
1. Аналіз процесу обслуговування в інтернатних установах України 

Сучасна соціально-економічна політика держави та умови її 

позиціювання на світовій арені вимагають конкретних дій у сфері 

соціального захисту населення для забезпечення добробуту соціуму країни. 

Дана діяльність повинна знаходити своє відображення як у сфері формування 

відповідного рівня соціальних стандартів, так і в сфері модернізації дій 

держави, стосовно формування необхідного рівня забезпечення вразливих 

верств населення, зокрема літніх громадян або осіб із інвалідністю, з метою 

виконання функцій, покладених на державу Конституцією. У кожній країні, і 

в Україні, зокрема, формується відповідна мережа установ соціального 

захисту населення різнопрофільного характеру, яка охоплює забезпечення 

гідними умовами проживання всі вразливі верстви населення країни. Даний 

сектор діяльності держави координується через роботу Міністерства 

соціальної політики України та його регіональних представництв по областях 

і районах, а також через функціонування відповідних фондів, 

різнопрофільних установ соціального захисту населення – будинків-

інтернатів для осіб із інвалідністю та літніх громадян. 

За умов децентралізації державної влади та модернізації системи 

місцевого самоврядування питання реформування системи надання 

соціальних послуг особам, які потребують сторонньої допомоги, набуває 

особливої актуальності. 

Разом із тим, мусимо констатувати, що сьогодні вітчизняна система 

соціальних послуг характеризується централізацією і державною 

монополізацією надання соціальних послуг, вона залишилася орієнтованою 

на догляд соціально вразливих осіб у стаціонарних установах, переважно в 

будинках-інтернатах. Одна з проблем полягає в тому, що бюджетне 

фінансування використовується здебільшого на утримання зазначених 

соціальних закладів із розрахунку на одну особу, а не на конкретну послугу 

споживачу, що значно знижує якість соціальних послуг. Такий підхід 

нівелює потреби споживачів соціальних послуг стаціонарних установ – 



підопічних і не дозволяє оптимально розподілити державні кошти [18, 

С.146]. 

На практиці виходить, що недосконалість системи соціальних послуг в 

Україні не дозволяє належним чином впроваджувати в життя дієву політику 

соціального захисту тих громадян країни, які через складні життєві 

обставини потребують допомоги та посиленої уваги. Зокрема, в інтернатних 

установах, як правило, утримуються люди, які тією чи іншою мірою 

потребують стороннього догляду з низки причин (вік, фізичні, психічні чи 

ментальні порушення у розвитку тощо). Вони особливо вразливі для 

зловживань, оскільки не завжди мають можливість приймати рішення або 

реалізувати свої бажання. Деякі підопічні в інтернатних установах мають 

труднощі комунікаційного характеру, що не дозволяє їм повідомити про 

будь-які порушення своїх прав (примусове лікування, фізичні чи психічні 

покарання, відсутність догляду та неякісне обслуговування тощо). 

Процес обслуговування підопічних в інтернатних установах України 

здійснюється виключно відповідно до нормативно-правового фундаменту. 

Тому, аналізуючи зазначений процес, важливо розібратися із наявною 

нормативно-правовою базою. Варто зауважити, що за останнє десятиріччя в 

Україні було прийнято понад двадцять законів, якими встановлено державні 

гарантії щодо надання соціальної допомоги різним категоріям населення. 

Однак за цей час не було створено належної нормативно-правової бази для 

забезпечення гарантування та регулювання певного рівня якості соціальних 

послуг. В установах та закладах не повною мірою використовується механізм 

управління якістю соціальних послуг, практично не проводиться оцінка 

ефективності та не досліджується вплив таких послуг на підвищення рівня 

життя підопічного, якому надаються соціальні послуги. 

Така ситуація значною мірою зумовлена відсутністю системи оцінки 

якості соціальних послуг. Централізований підхід до визначення потреби в 

соціальних послугах і формування мережі соціальних служб, установ 

обумовлює орієнтацію якості та обсягу таких послуг переважно на фінансові 



можливості бюджету, а не на потреби населення і не передбачає залучення 

одержувачів послуг та їх представників до планування і контролю за якістю 

наданих послуг. 

Окреслюючи коло основних прав людини, які підлягають моніторингу, 

слід звернутися як до міжнародного, так і до національного законодавства, 

оскільки це може надати уявлення про мінімальні стандарти перебування 

підопічного в будь-якому стаціонарному закладі [16, С.14]. 

Зазначимо, що ми маємо справу з доволі різними категоріями 

підопічних, а отже, з великою кількістю нормативно-правових документів. 

Тому коротко перерахуємо лише основне. 

Так, Міжнародне співтовариство вже давно приділяє пильну увагу 

захисту та дотриманню прав інвалідів, людей похилого віку, психічно хворих 

тощо. Найбільш важливими документами тут є: 

1. Загальна декларація прав людини [19]; 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [20]; 

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права [21]; 

4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [22]; 

5. Європейська соціальна хартія [23]; 

6. Конвенція про права осіб з інвалідністю [24]; 

7. Декларація про права інвалідів [25]; 

8. Декларація про права розумово відсталих осіб [26]; 

9. Резолюція 46/96 ГА ООН «Стандартні правила забезпечення рівних 

можливостей для інвалідів» [27]; 

10. Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми 

похилого віку [28]; 

11. Віденський Міжнародний план дій з проблем старіння [29]. 

Що стосується українського законодавства, то на національному рівні 

основні засади функціонування системи соціальних послуг щодо осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, визначаються передусім 

Конституцією України, а також Законом України «Про основи соціальної 



захищеності інвалідів в Україні» [30], Законом України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні» [31], Законом України «Про соціальні послуги» [9], Законом 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [32], Законом України «Про 

психіатричну допомогу» [33], Законом України «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» [34] тощо. 

Незважаючи на значну кількість прийнятих нормативно-правових 

документів у цій сфері, вітчизняна система соціального обслуговування 

людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, перебуває на стадії 

розвитку. При цьому, невирішеними залишається ряд питань. 

Зокрема, мережа соціальних закладів в Україні створювалася за умов 

старої системи, в основі якої були закладені ідеї колективного виховання та 

колективного захисту. У зв’язку із тим, що формування мережі соціальних 

служб, закладів та установ відбуваються централізовано, якість та обсяг 

соціальних послуг орієнтовані переважно на фінансові можливості бюджету, 

а не на потреби населення, про що вже зазначалося вище. Отримувачі послуг 

та їх представники не залучаються до планування, оцінювання та контролю 

за якістю наданих послуг. Формально не застосовуються методики 

проведення оцінки потреби у послугах як на рівні територіальної одиниці, 

так і на рівні закладу. Також, однією з прогалин вітчизняного законодавства є 

відсутність затверджених інструментів оцінки якості соціальних послуг, що 

унеможливлює впровадження ефективної системи моніторингу, контролю та 

оцінювання якості обслуговування. Незважаючи на те, що ст.3 Закону 

України «Про соціальні послуги» містить певні гарантії щодо дотримання 

стандартів якості суб’єктами, які надають соціальні послуги [9], система 

управління якістю обслуговування потребує розробки та удосконалення на 

державному, місцевому рівні та на рівні соціальних служб. Отже, фактично 

за нинішніх умов ці гарантії не можуть бути реалізовані на практиці. 

Крім того, окремо ще раз підкреслимо про недосконалість системи 

контролю та оцінки якості обслуговування підопічних. Так, законодавством 



визначено, що функцію контролю за діяльністю суб’єктів, які надають 

соціальні послуги, а також контролю за цільовим використанням бюджетних 

коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг, покладено на 

центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування (стаття 18 зазначеного вище Закону України). Однак у 

Законі не прописані механізми моніторингу, оцінки ефективності діяльності 

соціальних служб та їх працівників, отримувачів соціальних послуг, а також 

механізми контролю за якістю обслуговування та дієві санкції за порушення 

щодо якості [35]. 

З огляду на те, що останнім часом одним із завдань, визначених 

українською владою, є підвищення якості обслуговування та ефективності 

соціальних послуг, про що говорилося вище, урядом запроваджено Стратегію 

реформування системи надання соціальних послуг, яку схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів ще у 2012 році. 

Основною метою Стратегії є забезпечення доступності осіб до 

соціальних послуг, підвищення якості та ефективності їх надання. 

Принципами реалізації Стратегії є наступні: 

 орієнтованість на задоволення потреб отримувачів соціальних 

послуг; 

 адресність 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; 

 якість та ефективність надання соціальних послуг; 

 прозорість надання таких послуг [36]. 



Для реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних 

послуг було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 

березня 2013 р. План заходів на 2013-2016 роки [37]. 

Згідно зі Стратегією, сучасна система надання соціальних послуг є 

недостатньо ефективною. На рівні адміністративно-територіальної одиниці 

не запроваджено ефективні механізми раннього виявлення осіб, планування 

та надання соціальних послуг з урахуванням визначених потреб. На сьогодні 

надання соціальних послуг залежить від можливостей наявної мережі 

установ та закладів комунальної власності, що надають соціальні послуги, 

що призводить до проблем у задоволенні потреб громадян. До того ж не 

проводиться системна робота із залучення до надання соціальних послуг та 

підтримки, зокрема фінансової, громадських, благодійних та релігійних 

організацій. Під час надання соціальних послуг не запроваджено обмін 

інформацією щодо надання інших видів соціальної допомоги, що 

унеможливлює застосування комплексного підходу до подолання складної 

життєвої ситуації особи. При цьому повноваження органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку системи надання 

соціальних послуг не визначені законодавством. Соціальні послуги, як 

правило, задовольняють лише невідкладні потреби вразливих категорій 

населення, неорієнтовані на запобігання виникненню складних життєвих 

обставин, не формують в осіб навичок реінтеграції у суспільство, що 

призводить до утримання значної чисельності таких осіб під опікою держави; 

надаються в стаціонарних інтернатних установах та закладах, внаслідок чого 

не реалізується право осіб проживати у громаді. 

Разом із тим, наголосимо, що відповідно до Закону України «Про 

соціальні послуги», послуги можуть надаватися усіма суб’єктами, незалежно 

від форми власності та господарювання, а також фізичними особами-

підприємцями, але які відповідають встановленим критеріям [9]. Важливим 

завданням держави при цьому є забезпечення дотримання гарантій та 



мінімального рівня якості соціальної послуги, незалежно від форми власності 

надавача та місця проживання отримувача соціальної послуги. 

Поступовий розвиток мережі надавачів соціальних послуг актуалізує 

потребу в застосуванні уніфікованого інструменту для встановлення єдиних 

вимог до соціальних послуг та забезпечення неупередженого контролю за їх 

наданням. І таким інструментом є, звичайно, державні стандарти соціальних 

послуг. 

У зазначеному вище Законі визначено, що державний стандарт 

соціальної послуги – це визначені нормативно-правовим актом центрального 

органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і 

нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, показники її 

якості [9]. 

Саме впровадження у повсякденну практику діяльності всіх соціальних 

служб підходу, відповідно до якого соціальні послуги надаються згідно з 

державними стандартами, дозволяє врегулювати питання встановлення 

однакових «правил гри» для всіх учасників ринку надавачів соціальних 

послуг. Адже за своєю суттю стандарти є: 

- уніфікаційні – встановлюють єдині, гарантовані державою, рівні 

вимоги до змісту, обсягу, якості умов та порядку надання соціальної послуги 

для суб’єктів різної форми власності й господарювання, які надають 

соціальні послуги; 

- універсальні – обов’язкові для дотримання всіма суб’єктами різної 

форми власності й господарювання, які надають соціальні послуги; 

- реалістичні – встановлені з використанням практичного досвіду, із 

залученням отримувачів та надавачів соціальних послуг до їх розробки, 

апробовані в закладах різних форм власності; 

- орієнтовані на результат – забезпечення якісного надання соціальних 

послуг отримувачу, відповідно до встановлених потреб. 

Застосування державних стандартів дозволяє забезпечити: 



• доступність соціальної послуги: географічну, процедурну, 

архітектурну; 

• врахування індивідуальних потреб та інтересів отримувачів 

соціальних послуг, захист і дотримання їхніх прав; 

• участь отримувачів соціальних послуг в оцінюванні якості надання 

соціальних послуг; 

• ефективність і результат соціальної послуги для отримувача: 

своєчасність, повнота послуги, ступінь розв’язання проблеми при 

застосованих ресурсах. 

Для отримувачів стандарти соціальних послуг є гарантійним 

документом, що забезпечує надання однаково доступних, кваліфікованих і 

якісних послуг з боку надавачів різних форм власності й господарювання. 

Для працівників соціальних служб вони є контекстом, у рамках якого 

можливе проведення стратегічного та щоденного планування і координації 

професійної діяльності. 

Для профільних міністерств та місцевих органів виконавчої влади 

стандарти виступають інструментом, з допомогою якого здійснюватиметься 

контроль надання соціальних послуг. 

Зрозуміло, що кожен державний стандарт соціальної послуги 

розробляється відповідно до встановленої структури. 

Наказом Міністерства соціальної політики України затверджено 

Порядок розроблення державного стандарту соціальної послуги. 

Цей Порядок визначає загальні засади розроблення та затвердження 

державного стандарту соціальної послуги для всіх видів соціальних послуг, 

що надаються різним соціальним групам, для забезпечення гарантованого 

державою обсягу соціальної послуги, оцінки їх якості та ефективності. 

Відповідно до зазначеного вище документу основними показниками 

забезпечення якості соціальної послуги є: 



 Адресність та індивідуальний підхід, що визначаються шляхом 

аналізу правильності визначення індивідуальних потреб, відповідності 

соціальної послуги індивідуальним потребам її отримувача. 

 Результативність, що визначається шляхом здійснення аналізу 

досягнутих результатів - задоволення індивідуальних потреб отримувача 

соціальної послуги, вирішення проблемних питань отримувача соціальної 

послуги, виведення отримувача соціальної послуги із складних життєвих 

обставин. 

 Своєчасність, що визначається шляхом здійснення аналізу 

відповідності прийняття рішення про надання соціальної послуги визначеним 

строкам, надання в разі потреби невідкладної допомоги отримувачу послуг, 

виконання індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлені 

строки тощо. 

 Доступність та відкритість, що визначаються шляхом аналізу 

наявності інформації про соціальну послугу, умов та порядку її отримання, 

можливості отримання альтернативних послуг тощо, можливості надання 

допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в 

отриманні необхідних документів для призначення соціальної послуги, 

можливості звернутися за отриманням соціальних послуг та вільного 

(безперешкодного) доступу одержувача соціальних послуг до приміщення 

суб’єктів, що надають соціальні послуги, тощо. 

 Зручність, що визначається шляхом аналізу наявних 

можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, 

врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її 

надання тощо. 

 Повага гідності отримувача соціальної послуги, що визначається 

шляхом аналізу забезпечення ввічливого і гуманного ставлення з боку 

суб’єктів, що надають соціальні послуги, її честі, дотримання професійних та 

етичних норм і принципів у роботі з отримувачем соціальних послуг тощо. З 



цією метою проводиться анкетування отримувачів соціальних послуг, 

ведеться книга відгуків тощо. 

 Професійність, що визначається шляхом аналізу наявності 

належного рівня кваліфікації фахівців, що надають соціальну послугу, 

проведення підвищення кваліфікації, атестації [38]. 

У державному стандарті тієї чи іншої соціальної послуги чітко 

прописується низка вимог, згідно з якими потрібно організовувати діяльність 

та процес надання соціальної послуги. 

Очевидно, за своєю суттю державні стандарти соціальних послуг є 

інструментом управління системою надання соціальних послуг, адже: 

- застосовуються у регуляторному механізмі; 

- є інструкцією надавачам для планування організації діяльності з 

надання соціальних послуг (зокрема й для формування соціального 

замовлення); 

- є інструментом для проведення моніторингу й контролю; 

- виступають базою для планування фінансування; 

- є підґрунтям для забезпечення прав отримувачів соціальних послуг; 

- є відправною точкою та стимулом для розвитку й покращення якості 

соціальних послуг. 

Застосування державних стандартів соціальних послуг у процесі 

управління системою надання соціальних послуг є однією із основних 

інновацій, що спричиняє потребу у докорінній трансформації підходів щодо 

організації процесу надання соціальних послуг та потребуватиме проведення 

заходів реорганізаційного характеру в діяльності установ [39, С.50]. 

Станом на 1 грудня 2017 року чинними є 21 стандарт соціальних 

послуг. Перелічимо стандарти соціальних послуг дія яких прямо чи 

опосередковано торкається проблематики якості обслуговування підопічних 

інтернатних установ: 



1. Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання 

осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (затверджено Наказом Міністерства 

соціальної політики України 07.06.2017 № 956) [40]. 

2. Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили 

здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності (затверджено 

Наказом Міністерства соціальної політики України 29.02.2016 № 198) [41]. 

3. Державний стандарт паліативного догляду (затверджено Наказом 

Міністерства соціальної політики України 29.01.2016 № 58) [42]. 

4. Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів 

(затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 30.12.2015 

№ 1261) [43]. 

5. Державний стандарт соціальної послуги профілактики (затверджено 

Наказом Міністерства соціальної політики України 10.08.2015 № 912) [44]. 

6. Державний стандарт соціальної послуги консультування 

(затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 02.07.2015 

№ 678) [45]. 

7. Державний стандарт соціальної адаптації (затверджено Наказом 

Міністерства соціальної політики України 18.05.2015 № 514) [46]. 

8. Державний стандарт догляду вдома (затверджено Наказом 

Міністерства соціальної політики України 13.11.2013 № 760) [47]. 

