сім’ї та особи в складних 
життєвих обставинах 
(самооцінка)  

475 33 58 128 475 

Діти (сім’ї з дітьми) 
(самооцінка)  

183 395 18 98 395 

Внутрішньо переміщені 
особи (самооцінка)  

147 8 328 70 328 

Особи похилого віку 
(самооцінка)  

36 6 11 404 404 

 

Географія дослідження: 6 областей України - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Одеська, Харківська, Хмельницька.  

Місця проведення опитування: державні (територіальні центри, ЦСССДМ, тощо) та 

недержавні організації (громадські організації, благодійні фонди, тощо), в яких  

представники цільових аудиторій можуть отримувати соціальні послуги. Частково був 

застосований «метод снігової кулі». 

                                                           
5 Розподіл представників різних цільових аудиторій згідно з самооцінкою респондентів своєї приналежності до однієї 
з цільових аудиторій (цільової аудиторії, до якої респондент відносить себе в першу чергу). 



 
 

46 
 

РЕЗЮМЕ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПРЕДСТАВНИКАМИ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ 

За результатами інтерв’ю з представниками 4-х досліджуваних цільових аудиторій 

було здійснено аналіз показників отримання6 найбільш поширених послуг7: догляд, 

консультування, соціальна профілактика, соціальна адаптація, представництво 

інтересів, соціальний супровід/патронаж, послуги з влаштування до сімейних форм 

виховання. Результати дослідження демонструють, що в найбільшій мірі серед 

досліджуваних соціальних груп поширені послуги консультування та догляду: в цілому 

частки фактичних отримувачів послуги склали 54% та 51%. При цьому, в той час, як 

послугою консультування в рівній мірі охоплені представники усіх цільових аудиторій 

(від 52% до 59% фактичних отримувачів), отримання послуги догляду в найбільшій мірі 

характерно для цільової групи особи похилого віку (70%).  

Дещо в меншій мірі для досліджуваних соціальних груп характерне отримання 

послуг соціальної адаптації (показник «фактичні отримувачі» для даної послуги склав 

39% з числа всіх опитаних) та соціальної профілактики (показник «фактичні 

отримувачі» склав 27% з числа всіх опитаних). Цільовою аудиторією, яка в найбільшій 

мірі охоплена послугою соціальної адаптації є діти (діти-інваліди, діти-сироти) – 51% 

фактичних отримувачів. Послуга соціальної профілактики в більшій мірі поширена 

серед дітей, а також серед сімей/осіб в складних життєвих обставинах (відповідно 32% 

фактичних отримувачів в кожній з груп).  

В якості найменш поширених соціальних послуг було вказано послуги 

представництва інтересів та соціального супроводу/патронажу (в цілому 18% 

фактичних отримувачів в рівній мірі). Розподіл отримання зазначених соціальних 

послуг в розрізі цільових аудиторій демонструє, що представники досліджуваних 

цільових аудиторій приблизно в рівній мірі охоплені як послугою представництва 

інтересів (15%-20% фактичних отримувачів), так і послугою соціального 

супроводу/патронажу (13%-22% фактичних отримувачів). 

Згідно з розподілом чисельності потенційних отримувачів соціальних послуг (в 

цілому та в розрізі досліджуваних цільових аудиторій) протягом наступних 12 місяців 

потреба в отриманні кожної з розглянутих соціальних послуг практично 

залишатиметься на тому ж рівні. Виключенням є незначне зростання отримувачів 

послуги представництва інтересів, за рахунок зростання потреби в її отриманні, серед 

цільової групи сімей/осіб в складних життєвих обставинах (в той час як частка 

фактичних отримувачів послуги склала 20%, частка потенційних отримувачів становить 

31%).  

ОБІЗНАНІСТЬ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

                                                           
6
 В ході дослідження вивчались наступні показники, що характеризують особливості отримання соціальних послуг: 

фактичні отримувачі; потенційні отримувачі.  
7
 В якості найбільш поширених соціальних послуг були виокремлені 7 соціальних послуг, які згідно з Наказом №28 від 

20.01.2014 р., були визначені шляхом узагальнення даних щодо потреб населення у соціальних послугах за 2015 р.  
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Стратегія реалізації дослідницького проекту передбачала вивчення особливостей 

отримання соціальних послуг в організаціях державного та недержавного сектору. 

Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники державних та 

недержавних організацій та інші фізичні особи, які, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2004 року № 558, мають право надавати соціальні послуги. 

До державного сектору входять суб’єкти, що являють собою чітко визначену мережу 

закладів соціального обслуговування, представлені у кожному регіоні України. До 

недержавного сектору належать громадські, благодійні, релігійні організації та фізичні 

особи, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг. Одним із завдань 

дослідження було визначення рівня обізнаності цільових аудиторій щодо діяльності 

недержавних організацій.  

В цілому результати дослідження демонструють невисокий рівень обізнаності  

цільових аудиторій відносно діяльності недержавних організацій: 41% опитаних не 

змогли вказати жодної відомої їм недержавної організації, відповідаючи на питання 

відкритого типу, та чверть респондентів (25%) не назвали жодної організації, 

відповідаючи на питання закритого типу (обізнаність з підказкою). В якості найбільш 

відомих серед цільових аудиторій недержавних організацій можна виокремити дві 

організації: а) Товариство Червоного Хреста України (показник обізнаності  без підказки 

склав 19%, обізнаності з підказкою – 63%);  б) МБФ «Карітас України» (показник 

обізнаності  без підказки склав 19%, обізнаності з підказкою – 27%).  

Серед представників цільових аудиторій переважно відсутні чітко сформовані 

уявлення про соціальні послуги, що надаються відомими для них недержавними 

організаціями. Так, частки респондентів, які не змогли назвати жодної послуги, яка на їх 

думку забезпечується зазначеними організаціями (запитання закритого типу), 

коливаються від 30% до 50%.  

ОЦІНКА ДОСВІДУ СПІВПРАЦІ З ДЕРЖАВНИМИ ТА НЕДЕРЖАВНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ В РАМКАХ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

З метою отримання інформації щодо ролі державних та недержавних суб’єктів у 

забезпеченні цільових аудиторій соціальними послугами було розраховано загальний 

показник користування послугами організацій конкретних форм власності. Згідно з 

результатами дослідження, в цілому серед усіх отриманих представниками цільових 

аудиторій соціальних послуг 60-70% становлять послуги, забезпечені організаціями 

державного сектору, відповідно недержавними організаціями – 30-40% соціальних 

послуг (в залежності від виду послуги).  

До державних організацій, які здебільшого вказуються респондентами в якості 

надавачів різних видів соціальних послуг, відносяться 1) територіальні центри 

соціального обслуговування; 2) центри соціальних служб для дітей сім’ї та молоді.  

В якості державних надавачів найбільш поширених соціальних послуг – 

консультування та догляду – представниками цільових аудиторій здебільшого 

відмічались територіальні центри соціального обслуговування (53% та 41% відповідно).  

Основними державними організаціями, в яких представники цільових аудиторій 

отримували/отримують послуги соціальної адаптації, соціальної профілактики, 

представництва інтересів та соціального супроводу/патронажу є територіальні центри 
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та центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (частки респондентів, які вказали 

кожен з закладів як надавачів зазначених послуг склали від 22% до 30%).  
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Серед організацій недержавного сектору в якості суб’єкта соціального 

обслуговування найчастіше вказуються організації мережі МБФ "Карітас України". 

Здебільшого громадські та благодійні організації були названі в якості надавачів 

послуги соціальної адаптації (47% респондентів, в тому числі 15% вказали організації 

мережі МБФ "Карітас України"). В рамках отримання інших соціальних послуг в якості 

суб’єктів соціального обслуговування недержавні організації були вказані 32-40% 

фактичних отримувачів послуг.  

По відношенню до умов співпраці з організаціями  різних форм власності 

(державними та недержавними) в рамках соціального обслуговування більшість 

представників цільових аудиторій стверджують, що отримували/отримують соціальні 

послуги на безоплатній основі практично у всіх зазначених організаціях (80%-95%). При 

цьому в контексті оцінки досвіду співпраці з організаціям, які були вказані 

респондентами в якості надавачів соціальних послуг, відмічається, що в цілому 

представники цільових аудиторій задоволені співпрацею з кожною з організацій (частки 

позитивних оцінок склали від 76% до 93%).  

Окрім оцінки досвіду співпраці з державними та недержавними організаціями в 

цілому, респондентам пропонувалося оцінити кожну із організацій, з якою вони 

співпрацювали в рамках отримання соціальних послуг, за 4-ма параметрами: а) повнота 

(обсяг) забезпечення соціальними послугами; б) своєчасність надання соціальних 

послуг; в) надання повної інформації про умови отримання соціальних послуг, 

можливості отримання альтернативних послуг; г) забезпечення професійності 

працівників організації, які безпосередньо надають соціальні послуги. В контексті 

зазначених параметрів демонструється позитивне сприйняття практично усіх 

представлених організацій (частки позитивних оцінок склали від 69% до 91%).  

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В 

ЯКОСТІ НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Серед досліджуваних цільових аудиторій в цілому склалося позитивно-нейтральне 

ставлення до державних організацій як до надавачів соціальних послуг. По-перше, серед 

представників досліджуваних соціальних груп представлено позитивно-нейтральне 

сприйняття спроможності державних організацій забезпечувати соціальне 

обслуговування належної якості (37% висловлюють переконання в їх повній 

спроможності та 35% - частковій). По-друге, результати дослідження демонструють 

відсутність у сприйнятті респондентів сформованих уявлень стосовно того, які 

організації – державні чи недержавні – надають більш якісні послуги (вважають, що 

більш якісні соціальні послуги забезпечуються недержавними організаціями 36% 

опитаних, державними - 31% респондентів). По-третє, дещо менше половини 

представників досліджуваних соціальних груп (46%) потенційно готові віддати перевагу 

організаціям державного сектору у випадку наявності можливості вибору надавача 

послуг (дещо менша частина – 27%, потенційно висловлюють готовність віддати 

перевагу організаціям недержавного сектору).  
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РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПРЕДСТАВНИКАМИ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ  
 

З метою характеристики особливостей отримання соціальних послуг серед 

досліджуваних соціальних груп від державних та недержавних надавачів, в першу чергу, 

виникла необхідність вивчення ситуації, яка на даний момент складається в сфері 

соціального обслуговування. Тому в рамках дослідження розглядалися особливості 

отримання представниками досліджуваних цільових аудиторій найбільш поширених 

соціальних послуг8, серед яких: догляд, консультування, соціальна профілактика, 

соціальна адаптація, представництво інтересів, соціальний супровід/патронаж, послуги 

з влаштування до сімейних форм виховання. До основних показників, вимірювання яких 

здійснювалося з метою характеристики особливостей отримання зазначених соціальних 

послуг, належать: 1) фактичні отримувачі соціальної послуги9; 2) потенційні отримувачі 

соціальної послуги10. 

Згідно з результатами дослідження серед представників досліджуваних соціальних 

груп найбільш поширеними є послуги консультування та догляду – частки фактичних 

отримувачів зазначених соціальних послуг склали відповідно 54% та 51%. Наступними у 

рейтингу соціальних послуг серед досліджуваних цільових аудиторій є соціальна 

адаптація та соціальна профілактика – 39% та 27% респондентів відповідно отримували 

дані послуги протягом останніх 12 місяців або отримують їх на даний момент. 

Приблизно кожний п’ятий опитаний відноситься до фактичних отримувачів послуг 

представництва інтересів та соціального супроводу/патронажу (в рівній мірі 18%). 

Заходами з влаштування до сімейних форм виховання охоплені лише 4% представників 

досліджуваних цільових аудиторій11 (Діагр.1.1).  

Розподіл чисельності потенційних отримувачів демонструє, що в цілому протягом 

наступних 12 місяців потреба в отриманні кожної з зазначених соціальних послуг 

практично залишатиметься на тому ж рівні. Виключенням є незначне зростання 

отримувачів послуги представництва інтересів – в той час, як частка фактичних 

отримувачів склала 18% опитаних, частка потенційних - 23% опитаних (Діагр.1.1). 

  

                                                           
8
 В якості найбільш поширених соціальних послуг були виокремлені 7 соціальних послуг, які згідно з Наказом №28 від 

20.01.2014 р., були визначені шляхом узагальнення даних щодо потреб населення у соціальних послугах за 2015 р.  
9
 Фактичні отримувачі соціальної послуги – частка тих, хто отримував соціальну послугу протягом останніх 12 місяців 

та/або ті, хто отримують її зараз серед досліджуваних цільових аудиторій.  
10

 Потенційні отримувачі соціальної послуги – частка тих, хто стверджує, що буде потребувати конкретної соціальної 
послуги протягом наступних 12 місяців (навіть якщо не отримували послугу раніше), серед досліджуваних цільових 
аудиторій.  
11

 Зважаючи на незначну частку фактичних/потенційних отримувачів послуги влаштування до сімейних форм 
виховання (4%, n=58) побудова розподілу в розрізі досліджуваних соціальних груп є некоректною. 
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Діаграма 1.1. Фактичні та потенційні отримувачі різних видів соціальних 

послуг серед досліджуваних цільових аудиторій в цілому, в % до тих, хто відповів 

(n=1602) 

 

Розглядаючи особливості отримання найбільш поширеної серед досліджуваних 

цільових аудиторій послуги консультування, можна зробити висновок, що усі 

досліджувані цільові аудиторії приблизно рівномірно охоплені зазначеною соціальною 

послугою – понад половину представників кожної з груп отримували послугу 

консультування протягом останніх 12 місяці або отримують її на даний момент 

(значення показника варіюється в рамках діапазону 52%-59%). При цьому, згідно з 

оцінками респондентів, зменшення або зростання потреб в отримані послуги 

консультування серед досліджуваних цільових аудиторій протягом наступних 12 місяців 

не прогнозується (Діагр. 1.2). 

Діаграма 1.2. Фактичні та потенційні отримувачі послуги консультування в 

розрізі досліджуваних цільових аудиторій, в % до тих, хто відповів  

 

Характерною особливістю послуги догляду є те, що дана соціальна послуга в 

найбільшій мірі охоплює осіб похилого віку: 70% представників цільової аудиторії 

отримували послугу протягом останніх 12 місяців або отримують її на даний момент. 

Дещо в меншій мірі догляд отримується цільовою групою «Діти» – частка фактичних 

отримувачів соціальної послуги серед ЦА склала 55%. Серед внутрішньо переміщених 

54 

51 

39 

27 

18 

18 

4 

55 

52 

37 

27 

23 

18 

4 

Консультування 

Догляд 

Соціальна адаптація 

Соціальна профілактика 

Представництво інтересів 

Соціальний супровід/патронаж 

Послуги з влаштування до сімейних 
форм виховання 

Фактичні отримувачі послуги Потенційні отримувачі послуги 

59 
55 53 52 

63 

52 54 
50 

Cім'ї та особи в складних 
життєвих обставинах 

(n=475) 

Особи похилого віку 
(n=404) 

Діти (діти-інваліди, діти-
сироти) (n=395) 

Внуьтрішньо переміщені 
особи (n=328) 

Фактичні отримувачі послуги Потенційні отримувачі послуги 



 
 

52 
 

осіб та сімей/осіб в складних життєвих обставинах фактичні отримувачі послуги 

догляду   
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склали 43% та 36% відповідно. При цьому, згідно з розподілом  часток потенційних 

отримувачів послуги догляду серед досліджуваних цільових аудиторій зменшення або 

зростання потреб в її отриманні протягом наступних 12 місяців не планується (Діагр. 

1.3). 

Діаграма 1.3. Фактичні та потенційні отримувачі послуги догляду в розрізі 

досліджуваних цільових аудиторій, в % до тих, хто відповів 

 

Отримання послуги соціальної адаптації найбільш характерне для цільової аудиторії  

дітей: частка фактичних отримувачів послуги серед представників даної групи склала 

51%. В рівній мірі 37% склали фактичні отримувачі соціальної адаптації серед таких 

цільових аудиторій як внутрішньо переміщені особи та сім’ї/особи в складних життєвих 

обставинах. Для осіб похилого віку соціальна адаптація забезпечується в найменшій мірі 

(31% фактичних отримувачів). Розподіл потенційних отримувачів зазначеної соціальної 

послуги демонструє, що протягом наступних 12 місяців потреби в її отримані 

залишатимуться практично на тому ж рівні серед усіх цільових аудиторій, за 

виключенням внутрішньо переміщених осіб. Згідно з оцінками представників даної 

категорії населення, протягом наступних 12 місяців очікується незначне зменшення 

потреби в послузі соціальної адаптації (в той час, як частка фактичних отримувачів 

склала 37% респондентів, частка потенційних отримувачів - 31% респондентів) 

(Діагр.1.4).  

Діаграма 1.4. Фактичні та потенційні отримувачі послуги соціальної адаптації в 

розрізі досліджуваних цільових аудиторій, в % до тих, хто відповів 

 

Охоплення послугою соціальної профілактики в першу чергу характерно для таких 

цільових аудиторій як діти та сім’ї/особи в складних життєвих обставинах (в рівній мірі 
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32% фактичних отримувачів). Серед осіб похилого віку та внутрішньо переміщених осіб 

зазначену соціальну послугу  отримували протягом останніх 12 місяців або отримують 

на   
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даний момент відповідно 22% та 20% опитаних. Згідно з оцінками необхідності 

отримання послуги соціальної профілактики протягом наступних 12 місяців зменшення 

або збільшення потреб в даній послузі не очікується в жодній з досліджуваних 

соціальних груп (Діагр.1.5).  

Діаграма 1.5. Фактичні та потенційні отримувачі послуги соціальної 

профілактики в розрізі досліджуваних цільових аудиторій, в % до тих, хто відповів 

 

Послуга представництва інтересів приблизно рівномірно охоплює представників 

досліджуваних соціальних груп – частка фактичних отримувачів послуги складає від 

15% до 20% опитаних серед кожної цільової аудиторії. Згідно з розподілом потенційних 

отримувачів послуги представництва інтересів протягом наступних 12 місяців серед 

сімей/осіб в складних життєвих обставинах очікується зростання потреб в її отриманні – 

частка потенційних отримувачів склала 31% (на противагу 20% фактичних 

отримувачів). Згідно з оцінками необхідності отримання послуги представництва 

інтересів протягом наступних 12 місяців серед інших категорій населення потреби в її 

отриманні залишатимуться на тому ж рівні (Діагр.1.6).  

Діаграма 1.6. Фактичні та потенційні отримувачі послуги представництва 

інтересів в розрізі досліджуваних цільових аудиторій, в % до тих, хто відповів 

 

Отримання послуги соціального супроводу/патронажу приблизно в однаковій мірі 

характерне представникам досліджуваних цільових аудиторій, за винятком внутрішньо 

переміщених осіб, серед яких спостерігається дещо менша частка фактичних 

отримувачів даної соціальної послуги (13% на противагу 18%-22% респондентів). Згідно 

з розподілом потенційних отримувачів соціального супроводу/патронажу протягом 

наступних 12 місяців потреби у послузі залишатимуться на тому ж рівні (Діагр.1.7).  
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Діаграма 1.7. Фактичні та потенційні отримувачі послуги соціального 

супроводу/патронажу в розрізі досліджуваних цільових аудиторій, в % до тих, хто 

відповів 

 

РОЗДІЛ 2. ОБІЗНАНІСТЬ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ ЩОДО 

ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

  

Система соціального обслуговування в Україні передбачає, що населення має 

можливість отримувати соціальні послуги в організаціях державного та недержавного 

сектору. В той час, як державний сектор являє собою чітко визначену мережу закладів, 

які обслуговують конкретні категорії населення, недержавний сектор – це велика 

кількість всеукраїнських, регіональних громадських організацій, благодійних фондів, 

релігійних організацій, тощо.  

Одним із завдань дослідження було визначення рівня обізнаності представників 

соціальних груп, які потребують отримання соціальних послуг, щодо діяльності 

організацій недержавного сектору в рамках соціального обслуговування. З метою 

вирішення даного завдання здійснювалося вимірювання наступних показників:  

1) Обізнаність щодо недержавних організацій (показники «Обізнаність без підказки» 

та «Обізнаність з підказкою»); 

2) Асоціації недержавних організацій з конкретними соціальними послугами, які 

надаються різним верствам населення. 

В рамках вимірювання першого показника відмічається, що найбільший рівень 

обізнаності цільові аудиторії демонструють щодо Товариства Червоного Хреста України 

(ТЧХУ) – показник «Обізнаність без підказки» склав 19%, показник «Обізнаність з 

підказкою» – 63%. Другою в рейтингу організацій за показниками обізнаності є МБФ 

«Карітас України» - 19% респондентів вказали дану організацію, відповідаючи на 

питання відкритого типу (обізнаність без підказки), 27% - на питання закритого типу 

(обізнаність з підказкою). Дещо в меншій мірі відомими серед досліджуваних соціальних 

груп є ГО «Українське товариство сліпих» (показник «Обізнаність без підказки» склав 

3%, з підказкою – 17%) та ГО «Українська спілка інвалідів-УСІ" (показник «Обізнаність 

без підказки» склав 2%, «Обізнаність з підказкою» – 17%) (Табл.2.1).   
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Таблиця 2.1. Обізнаність представників досліджуваних цільових аудиторій 

щодо недержавних (громадських та благодійних) організацій, які надають 

соціальні послуги,  в  % до тих, хто відповів (n=1602) 

 

ОБІЗНАНІСТЬ БЕЗ 
ПІДКАЗКИ 

(відкрите питання) 

ОБІЗНАНІСТЬ З 
ПІДКАЗКОЮ 

(закрите питання) 

Товариство Червоного Хреста України 19 63 

МБФ "Карітас України" 19 27 

ГО "Спілка Самаритян" 5 - 

БФ Ріната Ахметова "Розвиток України" 4 - 

Українське товариство сліпих (УТОС) 3 17 

ГО "Гармонія" 3 3 

ГО "Станція Харків" 3 3 

БФ "Планета добра" 3 - 

ГО "Допомога Дніпра" 3 - 

Українська спілка інвалідів-УСІ 2 17 

Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" 1 3 

БФ "Хесед-Бешт" 1 3 

ГО "Об'єднання переселенців "Спільна справа"" 1 2 

ГО "Оберіг" - 2 

Інші громадські організації, благодійні фонди, 
тощо 

38 8 

Не змогли відповісти 41 25 

В рамках вимірювання другого показника (асоціації конкретних недержавних 

організацій з соціальними послугами)  респондентам задавалося питання закритого 

типу, яке передбачало вибір з переліку конкретних соціальних послуг тих, які, на їх 

думку, надаються кожною відомою респондентам недержавною організацією.  

З метою демонстрації асоціацій  конкретних недержавних організацій з різними 

видами соціальних послуг, наявних у сприйнятті цільових аудиторій, відібрано найбільш 

відомі серед респондентів організації, для яких були побудовані відповідні розподіли12: 

Товариство Червоного Хреста України, МБФ «Карітас України», ГО «Українська спілка 

інвалідів – УСІ», ГО «Українське товариство сліпих (УТОС)». Згідно з результатами 

дослідження, в цілому серед цільових аудиторій відсутні чітко сформовані уявлення про 

соціальні послуги, що надаються вказаними недержавними організаціями: частки 

респондентів, які не змогли назвати жодної послуги, яка на їх думку надається 

зазначеними організаціями, коливаються від 30% до 50% (Табл.2.2). При цьому, у 

сприйнятті представників досліджуваних соціальних груп кожна з найбільш відомих 

організацій характеризується наступними особливостями (Табл.2.2): 

1) Товариство Червоного Хреста в першу чергу асоціюється з послугою догляду 

(40%). Значно в меншій мірі серед цільових аудиторій проявлені асоціації ТЧХУ з 

послугами соціальної профілактики та соціальної адаптації (16% та 9% опитаних 

відповідно). 

2) По відношенню до МБФ «Карітас України» у сприйнятті 44% респондентів 

демонструються асоціації з наданням послуги догляду. При цьому приблизно рівномірно 

розподілені частки опитаних, які стверджують, що благодійний фонд надає послуги 

                                                           
12 Побудова розподілів видів соціальних послуг, які надаються іншими недержавними організаціями, є некоректною, 
через недостатній для аналізу об’єм вибірок. 
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консультування та соціальної адаптації (29% та 25% відповідно). Близько третини 

опитаних не змогли відповісти на запитання (29%).   
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3) ГО «Українське товариство сліпих (УТОС)» в уявленні третини респондентів 

асоціюється з послугою догляду (33%). Приблизно рівномірно розподілені частки 

респондентів, які вважають що, ГО «УТОС» надає послуги консультування, соціальної 

адаптації, соціальної профілактики та представництва інтересів (показники варіюються 

в діапазоні 15%-18%).  