9. Державний стандарт денного догляду (затверджено Наказом 

Міністерства соціальної політики України 30.07.2013 № 452) [48]. 

Окрім зазначених вище нормативно-правових документів, процес 

обслуговування в інтернатних установах України регулюється наступними 

положеннями та нормативами: 

 Типове Положення про будинок-інтернат для громадян 

похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів 

війни і праці (затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 29.12.2001 № 549) [49]. 



 Типове Положення про психоневрологічний інтернат 

(затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957) 

[50]. 

 Типове Положення про відділення денного догляду для осіб 

похилого віку та інвалідів (затверджено Наказом Міністерства соціальної 

політики України 18.08.2015 № 852) [51]. 

 Порядок утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни 

та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень 

у такому будинку (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 № 76) [52]. 

 Типове Положення про спеціальний будинок-інтернат 

(затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 09.11.2011 

№ 432) [53]. 

 Натуральні добові норми харчування в інтернатних установах для 

громадян похилого віку та інвалідів, вищих навчальних закладах I-II рівня 

акредитації сфери управління Мінсоцполітики (затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України 13.03.2002 № 324 ) [54]. 

 Мінімальні норми забезпечення предметами, матеріалами та 

інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних 

установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) системи соціального захисту населення (затверджено 

Наказом Міністерства соціальної політики України 19.08.2015 № 857) [55]. 

Розглянувши зазначені вище закони, стандарти, нормативи та інші 

правові документи, ще раз приходимо до висновку, що наявної, зазначеної 

вище нормативної бази недостатньо для реформування вітчизняної системи 

соціальних послуг в цілому та обслуговування в інтернатних установах 

України зокрема, адже ще й досі актуальними лишаються наступні недоліки 

та прогалини: 



– державна монополія у сфері надання соціальних послуг і розподілу 

замовлень в інтернатних установах України, що призводить до 

бюрократизму, «ручного» режиму та врешті решт знижує якість послуг; 

– відсутність альтернативних джерел фінансування соціальних послуг 

(мається на увазі переведення на самоокупність або фінансування за рахунок 

благодійних коштів); 

– відсутність ретельного аналізу попиту і пропозицій соціальних 

послуг в інтернатних установах України; 

– недооцінка ролі громадських, благодійних, релігійних організацій і 

місцевих ініціатив у наданні соціальних послуг у громаді; 

– відсутність системи контролю після надання послуги конкретній 

особі та оцінювання підопічним якості обслуговування [18, С.150]. 

Аналізуючи процес обслуговування в інтернатних установах України, 

варто наголосити й на тому, що сьогодні ці установи перебувають у 

державній власності, проте наявна інфраструктура цих закладів інколи 

просто не в змозі задовольнити всі необхідні потреби літніх людей, осіб з 

особливими потребами, а також варто визнати невідповідність соціальних 

послуг, які надаються установами, потребам пенсіонерів, осіб із інвалідністю. 

Україна потребує удосконалення діяльності соціальних закладів, розвитку 

геріатричної допомоги, функціонування налагодженої системи організації 

соціально-побутового догляду за зазначеними вище категоріями громадян. 

Відповідно до статистичних даних у країні сьогодні близько семи мільйонів 

громадян, вік яких більше шістдесяти п’яти років (за прогнозами чисельність 

людей старше 65 років, наприклад, у 2025 році збільшиться до 21%), 

причому кожен п’ятий з них – самотній та потребує догляду. Однак, 

будинків-інтернатів не вистачає на всіх, хто потребує соціальної допомоги 

від держави. Орієнтуючись на досвід більш розвинутих країн, хотілося б 

зазначити, що, наприклад, у США соціальне обслуговування літніх людей, 

громадян, які мають психічні захворювання здійснюється як у загальних 

будинках-інтернатах, так і в спеціалізованих приватних стаціонарних 



закладах і диспансерах. Крім цього, функціонують приватні соціальні Центри 

денного перебування, куди пенсіонери можуть приходити щодня, 

спілкуватися, займатися спільною діяльністю. У країні для розвитку 

державно-приватного партнерства створена Національна рада з питань 

державно-приватного партнерства, яка розробляє стратегію розвитку та 

координацію діяльності у сфері партнерського співробітництва. Законодавче 

забезпечення державно-приватного партнерства формується органами влади 

окремих штатів. Місцеві органи влади визначають сферу застосування 

державно-приватного партнерства, форми реалізації. 

Мережа будинків для людей похилого віку (пансіонатів) рівномірно 

охоплює всю територію регіонів. Будинки для людей похилого віку в 

сільських районах діють на рівних правах із закладами, що розташовані в 

самому центрі міста. Очевидно, цей факт позитивно впливає на сприйняття 

системи стаціонарного закладу – люди залишаються в знайомому їм районі. 

А ще наявність неподалік лікарень, до яких люди звикли, – це теж 

позитивний фактор. Близькість до лікарні відіграє важливу роль, тому що 

часто саме за її висновком людина похилого віку потрапляє до інтернату. 

Крім того, значний вплив на сприйняття людьми похилого віку 

будинку-інтернату має наявність «особистісного простору» в закладі, 

відсутність скупченості, перенаселення кімнат. Люди похилого віку, які 

мають різний соціальний досвід, звички, інтереси, цінності, часто змушені 

проживати в одній кімнаті. Щільність розміщення інтернатів у кожному 

конкретному районі американських міст вище, ніж в Україні, тому людина 

може обирати, чи оселитися їй у закладі, що розташований у центрі міста або 

на околиці, поряд з домом, де раніше жив чи там, де живуть його друзі та 

родичі. Це є важливим фактором для сприйняття стаціонарного закладу його 

потенційним підопічним [56, С.143]. 

Разом із тим, у європейських країнах громадяни пенсійного віку 

можуть самостійно визначати місце свого перебування у соціальних закладах 

та розпоряджатися визначеною соціальною гарантією (адресна грошова 



допомога на обслуговування). Приватні будинки для літніх людей проводять 

свою діяльність на засадах публічно-приватного партнерства, органи 

муніципальної влади закуповують послуги на конкурсній основі, виконавцем 

муніципального замовлення також може бути приватний та громадський 

сектори. У Російській Федерації, застосовуючи механізми партнерства у 

галузі соціального захисту населення, працює Senior Group – компанія 

комплексного соціального обслуговування людей літнього віку. Це перша 

компанія у Східній Європі та Росії, що надає повний спектр послуг: від 

соціальних служб по догляду на дому до проживання в спеціалізованих 

Сеніор - закладах. 

Отже, як свідчить зарубіжна практика, органи місцевої влади не завжди 

мають можливості в повній мірі забезпечити необхідний спектр якісних 

послуг громадянам з особливими потребами та пенсіонерам. Тому, більшість 

закладів соціальної сфери є приватними або проводять свою діяльність на 

засадах державно-приватного партнерства [57, С.304]. 

В Україні, на відміну від світових лідерів, поки що слабо розвинута 

співпраця з недержавним сектором, із благодійними та релігійними 

організаціями. 

Державна монополія у цій сфері не дозволяє використовувати 

альтернативні можливості у фінансуванні, розширенні спектру послуг, 

підвищувати їх адресність й якість. А справа у тому, що органи державної 

влади не сприймають повною мірою громадянське суспільство як рівного 

партнера в системі організації та надання соціальних послуг і не готові 

передавати фінансові ресурси й частину повноважень у цій сфері 

недержавним громадським організаціям. Нині більшість вітчизняних 

інтернатних установ не співпрацюють або неефективно залучають ресурси 

недержавного сектора на місцях. Іншою причиною недостатнього залучення 

недержавних організацій є відсутність механізму ліцензування щодо надання 

соціальних послуг. 



Водночас багато недержавних організацій мають досвід залучення 

додаткової фінансової та технічної допомоги з боку міжнародних донорів та 

організацій, приватного бізнесу, мають адаптовані новітні технології 

соціальної роботи і підготовлені людські ресурси. 

Отже, більшість інтернатів виявляють незначний інтерес до залучення 

альтернативних джерел фінансування, в основному покладаючись на кошти 

обласного бюджету. Незважаючи на те, що переважна більшість установ 

сфери отримує кошти відповідно до потреб, сьогодні відчувається нестача 

самостійності та зацікавленості установ у ефективному використанні коштів. 

В цілому, кошти розподіляються органами влади між стаціонарними 

установами без належного аналізу чинників, що визначають потреби цих 

установ у коштах; при цьому жодним чином не заохочується підвищення 

ефективності використання наявних коштів. 

На жаль, інтернати не мають стимулів до ефективного використання 

державних коштів, через що відзначається значна різниця в обсязі послуг, які 

отримують на одиницю державних коштів підопічні окремих закладів. 

Виходить, за нинішніх умов спостерігається недостатня ефективність 

використання державного фінансування, а також недостатня зацікавленість 

керівників установ залучати позабюджетні кошти [35]. 

За нинішніх умов пріоритетною можливістю дієвого реформування 

вітчизняної системи соціальних послуг є роздержавлення соціальної сфери та 

децентралізація соціальних послуг, диверсифікація постачальників послуг 

усіх форм власності, залучення громадських, приватних і благодійних 

організацій на конкурсних засадах. 

Подальше реформування політики надання соціальних послуг в Україні 

потребує розробки і впровадження нових механізмів щодо обслуговування у 

стаціонарних установах осіб з інвалідністю і людей похилого віку. 

Наприклад, на Заході визнаний як ефективний принцип фінансування 

надання соціальних послуг «money follows the person» (українською – гроші 

слідують за особою); саме його покладено в основу соціальної політики, 



зокрема в галузі медичного обслуговування, і стратегії використання коштів, 

за якої клієнт сам вибирає, які послуги він одержуватиме й хто їх надаватиме. 

Щодо надання соціальних послуг підопічним в інтернатних установах 

України, то цей принцип означає, що вказані особи мають одержати від 

держави певні (однакові) кошти на свій догляд і утримання. Належне 

матеріально-технічне забезпечення цієї категорії населення – одна з основних 

засад державної політики їх соціального захисту. 

Окрім зазначеного вище, базовою можливістю покращити якість 

соціальних послуг є соціальне замовлення та ліцензування послуг. Система 

ліцензування добре зарекомендувала себе, наприклад, у Великобританії, 

Франції, Люксембурзі, Угорщині. Держава контролює та регулює діяльність 

соціально спрямованих установ, організацій, закладів та підприємств 

незалежно від форм власності та їх підпорядкування шляхом соціального 

замовлення та ліцензування, що обумовлює конкуренцію і стимулює до 

підвищення якості послуг. Це виявляється у контролі за умовами надання 

послуг, висуванні вимог до рівня кваліфікації працівників та якості надання 

соціальних послуг тощо. 

Запровадження індикаторів якості обслуговування – ще одна зовнішня 

можливість. Індикатори якості дають можливість оцінити вплив соціальних 

послуг на покращення життя отримувача конкретної послуги - підопічного, а 

також здійснити моніторинг якості обслуговування, ефективності діяльності 

інтернатної установи, працівників тощо. 

У контексті стратегії інтеграції України в Європейське співтовариство 

важливим завданням є приведення національної системи соціального захисту 

відповідно до європейських стандартів. Дієвим інструментом для цього має 

стати міжнародне співробітництво. Міжнародна співпраця у сфері організації 

та надання соціальних послуг підопічним в інтернатних установах повинна 

бути спрямована на обмін досвідом практичної роботи та наукової 

інформації для впровадження у практику розвинених методик організації та 



надання якісних соціальних послуг, підготовки та перепідготовки кадрів, 

вдосконалення нормативно-правової бази. 

Підводячи підсумок проведеному аналізу варто наголосити, що 

державна система соціальних послуг має як недоліки, так і позитиви, сам 

факт, що вона функціонує і підтримує, на певному рівні, людей у складних 

життєвих обставинах, за досить скрутних соціально-економічних умов, 

свідчить про докладання значних зусиль з боку держави. Однак проблема 

саме якісного соціального обслуговування підопічних в інтернатних 

установах вимагає удосконалення та оновлення. 

  



2 СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЯКОСТІ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ В ІНТЕРНАТНИХ УСТАНОВАХ 

 

2.1 Вимірювання якості обслуговування в інтернатній установі: 

прикладний аспект 

Як вже зазначалось, метою оцінювання якості обслуговування є 

визначення рівня задоволеності підопічних та працівників інтернатної 

установи окремими складовими якості. Якість соціального обслуговування 

проявляється через зміст та кількісні характеристики її вираження, формою 

прояву яких є система критеріїв. Критерій – це ознака, на підставі якої 

проводиться оцінка, визначення, класифікація чого-небудь. Кожний критерій 

включає в себе групу показників, які розкривають його зміст і свідчать про 

рівень досягнення цілей, тобто більш точних характеристик, необхідних для 

практичного оцінювання якості. 

Систему критеріїв і показників оцінки якості соціального 

обслуговування можна розглядати як сукупність упорядкованих, органічно 

пов’язаних характеристик (ознак) і процедур (методик) роботи з ними, що 

дозволяють адекватно оцінити стан і виявити резерви розвитку системи 

соціального обслуговування. 

Отже, для опитування підопічних та співробітників інтернатних 

установ щодо якості обслуговування необхідно вирішити завдання побудови 

такої системи критеріїв та показників, яка б дала можливість цілісного та 

всебічного аналізу якості обслуговування в інтернатній установі. По суті, 

питання полягає у тому, що і як мають оцінювати респонденти. В цьому 

контексті використання як кількісних, так і некількісних даних, які або 

можна впорядковувати (виміряні за порядковою шкалою), або не можна 

впорядковувати (виміряні за номінальною шкалою), визначає необхідність 

застосування всієї сукупності методів соціологічного аналізу. 

По-перше, операційно зміст якості обслуговування розкривається для 

підопічного через оцінку задоволеності обслуговуванням. Задоволеність 



підопічного якістю обслуговування в інтернатній установі можна виміряти за 

номінальною шкалою з віялом відповідей: 

- важко відповісти 

- цілком задоволений 

- скоріше задоволений 

- скоріше не задоволений 

- зовсім не задоволений. 

Співробітники можуть дати загальну оцінку якості обслуговування за 

такою номінальною шкалою: 

- важко відповісти 

- низька 

- задовільна 

- висока 

- дуже висока. 

Зазначимо, що номінальна шкала не передбачає числових маніпуляцій. 

Аналізуються відсотки, що набрав кожен варіант. Віяло відповідей можна 

звузити, або розширити в залежності від потреб опитування. В результаті ми 

отримуємо узагальнену оцінку якості обслуговування в установі. 

По-друге, в процесі оцінювання якості обслуговування доцільно 

залучити розробки, що запропоновані в «Методичних рекомендаціях з 

проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» (затверджені 

Наказом Міністерства соціальної політики України 27.12.2013 № 904). 

Зокрема, даними рекомендаціями якісні показники рекомендовано оцінювати 

за наступною схемою: 

1. Державним стандартом соціальної послуги передбачено відповідний 

перелік критеріїв оцінки для кожної групи показників забезпечення якості, а 

саме: адресність та індивідуальний підхід; результативність; своєчасність; 

доступність та відкритість; повага гідності отримувача; професійність. 

2. Для кожного критерію оцінки в межах групи показників 

забезпечення якості розраховується показник охоплення критерієм усіх 



отримувачів соціальної послуги. Показник виражається у відсотковому 

еквіваленті від 0 до 100 %, після чого, в залежності від значення, йому 

присвоюються наступні статуси (табл..2.1): 

Таблиця 2.1 - Оцінка показників забезпечення якості соціальних 

послуг 

 відсоткові еквіваленти статус 

1 від 80 % до 100 % «добре» 

2 від 51 % до 79 % «задовільно» 

3 від 0 % до 50 % «незадовільно» 

 

3. Далі статуси показників охоплення по кожному критерію 

узагальнюються і статус, який переважає («добре», «задовільно» чи 

«незадовільно»), присвоюється для групи показника забезпечення якості в 

цілому. 

Отже, виходячи з даних методичних рекомендацій нами було 

адаптовано та впроваджено наступні показники: 

1 - відповідність обслуговування потребам підопічного; 

2 - врахування побажань підопічного при плануванні послуг; 

3 - своєчасність надання послуг; 

4 - регулярність необхідних послуг; 

5 - доступність необхідних послуг; 

6 - повага до гідності підопічного. 

За результатами опитування, на основі отриманих відсоткових 

еквівалентів, кожному з показників присвоюються відповідні статуси. 

В принципі, перелік показників для оцінки даним способом є 

необмеженим, і визначається потребами дослідження. 

По-третє, з метою деталізації оцінювання якості обслуговування в 

інтернатній установі нами розроблено та запропоновано систему критеріїв та 

показників, яку можна вимірювати за порядковою ранговою п’ятибальною 

шкалою (де «1» – найгірша оцінка, «5» - найкраща оцінка), що дозволяє 

проводити різні обрахунки. 