4) Серед третини представників досліджуваних соціальних груп ГО «Українська 

спілка інвалідів – УСІ» асоціюється з послугою догляду (31%), серед 20% респондентів - з 

послугою консультування. В меншій мірі ГО «УСІ» асоціюється з послугами 

представництва інтересів, соціальної адаптації та соціальної профілактики (показник 

варіюється в діапазоні 10%-14%). 

Таблиця 2.2. Асоціації конкретних недержавних організацій з різними видами 

соціальних послуг у сприйнятті представників досліджуваних цільових аудиторій,  

в % до тих, хто відповів 

 

ТЧХУ 
(n=1002) 

МБФ «КАРІТАС 
УКРАЇНИ» 

(n=432) 

ГО «УТОС» 
(n=275) ГО «УСІ» 

(n=273) 

Догляд 40 44 31 33 

Консультування 16 29 20 18 

Соціальна профілактика 9 25 14 16 

Соціальна адаптація 8 8 12 16 

Соціальний супровід/патронаж 4 5 10 15 

Представництво інтересів 2 2 6 11 

Інші соціальні послуги - 1 - - 

Не змогли відповісти на 
запитання 

48 29 53 51 

 

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ДОСВІДУ СПІВПРАЦІ З ДЕРЖАВНИМИ ТА НЕДЕРЖАВНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ В РАМКАХ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Вивчення особливостей досвіду співпраці представників досліджуваних цільових 

аудиторій з державними та недержавними організаціями-надавачами здійснювалося в 

два етапи: 

1) визначення організацій-надавачів, яких вказують фактичні отримувачі різних 

видів соціальних послуг; 

2) оцінка респондентами досвіду співпраці з організаціями-надавачами, яких 

вказують отримувачі конкретних видів соціальних послуг.  

В рамках першого етапу респондентам задавалось питання стосовно того, в яких 

конкретно організаціях вони отримували/отримують кожну з соціальних послуг 

(перелік організацій складався з різних типів державних та недержавних надавачів).   

З метою визначення ролі державних та недержавних надавачів в рамках тих послуг, 

що отримують досліджувані цільові групи, був розрахований загальний показник 

«Частка суб’єктів в рамках надання соціальних послуг досліджуваним цільовим 
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аудиторіям». Показник розраховувався як співвідношення часток «фактів (разів) 

отримання13»   

                                                           
13

 «Фактом отримання» соціальної послуги вважається позитивна відповідь респондента на запитання стосовно того 
чи отримував він/інші члени домогосподарства конкретну соціальну послугу за останні 12 місяців та/або на даний 
момент. 
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соціальної послуги в державних та недержавних організаціях, де за 100% була прийнята 

чисельність «фактів (разів) отримання» соціальної послуги в цілому. При розрахунку 

показника були виключені частки тих респондентів, які не вказали організацію, де вони 

отримували/отримують ту чи іншу соціальну послугу. В ході аналізу до категорії 

державних організацій були віднесені: 

1) територіальні центри соціального обслуговування; 

2) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

3) реабілітаційні центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх (в т. ч. 

для дітей та молоді з функціональними обмеженнями); 

4) центри професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів; 

5) державні медичні установи, госпіталі, хоспіси для учасників бойових дій/інвалідів. 

До недержавних організацій віднесені усі громадські, благодійні, релігійні та інші  

організації, які були вказані представниками цільових аудиторій в якості надавачів 

соціальних послуг.  

Таким чином, результати дослідження демонструють, що серед усіх отриманих 

соціальних послуг в цілому 60%-70% з них становлять послуги, отримані від державних 

організацій. При цьому в недержавному секторі цільовими аудиторіями було отримано в 

середньому 30-40% соціальних послуг (в залежності від виду послуги) (Діагр.3.1).  

Діаграма 3.1. Розподіл часток «фактів (разів) отримання» соціальних послуг в 

державних та недержавних організаціях, в % до «фактів (разів) отримання» 

соціальної послуги в цілому 

 

Далі буде приведено більш детальний аналіз відповідей респондентів щодо суб’єктів 

соціального обслуговування. Згідно з відповідями респондентів одна з найбільш 

поширених соціальних послуг, консультування, в першу чергу надається 

територіальними центрами соціального обслуговування – 43% опитаних, які отримують 

послугу консультування, стверджують, що отримують її саме через територіальні 

центри. Частка отримувачів послуги консультування в центрах соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді склала 21%. Організації мережі МБФ "Карітас України" охоплюють 

14% отримувачів послуги консультування. Приблизно кожний п’ятий опитаний 

зазначає, що отримує соціальну послугу від інших державних організацій (центри 

реабілітації, державні медичні заклади) (в цілому 20%), чверть респондентів – від інших 

громадських та благодійних організацій (в т. ч., від ТЧХУ) (24%) (Діагр.3.2).  
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Діаграма 3.2. Державні та недержавні організації, з якими співпрацювали/ 

співпрацюють представники досліджуваних цільових аудиторій в рамках 

отримання послуги консультування,  в % до тих, хто відповів (n=877) 

 

Згідно з результатами дослідження надання послуги догляду забезпечується 

переважно територіальними центрами соціального обслуговування (51% фактичних 

отримувачів стверджують, що отримують дану послугу через територіальні центри). 

Друг в рейтингу організацій, які надають населенню послугу догляду, є благодійний 

фонд «Карітас України» (регіональні організації в цілому) (19%). Приблизно чверть 

опитаних зазначають, що отримують послугу догляду в інших державних організаціях 

(ЦСССДМ, центри реабілітації та ін.) (в цілому 25%). Частка тих, хто отримує послугу 

догляду з боку інших недержавних організацій (в т. ч., з боку ТЧХУ), склала 17%.  

(Діагр.3.3).  

Діаграма 3.3. Державні та недержавні організації, з якими співпрацювали/ 

співпрацюють представники досліджуваних цільових аудиторій в рамках 

отримання послуги догляду,  в % до тих, хто відповів (n=812) 

 

Близько третини представників досліджуваних цільових аудиторій в рамках 

отримання послуги соціальної адаптації обслуговуються територіальними центрами 

соціального обслуговування (30%), кожен п’ятий опитаний – центрами соціальних 
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служб для сім’ї дітей та молоді (22%). Частка тих, хто вказує організації мережі МБФ 

"Карітас   
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України" в якості надавача послуги соціальної адаптації,  склала 15%. Співпраця з 

іншими державними організаціями (реабілітаційними центрами, державними 

медичними закладами) в рамках отримання послуги соціальної адаптації відмічається 

серед 16% отримувачів даної соціальної послуги, з іншими недержавними організаціями 

(в т. ч., з ТЧХУ) – серед 32% отримувачів послуги (Діагр.3.4).  

Діаграма 3.4. Державні та недержавні організації, з якими співпрацювали/ 

співпрацюють представники досліджуваних цільових аудиторій в рамках 

отримання послуги соціальної адаптації  в % до тих, хто відповів (n=623) 

 

В рамках отримання послуги соціальної профілактики приблизно рівномірно 

розподілились частки представників досліджуваних соціальних груп, яким соціальна 

послуга надається центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

територіальними центрами соціального обслуговування (30% та 26% відповідно). 

Частка респондентів, які в рамках отримання послуги соціальної профілактики вказали 

на співпрацю з організаціями мережі МБФ "Карітас України", склала 15%. Інші державні 

організації (центри реабілітації та ін.) вказуються в якості надавачів послуги соціальної 

профілактики в цілому серед 21% опитаних, інші громадські та благодійні організації – 

серед 25% опитаних (Діагр.3.5).  

Діаграма 3.5. Державні та недержавні організації, з якими співпрацювали/ 

співпрацюють представники досліджуваних цільових аудиторій в рамках 

отримання послуги соціальної профілактики,  в % до тих, хто відповів (n=435) 
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В якості організацій, які в першу чергу вказуються респондентами як надавачі 

послуги представництва інтересів, виступають центри соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді і територіальні центри соціального обслуговування – частки респондентів, які 

вказали дані організації як такі, з якими вони співпрацюють в рамках отримання даної 

послуги, розподілились приблизно рівномірно (30% та 26% відповідно). Співпраця з 

організаціями мережі МБФ "Карітас України" в рамках отримання послуги 

представництва інтересів  відмічається 11% респондентів. Чверть отримувачів вказаної 

соціальної послуги стверджують, що отримують її в інших недержавних організаціях 

(25%), в цілому 12% - в інших державних організаціях (реабілітаційних центрах, 

державних медичних закладах) (Діагр.3.6). 

Діаграма 3.6. Державні та недержавні організації, з якими співпрацювали/ 

співпрацюють представники досліджуваних цільових аудиторій в рамках 

отримання послуги представництва інтересів,  в % до тих, хто відповів (n=293) 

 

Приблизно в рівній мірі послуга соціального супроводу/патронажу забезпечується 

територіальними центрами соціального обслуговування та центрами соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді – 28% та 24% опитаних відповідно вказали дані організації як 

такі, з якими вони співпрацюють в рамках отримання зазначеної соціальної послуги. 

Приблизно рівномірно розділились частки тих, хто в якості надавачів послуги 

соціального супроводу та патронажу вказує центри соціально-психологічної реабілітації 

неповнолітніх (13%), державні медичні заклади (10%), а також організації мережі МБФ 

"Карітас України" (10%). Кожен п’ятий отримувач вказаної соціальної послуги в рамках її 

отримання обслуговується іншими громадськими та благодійними організаціями (в т. ч., 

ТЧХУ) (22%) (Діагр. 3.7).   
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Діаграма 3.7. Державні та недержавні організації, з якими співпрацювали/ 

співпрацюють представники досліджуваних цільових аудиторій в рамках 

отримання послуги соціального супроводу/патронажу,  в % до тих, хто відповів 

(n=289) 

 

Таким чином, зважаючи на те, що здебільшого представники досліджуваних 

цільових аудиторій отримували/отримують соціальні послуги від державних 

організацій, далі будуть розглянуті особливості умов та задоволеність отримання послуг 

від конкретних державних, а також від найбільш відомих серед респондентів 

недержавних організацій – БФ «Карітас України» та ТЧХУ.  

В рамках вивчення особливостей досвіду співпраці представників досліджуваних 

цільових груп з державними та недержавними організаціями щодо отримання 

соціальних послуг, з респондентами обговорювалось питання стосовно того, на якій 

основі вони отримують соціальні послуги, – платній чи безоплатній. Згідно з 

отриманими результатами, більшість респондентів стверджують, що 

отримували/отримують соціальні послуги на безоплатній основі практично  в  усіх 

зазначених державних та недержавних закладах (частки респондентів, які зазначили, що 

отримують послуги на безоплатній основі в  кожній з вказаних організацій склали 80%-

95%). При цьому виключенням є отримання соціальних послуг в державних медичних 

установах, хоспісах, госпіталях для учасників бойових дій/інвалідів - серед 48% 

фактичних отримувачів послуг в даних закладах відмічається отримання послуг на 

безоплатній основі, серед третини – на платній основі (30%) (Табл.3.1).  

Таблиця 3.1. Умови отримання соціальних послуг в державних та недержавних 

організаціях: платна/безоплатна основа ,  в % до тих, хто відповів 

 

ОТРИМУВАЛИ/ОТРИМУЮТЬ 
ПОСЛУГИ ПОВНІСТЮ НА 
БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ 

ОТРИМУВАЛИ/ОТРИМУЮТЬ 
ПОСЛУГИ ПОВНІСТЮ НА 

ПЛАТНІЙ ОСНОВІ 

НЕ ЗМОГЛИ 
ВІДПОВІСТИ НА 

ЗАПИТАННЯ 

Організації мережі МБФ 
"Карітас України" (n=263) 

94 1 5 

Територіальні центри 
соціального обслуговування 
(n=712) 

92 3 5 

Центри соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді (n=279) 

90 - 10 

Товариство Червоного Хреста 
України  (n=85) 

88 - 12 
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Центри соціально-
психологічної реабілітації 
неповнолітніх (n=98) 

82 - 18 

Центри професійної, 
медичної та соціальної 
реабілітації інвалідів (n=79) 

81 5 14 

Державні медичні установи, 
державні хоспіси, госпіталі 
для учасників бойових 
дій/інвалідів (n=147) 

48 30 22 

 

З метою визначення рівня задоволеності співпрацею з різними державними та 

недержавними організаціями респондентам пропонувалося оцінити, наскільки вони в 

цілому задоволені або не задоволені співпрацею з кожною з організацій.  