Якість обслуговування в інтернатній установі пропонується оцінювати 

за 8 критеріями, для кожного з яких розроблено структуру показників 

(загалом – 65 показників): 

1 – харчування (6 показників) 
– достатність обсягів 

– різноманітність меню 

– високі смакові властивості 

– доброякісність продуктів 

– цілодобовий вільний доступ до питної води 

– зручність режиму (години) прийому їжі 
 

2 – умови проживання (11 показників) 

– чистота та гігієна приміщень 

– комфортність в кімнатах, зручні меблі 

– наявність життєвого простору в кімнатах, щільність заселення 

– наявність необхідного приладдя в кімнатах 

– зручність пересування по приміщеннях установи, доступність до будівель установи 

(житлових приміщень, їдальні, медичного блоку тощо) 

– інформування про права підопічних (інформаційні стенди, телефони для скарг) 

– правила проживання в установі 

– розпорядок дня 

– спеціально облаштовані зони відпочинку та дозвілля в приміщенні установи 

– наявність території для прогулянок 

– відремонтованість установи 

 

3 – відносини з соціальним оточенням (5 показників) 

– відносини з сусідами по кімнаті 

– створення комфортної емоційної атмосфери в установі 

– можливість довірчих відносин з кимось із персоналу 

– допомога спеціаліста у вирішенні конфліктних ситуацій 

– можливість мати дружні стосунки з іншими підопічними 

 

4 – задоволення приватних потреб (8 показників) 

– можливість самостійно облаштувати кімнату 

– можливість самостійно приготувати їжу, додатково їсти 

– можливість самостійно ходити в магазин 

– можливість облаштувати особистий простір (меблі, речі тощо) 

– наявність інтимного затишку 

– можливість виходити за межі установи 

– можливість приймати родичів, друзів 

– доступність телефонних дзвінків 

  



5 – медичне обслуговування (8 показників) 

– своєчасність реагування при зверненнях за медичною допомогою 

– достатність наданої медичної допомоги 

– наявність необхідних ліків 

– забезпеченість слуховими апаратами, протезно-ортопедичними виробами, засобами 

пересування 

– наявність необхідного медичного обладнання в установі 

– рівень кваліфікації медичних працівників 

– підтримання стану здоров’я на задовільному рівні 

- збереження Ваших навичок до самообслуговування 

 

6 – робота персоналу установи (7 показників) 

– доброзичливе ставлення з боку персоналу 

– швидкість реагування на Ваші потреби 

– врахування Ваших індивідуальних побажань 

– повнота, достатність наданого Вам обслуговування 

– рівень професіоналізму персоналу 

– достатня кількість персоналу установи 

– наявність необхідних спеціалістів 

 

7 – організація вільного часу в установі (11 показників) 

– цікаве, змістовне дозвілля 

– заняття з працетерапії 

– можливість реалізувати свої таланти, хоббі 

– наявність бібліотеки, доступу до читання 

– доступ до інформації через ЗМІ (телебачення, радіо, інтернет, преса) 

– щоденні прогулянки на свіжому повітрі 

– проведення культурних заходів в установі, театральні постановки, літературні читання 

– організація екскурсій, поїздок 

– зайнятість в підсобному господарстві, лікувальних майстернях 

– можливість працювати за цивільно-правовим договором 

– можливість проведення часу за межами установи, в громаді 

 

8 – результати обслуговування в установі (9 показників) 

– ступінь вирішення Вашої проблемної життєвої ситуації 

– ступінь покращення Вашого фізичного стану 

– ступінь покращення Вашого емоційного стану 

– підтримка Вашої життєдіяльності 

– Ваша пристосованість до способу життя в установі 

– забезпеченість одягом 

– забезпеченість взуттям 

– забезпеченість засобами гігієни 

- результати реабілітаційних послуг  



Розроблена нами балова шкала дозволяє провести оцінку показників 

якості з віднесенням їх до категорій: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно». Граничні значення загальної кількості балів для показників 

якості наведені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 - Категорія якості показника соціального 

обслуговування за результатами оцінки 

 категорія якості загальна оцінка, бали 

1 відмінна 4,5-5,0 

2 добра 4,0-4,5 

3 задовільна 3,5-4,0 

4 незадовільна нижче 3,5 

 

В даному підході комплексне бачення процесу обслуговування, 

різнобічний характер показників та чітка структуризація критеріїв дають 

змогу здійснювати детальний аналіз ситуації та визначати найбільш 

актуальні проблеми для обґрунтування заходів з підвищення якості 

обслуговування. 

Запропоновані способи оцінювання якості обслуговування доцільно 

застосовувати в комплексі, як компоненти в рамках єдиного підходу. 

Наступним постає питання апробації: розробки інструментарію на 

основі трикомпонентного підходу, проведення опитування, збір та обробка 

даних, опрацювання результатів. 

Було розроблено дві анкети із застосуванням трикомпонентного 

підходу до оцінки якості обслуговування – для опитування підопічних та для 

опитування співробітників. Дані анкети можуть бути використані в якості 

базового інструментарію оцінювання якості обслуговування як в межах 

однієї установи, так і в більш масштабних дослідженнях. В залежності від 

потреб, можна зменшити кількість питань, або додати необхідні, 

перекомпонувати питання тощо. Респонденти можуть самостійно 

заповнювати анкети, або опитування може здійснюватися методом 

інтерв’ювання. Існують й інші методи, але лише при анкетуванні 

респонденти можуть висловити свою думку щодо питань, які їх зацікавили 



(майже всі розроблені питання мали варіант відповіді, що дозволяв дописати 

свою думку), адже опитування проводиться анонімно. При анкетуванні ми 

дізнаємось про проблеми, з якими стикаються підопічні та співробітники 

інтернатних установ, що дозволяє швидше реагувати на їх наявність та вжити 

своєчасні заходи. 

Опитування (методом анкетування) проводились в два етапи (на 

першому етапі опитано підопічних, на другому – співробітників), в період з 

квітня по червень 2017 року. Згідно розрахункової вибіркової моделі
1
 було 

опитано: 

► 1382 підопічних інтернатних установ; 

► 1249 співробітників інтернатних установ. 

Результати опитування в одновимірних розподілах подані у додатку А 

(підопічні) та додатку Б (співробітники). 

В опитуванні підопічних взяли участь 138 інтернатних установ; в 

опитуванні співробітників – 124 установи. Частина установ взяла участь 

тільки в першому опитуванні, частина – тільки в другому. Загалом, установи, 

що взяли участь в обох опитуваннях, становлять 64% масиву. 

Анкетуванням охоплено 23 області України (окрім Житомирської) та 

м. Київ (окуповані території, через об’єктивні причини, не представлені в 

опитуванні). 

Всі зібрані анкети перевірялись на якість заповнення. Отримані 

емпіричні дані оброблено за допомогою програми для статистичного аналізу 

(ОСА). 

Наступні параграфи даного розділу містять узагальнені результати та 

опрацьовані на їх основі аналітичні матеріали, які подано за тематичними 

блоками. 

  

                                                           
1
 Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 

становлять 1,3-2,1 відсотка. 



2.2 Ставлення підопічних до якості обслуговування в інтернатних 

установах 

 

2.2.1 Соціально-демографічні характеристики підопічних 

За результатами опитування підопічних інтернатних установ маємо 

наступний розподіл респондентів по регіонах України (рис.2.1): 

● Центральний (Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська, 

Черкаська) – 24,6% 

● Північний (Київська, Сумська, Чернігівська) – 13,9% 

● Південний (Одеська, Херсонська) – 8,3% 

● Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) – 32,4% 

● Східний (Донецька, Луганська, Харківська) – 19,3% 

 

Рисунок 2.1 - Розподіл респондентів за областями України, (%) 
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Як зазначалось раніше, необхідним фактором для формування якісного 

обслуговування є наявність даних про соціально-демографічні 

характеристики підопічних. 

За ознакою статі серед опитаних жінки становлять 46,2%, чоловіки – 

52,9% (не дали відповідь 0,9%). Розподіл за статтю є 

високорепрезентативним, оскільки згідно актуальних статистичних даних
2
 

Державної служби статистики України розподіл підопічних у будинках-

інтернатах на кінець 2016 року наступний: жінок 47,5%, чоловіків 52,5%. 

Загальний віковий розподіл респондентів подано на рисунку 2.2. Як 

бачимо, вікова шкала деталізована та достатньо представлена в усіх вікових 

групах. Якщо до даного розподілу додати ознаку статі, то бачимо, що в двох 

вікових групах є суттєва різниця – у групі 46-55 років майже втричі 

переважають чоловіки, а от після 65 років – жінки. Ситуація пояснюється 

тим, що особи 46-55 років – це в переважній більшості (56,9%) підопічні 

психоневрологічних інтернатів, серед яких переважають чоловіки (58,3%); в 

групі більше 65 років «спрацьовує» чинник тривалості життя. 

Рисунок 2.2 - Віковий розподіл підопічних загалом та за статтю, (%) 

                                                           
2
 Соціальний захист населення України [Електронний ресурс]:стат. збірник / Державна служба статистики 

України; відп. за вип..О.О. Кармазіна. – К.: 2017. – С. 88. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Переважна більшість опитаних – 75,3% - зазначили, що не мають дітей; 

серед підопічних інтернатних установ переважають неодружені особи – 

54,9%; за ознакою освіти
3
 більшість – це особи з неповною середньою 

(26,8%) та середньою (26,1%) освітою; за місцем проживання до інтернатної 

установи переважають мешканці села – 33,2% (рис.2.3). 

 
 

 
 

Рисунок 2.3 - Розподіл респондентів за основними соціально-

демографічними ознаками, (%) 
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Серед тих осіб, хто немає освіти, більшість становлять підопічні 

молодіжних відділень – 54,6% та психоневрологічних інтернатів – 27,9%. 

Зрозуміло, мова йде про важко хворих підопічних. 

Стосовно матеріального стану переважна більшість зазначили, що 

отримують менше 1000 грн. (рис.2.4). Одразу зазначимо, що безоплатно в 

інтернатних установах обслуговується 64,3% підопічних, частково 

оплачують обслуговування 31,6%, повністю оплачують 1,2%, а 1,7% 

зазначили, що мають право обслуговуватись безоплатно, але сплачують певні 

кошти. 

 

Рисунок 2.4 - Розподіл підопічних за матеріальним станом, (%) 

 

Зрозуміло, що держава бере на себе основні витрати на утримання 

основних категорій підопічних, частина осіб пенсійного віку відраховує 

частку пенсії (мізерної) за обслуговування, розмір певних видів соціальних 

допомог також мізерний. Але за такої ситуації неможливо говорити про 

доступність для підопічних додаткових витрат на ті ж продукти харчування, 

задоволення інших приватних потреб в індивідуальному порядку за межами 

установи. 
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2.2.2 Основні аспекти проживання підопічних в інтернатних 

установах 

Як показав подальший аналіз отриманих даних, одним з основних 

чинників градації відповідей є тип інтернатної установи, і це зрозуміло – 

адже установи різняться за своїм профілем, відповідно, мають різний 

контингент (за віком, за фізичними та психічними захворюваннями) 

(табл..2.3). Тому в подальшому вважаємо за доцільне розглядати окремі 

результати опитування як загалом, так і по типах установ. 

Таблиця 2.3 - Розподіл респондентів за типом інтернатної установи 

тип інтернатної установи % 

1 
стаціонарне відділення територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
0,2 

2 будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 21,5 

3 геріатричний пансіонат 24,1 

4 пансіонат для ветеранів війни і праці 2,1 

5 психоневрологічний інтернат 38,4 

6 молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату 13,5 

 

Відносно рівномірним є склад підопічних в будинках-інтернатах для 

громадян похилого віку (жінок 47,6%, чоловіків 52,3%), геріатричних 

пансіонатах (жінок 56,3%, чоловіків 44,6%) та пансіонатах для ветеранів 

війни та праці (жінок 45,4%, чоловіків 54,5%), зважаючи на профіль даних 

установ переважає вікова група старше 56 років. 

В психоневрологічних пансіонатах переважають чоловіки – 58,3%, 

жінок 41,6%. За віковим розподілом більшість становлять особи 36-45 років 

(33,8%) та 46-55 років (21,3%). 

В молодіжних відділеннях чоловіків 56,1%, жінок 43,9%. Це переважно 

особи 18-27 років (45,6%) та 28-35 років (38,2%). 

За категоріями підопічних: більшість респондентів зазначили, що вони 

відносяться до категорії інвалідів, старших за 18 років, які не здатні до 

самообслуговування (58,3%); громадян похилого віку, які не здатні до 

самообслуговування - 23,5%; хворих громадян, які не здатні до 

самообслуговування – 14,5%. 



На рисунку 2.5 проілюстровано, що в залежності від типу установи 

переважають різні категорії підопічних. 

 

Рисунок 2.5 - Розподіл підопічних за категоріями та типами установ, (%) 
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не є цікавим, він умовно дорівнює одному дню (серед опитаних підопічних 

як мінімальний термін перебування в установі було зазначено два тижні). 

 

Рисунок 2.6 - Терміни (максимальні та середні) перебування підопічних 

в інтернатних установах, (роки) 

 

Розглянемо максимальні та середні значення – одні з найвищих 

показників зафіксовано в психоневрологічних інтернатах, і це зрозуміло, 

адже контингент цих установ доволі молодий, захворювання психічного 

характеру не мають високої кореляції з тривалістю життя. Тут на тривалість 

проживання скоріше впливають методика лікування та умови проживання 

підопічного. 

В установах геріатричного профілю максимально проживають до 

тридцяти років, в середньому – до сімох років. Максимальне проживання в 

пансіонатах для ветеранів війни і праці є вдвічі меншим, ніж в інших 

геріатричних установах, і це скоріше за все пояснюється специфікою 

основної категорії підопічних – ветерани війни – яка за об’єктивних причин 

акумулюється в найстарших вікових групах. 

Як вже зазначалось, одним з найважливіших аспектів діяльності 

інтернатної установи є дотримання в процесі обслуговування нормативно-

буд.-інтерн.для громадян похилого віку та інвалідів 

геріатричний пансіонат 
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правового фундаменту, розроблених інструкцій, стандартів тощо. Є 

незаперечний факт – і наявні, і майбутні законодавчі ініціативи (в тому числі 

ті, що стосуються якості обслуговування) потребують не тільки декларації, а 

й реалізації. Для того, щоб оцінити ступінь дотримання законодавчих норм, 

підопічні, зрозуміло, мають бути обізнані з нормативно-правовою базою. 

Крім того, сам факт обізнаності із нормативно-правовими документами 

говорить не стільки про можливість себе юридично захистити, скільки про 

ступінь зацікавленості своїми правами, прояв активності щодо своїх 

інтересів, а також про інтелектуальну спроможність. В контексті нашого 

дослідження ці респонденти важливі з точки зору оцінок того, на що вони 

мають право, що їм мають надати в процесі обслуговування, і як реалізація 

цих прав відбувається в установі. Таких осіб серед опитаних трішки більше 

43%, адже інші варіанти відповіді, в різних формулюваннях, фіксують факт 

необізнаності респондента (рис. 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Обізнаність підопічних щодо нормативно-правових 

документів, які регулюють питання соціального обслуговування в 

інтернатній установі, та Державних стандартів соціальних послуг, (%)  
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Отже, більше половини опитаних підопічних не обізнані із 

нормативно-правовими документами, що регулюють питання соціального 

обслуговування в інтернатній установі, та Державними стандартами 

соціальних послуг. Відповідно, вони не мають підстав для об’єктивної оцінки 

обслуговування з точки зору дотримання своїх прав. Крім того, ми 

усвідомлюємо, що анкети заповнювались лише тими підопічними, хто зберіг 

навички самостійного мислення, а частка підопічних з деменціями, 

складними психічними захворюваннями взагалі не може бути охоплена 

опитуванням, і ця частка також поповнює дану групу необізнаних. 

Таблиця 2.4 - Ступінь обізнаності підопічних з нормативно-

правовою базою за типами інтернатних установ, (%) 

 

детально 

ознайом-

лений 

знаю, що 

вони є, але 

їх зміст 

мені 

невідомий 

не знаю, 

але хочу 

ознайоми-

тись 

не знаю 

нічого 

не 

бажаю 

знати 

важко 

відповісти 

стаціонарне 

відділення 

територіального 

центру 

58,6 30,2 - - - 11,2 

будинок-інтернат 

для громадян 

похилого віку та 

інвалідів 

64,1 8,4 5,6 0,9 12,2 8,4 

геріатричний 

пансіонат 
57,5 11,6 6,7 1,6 5,1 17,5 

пансіонат для 

ветеранів війни і 

праці 

54,5 27,2 9,1 - 9,2 - 

психоневрологічний 

інтернат 
32,2 13,1 8,9 4,6 18,2 22,9 

молодіжне 

відділення дитячого 

будинку-інтернату 

20,9 13,4 4,4 8,9 17,9 34,3 

 

Якщо ми проаналізуємо ступінь обізнаності підопічних з нормативно-

правовою базою за типами інтернатних установ (див.табл.2.4), то побачимо, 

що найнижчі показники обізнаності в психоневрологічних інтернатах і 

молодіжних відділеннях – там, де сконцентровані наймолодші вікові групи 

(так вони ще й знати не бажають – 18,2% та 17,9% відповідно). А найвищі 



показники обізнаності – в установах геріатричного профілю, серед 

найстарших. 

Цікаво, що в подальшому опитуванні про те, що відсутність доступної 

інформації щодо законодавства з питань соціального обслуговування є 

важливою проблемою, зазначили лише 3,1% підопічних психоневрологічних 

інтернатів та 1,5% підопічних молодіжних відділень. Можна припустити, що 

дані категорії підопічних байдужі до власних прав. 

Респондентам було запропоновано визначити, що для них є найважчим 

у сучасному життєвому стані, з можливістю обрати кілька варіантів 

відповіді
4
, на основі отриманих відповідей побудовано рейтинг проблем 

(див.табл..2.5). Звернемо увагу, що важливим є не тільки ранг життєвої 

проблеми, а й кількість набраних відсотків. 

Таблиця 2.5 - Розподіл відповідей підопічних щодо найважчих 

проблем у сучасному життєвому стані 

ранг назва проблеми % 

1 проблеми зі здоров’ям 60,5 

2 низький рівень доходів 48,6 

3 важко відповісти 19,7 

4 складні відносини з іншими підопічними 12,5 

5 виключення з життя громади, ізольованість 8,7 

6 самотність, відсутність спілкування 8,6 

7 відсутність достатньої медичної допомоги 7,5 

8 
проблеми пристосування до життя в інтернатній 

установі 
4,7 

9 

відсутність архітектурної доступності та пристосування 

приміщень для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 
3,7 

10 
відсутність доступної інформації щодо законодавства з 

питань соціального захисту 
3,1 

11 відсутня належна організація дозвілля 1,9 

12 недостатня увага з боку персоналу 1,9 

13 конфлікти з персоналом 1,3 

Якщо взяти таку ознаку як «проблеми зі здоров’ям», то в установах з 

геріатричним профілем вона в середньому набирає 78%, а от в 

                                                           
4 Респонденти мали можливість обирати кілька варіантів відповіді, тому тут і далі загальна 

сума відсотків може перевищувати 100% 



психоневрологічних інтернатах вона набрала 48,4%, в молодіжних 

відділеннях – 47,6%. Можна констатувати, що особи похилого віку 

сконцентровані переважно на проблемах зі здоров’ям, втричі менше відсотків 

набрали такі проблеми як відсутність достатньої медичної допомоги та 

самотність (в середньому по 22%). Справа в тому, що підопічні установ 

геріатричного профілю часто вказували в анкетах, що їх фізичний стан вже 

не дозволяє їм взагалі встати з ліжка, вийти з кімнати. Вони зазначали, що 

потребують лише побутових послуг, іноді дозвіллєвих, - а на більше просто 

неспроможні. 

Серед тих, хто зазначив відповідь «важко відповісти» 55,6% становлять 

підопічні психоневрологічних інтернатів, 24,2% - підопічні молодіжних 

відділень. Слід не забувати, що більшість підопічних інтернатних установ 

мають характеристику «які не здатні до самообслуговування». 

Виключення з життя громади найчастіше хвилює підопічних з 

молодших вікових груп (до 45 років), в основному, це підопічні 

психоневрологічних інтернатів. 

Підопічні психоневрологічних інтернатів та молодіжних відділень 

частіше за інших вказували на складні відносини з іншими підопічними 

(разом 63,4%). 

Єдина ознака, яка має стабільно високий і однаковий відсоток (в 

середньому 54%) в усіх групуваннях – за віком, статтю, типом установи – це 

низький рівень доходів. 

Для людини, яка опинилась у важких життєвих обставинах, має 

підпорядковувати своє життя віковим змінам, хворобі тощо, дуже часто 

підтримкою стає віра, яка допомагає іноді прийняти ситуацію, заспокоїтись, 

укріпитися духом, або забутися. Так, серед опитаних 63,3% зазначили, що є 

віруючою людиною; негативну відповідь дали 18,7%; важко відповісти – 

15,3%. Отже, є значний запит на реалізацію релігійних потреб. Про наявність 

на території інтернатної установи церкви (каплички, спеціально 



облаштованої кімнати) вказали 44,2% опитаних, про відсутність – 28,2%. За 

межами установи відвідують церкву 15,9%. 

Одним з найважливіших аспектів обслуговування в інтернатній 

установі є повага гідності підопічного з боку персоналу. Варіанти відповідей 

щодо цього питання розкривають зміст, який ми вкладали в це поняття і 

підопічний міг відповісти не просто «так/ні», а обрати певний сценарій 

неповаги до гідності, чи самостійно написати варіант (табл..2.6). По-перше, 

треба розглянути колонку з варіантом відповіді «ні, ніколи», загалом по 

установах її зазначили 75,7% опитаних, відповідно решта - майже чверть 

підопічних - стикались із проявами неповаги до власної гідності. В установах 

геріатричного профілю відсотки відповіді «ні, ніколи» вищі, ніж в 

психоневрологічних інтернатах та молодіжних відділеннях. На нашу думку, 

тут треба також мати на увазі, що контингент психоневрологічних інтернатів 

специфічний і те, що для підопічного необґрунтоване обмеження у 

пересуванні, для співробітників - спроби утримати ситуацію в межах 

дозволеного. Теж саме і в молодіжних відділеннях. По-друге, вважаємо, що 

респонденти, які представлені в колонках «важко відповісти» та «не 

відповіли» - в більшості своїй уникнули прямої відповіді, завагалися, не 

захотіли, побоялись відповісти, тому ми їх розглядаємо як частку, що мали 

певні проблеми з неповагою до гідності. 

Навіть якщо респондент і не стикався з проявом неповаги до його 

гідності, він мав можливість повідомити про подібні випадки щодо інших, 

обравши варіант «було щодо інших підопічних», який також набрав певні 

відсотки. 

Що стосується варіантів того, як саме виявлялась неповага до гідності, 

то мова йде переважно про «байдужість» (3,7%) та «необґрунтоване 

обмеження у пересуванні, в т.ч. за межі установи» (3,3%). Вважаємо, що 

надані відповіді важливі не тільки в контексті набраних відсотків, а й як 

сигнальні точки, що потребують подальшої уваги. 



Таблиця 2.6 - Розподіл відповідей щодо неповаги до гідності підопічного з боку персоналу установи загалом 

та за типами інтернатних установ, (%) 
 

неувага, 

ігнорування 
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інших 

підопічних 

ні, ніколи 
важко 

відповісти 
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відповідь 

загалом 2,1 3,7 2,3 0,4 0,2 3,3 2,1 75,7 11,3 2,9 

будинок-інтернат 

для громадян 

похилого віку та 

інвалідів 

1,9 2,8 - - - - 0,9 89,5 4,7 2,8 

геріатричний 

пансіонат 
- 1,6 - - - 1,7 3,4 82,2 11,2 2,5 

пансіонат для 

ветеранів війни і 

праці 

- - - - - - - 90,9 9,1 - 

психоневроло-

гічний інтернат 
2,6 6,4 4,3 0,6 0,5 6,3 2,1 71,1 13,9 3,2 

молодіжне 

відділення 

дитячого 

будинку-

інтернату 

6,1 3,1 6,2 1,5 - 4,5 3,2 69,7 18,1 3,1 

 



Одним з базових кількісних показників, за яким оцінюється якість 

обслуговування, є кількість скарг. Однак до звітності потрапляють лише 

відповідно задокументовані скарги. Як показало опитування, серед тих, хто 

скаржився, переважна більшість – 93,5% підопічних, робили це в усній 

формі, і лише 6,5% у письмовій. 

Серед опитаних 75,7% зазначили, що жодного разу не скаржились на 

обслуговування в установі; скаржились 21,3%. Не дали відповідь лише 3%, 

тобто респонденти активно відповідали на це питання, не намагаючись його 

уникнути. Як видно з рисунку 2.8, скаржаться переважно на харчування; як 

вже зазначалось – скаржаться в основному в усній формі; можна сказати, що 

скарги розглядаються і переважно проблема вирішується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Скарги підопічних на обслуговування в інтернатній 

установі 

 

Якщо розглянути скарги за типами установ, то тут суттєвих 

відмінностей не спостерігається, скаржаться всюди, на все, по трішки. Єдине, 

що звертає увагу – на умови та правила перебування в установі, розпорядок 

дня скаржаться в основному підопічні психоневрологічних інтернатів та 

молодіжних відділень. 
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2.2.3 Оцінка підопічними якості обслуговування в інтернатних 

установах 

В ході дослідження було реалізовано трикомпонентний підхід до 

оцінки якості обслуговування в інтернатній установі: 

→ по-перше, підопічним було запропоновано визначити загальний 

рівень задоволеності якістю обслуговування; 

→ по-друге, застосовано та опрацьовано показники забезпечення якості 

обслуговування; 

→ по-третє, здійснено оцінку якості обслуговування за визначеними 

критеріями та їх структурними показниками. 

Загальний рівень задоволеності якістю обслуговування. Серед 

респондентів тих, хто обрав варіант відповіді «цілком задоволений» 52,7%, 

«скоріше задоволених» 37,6% (рис.2.9). 

Рисунок 2.9 - Рівень задоволеності підопічних якістю обслуговування в 

інтернатних установах загалом та за типами установ, (%)  
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Незадоволеність якістю обслуговування в установі висловили загалом 

3,9% опитаних; завагались з відповіддю 5,3%. Враховуючи кумулятивний 

відсоток позитивних відповідей (90,3%), можна зробити висновок, що 

загальний рівень задоволеності підопічних якістю обслуговування в 

інтернатних установах є досить високим. Вже зазначалось, зокрема в 

першому розділі, що суб’єктивність сприйняття якості є багатогранною 

проблемою, і в даному випадку підопічний аналізує якість обслуговування не 

за окремими складовими, стандартами, нормами, проблемними ситуаціями 

(елементи мозаїки), а дивиться на установу, спосіб життя в ній, себе і власну 

життєву ситуація узагальнено (мозаїка цілком). Спираючись на коментарі в 

анкетах, можемо припустити, що відправною точкою міркувань підопічних 

було «…якби не установа, то що тоді…», а не «чи достатньо якісно мене 

обслуговують?». 

Аналізуючи рівень задоволеності якістю обслуговування за типами 

установ, бачимо, що найвищим він є в установах геріатричного профілю, 

найнижчим – в психоневрологічних інтернатах, хоча і тут більшість відсотків 

знаходиться в межах позитивних варіантів відповіді. 

Показники забезпечення якості обслуговування. На наступному етапі 

оцінювання базувалось на розробках, що запропоновані в «Методичних 

рекомендаціях з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних 

послуг». За результатами опитування, на основі отриманих відсоткових 

еквівалентів, кожному з показників присвоєно відповідні статуси 

(див.рис.2.10). Показників зі статусом «незадовільно» не виявлено. Можемо 

лише виокремити проблемний показник, який набрав найнижчий відсотковий 

еквівалент – «врахування побажань підопічного при плануванні послуг». 

Необхідно звернути увагу на наступне: 

• по-перше, всі показники зі статусом «задовільно» тяжіють до 

максимального значення по статусу, ближче до статусу «добре»; 

• по-друге, якщо взяти кумулятивний відсоток відповідей «так» та 

«частково», то всі показники матимуть статус «добре».  



 

 

Рисунок 2.10 - Розподіл відсоткових еквівалентів та відповідних статусів 

за окремими показниками забезпечення якості обслуговування 

Є певний суперечний момент, як аналізувати варіант відповіді 

«частково» - чи означає це переважно позитивне забарвлення з певними 

недоліками, чи переважно негативне з врахуванням того, що є і позитивні 

аспекти, або підопічний побоявся дати негативну відповідь. У будь-якому 

випадку, респондент не дає однозначну відповідь «так». Вважаємо, що цей 

варіант має бути присутній у шкалі відповідей, адже респондент повинен 

мати місце для маневру.  
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Оцінка за критеріями та їх структурними показниками. Підопічним 

було запропоновано оцінити кожний показник за п’ятибальною шкалою, де 

«1» – найгірша оцінка, «5» - найкраща оцінка (розподіл відповідей за 

оцінками див. у додатку А, табл..А.21-А.85). 

В таблиці 2.7 подано обраховані середні бали за кожним показником, а 

також середній бал за кожним критерієм, що дає узагальнений результат 

оцінювання та дозволяє проводити порівняння. Зокрема, показники всередині 

кожного критерію розташовані в рейтинговому порядку – від найвищого до 

найнижчого. Це дозволяє зорієнтуватися в діапазоні значень: побачити – які 

показники мають значення вище середнього балу по критерію, а які нижче, 

які показники можна описати як «кращі», а які як «гірші». 

Наразі можна констатувати, що підопічні добре оцінюють якість 

обслуговування в інтернатних установах за всіма критеріями. В подальшому 

процесі оцінювання, якщо періодично проводити опитування за даними 

показниками, можна буде відслідковувати динаміку змін значень показників і 

вже виявляти тенденції в обслуговуванні – що залишається стабільним, що 

погіршується, а що покращується. Це вже буде моніторинг якості 

обслуговування. 

Отже, проаналізуємо результати оцінювання підопічними якості 

обслуговування в інтернатних установах: 

1. Якість харчування – найвищі бали тут набрали показники 

доступності питної води та зручності режиму прийому їжі, а от найнижчі 

бали у смакових властивостей та різноманітності меню. Одразу бачимо, що 

саме треба покращувати. 

2. Якість умов проживання – найнижчі оцінки тут мають показники 

щодо наявності життєвого простору в кімнатах та наявності необхідного 

приладдя в кімнатах, меблів, комфортності кімнат - отже, ті аспекти, що 

безпосередньо оточують підопічного, його щоденний простір. 

  



Таблиця 2.7 - Результати оцінювання підопічними інтернатних 

установ якості обслуговування
5
 

КРИТЕРІЙ 1: ЯКІСТЬ ХАРЧУВАННЯ 4,51 

1 цілодобовий вільний доступ до питної води 4,85 

2 зручність режиму (години) прийому їжі 4,69 

3 доброякісність продуктів 4,54 

4 достатність обсягів 4,43 

5 різноманітність меню 4,33 

6 високі смакові властивості 4,26 

КРИТЕРІЙ 2: ЯКІСТЬ УМОВ ПРОЖИВАННЯ 4,51 

1 наявність території для прогулянок 4,70 

2 чистота та гігієна приміщень 4,67 

3 розпорядок дня 4,63 

4 правила проживання в установі 4,58 

5 
зручність пересування по приміщеннях установи, доступність до 

будівель установи (житлових приміщень, їдальні, медичного блоку тощо) 
4,56 

6 
інформування про права підопічних (інформаційні стенди, телефони для 

скарг) 
4,50 

7 
спеціально облаштовані зони відпочинку та дозвілля в приміщенні 

установи 
4,50 

8 комфортність в кімнатах, зручні меблі 4,48 

9 наявність необхідного приладдя в кімнатах 4,39 

10 відремонтованість установи 4,36 

11 наявність життєвого простору в кімнатах, щільність заселення 4,31 

КРИТЕРІЙ 3: ЯКІСТЬ ВІДНОСИН З СОЦІАЛЬНИМ ОТОЧЕННЯМ 4,42 

1 можливість довірчих відносин з кимось із персоналу 4,51 

2 можливість мати дружні стосунки з іншими підопічними 4,47 

3 допомога спеціаліста у вирішенні конфліктних ситуацій 4,47 

4 створення комфортної емоційної атмосфери в установі 4,38 

5 відносини з сусідами по кімнаті 4,29 

КРИТЕРІЙ 4: ЯКІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ПРИВАТНИХ ПОТРЕБ 4,28 

1 можливість приймати родичів, друзів 4,77 

2 доступність телефонних дзвінків 4,69 

3 можливість виходити за межі установи 4,28 

4 можливість облаштувати особистий простір (меблі, речі тощо) 4,25 

5 можливість самостійно ходити в магазин 4,24 

6 можливість самостійно облаштувати кімнату 4,23 

7 наявність інтимного затишку 3,94 

8 можливість самостійно приготувати їжу, додатково їсти 3,87 

 
  

                                                           
5 «відмінна» (4,5-5,0) / «добра» (4,0-4,5) / «задовільна» (3,5-4,0) / «незадовільна» (нижче 3,5) 



Продовження таблиці 2.7 

КРИТЕРІЙ 5: ЯКІСТЬ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 4,43 

1 своєчасність реагування при зверненнях за медичною допомогою 4,61 

2 рівень кваліфікації медичних працівників 4,58 

3 збереження Ваших навичок до самообслуговування 4,52 

4 достатність наданої медичної допомоги 4,51 

5 підтримання стану здоров’я на задовільному рівні 4,45 

6 
забезпеченість слуховими апаратами, протезно-ортопедичними 

виробами, засобами пересування 
4,34 

7 наявність необхідних ліків 4,23 

8 наявність необхідного медичного обладнання в установі 4,23 

КРИТЕРІЙ 6: ЯКІСТЬ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВИ 4,42 

1 доброзичливе ставлення з боку персоналу 4,60 

2 рівень професіоналізму персоналу 4,52 

3 повнота, достатність наданого Вам обслуговування 4,45 

4 швидкість реагування на Ваші потреби 4,42 

5 врахування Ваших індивідуальних побажань 4,37 

6 достатня кількість персоналу установи 4,36 

7 наявність необхідних спеціалістів 4,23 

КРИТЕРІЙ 7: ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЛЬНОГО ЧАСУ 4,31 

1 щоденні прогулянки на свіжому повітрі 4,85 

2 доступ до інформації через ЗМІ (телебачення, радіо, інтернет, преса) 4,71 

3 
проведення культурних заходів в установі, театральні постановки, 

літературні читання 
4,51 

4 наявність бібліотеки, доступу до читання 4,49 

5 можливість реалізувати свої таланти, хоббі 4,45 

6 заняття з працетерапії 4,39 

7 цікаве, змістовне дозвілля 4,37 

8 зайнятість в підсобному господарстві, лікувальних майстернях 4,16 

9 можливість проведення часу за межами установи, в громаді 4,05 

10 організація екскурсій, поїздок 4,00 

11 можливість працювати за цивільно-правовим договором 3,52 

КРИТЕРІЙ 8: ЯКІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 4,44 

1 забезпеченість засобами гігієни 4,66 

2 забезпеченість одягом 4,65 

3 забезпеченість взуттям 4,62 

4 підтримка Вашої життєдіяльності 4,50 

5 Ваша пристосованість до способу життя в установі 4,46 

6 результати реабілітаційних послуг 4,31 

7 ступінь вирішення Вашої проблемної життєвої ситуації 4,30 

8 ступінь покращення Вашого емоційного стану 4,28 

9 ступінь покращення Вашого фізичного стану 4,25 

  



3. Якість відносин з соціальним оточенням – найнижчі оцінки 

стосуються відносин з сусідами по кімнаті та комфортності емоційної 

атмосфери в установі; ймовірно, тут є і певний зв’язок з попередніми 

оцінками щодо щільності заселення, наявності життєвого простору, адже 

щоденно перебуваючи у замкненому просторі невеликої площі важко 

підтримувати нормальні відносини з безпосереднім оточенням. 