Результати дослідження демонструють, що в цілому респонденти позитивно 

оцінюють досвід співпраці як з державним, так і з недержавним секторами соціального 

обслуговування: частки позитивних оцінок по відношенню до кожної з розглянутих 

організацій в цілому склали від 76% до 93%. Виключенням являються державні медичні 

установи, хоспіси та госпіталі для учасників бойових дій/інвалідів, по відношенню до 

яких частка позитивних оцінок досвіду співпраці в рамках отримання соціальних послуг 

в цілому склала 63%, майже третина респондентів не змогли однозначно оцінити свій 

досвід отримання послуг в організаціях даного типу (31%) (Діагр.3.8).  

 

Діаграма 3.8. Оцінка задоволеності співпрацею з держаними та недержавними 
організаціями в рамках отримання соціальних послуг, в % до тих, хто відповів 

 

Задля визначення мотивації негативного ставлення до суб’єктів соціального 

обслуговування з респондентами, які висловили незадоволеність досвідом співпраці з 

організаціями-надавачами соціальних послуг, обговорювалось питання щодо причин їх 

незадоволеності (причини називалися по відношенню до конкретної організації-

надавача). Зважаючи на недостатній об’єм вибірки аналіз причин незадоволеності 

досвідом співпраці в рамках отримання соціальних послуг по відношенню до 

конкретних організацій неможливий. З метою демонстрації ієрархії причин, які в цілому 

формують негативне сприйняття організацій-надавачів, показник був розрахований для 

«збірного образу» організації-надавача соціальних послуг. Так, згідно з отриманими 

результатами, найбільш вагомою причиною незадоволеності співпрацею з суб’єктами 

надання соціальних послуг є непрофесійність працівників організації, погане/хамське 

ставлення по відношенню до отримувачів соціальних послуг (висловилися 30% 
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респондентів). Приблизно кожен п’ятий, хто  вказав на негативний досвід співпраці з 

надавачами послуг,   
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висловлюється щодо недостатності ресурсів організацій задля забезпечення 

безоплатного обслуговування і необхідність оплачувати послуги/необхідні матеріали 

самостійно (Табл.3.2). 

 
Таблиця 3.2. Причини незадоволеності досвідом співпраці з державними та 

недержавними організаціями в рамках отримання соціальних послуг,   
в  % до тих, хто відповів (n=191). Відкрите питання 

ПРИЧИНИ НЕЗАДОВОЛЕНОСТІ % 

Непрофесійність працівників організації, погане/хамське ставлення по відношенню до 
отримувачів соціальних послуг 

30 

Організація не має достатньо ресурсів для безоплатного забезпечення послугами та 
необхідними матеріалами (ліки, тощо), необхідно оплачувати самостійно  

19 

Організація не надає інформацію щодо умов надання соціальних послуг/приховує 
інформацію 

8 

Бюрократизм організацій, необхідність часто приходити в організацію для того, щоб 
"відмітитись"/надавати велику кількість довідок 

8 

Організація не забезпечує соціальні послуги належної якості/неякісне соціальне 
обслуговування 

7 

Обмежений асортимент соціальних послуг 7 
Для отримання соціальних послуг в організації потрібно платити хабарі 5 
Інше 3 

Важко відповісти 17 

 

Окрім оцінки досвіду співпраці з державними та недержавними організаціями в 

рамках отримання соціальних послуг, респондентам пропонувалося оцінити кожну з 

організацій, в яких вони отримували/отримують соціальні послуги за 4-ма параметрами: 

1) повнота (обсяг) забезпечення соціальними послугами; 

2) своєчасність надання соціальних послуг; 

3) надання повної інформації про умови отримання соціальних послуг, 

можливості отримання альтернативних послуг; 

4) забезпечення професійності працівників організації, які безпосередньо 

надають соціальні послуги. 

В цілому в рамках оцінюваних характеристик серед представників цільових 

аудиторій демонструється позитивне сприйняття усіх представлених організацій, за 

виключенням державних медичних установ, хоспісів, госпіталів для учасників бойових 

дій/інвалідів, – сприйняття організацій даного типу характеризується як позитивно-

нейтральне.  

Серед цільових аудиторій в цілому сформоване позитивне сприйняття як державних, 

так і недержавних організацій за характеристикою повноти забезпечення соціальних 

послуг – більшість респондентів погоджуються з тим, що зазначені організації завжди 

надають соціальні послуги в тому обсязі, який задовольняє потреби респондентів 

(частки позитивних оцінок склали від 72% до 84% в цілому). Виключенням є державні 

медичні установи, хоспіси, госпіталі для учасників бойових дій/інвалідів – по 

відношенню до організацій даного типу частка позитивних оцінок повноти 

забезпечення соціальними послугами склала 48%, третина опитаних не змогли дати 

однозначних оцінок (Діагр.3.9).  
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Діаграма 3.9. Оцінка повноти14  забезпечення соціальними послугами з боку 

державних та недержавних організацій, в % до тих, хто відповів 
(респондентам пропонувалося оцінити наскільки твердження відповідає кожній з організацій:  «Організація завжди 

надає послуги в обсязі, який повністю задовольняє потреби фактичних отримувачів послуг») 

 

Оцінки  своєчасності надання соціальних послуг в цілому зосередженні в позитивній 

зоні – більшість респондентів погоджуються, що своєчасно надають соціальні послуги 

практично всі зазначені організації (частки позитивних оцінок склали 69%-84 % в 

цілому), за виключенням державних медичних установ. Частка позитивних оцінок 

своєчасності надання соціальних послуг держаними медичними установами, хоспісами, 

госпіталями для учасників бойових дій/інвалідів, склала 41% в цілому, більше третини 

респондентів не змогли однозначно оцінити організації даного типу (36%) (Діагр.3.10).  

Діаграма 3.10. Оцінка своєчасності надання соціальних послуг з боку 

державних та недержавних організацій, в % до тих, хто відповів 
(респондентам пропонувалося оцінити наскільки твердження відповідає кожній з організацій:  «Організація завжди 

надає послуги луги своєчасно, в разі потреби - невідкладно») 

 

Позитивним сприйняттям характеризується також параметр «Інформаційне 

забезпечення отримувачів» щодо більшості представлених організацій, зокрема таких 

як організації мережі МБФ "Карітас України", центри соціально-психологічної 

реабілітації неповнолітніх, територіальні центи, ЦСССДМ, ТЧХУ (частка позитивних 

оцінок в цілому склала 70%-85%). По відношенню до центрів професійної, медичної та 
                                                           
14

 Повнота забезпечення соціальними послугами – надання соціальних послуг в обсязі, який повністю задовольняє 
отримувачів послуг 
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соціальної реабілітації інвалідів серед цільових аудиторій демонструється позитивно-

нейтральне сприйняття параметру «Інформаційне забезпечення отримувачів» (в цілому 

66% позитивних оцінок, 30% нейтральних оцінок). Найменша частка позитивних оцінок 

зафіксована по відношенню до державних медичних установ (48%), 41% опитаних не 

змогли однозначно оцінити організації даного типу (Діагр.3.11).  

Діаграма 3.11. Оцінка забезпечення отримувачів соціальних послуг 

інформацією щодо умов соціального обслуговування, в % до тих, хто відповів 
(респондентам пропонувалося оцінити наскільки твердження відповідає кожній з організацій:  «Організація завжди 

надає повну інформацію про умови отримання послуг, про можливості отримання альтернативних послуг») 

 

Під час оцінки надавачів соціальних послуг з точки зору професійності працівників 

організації, які безпосередньо надають соціальні послуги, здебільшого серед цільових 

аудиторій демонструється позитивне сприйняття як державних, так і недержавних 

організацій (частки позитивних оцінок в цілому склали 79%-91%). При цьому, оцінюючи 

професійність працівників державних медичних установ, хоспісів, госпіталів для 

учасників бойових дій/інвалідів, позитивно оцінили організації даного типу 63% 

опитаних, нейтрально – 31% опитаних (Діагр. 3.12).  

Діаграма 3.12. Оцінка професійності працівників державних та недержавних 

організацій, які безпосередньо надають соціальні послуги, в % до тих, хто відповів 
(респондентам пропонувалося оцінити наскільки твердження відповідає кожній з організацій:  «Організація 

забезпечує професійність, гарне ставлення, повагу з боку працівників, які безпосередньо надають соціальні 

послуги») 
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РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В ЯКОСТІ НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Одним із завдань дослідження було вивчення особливостей сприйняття 

представниками цільових аудиторій державних та недержавних (громадських, 

благодійних) організацій в якості надавачів соціальних послуг. В рамках дослідження 

було використано наступні індикатори з метою визначення ставлення цільових 

аудиторій до різних форм надання соціальних послуг:   

1) загальне сприйняття спроможності організацій державного сектору щодо 

забезпечення якісних соціальних послуг; 

2) сприйняття державних організацій як надавачів, що здатні гарантувати цільове 

використання коштів, виділених на забезпечення населення соціальними послугами; 

3) загальне сприйняття якості соціальних послуг з боку державних та недержавних 

надавачів;  

4) потенційна готовність переходу до користування послугами 

державних/недержавних надавачів соціального обслуговування.  

Серед досліджуваних цільових аудиторій виділяються дві основних точки зору щодо 

спроможності державних організацій забезпечувати населенню якісні послуги: 37% 

опитаних висловлюються стосовно повної спроможності державних організацій 

надавати якісні соціальні послуги, і приблизно така ж частка опитаних (35%) переконані 

що державні організації лише частково спроможні забезпечити надання якісних 

соціальних послуг. Кожний п’ятий опитаний стверджує, що організації та заклади 

державної форми власності не здатні забезпечити надання соціальних послуг належної 

якості (17%) (Діагр.4.1). 

Діаграма 4.1. Загальне сприйняття спроможності державних організацій 

забезпечувати надання населенню якісних соціальних послуг, в % до тих, хто 

відповів (n=1602) 

 

Серед представників досліджуваних соціальних груп переважно демонструється 

відсутність однозначної позиції щодо сприйняття державних організацій як таких, що 

здатні забезпечити цільове використання коштів, які виділяються на соціальне 

обслуговування, – 53% не змогли дати однозначної відповіді на дане питання (серед них 

30% вважають, що кошти, надані державою, частково використовуються за 
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призначенням, частково – ні, та 23% відзначили що їм важко відповісти). При цьому 

близько третини опитаних висловили впевненість у цільовому використанні державних 

коштів, призначених для допомоги особам, які опинились в складних обставинах (30%). 

Протилежної думки  дотримуються 17% респондентів (Діагр.4.2).  

Діаграма 4.2. Сприйняття державних організацій як надавачів соціальних послуг, 

що забезпечують цільове використання коштів на соціальне обслуговування 

населення, в % до тих, хто відповів(n=1602) 

 

Результати дослідження демонструють відсутність серед представників 

досліджуваних цільових аудиторій сформованої позиції щодо сприйняття якості 

соціальних послуг, що надаються державними і недержавними організаціями. Так, понад 

третину респондентів (36%) вважають, що більш якісні послуги надаються 

недержавними організаціями, і приблизно така ж частка опитаних дотримується 

протилежної думки (31%). Частка тих, хто стверджує що державні та недержавні 

організації надають послуги однакової якості склала 10%, приблизно чверть не змогли 

відповісти на запитання (23%) (Діагр.4.3). 

Діаграма 4.3. Сприйняття якості соціальних послуг, надаваних державними та 

недержавними організаціями, в % до тих, хто відповів (n=1602) 

 

В рамках дослідження респондентам пропонувалося уявити ситуацію, що вони 

можуть обрати організацію, яка надаватиме їм соціальні послуги, і запитувалось яку 

організацію вони б обрали – державної чи недержавної форми власності. Згідно з 

отриманими результатами, представники досліджуваних цільових аудиторій, при 

потребі отримання соціальних послуг надали б перевагу державним організаціям (43%).   
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При цьому, більше чверті опитаних в якості надавача соціальних послуг обрали б 

недержавну організацію (27%). Практично кожен п’ятий опитаний (18%) зазначає, що 

для нього не має значення форма власності при виборі надавача соціальної послуги. 