4. Якість задоволення приватних потреб – цей критерій має 

найнижчий середній бал, тут знаходяться показники з найнижчими з усього 

переліку значеннями – можливість самостійно приготувати їжу, додатково 

їсти та наявність інтимного затишку. Отже, в контексті підвищення якості 

обслуговування проблеми задоволення приватних потреб підопічних 

потребують особливої уваги. 

5. Якість медичного обслуговування – найнижчі оцінки мають 

показники щодо наявності необхідного медичного обладнання в установі та 

наявності необхідних ліків. Взагалі, і в ході даного дослідження, і за 

результатами попередніх досліджень, можемо відзначити той факт, що 

більшість підопічних, отримувачів соціальних послуг найчастіше 

пріоритетними для себе зазначають потреби медичного характеру (що є 

цілком зрозумілим з огляду на вік та фізичний стан). 

6. Якість роботи персоналу установи – за даним критерієм найнижчі 

оцінки у показників, що пов’язані з наявністю необхідних спеціалістів та 

кількістю персоналу. І в подальшому дана проблема визначається 

підопічними як одна з головних, що заважає підвищенню якості 

обслуговування в установі. 

7. Якість організації вільного часу – за середнім балом цей критерій 

передостанній; особливо проблемними є питання організації екскурсій, 

поїздок, можливості проведення часу за межами установи, в громаді – тобто 

підопічними сформульовано потребу залишати простір установи та 

долучатися до «зовнішнього» життя. 



8. Якість результатів обслуговування – найвищі оцінки маємо щодо 

забезпеченості засобами гігієни, одягом, взуттям, а найнижчі щодо ступеню 

покращення фізичного та емоційного станів, вирішення проблемної життєвої 

ситуації. Тут підопічні демонструють реалістичність оцінок – забезпечити 

взуттям простіше, ніж покращити емоційний стан хворої людини. Це знову 

повертає нас до розуміння того, які складні завдання стоять в процесі 

обслуговування тих категорій населення, які перебувають в інтернатних 

закладах, як важко оцінювати результат догляду складного (і з фізичного 

боку, і з психічного) підопічного. 

 

2.2.4 Підвищення якості обслуговування в установі 

Підопічним було запропоновано обрати найсуттєвіші, на їхню думку, 

чинники, що можуть вплинути на підвищення якості обслуговування в 

установі (рис.2.11). 

 

Рисунок 2.11 - Розподіл відповідей підопічних щодо чинників, які можуть 

суттєво вплинути на підвищення якості обслуговування в установі, (%) 

  

збільшення штату працівників        33,4% 

навчання персоналу новим способам роботи   23,3% 

орієнтація на потреби підопічних             20,7% 

розширення переліку послуг            19,7% 

посилення контролю за якістю обслуговування       14,3% 

удосконалення нормативної бази       13,7% 

зменшення кількості підопічних   9,3% 

створення органу самоорганізації підопічних  6,9%  



Аналізуючи детальніше отримані дані, можна побачити, що є низка 

чинників, які набрали однаково високі відсотки і в різних за типом установах, 

і в різних вікових групах – це «збільшення штату працівників», «навчання 

персоналу новим способам роботи» та «орієнтація на потреби підопічних», 

щодо пріоритетності даних чинників всі категорії підопічних виявили 

одностайність. 

Розширення переліку послуг зазначали переважно підопічні 

психоневрологічних інтернатів та молодіжних відділень (разом 69,7%). 

Найвищий відсоток – 41,3% - цей чинник набрав у віковій групі 18-27 років. 

Щодо посилення контролю за якістю обслуговування висловились 

63,6% підопічних пансіонатів для ветеранів війни і праці. В інших установах 

цей чинник набирав в середньому 15%. 

За удосконалення нормативної бази висловились переважно підопічні 

установ геріатричного профілю (разом 63,7%), нагадаємо, що саме ці 

категорії підопічних виявили найвищий рівень обізнаності із наявною 

нормативною базою щодо соціального обслуговування в інтернатних 

установах. 

Абсолютну більшість відсотків – 74,5% - чинник «зменшення кількості 

підопічних» набрав в психоневрологічних інтернатах. 

Створення органу самоорганізації підопічних більшою мірою цікавить 

осіб до 45 років, причому у віковій групі 18-27 років цей чинник зазначили 

41,3% опитаних. 

Також за результатами відповідей на запитання анкети «В чому Ви 

відчуваєте потребу?» складено рейтинг потреб підопічних інтернатних 

установ (див.табл.2.8). Як бачимо, серед пріоритетних потреб три - 

медичного характеру. 

Окремо слід розглянути відповіді підопічних в тих питаннях, де вони 

могли дописати свою думку. Слід зазначити, що більшість опитаних 

використали цю можливість, це дуже важливо для дослідження, адже 

розширює розуміння проблеми, засвідчує, що опитаний розмірковував над 



поставленим питанням, також коментарі респондента сигналізують, що 

анкета «жива». 

Таблиця 2.8 - Рейтинг потреб підопічних інтернатних установ 

ранг найменування потреби % 

1 
проведення лікувально-оздоровчої фізкультури, 

масажу 
39,4 

2 розширення медичної допомоги 38,4 

3 покращення умов проживання 36,1 

4 надання фізіотерапевтичних процедур 33,2 

5 можливість безперешкодно залишати установу 32,6 

6 надання психологічної допомоги 30,4 

7 
забезпечення зручними одягом та взуттям, які б 

відповідали розмірам та зросту 
26,8 

8 організація вільного часу 26,7 

9 надання правової допомоги 26,1 

10 
забезпечення окулярами, слуховими апаратами, 

ортопедичним взуттям 
20,9 

11 дієтичне харчування 20,7 

12 забезпечення цілодобового догляду 18,1 

13 доступ до інформації 17,9 

14 можливість вільно здійснювати телефонні дзвінки 17,4 

15 
допомога в оформленні документів (групи 

інвалідності, одержанні грошової допомоги тощо) 
17,3 

16 реалізація релігійних потреб 16,9 

17 
можливість працевлаштування за цивільно-правовим 

договором 
14,9 

18 
забезпечення засобами пересування (візки, палиці, 

милиці) 
14,1 

 

Що стосується харчування, то, як ми бачили з оцінок, воно є 

нормальним за всіма параметрами (обсяги, смак тощо). Добре оцінюючи 

харчування, підопічні зазначали, що їм не вистачає «смаколиків» (назвемо 

так цю групу продуктів) – чіпсів, горішків, тортів, цукерок, смачної кави, 

хорошого сиру та ковбаси. Також підопічні зазначали, що через фізичну 

обмеженість не можуть самостійно покупати харчі, а посилати постійно 



когось за покупками не має можливості. Отже, має бути людина і транспорт, 

яка, наприклад раз на тиждень, приймала б від підопічних замовлення і гроші 

на закупівлі бажаних продуктів. Якщо мова йде про психоневрологічні 

інтернати та молодіжні відділення, де у підопічних, як правило, немає 

власних коштів, можна спробувати залучити благодійні організації, інших 

небайдужих з конкретною ціллю - забезпечення підопічних «смаколиками». 

Виникло питання щодо вживання алкоголю та паління підопічними – в 

одних установах це суворо заборонено і підопічні просять трішки послабити 

вимоги і дозволити вживання (алкоголь і паління завжди йдуть в парі). В 

інших установах, де режим не такий суворий і це дозволено/не заборонено/ 

заборонено але ніхто нічого не скаже, навпаки, підопічні, які не вживають 

алкоголь і не палять, дуже скаржаться на тих хто п’є/палить, і просять суворо 

це заборонити. 

Частина підопічних, страждаючи на безсоння, просить дозволити певні 

заходи вночі – перегляд телевізору, прослуховування радіопередач. Отже, 

враховуючи також ситуацію з алкоголем, треба продумати дозвіл окремих 

розваг так, щоб одні підопічні не заважали іншим. 

Взагалі, підопічні часто жаліються саме на інших підопічних, адже 

замкнені в обмеженому просторі, обмежені фізично, люди часто 

конфліктують саме з тими, хто знаходиться найближче. Власне, оцінки щодо 

наявності особистого простору є одними з найнижчих. 

Оскільки переважна більшість підопічних це особи з інвалідністю, 

обмежені в самообслуговуванні, то серед пропозицій щодо підвищення 

якості виокремилась низка таких, що мають допомогти підопічним у 

наявному стані – по-перше, опитані особливо наголошують на необхідності 

пандусів в туалетах/душах, що дозволить їм самостійно справлятися з 

гігієною, не долучаючи персонал. По-друге, є потреба в спеціальному 

облаштуванні території на вулиці – наприклад, альтанок для колясочників, 

накритих зон, щоб можна було проводити більше часу на свіжому повітрі за 

різних погодних умов. По-третє, підопічні пропонують розширити 



застосування приладів дистанційного управління – телевізором, радіо, 

ролетами на вікнах тощо, окремо акцентується увага на необхідності кнопки 

виклику персоналу для кожного підопічного (чи хоча б в кімнаті). 

Окремі пропозиції стосувались правил перебування в установі – 

зокрема, частка підопічних висловила бажання залишати установу на певний 

період (2-3 місяці), з правом повернення. Дехто потребує можливості 

залишити установу для лікування в лікарні (за свій рахунок). 

Підопічні молодших вікових груп постійно вказують на потрібність 

Інтернету, осіб старшого віку хвилює питання зубопротезування. 

Були випадки, коли підопічні описували ситуації обмеження їхньої 

свободи з боку персоналу, але тут дуже складно відділити правомочність дій 

персоналу по забезпеченню режиму (особливо в психоневрологічних 

інтернатах) від порушення прав підопічних. Наприклад, один підопічний 

зазначив, що персонал обмежував його свободу, а саме – не пускали в жіноче 

відділення. А є ситуації, що однозначно викликають занепокоєння – фізичне 

перенавантаження на роботах в підсобному господарстві, примусова праця 

(Смілянський психоневрологічний інтернат, Черкаська область); 

застосування тортур, стояння на колінах на плитці, ізоляція 

(Берестечківський психоневрологічний інтернат, Волинська область). 

 

2.2.5 Порівняння результатів опитувань підопічних інтернатних 

установ (за даними 2011 та 2017 років) 

На замовлення Міністерства соціальної політики України у 2011 році в 

рамках науково-дослідної теми «Концептуальні підходи щодо розробки 

механізму моніторингу, контролю та оцінювання ефективності соціальних 

послуг, що надаються особам похилого віку, інвалідам, хворим, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують стороннього 

догляду» було проведено опитування
6
 отримувачів соціальних послуг, метою 

                                                           
6
 Опитування проводилось з травня 2011 року по вересень 2011 року в 17 областях України, АР Крим, 

м.Києві та м.Севастополі, які репрезентують регіони України. 



якого стало визначення ефективності соціальних послуг, розробка критеріїв 

та індикаторів оцінки ефективності, опрацювання підходів до вимірювання 

задоволеності отримувачів соціальних послуг. Окремі питання анкети 

торкались якості обслуговування. 

Частина респондентів були підопічними інтернатних установ, тому ми 

можемо виокремити їх із загального масиву опитаних та порівняти саме їх 

відповіді із відповідями дослідження 2017 року за тотожними питаннями. В 

процесі підготовки анкети 2017 року ми планували порівняння з попереднім 

опитуванням, тому, якщо дозволяли рамки дослідження, формулювали і 

питання анкети, і віяло (варіанти) відповідей таким чином, щоб мати 

можливість порівняти результати. 

У вибірковій сукупності опитування 2011 року підопічні інтернатних 

установ становили 27,8%, або 538 осіб. Це абсолютно репрезентативна 

кількість, тим більше, що за соціально-демографічними характеристиками 

вибіркові сукупності досліджень і 2011 року і 2017 року є тотожними, тому 

порівняння результатів можна вважати коректним, як мінімум - 

інформативним та цікавим з точку зору виявлення тенденцій. 

В опитуванні 2011 року респондентам запропонували визначити 

ступінь ознайомленості з нормативно-правовими документами, що 

регулюють надання соціальних послуг, в опитуванні 2017 року – ступінь 

ознайомленості з нормативно-правовими документами, що регулюють 

питання соціального обслуговування в інтернатній установі. Зрозуміло, що 

другий варіант включає в себе перший, адже соціальні послуги є складовою 

обслуговування. Віяло відповідей в обох питаннях однакове. В принципі, 

можна спробувати порівняти, адже навряд чи в даній ситуації є сенс 

занурюватись в тонкощі розбіжностей формулювань, ми побачимо, в першу 

чергу, рівень обізнаності підопічних із своїми правами загалом. Отже, як 

бачимо в таблиці 2.9, суттєві зміни відбулись в групі підопічних, які 
                                                                                                                                                                                           

Згідно розрахункової вибіркової моделі було опитано 1936 респондентів віком від 18 років, 

відповідно визначених категорій одержувачів соціальних послуг: 1) громадяни похилого віку, які не здатні 

до самообслуговування; 2) одинокі хворі громадяни, які не здатні до самообслуговування; 3) одинокі 

інваліди, старші за 18 років, які не здатні до самообслуговування. 



зазначили «знаю, що вони є, але їх зміст мені невідомий» - вона зменшилась 

більш ніж вдвічі, натомість збільшилась група тих, хто детально 

ознайомлений із нормативно-правовими документами. Група тих, хто з 

різними варіаціями, але не знає про нормативну-правові документи, і в 

2011 році і в 2017 році становить приблизно 40% опитаних. 

Таблиця 2.9 - Ступінь ознайомленості з нормативно-правовими 

документами, що регулюють надання соціальних послуг та питання 

соціального обслуговування в інтернатній установі, (%) 

 2011 2017 

1 детально ознайомлений(на) 32,2 43,6 

2 знаю, що вони є, але їх зміст мені невідомий 30,5 12,1 

3 не знаю, але хочу ознайомитись 9,1 6,9 

4 не знаю нічого 3,3 3,5 

5 не бажаю знати 7,4 13,3 

6 важко відповісти 17,3 19,3 

 

Таким чином, з одного боку - відсоток неознайомлених з нормативно-

правовою базою залишається стабільним і доволі високим, з іншого - 

відсоток тих, хто ознайомлені, а не тільки чули, зріс на 11,4%. 

Фактично не змінилась ситуація з оплатою обслуговування (табл..2.10), 

як і шість років тому переважна більшість підопічних обслуговуються 

безоплатно. 

Таблиця 2.10 - Розподіл відповідей щодо оплати обслуговування в 

установі, (%) 

 2011 2017 

1 безоплатно 68,8 64,3 

2 часткова оплата 27,8 31,6 

3 повна оплата 1,9 1,2 

4 
маю право обслуговуватись безоплатно, але 

сплачую певні кошти 
1,5 1,7 

 

Одне з найголовніших питань, яке нас цікавить, стосується якості 

обслуговування. В 2011 році підопічних запитали, якою мірою вони 

задоволені якістю наданих послуг, в 2017 році – чи задоволені вони якістю 

обслуговування в установі; віяло відповідей в обох варіантах є ідентичним, 



тому можемо прослідкувати зміни щодо рівня задоволеності якістю 

обслуговування (табл..2.11). 

Таблиця 2.11 - Рівень задоволеності підопічних якістю 

обслуговування в установі, (%) 

 2011 2017 

1 зовсім не задоволений 0,1 1,0 

2 скоріше не задоволений 2,7 2,9 

3 скоріше задоволений 23,6 37,6 

4 цілком задоволений 67,2 52,7 

5 важко відповісти 6,3 5,3 

 

Як бачимо, певні зміни щодо перетікання відсотків відбулись між 

варіантами «скоріше задоволений» (набрав 14%) та «цілком 

задоволений» (втратив 14,5%). Рівень задоволеності якістю обслуговування 

знизився, але залишився в межах позитивних відповідей. 

Маємо можливість порівняти процес обслуговування в установі за 

такими окремими складовими як «відповідність потребам підопічного», 

«регулярність надання послуг» та «повнота, достатність обслуговування» 

(табл..2.12). 

Таблиця 2.12 - Рівень задоволеності підопічних окремими 

складовими процесу обслуговування в установі, (%) 
 

так частково ні 
важко 

відповісти 

2011 2017 2011 2017 2011 2017 2011 2017 

відповідність 

потребам 

підопічного 

45,9 75,5 36,8 16,9 5,7 1,7 11,4 1,3 

регулярність 

надання послуг 
53,1 71,1 37,2 17,1 4,6 1,9 4,9 1,7 

повнота, 

достатність 

обслуговування 

55,1 52,3 36,4 37,2 1,8 1,2 6,4 0,9 

 

За двома першими складовими відбулося зменшення (в два рази) 

відповідей в варіанті «частково», натомість суттєво зросли відсотки у 

відповіді «так». Тобто, за даними складовими суттєво зріс рівень 



задоволеності підопічних. А розподіл відповідей щодо «повноти, достатності 

обслуговування» фактично не змінився. 