Частка тих, хто не зміг відповісти на питання складає 12% (Діагр.4.4).   

Діаграма 4.4. Потенційна готовність переходу до користування послугами 

державних/недержавних надавачів, в % до тих, хто відповів (n=1602) 

 

В ході проведення опитування з представниками цільових аудиторій 

обговорювалися питання стосовно виникнення суперечок/конфліктних ситуацій з 

приводу отримання соціальних послуг, а також підходів до їх вирішення. Більшість 

опитаних стверджують, що у них виникали конфліктні ситуації з надавачами соціальних 

послуг (84%) (Додатки 2: Табл.18). Основний механізм вирішення конфліктів з 

надавачами соціальних послуг, як зазначають респонденти, - це особисте вирішення 

проблеми з особою, з якою виникла суперечка (57%). Третина опитаних стверджують, 

що для вирішення конфліктної ситуації зверталися в відповідне 

управління/організацію, яка  регулює роботу надавача (33%) (Додатки 2: Табл.20). В 

контексті потенційного результату вирішення конфліктних ситуацій з надавачами 

послуг, серед цільових аудиторій відсутня сформована думка щодо можливості 

відстоювання інтересів отримувачів в законному порядку. Так, більше третини 

опитаних не змогли однозначно сказати на чию користь буде вирішена ситуація – 

отримувача чи надавача соціальних послуг (38%), приблизно така ж частка 

респондентів вважають, що ситуація буде вирішена на користь отримувача соціальних 

послуг (37%). Чверть опитаних висловили думку, що у випадку звернення до суду 

конфліктна ситуація з приводу соціального обслуговування буде вирішення на користь 

надавача послуг (в цілому 25%) (Додаток 2: Табл.21).  
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ВИСНОВКИ  

 
Незалежне дослідження проведене з урахуванням регіональних особливостей 

адміністративно-територіального поділу України охопило респондентів зі всіх цільових 

аудиторій отримувачів соціальних послуг. Отримані результати відображають загальні 

тенденції процесу та стану реформування системи надання соціальних послуг, тому 

можуть бути використані як аргументи підчас формування регіональних стратегій та 

планування цільових програм надання соціальних послуг, відповідно до ст.14 ЗУ «Про 

соціальні послуги». Дослідженням виявлено, що за рівнем довіри з боку респондентів 

недержавні надавачі соціальних послуг конкурують на рівних з комунальними 

надавачами та надавачами соціальних послуг державної форми власності. Такий 

показник в регіонах проведення дослідження вказує на готовність суспільства до змін 

пов’язаних із запровадженням рівних конкурентних умов доступу до ринку соціальних 

послуг як державних так і приватних надавачів соціальних послуг. Водночас органи 

виконавчої влади не можуть не враховувати такий показник підчас планування 

бюджету на надання соціальних послуг в регіонах. Нехтування цими даними та 

відсутність паритетного підходу у фінансуванні соціальних послуг сприятиме 

дискримінаційному ставленню до потреб клієнта, та укріпить штучне домінування 

надавачів державної форми власності. У контексті завдань поставлених Стратегією 

реформування системи надання соціальних послуг, а також підтверджених проектом 

Стратегії розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022 року, це 

означатиме сповільнення відходу від планово-орієнтованої моделі фінансування галузі, 

подальше зниження якості соціальних послуг, зростання вартості і спад ефективності 

використання отриманих з бюджету коштів.  

Діюче законодавство України, зокрема Закон України «Про соціальні послуги», 

постанова КМУ від 24.03.2013г. №324 «Про затвердження Порядку здійснення 

соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів», постанова КМУ від 14.11.2012 

№ 1039 «Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні 

послуги», постанови КМУ від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка», покликані забезпечити дієвість механізмів залучення приватних 

надавачів соціальних послуг до партнерської участі в створенні конкурентного ринку 

соціальних послуг. Досвід найбільш прогресивних регіонів України щодо використання 

існуючих механізмів, зокрема механізму соціального замовлення підтверджує дієвість, 

проте зарегульованість існуючих процедур. Поряд із відсутністю організаційної 

спроможності кадрів, відповідальних за даний напрямок роботи в місцевих органах 

влади це створює несприятливе для приватних надавачів соціальних послуг 

середовище, в якому місцеві органи виконавчої влади діють шляхом найменшого опору 

використовуючи усталені схеми роботи.  

Попри високі показники задоволення потреби у соціальних послугах, поточна 

демографічна ситуація в країні, зростання рівня смертності, свідчать про протиріччя та 

розбіжності отриманих підчас аналізу даних в двох частинах дослідження, щодо 

подолання складних життєвих обставин населенням України, що підкреслює 

необхідність незалежного та неупередженого контролю та аналізу якості та 

ефективності надання соціальних послуг із залученням всіх учасників ринку. Тенденція 
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до збільшення розриву між потребою і фактично наданими соціальними послугами 

виявлена в обох частинах дослідження доводить як необхідність значного збільшення 

кількості послуг, так і урізноманітнення кола надавачів.  

Обидві частини дослідження підтверджують динаміку зростання потреби у послузі 

догляду, що користується найбільшим попитом та є мабуть найдорожчою з соціальних 

послуг. Зважаючи на те, що традиційно догляд надається людям похилого віку, приріст 

даної послуг підкреслює тенденцію до збільшення частки старіючого населення в 

загальній масі. Водночас при зростанні потреби у послузі за даними проведеного 

опитування задоволення самою послугою спадає. На фоні окресленої ситуації, 

критичним залишається той факт, що до розв’язання проблем із задоволенням потреб 

населення у соціальних послугах залучається мала кількість приватних надавачів 

послуг. Відповідальність за такий стан справ в цілому солідарна, і лягає на органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інертність самих надавачів 

соціальних послуг приватної форми власності, а також наявні нормативні обмеження. 

Безумовно, виправлення цієї ситуації повинно відбуватись системно, із залученням і 

розбудовою потенціалу громади в подоланні складних життєвих обставин її населення. 

Водночас це елемент соціальної політики держави, яка задекларована в Стратегії 

реформування системи надання соціальних послуг, що базується на принципах 

орієнтованованості на задоволення потреб отримувачів соціальних послуг; адресності їх 

надання; залучення отримувача соціальних послуг до самостійного розв’язання власних 

проблем; надання соціальних послуг з урахуванням визначених потреб та забезпечення 

проживання отримувачів таких послуг у територіальній громаді; створення для 

суб’єктів, що надають соціальні послуги, рівних умов на ринку таких послуг; якості та 

ефективності надання соціальних послуг, а також прозорості надання таких послуг.  

Гарантом дотримання цих задекларованих стратегією принципів реформування 

системи надання соціальних послуг слугує моніторинг та оцінка якості надання 

соціальних послуг. Система моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг, 

передбачена проектом Концепції «Створення системи моніторингу та оцінки якості 

надання соціальних послуг в Україні». Органи моніторингу та оцінки якості надання 

соціальних послуг покликані контролювати, фаховий рівень надавачів, і раціональність 

планування  та використання фінансових ресурсів, задоволення потреб отримувачів 

послуг та відповідність послуг, що надаються реальним потребам отримувачів. 

Ефективність системи яка пропонується, базується на пропорційній участі в роботі 

такого органу незалежних експертів з числа представників всіх учасників ринку послуг, 

чим забезпечить незалежність оцінки якості наданих соціальних послуг та виключають 

конфлікт інтересів. Впровадження системного підходу до оцінки наявної потреби у 

соціальних послугах та організації надання соціальних послуг для забезпечення 

потреби, повинна провадитися у поєднанні зі створенням інформаційно-аналітичної 

системи надання соціальних послуг, що усуне елемент суб’єктивності у визначенні 

причин неналежного рівня забезпеченості потреби у послугах та збільшить 

ефективність застосування обраних методів. Підсилення дієвості механізму моніторингу 

та оцінки якості надання соціальних послуг можливе за умови провадження широкої 

роз’яснювальної роботи як серед отримувачів соціальних послуг так і серед надавачів 

всіх форм власності щодо прав, стандартів та обсягів послуг гарантованих державою. 

Врахування при оцінці якості наданих соціальних послуг динаміки стану центрального 

учасника процесу – отримувача послуг, повинно стати одним з основних індикаторів 

ефективності організації надання соціальних послуг в загальному аналізі щорічної 
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державної звітності про фактично надані соціальні послуги. Це сприятиме формуванню 

клієнтоорієнтованої моделі реформування сфери соціальних послуг в Україні.  

Апробація механізму моніторингу та оцінки якості соціальних послуг має 

відбуватися в рамках реалізації пілотного проекту. З метою всебічного аналізу та 

обговорення стану впровадження реформи системи надання соціальних послуг в 

Україні, відслідковування динаміки та успішності запропонованих заходів в рамках 

реалізації реформи пропонується щорічно на державному рівні проводити громадські 

слухання «Про становище організації надання соціальних послуг в Україні»  
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ДОДАТОК ДО ЧАСТИНИ І: «ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ В ОТРИМАННІ РІЗНИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»  

  

Таблиця 1. Регіональні особливості задоволення потреб населення в отриманні 
соціальних послуг в цілому 

ОБЛАСТЬ 

Показник задоволення 
потреб населення в 

отриманні соціальних 
послуг 

Кількість соціальних послуг, 
отримання яких потребувало 

населення , тис. соц. послуг 

Кількість соціальних 
послуг, які були фактично 

наданні населенню, тис. 
соц. послуг 

2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 

Київська 100% 84% 149,3 109,1 157,6 91,2 

м. Київ 100% 92% 63,3 58,0 101,8 53,1 

Полтавська 100% 100% 225,2 261,6 225,2 261,7 

Чернівецька 100% 97% 132,5 171,8 134,1 166,2 

Закарпатська 98% 59% 715,9 124,9 703,9 73,1 

Рівненська 98% 83% 161,6 175,3 157,8 145,5 

Черкаська 97% 67% 268,1 203,4 260,6 136,8 

Івано-Франківська 94% 100% 71,9 86,1 67,2 103,1 

Житомирська 93% 80% 387,4 364,7 361,2 292,2 

Львівська 93% 94% 377,8 307,8 349,5 287,8 

Харківська 90% 72% 280,4 398,0 251,2 284,9 

Дніпропетровська 88% 77% 301,3 472,6 264,5 364,1 

Чернігівська 88% 85% 108,6 114,5 95,2 97,7 

Хмельницька 85% 83% 298,5 359,4 252,5 299,5 

Тернопільська 83% 81% 96,2 96,7 79,6 78,5 

Волинська 81% 81% 138,2 190,5 112,6 153,6 

Кіровоградська 78% 82% 148,1 165,6 115,2 136,1 

Сумська 76% 62% 133,9 212,6 101,2 131,4 

Запорізька 72% 79% 364,9 465,1 261,2 368,9 

Херсонська 70% 67% 74,5 85,9 52,1 57,3 

Вінницька 65% 80% 222,4 172,6 143,8 138,5 

Миколаївська 58% 87% 392,6 248,7 228,0 216,9 
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Таблиця 2. Особливості потреб населення в отриманні різних видів соціальних 
послуг та рівень їх задоволення 

  
  СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА 

Потребуючі отримання 
послуги, тис. осіб 

Фактичні отримувачі 
послуги, тис. осіб 

Показник задоволення потреб 
населення у послузі, % 

2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 

Консультування 1024,1 824,9 815,8 675,6 80% 82% 

Догляд 940,0 827,3 879,1 725,5 94% 88% 

Соціальна профілактика 694,7 851,6 623,1 687,6 90% 81% 

Соціальна адаптація 679,9 719,4 597,3 575,6 88% 80% 

Представництво інтересів 490,9 431,6 416,7 347,0 85% 80% 

Соціальний 
супровід/патронаж 

298,3 286,1 240,7 186,6 81% 65% 

Абілітація 244,6 201,1 233,5 191,4 95% 95% 

Посередництво (медіація) 206,1 122,0 185,6 88,3 90% 72% 

Соціальна реабілітація 128,3 182,7 123,9 157,3 97% 86% 

Паліативний догляд  94,8 82,3 83,7 43,5 88% 53% 

Соціальна інтеграція та 
реінтеграція 

82,6 92,6 71,3 67,4 86% 73% 

Підтримане проживання 70,6 59,4 72,4 48,6 100% 82% 

Влаштування до сімейних 
форм виховання 

68,6 84,8 61,2 80,2 89% 95% 

Кризове та екстрене 
втручання 

58,2 61,9 46,9 51,6 81% 83% 

Надання притулку 30,7 17,1 24,8 11,6 81% 68% 

 
Таблиця 3. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«консультування»  

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів послуги 
консультування, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

консультування, тис. осіб 

Особи похилого віку 51% 415,5 

Інваліди 28% 229,5 

Особи з проблемами ВІЛ/СНІД та вживання 
психоактивних речовин 

9% 76,2 

Особи, які відбували покарання  у місцях 
позбавлення волі/без позбавлення волі 

4% 31,3 

Особи потребуючі паліативної допомоги 4% 31,7 

Особи, які постраждали від насильницьких та 
протиправних дій 

3% 21,0 

Бездомні особи 1% 10,5 

 
Таблиця 4. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга «догляд»  

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги догляду, 
% 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

догляду, тис. осіб 

Особи похилого віку  64% 567,2 

Інваліди 16% 139,2 

Особи потребуючі паліативної допомоги 8% 67,7 

Особи з психічними захворюваннями 8% 69,4 

Діти-інваліди 3% 28,3 

Діти з психічними захворюваннями менше 1% 7,2 
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Таблиця 5. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга «соціальна 
профілактика»  

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги cоц. 
профілактики, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги соц. 