З опитування 2011 року можна виокремити частину показників щодо 

обслуговування в інтернатній установі, які мають місце і в анкеті 2017 року. 

Їх всього п’ять, один стосується умов проживання в установі, інші чотири – 

роботи персоналу. Оцінки за цими показниками подано у таблиці 2.13. 

Оцінки 2017 року трішки нижчі по всіх показниках, продивляючись дані 

одномірних розподілів, було виявлено, що дане зниження відбулось за 

рахунок перетікання відсотків від оцінки «відмінно» до «добре». 

Таблиця 2.13 - Оцінка обслуговування в установі за окремими 

показниками 

 назва показника 2011 2017 

1 умови проживання в установі 4,71 4,51 

2 наявність необхідних спеціалістів 4,55 4,23 

3 рівень професіоналізму персоналу 4,71 4,52 

4 доброзичливе ставлення з боку персоналу 4,82 4,6 

5 швидкість реагування на потреби підопічного 4,69 4,42 

 

За рахунок яких чинників відбулось хай і не суттєве, але зниження 

оцінок, загального рівня задоволеності обслуговуванням? Можливо, 

внаслідок певних соціально-економічних труднощів останніх років 

змінюється якість обслуговування, можливо підопічні стають більш 

вимогливими, можливо в дослідженні 2017 року ми отримали більш відверті 

відповіді тощо. У будь-якому разі, по одному чи в комплексі, зазначені 

чинники чи інші, але постає питання про запровадження постійного 

моніторингу якості обслуговування, в анкету доцільно додати прямі питання 

про те, чи покращилось/погіршилось обслуговування, про причини певних 

тенденцій. 

Що стосується скарг, то у 2011 році варіант відповіді «жодного разу не 

скаржився» зазначили 87,6% підопічних, а у 2017 році – 75,7%. Респонденти 



скаржаться переважно в усній формі – 12,3% в 2011 році та 20,3% в 

2017 році. Знову ж таки, в обох опитуваннях скаржаться на все по трішки. 

Порівняємо результати щодо найважчих проблем у житті підопічних. 

Оскільки віяло відповідей в опитуванні 2017 року є вдвічі більшим, то 

відсоткові еквіваленти наводити недоцільно, коректними будуть рангові 

значення тотожних варіантів (табл..2.14). 

Таблиця 2.14 - Ранговий розподіл найважчих проблем у сучасному 

життєвому стані підопічних 

назва проблеми 
ранг 

2011 2017 

проблеми зі здоров’ям 1 1 

низький рівень доходів 2 2 

самотність, відсутність спілкування 3 6 

відсутність достатньої медичної допомоги 4 7 

недосконалість правового захисту 5 10 

 

Одним з основних аспектів оцінки результатів обслуговування є 

ступінь розв’язання проблемної життєвої ситуації. Не має сенсу 

поглиблюватись в пошуки чіткого визначення, що є «ступенем розв’язання» 

щодо нашого контингенту, адже всі чудово розуміють, в якому стані 

знаходиться людина похилого віку, з інвалідністю, яка не здатна до 

самообслуговування. Необерненість старіння, невиліковність багатьох 

хвороб є об’єктивними і неподоланими чинниками. Мова йдеться про 

обслуговування, яке дозволяє забезпечити життєдіяльність підопічного за 

наявності даних чинників. І саме це в даному випадку оцінюють підопічні. 

Отже, з таблиці 2.15 видно, що підопічні високо оцінюють результати 

обслуговування в контексті вирішення проблемної життєвої ситуації. 

Розподіл по роках фактично не змінився. На нашу думку, підопічні чудово 

розуміють безальтернативність обслуговуванню в інтернатній установі, 

приймають життєву ситуацію і вдячні тому, що є. Зокрема, в анкетах 



респонденти часто писали, що як би не установа, вони б давно були на 

вулиці/кладовищі. Усвідомлення цього є стабільним. 

Таблиця 2.15 - Ступінь вирішення проблемної життєвої ситуації як 

результат обслуговування, (%) 

 2011 2017 

цілком допомагає 48,7 43,2 

переважно допомагає 37,1 39,6 

переважно не допомагає 1,6 1,2 

взагалі не допомагає 0,8 0,6 

важко відповісти 11,5 10,3 

 

І останні результати, які ми маємо можливість порівняти, стосуються 

чинників, що можуть суттєво вплинути на підвищення якості обслуговування 

в установі. Порівнюючи ранги, що були присвоєні чинникам в різні роки 

опитування (табл..2.16), бачимо - незмінним є перше місце у «збільшення 

штату працівників». Цілком ймовірно, що для більшості підопічних такий 

вибір обумовлений ситуацією, коли нездатність до самообслуговування 

підвищує потребу у постійній сторонній допомозі, піклуванні та увазі, що 

може бути реалізоване лише за умови достатньої кількості персоналу. З 

одного боку – це цілком логічно, з іншого – неможливо реалізувати в умовах 

обмежених ресурсів. 

Таблиця 2.16 - Ранговий розподіл чинників, що можуть суттєво 

вплинути на підвищення якості обслуговування в установі 

 ранг 

2011 2017 

збільшення штату працівників 1 1 

розширення переліку послуг 2 4 

орієнтація на потреби підопічних 4 3 

посилення контролю за якістю обслуговування 5 5 

 

Також серед найвищих рангів зберегли свої позиції варіанти 

«розширення переліку послуг» та «орієнтація на потреби підопічних». 



Відповідь «посилення контролю за якістю обслуговування» не піднімається 

вище п’ятого місця. Можна сказати, що для підопічних інтернатних установ 

пріоритетність чинників, які можуть вплинути на підвищення якості 

обслуговування, є незмінною, отже, формується певна стабільна потреба, 

запит, що акцентує увагу на конкретних заходах в процесі обслуговування. 

Загалом, за результатами опитування 2011 року було зроблено 

висновок, що респонденти високо оцінили якість, перелік, періодичність, 

обсяг одержаних соціальних послуг, задовільно оцінили умови проживання в 

інтернатних установах, але доволі критично поставились до технічного 

забезпечення закладу. Достатньо високий рівень задоволеності отримувачів 

обґрунтовано наступними міркуваннями: 

- по-перше, соціальні послуги, що надаються, фактично задовольняють 

потреби отримувачів, допомагають пом’якшити складний життєвий стан, є 

хоч якоюсь реальною допомогою в тому скрутному становищі, в якому 

опинився підопічний; 

- по-друге, вітчизняні отримувачі соціальних послуг є невибагливими з 

огляду на специфічність життєвої ситуації, в якій вони опинились (вік, стан 

здоров’я, низький рівень матеріального забезпечення), низьким є рівень 

потреб, тому будь-яка допомога є надзвичайно затребуваною та життєво 

необхідною, відповідно, рівень вимог не може бути високим; 

- по-третє, досліджуваним категоріям населення соціальні послуги 

надаються переважно на безоплатній основі, а це вагомий чинник впливу на 

рівень задоволеності (як показало опитування), ймовірно, якби послуги 

надавалися платно, відповідно, зростали б і вимоги до якості. 

Отже, проведення періодичних опитувань підопічних інтернатних 

установ дозволяє виявляти та фіксувати відхилення в оцінках процесу 

обслуговування. 

  



2.3 Оцінки та позиції співробітників інтернатних установ щодо 

якості обслуговування в закладі 

 

2.3.1 Соціально-демографічні характеристики співробітників 

Розподіл опитаних співробітників інтернатних установ по регіонах 

України є наступним (рис.2.12): 

● Центральний (Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, 

Кіровоградська, Полтавська, Черкаська) – 37,1% 

● Північний (Київська, Сумська, Чернігівська, м. Київ) – 17,5% 

● Південний (Миколаївська, Херсонська) – 5,2% 

● Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) – 25,5% 

● Східний (Донецька, Луганська, Харківська) – 14,2% 

 

Рисунок 2.12 - Розподіл респондентів за областями України, (%)  
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Серед опитаних співробітників інтернатних установ абсолютну 

більшість становлять жінки – 84,3%; чоловіків 13,2%
7
. 

За віковим розподілом серед співробітників переважають дві групи – 

36-45 років та 46-55 років, разом вони складають 58,9% (табл..2.17). Вікові 

групи старше 56 років разом набрали 21,5%, а от молодь, до 35 років, 

найменша вікова група - 19,1%. 

Таблиця 2.17 - Розподіл за віком співробітників інтернатних 

установ 

вік % 

18-27 років 8,2 

28-35 років 10,9 

36-45 років 29,6 

46-55 років 29,3 

56-65 років 17,3 

більше 65 років 4,2 

 

Ймовірно, є сенс звернути увагу щодо розробки мотивуючих заходів по 

залученню молодих кадрів, через певний проміжок часу може виникнути 

проблема нестачі персоналу. 

На рисунку 2.13 проілюстровано розподіли за основними соціально-

демографічними ознаками респондентів. Це переважно одружені особи 

(65,1%), більшість має дітей (89,9%). За рівнем освіти переважають особи з 

вищою та незакінченою вищою освітою (разом 44,2%) та середньою 

спеціальною освітою (42,1%). Вважаємо, що виявлений рівень освіти 

співробітників інтернатних установ є дуже оптимістичним чинником, адже 

питання підвищення якості обслуговування безпосередньо пов’язане з 

кваліфікаційними характеристиками персоналу. Респонденти в більшості є 

мешканцями сіл, селищ міського типу та районних центрів. 

Для подальшого аналізу даних нам доцільно знати, хто наш основний 

респондент, це сприятиме більш глибокому розумінню проблем, очікувань, 

побажань. Отже, якщо узагальнити основні соціально-демографічні ознаки, 

то маємо певний соціальний портрет співробітника інтернатної установи – це 

                                                           
7
 Нагадаємо, що неповні 100% - це результат лише того, що не всі опитані дали відповідь на питання. 



жінка 36-55 років, одружена, має кілька дітей, з середньою спеціальною або 

вищою освітою, мешканка села. 

 
 

 
 

Рисунок 2.13 - Розподіл респондентів за основними соціально-

демографічними ознаками, (%) 
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спеціалістів у галузі охорони здоров’я більшість – 51,1% - мають середню 

спеціальну освіту, 42,7% - вищу. 

Таблиця 2.18 - Спеціальність респондентів за освітою 

 спеціальність % 

1 спеціаліст у галузі соціальної роботи 9,2 

2 спеціаліст у галузі освіти, дошкільного виховання 15,8 

3 спеціаліст у галузі охорони здоров’я 22,9 

4 спеціаліст юридичного профілю 3,1 

5 спеціаліст економічного профілю 13,1 

6 спеціаліст технічного профілю 12,3 

7 військовослужбовець, працівник правоохоронних органів 0,2 

8 кваліфікований робітник 10,9 

9 немає спеціальності 8,5 

10 інше 2,1 

 

Респондентам було запропоновано оцінити в цілому свій рівень 

матеріального добробуту за шкалою «низький-високий», а також зазначити 

конкретну суму в гривнях, яку вони отримують. Для зручності відповіді по 

обох питаннях подано разом на рисунку 2.14. 

 

Рисунок 2.14 - Результати відповідей щодо матеріального стану 

респондентів, (%) 
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Хоча найбільший відсоток щодо оцінки рівня матеріального добробуту 

набрав варіант «середній» (41,2%), кумулятивний відсоток таких відповідей, 

як «нижче середнього», «низький» та «дуже низький» є більшим – 52,5%. 

Зрозуміло, що така оцінка рівня матеріального добробуту є суб’єктивною, 

хтось із доходом у 4000 грн. вважає свій рівень низьким, а хтось з 3500 грн. 

вважає свій рівень середнім. Але тут важливим є виявити загальну 

тенденцію, самопочуття респондентів щодо оцінки власного добробуту. 

Перехресний аналіз даних ніяких несподіванок не виявив і засвідчив, що 

серед тих, хто вважає свій рівень матеріального добробуту «середнім» 

переважають особи з доходом вище 4000 грн., а також чим нижче рівень 

доходу – тим нижчий рівень зазначають респонденти. Отже, можна сказати, 

що сума в районі 4000 грн. сприймається співробітниками як середній рівень 

матеріального добробуту, що, в принципі, фіксує невисокі претензії опитаних 

щодо розміру заробітної плати, і це зрозуміло – в умовах соціально-

економічних проблем, в сільській місцевості, не маючи широких перспектив 

щодо працевлаштування, люди «не балувані». 

Знову ж таки, об’єктивно важко говорити про підвищення якості 

обслуговування, кваліфікації персоналу, його відповідальності за кінцевий 

результат, за умови, коли переважна більшість опитаних (57,9%) зазначили, 

що отримують до 3200 грн. Суму у діапазоні 3200-3500 грн. також можна 

додати до цієї групи. В районі 4000 грн. отримують лише 28,6% 

співробітників, зрозуміло, що це представники адміністрації, керівних посад, 

частка лікарів та вихователів. Але щоденну, фізично та психічно важку 

працю у великих обсягах виконує персонал середнього та нижчого рангів 

(медичні сестри, санітарки та ін..), на них лежить цілодобовий догляд за 

підопічними, який, по суті, і є основною складовою обслуговування в 

інтернатній установі. 

В сучасних реаліях заробітна плата персоналу є вагомою перешкодою 

на шляху підвищення вимог щодо якості обслуговування, і її треба буде 



вирішувати, якщо ми хочемо вмотивувати працівників та залучати нові 

кадри. 

 

2.3.2 Деякі аспекти роботи в інтернатній установі 

В опитуванні активно взяли участь співробітники різних типів 

інтернатних установ (табл..2.19). Врівноважене і достатнє представлення 

геріатричних, психоневрологічних та молодіжних закладів дало нам змогу в 

подальшому аналізі виявити диференційованість окремих відповідей та 

оцінок в залежності від типу інтернатної установи. 

Таблиця 2.19 - Розподіл респондентів за типом інтернатної 

установи 

тип інтернатної установи % 

1 
стаціонарне відділення територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
0,1 

2 будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 20,6 

3 геріатричний пансіонат 20,1 

4 пансіонат для ветеранів війни і праці 2,6 

5 психоневрологічний інтернат 41,4 

6 молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату 15,1 

 

Серед співробітників показники щодо стажу в системі соціального 

захисту та в інтернатних установах є дотичними (рис.2.15), тобто, мало хто з 

опитаних працював в інших структурах системи соціального захисту.  

 

Рисунок 2.15 - Стаж роботи співробітників в системі соціального захисту 

населення та в інтернатних установах, (роки)  
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Середній стаж роботи в інтернатних установах дорівнює дванадцяти з 

половиною рокам, що свідчить про достатній досвід персоналу. 

Опитування було зорієнтовано на охоплення співробітників різних 

спеціальностей та посад, отже, маємо думку всіх суб’єктів процесу 

обслуговування (табл..2.20). 

Таблиця 2.20 - Розподіл респондентів за посадами в інтернатних 

установах 

посада % 

1 керівник (заступник керівника) 7,8 

2 завідуючий відділенням 5,6 

3 лікар 6,4 

4 психолог 2,1 

5 вчитель, вихователь 3,1 

6 соціальний працівник 9,7 

7 медична сестра 14,7 

8 санітар(ка) 15,6 

9 працетерапевт 2,6 

10 спеціаліст з культурно-дозвіллєвої діяльності 6,6 

11 
працівник з числа допоміжного персоналу (бухгалтер, економіст, 

зав.господарством, бібліотекар, юр.консультант) 
11,2 

12 кваліфікований робітник 8,1 

13 різнороб, підсобний робітник 2,1 

14 кухар, водій, сестра-господиня, перукар 4,2 

15 інше 0,2 

 

В ході аналізу привертає увагу висока частка чоловіків на керівних 

посадах: нагадаємо, серед опитаних 84,3% жінок та 13,2% чоловіків, серед 

тих, хто обіймає посаду керівника (заступника керівника), жінок 58,9%, а 

чоловіків 41,3%; аналогічна ситуація і з завідуючими відділеннями – жінок 

56,5%, а чоловіків 43,4%. 

Якщо проаналізувати дані всередині кожної статевої групи, то серед 

жінок загалом керівні посади (керівник, заступник керівника, завідуючий 

відділенням) обіймають 8,3%; а серед чоловіків частка на цих посадах – 

39,2%. Отже, структура зайнятості в системі інтернатних установ має всі 

ознаки гендерної диспропорції. 



Анкета містила цілу низку питань, які дозволяють нам проаналізувати 

надзвичайно важливий аспект функціонування інтернатної установи - 

ставлення співробітників до своєї роботи. 

 

Рисунок 2.16 - Розподіл відповідей співробітників інтернатних установ, 

чому вони обрали дану роботу, (%) 

 

Відповідаючи на питання щодо того, чому респондент обрав дану 

роботу, більшість зазначили відповіді «вона мене влаштовує» (36,2%) та 
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«робота мене влаштовує» (40,4%) та «не було іншого вибору» (36,1%). А 

варіант «не було іншого вибору» переважає серед санітарок (40,7%) та 

різноробів, підсобних робітників (44,5%); другою йде відповідь «робота мене 

влаштовує» - 30,6% та 22,1% відповідно. Зрозуміло, що в залежності від 

змісту виконуваної роботи різною є мотивація персоналу, ставлення до 

роботи, задоволеність робочим процесом і, в решті решт, готовність 

сприймати нові підходи до роботи, змінюватись, підвищувати якість. Ні в 

якому разі мова не йде про те, що, наприклад, психологи чудово виконують 

свою роботу, а санітари погано. По-перше, це все ж таки індивідуально, по-

друге, увага акцентується на тому, що необхідно шукати диференційовані 

підходи до мотивації персоналу. 