профілактики, тис. осіб 

Особи, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

38% 240,0 

Особи похилого віку  19% 121,1 

Інваліди 18% 111,8 

Особи з проблемами ВІЛ/СНІД та вживання 
психоактивних речовин 

9% 56,2 

Особи з психічними захворюваннями 7% 42,2 

Особи, які відбували покарання у місцях 
позбавлення волі/без позбавлення волі 

7% 42,0 

Бездомні особи 1% 5,3 

Бездоглядні діти 1% 4,7 

 
Таблиця 6. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга «соціальної 
адаптації» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги cоц. 
адаптації, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги соц. 

адаптації, тис. осіб 

Особи похилого віку 57% 339,4 

Інваліди 14% 83,6 

Особи з психічними захворюваннями 10% 60,0 

Діти-інваліди 6% 37,6 

Особи, які відбували покарання у місцях 
позбавлення волі/без позбавлення волі 

5% 29,7 

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування 

4% 25,1 

Особи з проблемами вживання 
психоактивних речовин 

4% 21,8 

 
Таблиця 7. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«представництво інтересів» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги 
представництва інтересів, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

представництва інтересів, 
тис. осіб 

Особи похилого віку 30% 124,5 

Інваліди 26% 110,6 

Сім'ї, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

15% 62,7 

Особи, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

13% 54,8 

Особи з психічними захворюваннями 11% 45,2 

Особи, які відбували покарання у місцях 
позбавлення волі/без позбавлення волі 

3% 11,5 

Бездомні особи 2% 7,4 
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Таблиця 8. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«соціальний супровід» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги соц. 
супроводу, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги соц. 

супроводу, тис. осіб 

Інваліди  40% 95,4 

Сім'ї, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

38% 92,3 

Особи з психічними захворюваннями 18% 42,4 

Особи, які відбували покарання у місцях 
позбавлення волі/без позбавлення волі 

4% 8,7 

Бездомні особи 1% 1,8 

 
Таблиця 9. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«абілітація» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги 
абілітації, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

абілітації, тис. осіб 

Інваліди 56% 131,6 

Особи з психічними захворюваннями 31% 72,3 

Діти-інваліди 8% 18,5 

Діти з психічними захворюваннями 5% 11,1 

 
Таблиця 10. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«посередництво» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги 
посередництва, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

посередництва, тис. осіб 

Бездомні особи 41% 76,6 

Особи з психічними захворюваннями 19% 36,0 

Особи похилого віку 12% 21,0 

Особи, які відбували покарання у місцях 
позбавлення волі/без позбавлення волі 

8% 15,3 

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування 

8% 14,3 

Діти під опікою/піклуванням 6% 11,6 

Інваліди 3% 4,8 

Прийомні сім'ї 2% 4,1 

Дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) 1% 2,0 

 
Таблиця 11. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«соціальна реабілітація» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги соц. 
реабілітації, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги соц. 

реабілітації, тис. осіб 

Особи похилого віку 59% 73,1 

Діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

25% 30,7 

Особи з проблемами вживання 
психоактивних речовин 

10% 12,4 

Особи, які постраждали від насильницьких 
та протиправних дій 

6% 7,7 
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Таблиця 12. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«паліативний догляд»  

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги 
паліативного догляду, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

паліативного догляду, тис. 
осіб 

Особи похилого віку  35% 28,9 

Особи потребуючі паліативної допомоги 33% 27,6 

Інваліди 32% 27,2 

 
Таблиця 13. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«соціальна інтеграція і реінтеграція» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги соц. 
інтеграції та реінтеграції, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги соц. 

інтеграції та реінтеграції, тис. 
осіб 

Біженці 40% 28,6 

Особи з проблемами вживання 
психоактивних речовин 

35% 24,5 

Особи, які постраждали від 
насильницьких та протиправних дій 

13% 9,6 

Бездомні особи 9% 6,7 

Бездоглядні діти 3% 1,8 

 
 
Таблиця 14. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«підтримане проживання» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги 
підтриманого проживання, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

підтриманого проживання, 
тис. осіб 

Особи похилого віку  81% 58,8 

Особи з психічними захворюваннями 8% 5,9 

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування 

5% 3,3 

Особи з проблемами вживання 
психоактивних речовин 

3% 2,4 

Бездомні особи 3% 2,0 

 
 
Таблиця 15. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга 
«влаштування до сімейних форм виховання» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 

Частка серед усіх фактичних 
отримувачів  послуги 

влаштування до сімейних форм 
виховання, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

влаштування до сімейних 
форм виховання, тис. осіб 

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування 

35% 21,7 

Діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

32% 19,3 

Діти під опікою/піклуванням 30% 18,5 

Діти-інваліди 2% 1,4 

Бездоглядні діти 1% 0,3 
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Таблиця 16. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга «кризове та екстрене 
втручання» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги 
кризового втручання, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги 

кризового втручання, тис. 
осіб 

Діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

65% 30,7 

Особи, які протягом доби пережили 
травматичну подію, були свідками 
насильництва в сім'ї чи зазнали його 

29% 13,4 

Бездомні особи 5% 2,4 

Безпритульні діти 1% 0,4 

Постраждалі від стихійного лиха 0% менше 10 осіб 

 

Таблиця 17. Основні реципієнти різних видів соціальних послуг: послуга «надання притулку» 

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ 
Частка серед усіх фактичних 

отримувачів  послуги надання 
притулку, % 

Чисельність фактичних 
отримувачів послуги надання 

притулку, тис. осіб 

Біженці 55% 13,6 

Бездомні особи 26% 6,4 

Діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

14% 3,5 

Особи, які постраждали від насильницьких та 
протиправних дій 

3% 0,7 

Бездоглядні діти 1% 0,3 

Мігранти 1% 0,1 

Постраждалі від стихійного лиха 0% 0,1 

Діти-шукачі притулку 0% 0,1 

 

Таблиця 18. Потенційний приріст фактичних отримувачів різних видів соціальних 
послуг на наступний період соціального обслуговування 

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА 
Фактичні 

отримувачі 
послуги, тис. осіб 

Потенційні 
отримувачі 

послуги, тис. осіб 

Показник очікуваного 
приросту фактичних 

отримувачів послуги на 
наступний період 

% тис. осіб 

Консультування 815,8 889,0 9% 73,2 

Догляд 879,1 888,0 1% 8,9 

Соціальна профілактика 623,1 670,8 8% 47,7 

Соціальна адаптація 597,3 671,4 12% 74,1 

Представництво інтересів 416,7 452,3 9% 35,6 

Соціальний супровід/патронаж 240,7 309,0 28% 68,3 

Абілітація 233,5 250,0 7% 16,5 

Посередництво (медіація) 185,6 193,3 4% 7,7 

Соціальна реабілітація 123,9 149,8 21% 25,9 

Паліативний догляд  83,7 105,4 26% 21,7 

Соціальна інтеграція та реінтеграція 71,3 111,9 57% 40,6 

Підтримане проживання 72,4 97,5 35% 25,1 

Влаштування до сімейних форм 
виховання 

61,2 59,4 -3% -1,8 

Кризове та екстрене втручання 46,9 56,2 20% 9,3 

Надання притулку 24,8 44,3 79% 19,5 

  



 
 

84 
 

Таблиця 19. Соціальні послуги, отримання яких потребували та фактично 
отримували представники різних соціальних груп в 2015 р. 

 

Кількість 
соціальних 

послуг, яких 
потребували 

представники ЦА, 
тис. послуг 

Кількість 
соціальних послуг, 
фактично наданих 
представникам ЦА, 

тис. послуг 

Показник 
задоволення 

потреб 
представників ЦА 
у соц.послугах, % 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ         СІМ’Ї/ОСОБИ В СЖО 2852,1 2434,2 79% 

Інваліди 1042,6   933,6 90% 

Особи з психічними захворюваннями 388,7    373,5 96% 

Особи, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

329,0 294,7 90% 

Особи з проблемами ВІЛ/СНІД та вживання 
психоактивних речовин 

234,9   132,4 56% 

Сім'ї, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

208,9    155,1 74% 

Особи, які відбували покарання. у місцях 
позбавлення волі/без позбавлення волі 

161,4    138,6 86% 

Бездомні особи 147,2   119,1 81% 

Особи потребуючі паліативної допомоги 142,2   127,0 89% 

Особи з проблемами вживання психоактивних 
речовин 

77,2   61,2 79% 

Особи, які постраждали від насильницьких та 
протиправних дій 

51,8   39,0 75% 

Біженці 46,7   42,2 90% 

Особи, які протягом доби пережили 
травматичну подію, були свідками насильства 
в сім'ї чи зазнали його 

16,7   13,4 80% 

Прийомні сім'ї 4,4   4,1 93% 

Постраждалі від стихійного лиха 0,3   0,1 33% 

Мігранти 0,1   0,1 100% 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ           ОСОБИ ПОХИЛОГО ВІКУ 1916,2  1749,5  91% 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ           ДІТИ 344,1 292,4 90% 

Діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

102,6 84,2 82% 

Діти-інваліди 101,6 85,8 84% 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування 

71,1 64,4 91% 

Діти під опікою/піклуванням 37,2 30,1 81% 

Діти з психічними захворюваннями 19,9 18,3 92% 

Бездоглядні діти 9,1 7,1 78% 

Дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) 2,0 2,0 100% 

Безпритульні діти 0,5 0,4 80% 

Діти-шукачі притулку 0,1 0,1 100% 

 
Таблиця 20. Потенційний приріст кількості соціальних послуг, отримання яких 
можуть потребувати сім’ї/особи в складних життєвих обставинах в наступному 
періоді надання соціальних послуг 

СОЦІАЛЬНА ГРУПА 

Чисельність послуг, 
які були фактично 

надані у 2015 р., тис. 
соц. послуг 

Потенційна 
чисельність послуг на 

наступний період, 
тис. соц. послуг 

Показник очікуваного 
приросту чисельності 
соціальних послуг на 

наступний період 

% тис. осіб 

Сім’ї/особи в складних життєвих 
обставинах в цілому  

2434,2 3007,4 24% 573,4 

Особи похилого віку 1749.5 1613,0 -8% -136.5 

Діти в цілому  292,4 327,6 12% 35,2 
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ДОДАТОК ДО ЧАСТИНИ ІІ: «ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОТРИМАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОКРЕМИМИ ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ В РЕГІОНАХ 

УКРАЇНИ» 

Таблиця 1. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «А1. Які недержавні 

організації/благодійні фонди, що надають соціальні послуги в вашому регіоні, в Україні в цілому, Ви 

знаєте, чули, навіть якщо ніколи не користувалися їх послугами?» ЗАПИТАННЯ ВІДКРИТОГО ТИПУ  

«А2. Скажіть, будь ласка, про з вказаних організацій Ви знаєте/щось чули?» ЗАПИТАННЯ ЗАКРИТОГО 

ТИПУ 

в % до тих, хто відповів 
А1. ОБІЗНАНІСТЬ БЕЗ 

ПІДКАЗКИ 
А2. ОБІЗНАНІСТЬ З 

ПІДКАЗКОЮ 

Товариство Червоного Хреста України 19 63 

МБФ "Карітас України" 19 27 

ГО "Спілка Самаритян" 5 - 

БФ Ріната Ахметова "Розвиток України" 4 - 

Українське товариство сліпих (УТОС) 3 17 

ГО "Гармонія" 3 3 

ГО "Станція Харків" 3 3 

БФ "Планета добра" 3 - 

ГО "Допомога Дніпра" 3 - 

Українська спілка інвалідів-УСІ 2 17 

Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" 1 3 

БФ "Хесед-Бешт" 1 3 

ГО "Об'єднання переселенців "Спільна справа"" 1 2 

ГО "Оберіг" - 2 

Інші громадські організації, благодійні фонди, тощо 38 8 

Не змогли відповісти 41 25 

 

Таблиця 2. Двовимірний розподіл відповідей на питання (в розрізі регіонів): «А2. 