Ще один момент – це висока кореляція між рівнем матеріального 

добробуту та варіантом відповіді щодо вибору роботи. Чим вищий рівень 

матеріального добробуту зазначали респонденти, тим більший відсоток 

набирали варіанти «хочу допомагати людям» і «робота мене влаштовує». 

Вимірюючи ставлення респондентів до роботи, маємо рейтинг 

чинників, що найбільше подобаються співробітникам інтернатних установ у 

своїй роботі (табл..2.21). Лідирують два варіанти – «відчуття потрібності» та 

«регулярність оплати праці». 

Таблиця 2.21 - Розподіл відповідей на питання, що співробітникам 

подобається у роботі 
ранг рейтинг відповідей  % 

1 відчуття потрібності 39,3 

2 регулярність оплати праці 35,1 

3 гарний колектив 27,2 

4 спілкування з різними людьми 24,8 

5 можливість реалізувати свої здібності 21,1 

6 надійність, стабільність роботи 20,8 

7 зручний графік роботи 16,8 

8 хороші умови праці 12,3 

9 гарна організація праці 7,1 

10 важко відповісти 5,2 

11 нескладність праці 1,1 

12 взагалі нічого не подобається 0,2 

  



Тенденція, яка виявляється у впливі посади респондента на вибір 

варіанту відповіді, має місце і в питанні щодо того, що співробітникам 

подобається у своїй роботі. «Можливість реалізувати свої здібності» та 

«відчуття потрібності» найчастіше зазначали керівники, психологи та 

вчителі. Лікарі та медсестри частіше вказували на «регулярність оплати 

праці», а потім на «відчуття потрібності». Санітари та різнороби частіше 

обирали «регулярність оплати праці» та «зручний графік роботи». 

Працівники з числа допоміжного персоналу та кваліфіковані робітники – 

«регулярність оплати праці» та «надійність, стабільність роботи». 

Певне занепокоєння викликає той факт, що такі варіанти, як «хороші 

умови праці» та «гарна організація праці» набрали мізерні відсотки. Адже 

«відчуття потрібності» - абсолютно суб’єктивна характеристика, красива 

відповідь і чудова альтернатива іншим варіантам. Саме різниця у набраних 

відсотках – 39,3% у «відчуття потрібності» та 7,1% у «гарна організація 

праці» - опосередковано вказує на недоліки в побудові трудового процесу в 

інтернатній установі. 

Також респондентам було запропоновано оцінити роботу співробітника 

інтернатної установи, обираючи між протилежними за змістом 

характеристиками (рис.2.17). 

 

Рисунок 2.17 - Оцінка роботи співробітника інтернатної установи, (%) 
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Отже, робота співробітника інтернатної установи потрібна (69,9%), 

нервова (41%), малооплачувана (32,7%), фізично важка (18,1%) та 

не престижна (13,5%). 

Таким чином, підсумовуючи результати вимірювання ставлення 

співробітників інтернатних установ до роботи, можемо зазначити, що в 

першу чергу респонденти сприймають свою роботу крізь призму потрібності. 

В залежності від посади респондента пріоритетність потрібності варіює, але 

серед позитивних характеристик роботи співробітника інтернатної установи 

власне тільки потрібність і відзначають опитані. Робота важка, нервова, 

малооплачувана, дехто працює через безвихідність - тим більше необхідно 

покращувати умови, організацію праці, тому що співробітники, як 

безпосередні надавачі послуг, є «інструментом» підвищення якості 

обслуговування підопічних. Для підвищення якості роботи персоналу мало 

відчуття потрібності, необхідні гідна заробітна плата, хороші умови праці, 

розвиток професійних навичок. 

Наступним завданням було визначити рівень обізнаності респондентів 

із нормативно-правовими документами, що регулюють питання 

обслуговування в інтернатній установі, та Державними стандартами 

соціальних послуг (рис.2.18). 

 

Рисунок 2.18 - Ознайомленість респондентів із нормативно-правовими 

документами, що регулюють питання обслуговування в інтернатній 

установі та Державними стандартами соціальних послуг, (%)  
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Загалом респонденти високо оцінили свій рівень обізнаності. Відповідь 

«детально ознайомлений» переважно давали керівники (90,9%), соціальні 

працівники (70,7%), спеціалісти з культурно-дозвіллєвої діяльності (67,8%). 

Серед інших посад відповіді рівномірно розподілені між варіантами 

«детально ознайомлений» та «частково ознайомлений». 

Важливим аспектом роботи співробітників інтернатної установи є 

відносини з підопічними. По-перше, співробітників попросили 

охарактеризувати підопічних з точки зору активності останніх (фізичної, 

соціальної) (рис.2.19). Зазначимо, що питання стояло щодо переважної 

більшості підопічних, тобто якою є основна група підопічних, з якою 

співробітник контактує кожного дня в своїй роботі. 

 

 

Рисунок 2.19 - Характеристика співробітниками підопічних інтернатної 

установи, (%) 
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до цієї категорії доцільно додати тих, хто чинить спротив при впровадженні 

будь-яких змін (6,8%), разом ці групи становлять 32,1%. Співробітників, які 

зазначають, що їх підопічні переважно активні (18,1%) та такі, хто 

намагається зберігати самостійність (8,5%), разом 26,6%. 

Якщо подивитись відповіді по типах інтернатних установ, то на 

першому місті по всіх типах йде відповідь «всі дуже різні, складно 

згрупувати для чогось» (від 30% до 45%). А от друге місце різниться – 

співробітники установ геріатричного профілю зазначають, що їх підопічні 

переважно пасивні (від 40% до 45%), а співробітники психоневрологічних 

інтернатів та молодіжних відділень зазначають, що їх підопічні переважно 

активні, потребують різноманітних заходів (від 35% до 40%). 

Зрозуміло, робота співробітників інтернатних установ ускладнена через 

особливості підопічних, їх фізичний та психічний стан. В умовах високих 

навантажень на персонал важливим чинником підвищення якості 

обслуговування є підтримка, чи хоча б неспротив, з боку підопічних. Тому 

виникає завдання проведення так би мовити роз’яснювальної роботи серед 

підопічних, бесід, загальних зборів на предмет того, які нововведення 

плануються, яка роль підопічного у забезпеченні кращого результату 

обслуговування. З одного боку, це залучає підопічного до процесу, він зможе 

відчувати себе частиною спільної справи, а не об’єктом, з іншого – певною 

мірою сприяє зниженню пасивності, спротиву, непорозуміння між 

персоналом та підопічними. 

Щодо оцінки співробітниками інтернатних установ своїх 

взаємовідносин з підопічними, то переважає відповідь «доброзичливо» як по 

відношенню до підопічних, так і з боку підопічних (рис.2.20). 

Оцінюючи ставлення підопічних до себе, не змогли визначитись з 

відповіддю переважно співробітники будинків-інтернатів для громадян 

похилого віку та інвалідів (20,6%) та геріатричних пансіонатів (17,6%). Серед 

тих співробітників, хто ставиться до підопічних з повагою, переважать 

працівники будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів 



(39,1%). А серед тих, хто зазначив, що ставиться із жалістю – співробітники 

психоневрологічних інтернатів (55,1%). 

 

 

Рисунок 2.20 - Оцінка співробітниками взаємовідносин з 

підопічними, (%) 

 

Важливим показником взаємовідносин в інтернатній установі є 

наявність конфліктних ситуацій. Про те, що конфліктні ситуації не виникали, 

зазначили 30,3% респондентів, отже, майже 70% співробітників мали певні 

конфлікти. 

Але тут вважаємо за потрібне зробити кілька коментарів щодо 

наявності конфліктів в інтернатній установі. По-перше, враховуючи 

особливості підопічних, а саме: похилий вік – що часто (фактично завжди) 

характеризується підвищеним невдоволенням, роздратуванням; фізичний 

стан – нездатність до самообслуговування, обмеженість в діях негативно 

впливають на загальний настрій підопічного; психоневрологічні 

захворювання – які часто супроводжуються неадекватною поведінкою, - всі 

ці чинники самі по собі є джерелом конфлікту, підвищують напругу у 

відносинах з оточуючими. По-друге, для співробітників інтернатних установ 

робота часто супроводжується високими психологічними навантаженнями, 

специфічне оточення (замкнений простір з хворими людьми), важкі підопічні 

підвищують ризик психологічного зриву, неможливості тримати під 

Як, на Вашу думку, підопічні 
ставляться до Вас? 

• доброзичливо  74,4% 

• важко відповісти 13,1% 

• офіційно  8,1% 

• з байдужістю  4,1% 

• агресивно  0,4% 

• недоброзичливо 0% 

Як Ви ставитесь до підопічних? 

• доброзичливо  62,3% 

• з повагою  23,7% 

• з жалістю  9,4% 

• офіційно  2,6% 

• важко відповісти 1,4% 

• з байдужістю  0,2% 

• з роздратуванням 0% 



контролем емоції тощо. Тому наявність конфліктних ситуацій в інтернатній 

установі є природною річчю, позитивний момент полягає в тому, що 

переважна більшість респондентів чесно визнали даний факт. 

Найчастіше співробітники інтернатних установ мають конфліктні 

ситуації з підопічними та колегами (табл..2.22). 

Таблиця 2.22 - Розподіл відповідей співробітників щодо 

виникнення конфліктних ситуацій, (%) 

з ким виникала конфліктна ситуація так 
важко 

відповісти 

1 з підопічними 24,6 3,1 

2 з колегами 22,7 2,8 

3 з родичами підопічних 7,4 2,3 

4 з адміністрацією установи 7,3 2,2 

5 з завідуючим відділенням 4,7 1,4 

6 з представниками місцевої адміністрації 0,7 1,1 

 

Найчастіше конфлікт з підопічними мали лікарі (41,6%), вчителі 

(40,1%) та керівники (37,9%). За типами інтернатних установ – на конфлікти 

з підопічними частіше вказували в геріатричних пансіонатах (40,7%) та 

пансіонатах для ветеранів війни і праці (36,3%). 

З колегами частіше конфліктують вчителі (45,4%), психологи (37,5%) 

та керівники (30,1%). За типами установ – конфлікти з колегами частіше 

мали місце у молодіжних відділеннях (41,8%). 

Враховуючи «конфліктогенність» роботи в інтернатній установі, 

складно говорити про способи уникнення конфліктів, але важливо зробити 

так, щоб конфлікти ефективно вирішувались – не мали затяжного характеру, 

вичерпували предмет суперечки, не мали наслідків. Саме для ефективного 

вирішення конфлікту часто потрібна допомога спеціаліста, який вміє 

побачити складові конфлікту та запропонувати алгоритм виходу з нього. 

Однак, як бачимо з рисунку 2.21, допомогою психолога у конфліктній 

ситуації користувались лише 2,6% респондентів. Переважна більшість – 

42,8% - вирішували конфлікт самостійно. Втручання адміністрації у конфлікт 

мало місце для 18,1% співробітників, але, зрозуміло, що відносини 



«керівник-підлеглий» у вирішенні конфлікту викривляють психологічну 

ситуацію. 

 

Рисунок 2.21 - Розподіл відповідей щодо того, хто допоміг респонденту 

вирішити конфліктну ситуацію, (%) 

 

Треба переглядати способи вирішення конфліктних ситуацій в 

інтернатних установах. Практика залучення незалежного арбітра (як правило, 

психолога) дуже широко використовується в інших країнах (в поліції, 

школах, лікарнях тощо – на всіх роботах, пов’язаних з особливим 

психологічним навантаженням). Всі сторони – і співробітники, і підопічні – 

мають оволодіти навичками самоконтролю, самоаналізу, мати можливість 

спілкуватись з професійним психологом. В якості превентивних заходів 

доцільно рекомендувати всім сторонам долучитись до сучасних практик 

медитації, йоги тощо (які, до речі, можуть бути засвоєні в будь-якому віці та 

за різних фізичних можливостей), можливо, це певною мірою сприятиме 

зниженню агресії, напруги. 

В ході опитування співробітників інтернатних установ проблеми 

психологічного характеру постійно виходять на перший план. І розподіл 

відповідей співробітників щодо того, що є найскладнішим у їх роботі 

(див.табл.2.23), остаточно вказують на пріоритетність психологічної 

допомоги, підтримки для персоналу. 

  

інше 

підопічні 

психолог 

завідуючий відділенням 

адміністрація 

самостійно 

0,2 

1,1 

2,6 

4,5 

18,1 

42,8 



Таблиця 2.23 - Розподіл відповідей співробітників щодо того, що є 

найскладнішим у роботі 
ранг рейтинг відповідей % 

1 часті психологічні навантаження 49,7 

2 складні підопічні 40,7 

3 незабезпеченість необхідним інвентарем 18,4 

4 важка фізична праця 13,1 

5 важко добиратися на роботу 11,6 

6 важкий мікроклімат в колективі 8,5 

7 нічого 4,1 

8 психологічна несумісність з керівництвом 2,6 

9 інше 0,4 

 

Так, фактично половина опитаних (49,7%) найскладнішим у роботі 

визначає часті психологічні навантаження, на другому місці називають 

складних підопічних (40,7%) (в принципі, можна сказати, що підопічні і є 

причиною психологічних навантажень). Причому перші два варіанти мають 

суттєвий відрив від інших. Також вони переважають в установах кожного 

типу. 

Отже, досліджуючи проблему підвищення якості обслуговування 

підопічних в інтернатних установах, доведеним можна вважати факт, що в 

цьому процесі не менш важливим є забезпечення інтересів співробітників. 

 

2.3.3 Позиції співробітників щодо забезпечення якості 

обслуговування в інтернатній установі 

Актуальність виявлення ставлення саме співробітників до забезпечення 

якості обслуговування в інтернатній установі визначається тим, що власне 

співробітники її і забезпечують, або не забезпечують. Навіть при залученні 

величезних ресурсів – якщо кінцевий надавач послуги не вміє, не хоче, не 

зацікавлений зробити обслуговування якісним – результат для підопічного 

буде незадовільним. І навпаки, іноді і при обмежених ресурсах раціональний 

підхід та прагнення персоналу досягти позитивного результату можуть 

забезпечити задовільний рівень якості обслуговування. Проте зрозуміло, має 

бути баланс необхідних ресурсів та вимог до якості обслуговування. Ми 



знову повертаємося до питання мотивації персоналу, наріжним каменем якої 

є рівень заробітної плати. Нажаль, зараз держава переживає скрутні часи, 

коли заробітна плата в інтернатних установах системи соціального захисту 

населення не те що не несе ознак вмотивування, але й не забезпечує 

фізіологічного виживання працюючого. Так, це проблема не лише даної 

галузі, а всієї системи оплати праці в країні, однак, є чіткий зв’язок між 

якістю роботи та рівнем оплати праці. На нашу думку, коли співробітник 

знаходиться у перманентному стані виживання, очікувати, що він буде 

свідомо піклуватися про якість виконуваної роботи, не варто. Так, на словах, 

показово, для збереження робочого місця – підтримка ідей щодо підвищення 

якості обслуговування матиме місце, але в практиці повсякденного 

обслуговування все може залишатися без змін. 

Тому, аналізуючи позицію співробітників щодо того, чи є оцінка якості 

обслуговування в інтернатній установі важливою проблемою, не викликає 

особливого подиву, що менше половини респондентів (43,3%) зазначили 

«дуже важлива» - варіант відповіді, що визначає оцінку якості як 

пріоритет (рис.2.22). Другий варіант – «скоріше важлива, ніж не важлива» - 

ставить оцінку якості в ряд другорядних проблем, і його зазначили 40,1% 

співробітників. Для інших це не важлива проблема, або їм взагалі складно 

визначити своє ставлення до оцінки якості обслуговування. 

Про те, що оцінка якості обслуговування є дуже важливою проблемою, 

переважно зазначали представники таких посад – керівники, завідуючі 

відділеннями, лікарі, вчителі, медичні сестри та кваліфіковані робітники. 

Серед всіх інших переважає варіант «скоріше важлива, ніж не важлива». 

Важко відповісти було 22,1% опитаних психологів та 15,1% опитаних 

санітарок. Варіант «взагалі не важлива» зустрічається лише серед санітарок. 

«Скоріше не важливою» проблемою оцінку якості вважають 11,2% 

різноробів, 10,4% соціальних працівників, 9,1% керівників. 



 

Рисунок 2.22 - Розподіл відповідей респондентів щодо важливості оцінки 

якості обслуговування в інтернатній установі, (%) 

 

Тобто бачення проблеми оцінки якості обслуговування серед 

співробітників інтернатних установ неоднозначне, але у будь-якому випадку 

більшість співробітників не вважає її пріоритетом. 

Постає питання – а що, на думку співробітників, можна вважати 

якісним обслуговуванням? Як бачимо з таблиці 2.24, абсолютну більшість 

відсотків набрала відповідь «підопічні нагодовані та одягнені» - 61,8%. 

Можна сказати, що уявлення про якість обслуговування у співробітників є 

спрощеним, адже те, що підопічні нагодовані та одягнені – один з результатів 

обслуговування, який може бути як якісним, так і не якісним. Взагалі, 

формулюючи це питання, переслідувалось завдання визначити до якого 

орієнтиру більшою мірою тяжіють співробітники в оцінках обслуговування – 

до формалізованих стандартів чи до думки підопічних (власне, саме ці дві 

складові і допомагають оцінити якість). Навіть не передбачалось, що такий 

варіант, як нагодовані та одягнені вийде в абсолютні лідери. Отже, спочатку 

треба допомогти співробітникам розібратися з тим, що є якістю 

обслуговування – для чіткого розуміння завдань та цілей діяльності. 