Скажіть, будь ласка, про з вказаних організацій Ви знаєте/щось чули?» ЗАПИТАННЯ ЗАКРИТОГО ТИПУ 

в % до тих, хто відповів 
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Товариство Червоного Хреста України 73 85 58 59 69 46 

Українська спілка інвалідів-УСІ 27 39 8 24 8 13 

ГО "Гармонія" 23 - - - - - 

Українське товариство сліпих (УТОС) 16 45 8 26 11 18 

ГО "Об'єднання переселенців "Спільна справа"" 13 - - - - - 

МБФ "Карітас України" 10 22 38 18 38 22 

ГО "Асоціація  допомоги інвалідам "Відкриті серця"" 6 - - - - - 

БФ "Хесед-Бешт" - - - - - 20 

ВОБФ "Дитяча місія. Україна" - 8 - - - - 

Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" - 45 - - - - 

ГО "Оберіг" - - 6 - - - 

БФ "Фонд допомоги жертвам насилля" - - - - 3 - 

ГО "Станція Харків" - - - - 17 - 

Інші громадські організації, благодійні фонди, тощо 2 5 5 2 4 5 

Не змогли відповісти 16 6 29 33 23 41 

  



 
 

86 
 

Таблиця 3. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «А4. Зараз я покажу Вам 

перелік соціальних послуг, які можуть надаватися різними організаціями. Скажіть, будь ласка, які з них 

надаються організаціями, про які Ви знаєте, щось чули?15» 

в % до тих, хто відповів* 
ТЧХУ 

(n=1002) 

МБФ «КАРІТАС 
УКРАЇНИ» 

(n=432) 

ГО «УТОС» 
(n=275) 

ГО «УСІ» 
(n=273) 

Догляд 40 44 31 33 

Консультування 16 29 20 18 

Соціальна профілактика 9 25 14 16 

Соціальна адаптація 8 8 12 16 

Соціальний супровід/патронаж 4 5 10 15 

Представництво інтересів 2 2 6 11 

Інші соціальні послуги - 1 0 0 

Не змогли відповісти  48 29 53 51 

* По відношенню до кожної з  вказаних організацій на запитання відповідали ті респонденти, які стверджують, що 
знають їх 

 

Таблиця 4. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В1/В2. Вкажіть які Ви/інші 

члени Вашого домогосподарства, отримували протягом останніх 12 місяців (навіть якщо не отримуєте 

їх на даний момент)/отримуєте зараз?16 

В3. На Вашу думку, отримання яких із видів соціальних послуг будете потребувати Ви/інші члени 

Вашого домогосподарства протягом наступних 12 місяців?17 

в % до тих, хто відповів (n=1602) В1/В2. ФАКТИЧНІ 
ОТРИМУВАЧІ ПОСЛУГИ 

В3. ПОТЕНЦІЙНІ 
ОТРИМУВАЧІ ПОСЛУГИ 

Консультування 54 55 

Догляд 51 52 

Соціальна адаптація 39 37 

Соціальна профілактика 27 27 

Представництво інтересів 18 23 

Соціальний супровід/патронаж 18 18 

Послуги влаштування до сімейних форм 
виховання18 

4 4 

 

Таблиця 5. Одновимірний розподіл відповідей на питання: В4.1 Скажіть, будь ласка, які 
організації надавали або надають послугу догляду, яку Ви/інші члени домогосподарства отримували 
протягом останніх 12 місяців та/або отримуєте тепер?» 

в % до тих, хто відповів (n=812)* 

Територіальні центри соціального обслуговування 53 

Організації мережі МБФ "Карітас України" 19 
Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 8 
Державні медичні установи, хоспіси, госпіталі для учасників бойових дій/ інвалідів 7 

Центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 5 

Центри професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів 4 

                                                           
15 Приведений розподіл в розрізі найбільш відомих серед представників недержавних організацій, які надають 

соціальні послуги. Побудова розподілів для інших недержавних організацій, які відомі респондентам некоректна в 
зв’язку з недостатнім для аналізу об’ємом вибірки 
16

 Питання анкети В1 та В2 зведені в один показник – фактичні отримувачі соціальних послуг. Таким чином фактичні 
отримувачі соціальної послуги – це частки тих, хто отримував соціальну послугу протягом останніх 12 місяців та/або 
ті, хто отримують її зараз серед досліджуваних цільових аудиторій. 
17

 Потенційні отримувачі соціальної послуги – це частки тих, хто стверджує, що буде потребувати конкретної 
соціальної послуги протягом наступних 12 місяців (навіть якщо не отримували послугу раніше), серед досліджуваних 
цільових аудиторій.  
18

 Далі в таблицях не будуть приведені розподіли для послуги влаштування до сімейних форм виховання в зв`язку 
недостатнім для аналізу об`ємом вибірки 
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Товариство Червоного Хреста України 3 

Інші громадські організації, благодійні фонди, меценати, тощо 14 
Не змогли відповісти 6 

*На запитання відповідали респонденти, які отримували послугу догляду протягом останніх 12 місяців/отримують її 
на даний момент 

 

Таблиця 6. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В4.2 Скажіть, будь ласка, які 

організації надавали або надають послугу консультування, яку Ви/інші члени домогосподарства 

отримували протягом останніх 12 місяців та/або отримуєте тепер?» 

в % до тих, хто відповів (n=877)* 

Територіальні центри соціального обслуговування 43 

Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 21 

Організації мережі МБФ "Карітас України" 14 

Державні медичні установи, хоспіси, госпіталі для учасників бойових дій/інвалідів 10 

Реабілітаційні центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх  5 

Центри професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів 4 

Товариство Червоного Хреста України 2 

Інші громадські організації, благодійні фонди, меценати, тощо 22 

Не змогли відповісти 8 

*На запитання відповідали респонденти, які отримували послугу консультування протягом останніх 12 
місяців/отримують її на даний момент 

 

Таблиця 7. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В4.3 Скажіть, будь ласка, які 

організації надавали або надають послугу соціальної профілактики, яку Ви/інші члени домогосподарства 

отримували протягом останніх 12 місяців та/або отримуєте тепер?» 

в % до тих, хто відповів (n=435)* 

Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 30 

Територіальні центри соціального обслуговування 26 

Організації мережі МБФ "Карітас України" 15 

Центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 10 

Державні медичні установи, хоспіси, госпіталі для учасників бойових дій/інвалідів 6 

Центри професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів 5 

Інші громадські організації, благодійні фонди, меценати, тощо 25 

Не змогли відповісти 8 

*На запитання відповідали респонденти, які отримували послугу соціальної профілактики протягом останніх 12 
місяців/отримують її на даний момент 

 

Таблиця 8. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В4.4 Скажіть, будь ласка, які 

організації надавали або надають послугу соціальної  адаптації,  яку Ви/інші члени домогосподарства 

отримували протягом останніх 12 місяців та/або отримуєте тепер?» 

в % до тих, хто відповів (n=623)* 

Територіальні центри соціального обслуговування 30 

Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 22 

Організації мережі МБФ "Карітас України" 15 

Центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 7 

Центри професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів 5 

Державні медичні установи, хоспіси, госпіталі для учасників бойових дій/інвалідів 4 

Товариство Червоного Хреста України 2 

Інші громадські організації, благодійні фонди, меценати, тощо 30 

Не змогли відповісти 7 

*На запитання відповідали респонденти, які отримували послугу соціальної адаптації  протягом останніх 12 
місяців/отримують її на даний момент 
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Таблиця 9. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В4.5 Скажіть, будь ласка, які 

організації надавали або надають послугу представництва інтересів,  яку Ви/інші члени домогосподарства 

отримували протягом останніх 12 місяців та/або отримуєте тепер?» 

в % до тих, хто відповів (n=293)* 

Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 30 

Територіальні центри соціального обслуговування 26 

Організації мережі МБФ "Карітас України" 11 

Центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 5 

Державні медичні установи, хоспіси, госпіталі для учасників бойових дій/інвалідів 4 

Центри професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів 3 

Інші громадські організації, благодійні фонди, меценати, тощо 25 

Не змогли відповісти 9 

*На запитання відповідали респонденти, які отримували послугу представництва інтересів   протягом останніх 12 
місяців/отримують її на даний момент 

 

Таблиця 10. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В4.6 Скажіть, будь ласка, які 

організації надавали або надають послугу  соціального супроводу/ патронажу,  яку Ви/інші члени 

домогосподарства отримували протягом останніх 12 місяців та/або отримуєте тепер?» 

в % до тих, хто відповів (n=289)* 

Територіальні центри соціального обслуговування 28 

Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 24 

Центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 13 

Державні медичні установи, державні хоспіси, госпіталі для учасників бойових 
дій/інвалідів 

10 

Організації мережі МБФ "Карітас України" 10 

Центри професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів 4 

Товариство Червоного Хреста України 2 

Інші громадські організації, благодійні фонди, меценати, тощо 20 

Не змогли відповісти 8 

*На запитання відповідали респонденти, які отримували послугу соціального супроводу/патронажу   протягом 
останніх 12 місяців/отримують її на даний момент 

 

Таблиця 11. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В5. Ви назвали організації, 

які надавали раніше/надають тепер соціальні послуги Вам/іншим членам домогосподарства. По кожній з 

організацій вкажіть, Ви отримували/отримуєте соціальні послуги на платній чи безоплатній основі?» 

в % до тих, хто відповів* 

Отримували/отри
мують послуги 

повністю на 
безоплатній 

платній основі 

Отримували/отрим
ують послуги 
повністю на 

платній основі 

Не змогли 
відповісти на 

запитання 

Організації мережі МБФ "Карітас України" 
(n=263) 

94 1 5 

Територіальні центри соціального 
обслуговування (n=712) 

92 3 5 

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (n=279) 

90 0 10 

Товариство Червоного Хреста України  (n=85) 88 0 12 

Центри соціально-психологічної реабілітації 
неповнолітніх (n=98) 

82 0 18 

Центри професійної, медичної та соціальної 
реабілітації інвалідів (n=79) 

81 5 14 

Державні медичні установи, державні хоспіси, 
госпіталі для учасників бойових дій/інвалідів 
(n=147) 

48 30 22 

* По відношенню до кожної з вказаних організацій на запитання відповідали респонденти, які вказали їх в якості 
надавачів соціальних послуг  
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Таблиця 12. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В6. Враховуючи всі умови, 

оцініть, наскільки Ви в цілому задоволені або не задоволені наданням соціальних послуг Вам/іншим 

членам Вашого домогосподарства кожною з вказаних організацій?» 

в % до тих, хто відповів* 
Повністю 

задоволені 
Скоріше 

задоволені 

Наскільки 
задоволені, 
настільки - 

ні 

Скоріше 
не 

задоволені 

Зовсім не 
задоволені 

Організації мережі МБФ 
"Карітас України" (n=263) 

76 13 5 4 2 

Територіальні центри 
соціального обслуговування 
(n=712) 

67 19 9 3 2 

Товариство Червоного Хреста 
України  (n=85) 

66 16 8 8 2 

Центри соціально-
психологічної реабілітації 
неповнолітніх (n=98) 

63 30 6 1 0 

Центри соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді (n=279) 

60 30 7 2 1 

Центри професійної, медичної 
та соціальної реабілітації 
інвалідів (n=79) 

46 30 14 5 5 

Державні медичні установи, 
державні хоспіси, госпіталі для 
учасників бойових 
дій/інвалідів (n=147) 

18 45 31 3 3 

*  Досвід співпраці з кожною з вказаних організацій оцінювали респонденти, які вказали їх в якості надавачів 
соціальних послуг 

 
Таблиця 13. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В7.1 Оцініть, будь-ласка, 

наскільки твердження відповідає кожній з організацій, з якими Ви співпрацювали протягом 12 

місяців/співпрацюєте тепер: організація завжди надає послуги в обсязі (кількості), який повністю 

задовольняє Ваші потреби/Вашої сім’ї?» 

в % до тих, хто відповів* 
Повністю 

відповідає 
організації 

Скоріше 
відповідає 
організації 

Наскільки 
відповідає 

організації, 
настільки - 

ні 

Скоріше 
не 

відповідає 
організації 

Зовсім не 
відповідає 
організації 

Організації мережі МБФ 
"Карітас України" (n=263) 

72 12 8 5 3 

Центри соціально-
психологічної реабілітації 
неповнолітніх (n=98) 

64 24 9 2 1 

Територіальні центри 
соціального обслуговування 
(n=712) 

61 22 13 2 2 

Центри соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді (n=279) 

53 30 14 1 2 

Товариство Червоного Хреста 
України  (n=85) 

45 27 15 7 6 

Центри професійної, медичної 
та соціальної реабілітації 
інвалідів (n=79) 

42 30 20 3 5 

Державні медичні установи, 
державні хоспіси, госпіталі для 
учасників бойових 
дій/інвалідів (n=147) 

17 41 31 9 2 

*По відношенню до кожної з вказаних організацій на запитання  відповідали респонденти, які вказали їх в якості 
надавачів соціальних послуг  
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Таблиця 14. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В7.2 Оцініть, будь-ласка, 

наскільки твердження відповідає кожній з організацій, з якими Ви співпрацювали протягом 12 

місяців/співпрацюєте тепер: організація завжди надає послуги своєчасно, в разі потреби – невідкладно?» 

в % до тих, хто відповів* 

Повністю 
відповіда

є 
організаці

ї 

Скоріше 
відповіда

є 
організаці

ї 

Наскільки 
відповідає 

організації, 
настільки - 

ні 

Скоріше не 
відповідає 
організації 

Зовсім не 
відповідає 
організації 

Організації мережі МБФ "Карітас 
України" (n=263) 

71 13 8 5 3 

Центри соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх (n=98) 

65 21 12 1 1 

Територіальні центри соціального 
обслуговування (n=712) 

62 21 11 4 2 

Центри соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді (n=279) 

49 32 13 3 3 

Товариство Червоного Хреста 
України  (n=85) 

47 24 17 6 6 

Центри професійної, медичної та 
соціальної реабілітації інвалідів 
(n=79) 

34 35 24 3 4 

Державні медичні установи, 
державні хоспіси, госпіталі для 
учасників бойових дій/інвалідів 
(n=147) 

16 35 36 11 2 

*По відношенню до кожної з вказаних організацій на запитання  відповідали респонденти, які вказали їх в якості 
надавачів соціальних послуг 

 

Таблиця 15. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В7.3 Оцініть, будь-ласка, 

наскільки твердження відповідає кожній з організацій, з якими Ви співпрацювали протягом 12 

місяців/співпрацюєте тепер: організація завжди надає повну інформацію про умови отримання послуг, 

про можливості отримання альтернативних послуг ?» 

в % до тих, хто відповів* 

Повніст
ю 

відповід
ає 

організа
ції 

Скоріше 
відповідає 
організації 

Наскільки 
відповідає 

організації, 
настільки - ні 

Скоріше не 
відповідає 
організації 

Зовсім не 
відповідає 
організації 

Організації мережі МБФ "Карітас 
України" (n=263) 

73 12 5 5 5 

Центри соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх (n=98) 

62 23 11 3 1 

Територіальні центри соціального 
обслуговування (n=712) 

64 20 12 2 2 

Центри соціальних служб для сім'ї 
дітей та молоді (n=279) 

54 29 16 0 1 

Товариство Червоного Хреста України  
(n=85) 

51 19 18 8 4 

Центри професійної, медичної та 
соціальної реабілітації інвалідів 
(n=79) 

34 32 30 4 0 

Державні медичні установи, державні 
хоспіси, госпіталі для учасників 
бойових дій/інвалідів (n=147) 

16 32 41 8 3 

*По відношенню до кожної з вказаних організацій на запитання  відповідали респонденти, які вказали їх в якості 
надавачів соціальних послуг  
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Таблиця 16. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «В7.4 Оцініть, будь-ласка, 

наскільки твердження відповідає кожній з організацій, з якими Ви співпрацювали протягом 12 

місяців/співпрацюєте тепер: організація забезпечує  професійність, гарне ставлення, повагу з боку 

працівників,  які безпосередньо надають соціальні послуги Вам/Вашій сім’ї?» 

в % до тих, хто відповів* 
Повністю 

відповідає 
організації 

Скоріше 
відповідає 
організації 

Наскільки 
відповідає 

організації, 
настільки - 

ні 

Скоріше 
не 

відповідає 
організації 

Зовсім не 
відповідає 
організації 

Організації мережі МБФ 
"Карітас України"  (n=263) 

77 14 5 2 2 

Центри соціально-
психологічної реабілітації 
неповнолітніх (n=98) 

72 14 13 0 1 

Територіальні центри 
соціального обслуговування 
(n=712) 

66 20 11 2 1 

Центри соціальних служб для 
сім'ї дітей та молоді (n=279) 

57 30 11 1 1 

Товариство Червоного Хреста 
України  (n=85) 

64 15 14 1 6 

Центри професійної, медичної 
та соціальної реабілітації 
інвалідів (n=79) 

42 37 15 3 3 

Державні медичні установи, 
державні хоспіси, госпіталі для 
учасників бойових 
дій/інвалідів (n=147) 

20 43 31 3 3 

*По відношенню до кожної з вказаних організацій на запитання  відповідали респонденти, які вказали їх в якості 
надавачів соціальних послуг 

 

Таблиця 17. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «С1. Джерелом фінансування 

соціальних послуг державними організаціями є бюджетні кошти, які призначені для допомоги тим, хто 

опинився в складних життєвих обставинах (таких людей, як Ви/інші члени Вашого домогосподарства). 

Скажіть, з Вашої точки зору, виділені державним організаціям кошти використовуються за призначенням 

чи ні?» 

в % до тих, хто відповів (n=1602) 

Вважають, що державні організації повністю спроможні забезпечити якісні 
соціальні послуги 

37 

Вважають, що державні організації частково спроможні забезпечити якісні 
соціальні послуги 

35 

Вважають, що державні організації не в змозі забезпечити якісні соціальні послуги  17 

Не змогли відповісти 11 

 

Таблиця 18. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «С2. Основними суб’єктами 

соціальних послуг є державні організації. На Вашу думку, чи в змозі державні організації забезпечувати 

високу якість соціальних послуг Вам/іншим членам Вашого домогосподарства?» 

в % до тих, хто відповів (n=1602) 

Вважають, що виділені кошти використовуються виключно за призначенням 30 

Вважають, що виділені кошти частково використовуються за призначенням, 
частково - ні 

30 

Вважають, що більшою мірою виділені кошти використовуються не за 
призначенням 

17 

Не змогли відповісти 23 
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Таблиця 19. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «С3. Виходячи з вашого 

досвіду користування соціальними послугами, на вашу думку, які організації надають більш якісні послуги 

– державні чи недержавні?» 

в % до тих, хто відповів (n=1602) 

Вважають, що недержавні організації (благодійні фонди, громадські організації і т. 
п.) надають більш якісні послуги 

36 

Вважають, що державні організації надають більш якісні послуги 31 

Вважають, що державні та недержавні організації надають послуги однакової 
якості 

10 

Не змогли відповісти 23 

 

Таблиця 20. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «С4. Уявіть ситуацію, що при 

потребі отримання соціальних послуг Ви маєте можливість самостійно обрати надавача соціальних 

послуг, в яку організацію Ви скоріше звернетесь -  в державну чи недержавну?» 

в % до тих, хто відповів (n=1602) 

Стверджують, що при потребі отримання соціальних послуг надали б перевагу 
державним організаціям 

43 

Стверджують, що при потребі отримання соціальних послуг надали б перевагу 
недержавним організаціям 

27 

Стверджують, що для них не має значення в якій організації отримувати соціальні 
послуги - державній чи недержавній 

18 

Не змогли відповісти 12 

 

Таблиця 21. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «D1. Пригадайте, будь ласка, 

чи виникали коли-небудь у Вас/членів Вашого домогосподарства суперечки/конфлікти, з надавачами 

соціальних послуг (організаціями/соціальними працівниками) з приводу надання соціальних послуг 

(несвоєчасності, недостатньої кількість послуг, невідповідності потребам, тощо)?» 

у % до тих, то відповів (n=1602) 

Стверджують, що такі ситуації виникали 84 

Стверджують, що такі ситуації ніколи не виникали  16 

 

Таблиця 22. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «D2. Ви сказали, що раніше у 

Вас/інших членів Вашого домогосподарства виникали суперечки/конфлікти з надавачами соціальних 

послуг. Скажіть як часто виникають такі ситуації?» 

у % до тих, то відповів (n=1342)* 

Стверджують, що такі ситуації виникають постійно 26 

Стверджують, що такі ситуації виникають рідко 45 

Стверджують, що такі ситуації практично не траплялись/трапилися лише один 1-
2 рази за весь час 

29 

*На запитання відповідали респонденти, які стверджують, що у них виникали конфлікти/суперечки з надавачами соціальних 

послуг в рамках соціального обслуговування 
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Таблиця 23. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «D3. Скажіть, будь-ласка, як 

Ви/інші члени Вашого домогосподарства частіше за все вирішували суперечки/конфлікти, які виникали з 

надавачами соціальних послуг?» 

у % до тих, то відповів (n=1342)* 

Вирішували проблему безпосередньо з особою (особами), з якою виникла 
суперечка/конфлікт 

57 

Зверталися в управління/відповідний орган, який регулює роботу надавачів 
соціальних послуг (організацій, соціальних працівників, тощо) 

33 

Зверталися до суду 3 

Застосовували інші способи вирішення ситуації 4 

Не вирішували ситуацію 3 

*На запитання відповідали респонденти, які стверджують, що у них виникали конфлікти/ суперечки з надавачами соціальних 

послуг в рамках соціального обслуговування 

Таблиця 24. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «D4. Ви сказали, що у 

Вас/інших членів Вашого домогосподарства ніколи не виникали суперечки/конфлікти з надавачами 

соціальних послуг. Якби така ситуація виникла, скажіть, будь ласка, яким чином Ви б її вирішували?» 

у % до тих, то відповів (n=260)* 

Вирішували б проблему безпосередньо з особою (особами), з якою виникла 
суперечка/конфлікт 

74 

Звернулися б в управління/відповідний орган, який регулює роботу надавачів 
соціальних послуг (організацій, соціальних працівників, тощо) 

16 

Звернулися б до суду 4 

Застосували б інші способи вирішення ситуації 1 

Не вирішували б ситуацію 5 

*На запитання відповідали респонденти, які стверджують, що у них ніколи не виникали конфлікти/суперечки з надавачами соціальних 

послуг в рамках соціального обслуговування 

Таблиця 25. Одновимірний розподіл відповідей на питання: «D5. Уявіть ситуацію, що у 

Вас виникла суперечка з надавачем соціальних послуг з приводу несвоєчасності і неповноти соціальних 

послуг, і задля її вирішення Ви звернулися до суду. На Вашу думку, скоріше на чию користь буде вирішена 

дана ситуація – на Вашу, як отримувача соціальних послуг, чи на користь надавача соціальних послуг?» 

у % до тих, то відповів (n=1602) 

Однозначно на мою користь як отримувача соціальних послуг 17 

Скоріше на мою користь як отримувача соціальних послуг 20 

Можливо на мою користь, можливо на користь надавача соціальних послуг/важко 
сказати однозначно 

38 

Скоріше на користь надавача соціальних послуг 19 

Однозначно на користь надавача соціальних послуг 6 

 