  

дуже важлива; 43,3 скоріше важлива, 
ніж не важлива; 

40,1 

скоріше не 
важлива, ніж 
важлива; 4,7 

взагалі не 
важлива; 0,4 

важко відповісти; 
9,4 



Таблиця 2.24 - Розподіл відповідей співробітників щодо того, за 

яких умов обслуговування в установі можна вважати якісним 
ранг рейтинг відповідей % 

1 підопічні нагодовані та одягнені 61,8 

2 
обслуговування повністю відповідає встановленим стандартам, 

вимогам 
42,6 

3 покращується самопочуття підопічного 40,1 

4 підопічний висловлює задоволеність обслуговуванням 37,2 

5 
негативні тенденції в житті підопічного стабілізуються, 

погіршення не відбувається 
21,8 

6 витрати на обслуговування доцільні 13,7 

7 підопічні можуть самостійно задовольняти свої бажання 9,1 

8 збільшується кількість підопічних, що отримують обслуговування 5,2 

 

Що стосується орієнтирів в оцінці якості обслуговування, то в даному 

випадку співробітники віддали перевагу встановленим стандартам, вимогам 

– 42,6%. Однак, в подальшому опитуванні, відповідаючи на питання, що є 

важливішим в процесі обслуговування, лише 21,5% співробітників зазначили 

варіант «дотримання стандартів обслуговування, інструкцій»; 67,1% вказали, 

що важливішим в процесі обслуговування є його відповідність потребам 

підопічного; важко відповісти було 9,9%. Як інтерпретувати таку розбіжність 

у відповідях, чому так «просіли» стандарти? Мабуть, частково респонденти 

«підігрують», коли називають потреби підопічних важливішими, хоча, якщо 

під потребами розуміється «нагодовані та одягнені», тоді так, ніяких 

протиріч, ідентичність відсотків є. Частково причина може полягати в тому, 

що співробітники все ж таки плутаються, навіть визначаючи самі для себе, в 

чому виявляється якість обслуговування. 

Наступний блок питань стосується того, як і хто має контролювати 

якість обслуговування та здійснювати її оцінку. На думку співробітників, 

контроль за якістю обслуговування має здійснюватися в першу чергу через 

систему взаємоконтролю співробітників – 42,6% (табл..2.25). 

  



Таблиця 2.25 - Розподіл відповідей співробітників щодо контролю 

за якістю обслуговування в інтернатних установах 
ранг рейтинг відповідей % 

1 розвивати систему взаємоконтролю співробітників 42,6 

2 проводити анонімні опитування підопічних 38,3 

3 запровадити регулярний моніторинг якості обслуговування 34,3 

4 вдосконалювати звітність співробітників 24,6 

5 проводити незалежний аудит (перевірки) 21,8 

6 важко відповісти 15,1 

7 інше 0,4 

 

Участь в оцінці якості обслуговування мають брати переважно 

адміністрація установи (66,5%) та співробітники (29,3%), тобто мова йде про 

те, щоб самим себе контролювати та оцінювати. 

 

Рисунок 2.23 - Розподіл відповідей співробітників щодо того, хто має 

брати участь в оцінці якості обслуговування в інтернатній установі, (%) 

 

Дана теза підтверджується розподілом відповідей на питання щодо 

змін, які треба внести в оцінку якості обслуговування (див.табл.2.26) – 41,9% 

респондентів підтримують оцінювання роботи співробітників виключно 

всередині самої установи. 
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Якщо узагальнити результати по попереднім трьом питанням, то 

вимальовується тенденція - співробітники інтернатних установ одностайно 

проти оцінки ззовні, вони віддають абсолютну перевагу внутрішній оцінці – з 

боку адміністрації та співробітників, навіть залучення підопічних підтримує 

в середньому третина співробітників. 

Таблиця 2.26 - Розподіл відповідей співробітників щодо змін, які 

треба внести в оцінку якості обслуговування в інтернатних установах 
ранг рейтинг відповідей % 

1 
оцінювати роботу співробітників виключно всередині самої 

установи 
41,9 

2 
безпосередньо прив’язати розміри оплати праці до оцінки якості 

роботи 
39,3 

3 враховувати відгуки підопічних 36,7 

4 
відкрито обговорювати критерії оцінки якості із залученням всіх 

сторін, включаючи підопічних 
31,1 

5 нічого змінювати не треба 10,9 

6 доручити оцінку роботи спеціалістам ззовні 10,4 

 

Окремо слід звернути увагу на друге місце в розподілі – 39,3% 

співробітників вважають за необхідне безпосередньо прив’язати розміри 

оплати праці до оцінки якості роботи – по-перше, це ще раз підтверджує 

безпосередній зв’язок розміру заробітної плати та якості виконуваної роботи 

в структурі мотивації персоналу, співробітники це чітко артикулюють (по 

суті, вони говорять «хочете якість - платіть»). По-друге – цей варіант 

сигналізує о готовності працювати і якісніше, і більше, і краще, якщо це 

даватиме можливість заробити більше. 

Саме фінансові проблеми співробітники вважають такими, що 

заважають підвищенню якості обслуговування в установі – 44,7% 

опитаних (табл..2.27). Також до основних причин відносяться високі 

навантаження на одного співробітника (38,1%) та взаємопов’язана з нею 

відсутність достатньої кількості співробітників (33,6%). Нагадаємо - опитані 

підопічні вважають, що саме збільшення кількості співробітників дозволить 

підвищити якість обслуговування. 



А самі підопічні, на думку 35,7% співробітників, через своє небажання 

щось робити теж заважають підвищенню якості обслуговування. Хоча даний 

варіант доцільно розглядати не стільки з точки зору перешкоди у підвищенні 

якості, скільки як прояв втоми, роздратування з боку співробітників при 

високих навантаженнях, нестачі персоналу. До того ж цей варіант відповіді 

переважає в установах геріатричного профілю. 

Таблиця 2.27 - Розподіл відповідей співробітників щодо причин, які 

заважають підвищенню якості обслуговування в установі 
ранг рейтинг відповідей % 

1 недостатнє фінансування установи 44,7 

2 високі навантаження на одного співробітника 38,1 

3 небажання підопічних самим щось робити 35,7 

4 відсутність достатньої кількості співробітників 33,6 

5 низька якість технічного забезпечення 19,6 

6 нестача кваліфікованих кадрів 12,3 

7 недостатність часу на обслуговування одного підопічного 11,3 

8 інше 1,1 

 

Поряд з причинами, які заважають підвищенню якості обслуговування 

в установі, доцільно розглянути й причини, які негативно впливають на 

якість роботи співробітників (рис.2.24). 

 

Рисунок 2.24 - Розподіл відповідей співробітників щодо чинників, які 

негативно впливають на якість їхньої роботи, (%)  
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По суті, ми маємо повну картину з проблем забезпечення якості 

обслуговування з точки зору персоналу, які проходять наскрізно через все 

опитування і домінують щодо інших: 

- низька заробітна плата, недостатність фінансування; 

- високі психологічні навантаження; 

- нестача персоналу. 

При всіх навантаженнях, невирішеності важливих питань роботи 

персоналу, респонденти зазначають, що вимоги до якості їхньої роботи 

зростають: 43,1% зазначили, що вимоги потрохи підвищуються, а 35,7% 

вважають, що вимоги зросли суттєво (рис.2.25). Те, що вимоги залишились 

без змін, відмітили лише 9,4%; серед тих, хто дав цю відповідь переважають 

вчителі, вихователі (23,1%), різнороби (22,3%), кваліфіковані робітники 

(18,1%) та працівники з числа допоміжного персоналу (17,3%). 

 

Рисунок 2.25 - Розподіл відповідей співробітників щодо зміни вимог до 

якості їхньої роботи, (%) 

 

На думку співробітників, підвищення вимог до якості їхньої роботи в 

першу чергу пов’язано з прагненням адміністрації установи підвищити якість 

обслуговування – 69,4% (табл..2.28). По-друге, вагомою причиною, як 
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зазначили 41,9% опитаних, є розвиток нормативно-правової бази щодо 

соціального обслуговування. 

Таблиця 2.28 - Розподіл відповідей співробітників щодо причин 

підвищення вимог до якості їхньої роботи 
ранг рейтинг відповідей % 

1 
прагнення адміністрації установи підвищити якість 

обслуговування 
69,4 

2 
розвиток нормативно-правової бази щодо соціального 

обслуговування 
41,9 

3 збільшення переліку, різноманіття наданих послуг 28,6 

4 збільшення кількості підопічних 11,8 

5 збільшення кількості бажаючих працювати в установі 9,4 

6 інше 1,1 

 

Співробітникам було задане питання, чи вважають вони за необхідне 

підвищити свій професійний рівень: відповідь «так» дали 77,1% 

респондентів, «ні» зазначили 11,6%, «важко відповісти» - 10,6%. Серед тих, 

хто дав негативну відповідь, переважають санітарки (27,2%) та різнороби, 

підсобні робітники (22,3%). Можливо, в цьому випадку зміст виконуваної 

роботи і дійсно не завжди потребує покращення навичок. 

Свій професійний рівень абсолютна більшість співробітників 

інтернатних установ підвищують завдяки консультаціям з колегами (59,9%) 

та самостійному вивченню спеціальної літератури (50,2%) (табл..2.29). Отже, 

переважно неформально. Формальними заходами підвищення професійного 

рівня є курси, навчання, тренінги – трохи більше третини опитаних брали 

участь в цьому. Це переважно лікарі, вчителі, керівники та медсестри. 

Отже, дуже складне питання з підвищенням професійного рівня – яким 

саме співробітникам це взагалі потрібно і доцільно, хто насправді цього 

прагне, які заходи є доступними та ефективними. 

  



Таблиця 2.29 - Розподіл відповідей співробітників щодо того, яким 

чином вони підвищують свій професійний рівень 
ранг рейтинг відповідей % 

1 консультуюсь з колегами 59,9 

2 самостійно вивчаю спеціальну літературу 50,2 

3 на спеціальних курсах підвищення кваліфікації 38,6 

4 керівництво установи проводить навчання 19,6 

5 за допомогою наставника 8,7 

6 ніяк не підвищую 4,7 

7 навчаюсь в учбовому закладі 1,6 

8 інше 0,2 

 

На питання щодо того, чи могли б вони працювати краще, респонденти 

відповіли наступним чином: «так» зазначили 55,2% співробітників, «ні» - 

11,2%, а 31,5% зазначили, що їм важко відповісти. Певний внутрішній ресурс 

для покращення роботи бачать в собі половина опитаних, реалізувати його, 

нагадаємо, заважає низька заробітна плата (рис.2.24). Привертає увагу 

достатньо високий відсоток тих, кому важко було визначитись з відповіддю – 

здавалося б, таке просте питання, навіть особливо можна не напружуватись і 

відповісти «так». Чому третина співробітників не стала використовувати тезу 

«міг би працювати краще, але заробітна плата/психологічні 

навантаження/тощо заважають», а скористалась можливістю піти від 

відповіді. Серед тих, хто зазначив цей варіант, і санітарки, і завідуючи 

відділенням, і різнороби, і працетерапевти. Можливо, респонденти не бачать 

сенсу працювати краще, вважаючи свій рівень виконання роботи достатнім; 

можливо, вони злякались що краще означає більше (за ті ж самі гроші). У 

будь-якому випадку, налаштованість співробітників на покращення якості 

обслуговування є неодностайною, і свідчить скоріше про те, що є межа, за 

якою неможна щось вимагати від співробітників, не забезпечивши і їх 

інтереси. 

Важливим моментом в процесі забезпечення якості обслуговування є 

готовність взяти відповідальність за результат. В цьому питанні респонденти 

одностайні (і за посадами, і за типами установ) – 79,3% вважають, що 

відповідальність за якість обслуговування однаково лежить і на керівництві 



установи, і на співробітниках (рис.2.26). Єдине, що вибивається з розподілу - 

серед керівників 21,8% вважають, що відповідальність більшою мірою має 

лежати на керівництві. Така демонстрація командної гри свідчить про 

розуміння важливості своєї ролі з боку кожного співробітника в процесі 

обслуговування – спілкування з підопічними, надання послуг, забезпечення 

функціонування установи – формують зону постійної відповідальності за її 

мешканців. Незважаючи на всі проблеми в роботі, співробітники чудово 

знають, що остаточний результат обслуговування створюють вони і готові за 

нього відповідати. 

 

Рисунок 2.26 - Розподіл відповідей респондентів щодо того, на кому 

більшою мірою має лежати відповідальність за якість обслуговування в 

установі, (%) 

 

Аналізуючи думку співробітників щодо підвищення якості 

обслуговування в установі (див.табл.2.30), знову маємо акцент на потребі 

підвищення заробітної плати – перше місце з 57,3%. Іншими доцільними 

заходами підвищення якості обслуговування співробітники вважають обмін 

досвідом з іншими установами (43,8%) та регулярне підвищення 

кваліфікації (41,4%). 
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Таблиця 2.30 - Розподіл відповідей співробітників щодо 

підвищення якості обслуговування в установі 
ранг рейтинг відповідей % 

1 підвищити заробітну плату співробітникам 57,3 

2 вивчати позитивний досвід інших подібних установ 43,8 

3 регулярно підвищувати кваліфікацію співробітників 41,4 

4 
залучати підопічних до процесу підвищення якості 

обслуговування 
25,1 

5 
більш чітко обговорювати цілі обслуговування та засоби їх 

досягнення 
23,9 

6 
розробити більш чіткіші інструкції та технології роботи за 

кожною послугою 
17,1 

7 частіше проводити наради з проблем якості обслуговування 12,3 

8 виїжджати в місто на семінари, конференції, громадські заходи 10,1 

9 
запрошувати для консультацій експертів, викладачів з даної 

проблематики 
8,1 

10 зменшити кількість підопічних 5,9 

 

Про залучення підопічних в даному питанні зазначає чверть опитаних 

(25,1%). Лише 23,9% потребують чіткого обговорення цілей обслуговування 

та засоби їх досягнення, хоча на нашу думку з цього взагалі варто почати – 

що і як ми збираємось робити. Великої потреби в розробці інструкцій, 

технологій, відвідуванні семінарів, конференцій, залученні експертів, 

викладачів переважна більшість співробітників не бачить. Однак слід ще раз 

нагадати, що більшість співробітників (61,8%) під якістю обслуговування 

розуміють той факт, що підопічні «нагодовані та одягнені». Тому, саме 

враховуючи попередні результати опитування, керівництву установ все ж 

таки є сенс почати з простих речей і розібратися з розумінням якості 

обслуговування співробітниками, проговорити зміст, цілі, засоби, залучити 

для цього спеціалістів, особливу увагу звернути на формування цілісної 

політики інтернатної установи в області якості обслуговування, основні 

принципи та складові якої запропоновано у підрозділі 3.2. 

  



2.3.4 Оцінка співробітниками якості обслуговування в інтернатній 

установі 

Оцінювання співробітниками якості обслуговування в інтернатній 

установі відбувалось аналогічно – за трикомпонентним підходом.  

По-перше, оцінюючи якість обслуговування в своїй інтернатній 

установі загалом, більшість співробітників – 49,8% - визначили її як 

задовільну (рис.2.27); високою якість обслуговування вважають 43,4% 

опитаних. Загальна оцінка якості обслуговування варіює в залежності від 

типу установи: найвищий відсоток відповідь «задовільна» має у 

психоневрологічних інтернатах – 57,1%. Єдиний тип інтернатної установи, 

де переважає оцінка «висока», це будинки-інтернати для громадян похилого 

віку та інвалідів – 52,8%. 

Рисунок 2.27 - Розподіл відповідей співробітників щодо оцінки якості 

обслуговування в їхній установі, (%)  
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Отже, за результатами оцінювання якості обслуговування підопічними 

та співробітниками ми можемо скласти рейтинг інтернатних установ (ранг 

присвоєно на основі обрахунку різниці позитивних та негативних оцінок) 

(табл..2.31). Як бачимо, ранги різняться у підопічних та співробітників, 

єдиний збіг – це останнє місце в обох розподілах у психоневрологічних 

інтернатів. 

Таблиця 2.31 - Рейтинг інтернатних установ 

тип установи 
ранг у 

підопічних 

ранг у 

співробітників 

пансіонат для ветеранів війни і праці 1 4 

будинок-інтернат для громадян похилого 

віку та інвалідів 
2 1 

стаціонарне відділення територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) пенсіонерів 

та одиноких непрацездатних громадян 

3 - 

геріатричний пансіонат 4 2 

молодіжне відділення дитячого будинку-

інтернату 
5 3 

психоневрологічний інтернат 6 5 

 

По-друге, співробітникам інтернатних установ також було 

запропоновано оцінити якість обслуговування в установі за показниками, що 

рекомендовані «Методичними рекомендаціями з проведення моніторингу та 

оцінки якості соціальних послуг». Як і з результатами опитування 

підопічних, нами було проведено відповідні обрахунки відсоткових 

еквівалентів та присвоєно статуси показникам згідно даної методики, а для 

зручності порівняння на рисунку 2.28 зведено результат і по співробітниках, і 

по підопічним (одномірний розподіл відповідей співробітників подано у 

додатку Б, таблицях Б.79-Б.84). Як бачимо, по всіх визначених показниках і у 

підопічних, і у співробітників збігаються статуси – це дуже добра ознака, яка 

полягає в тому, що суттєвих протиріч в оцінці якості обслуговування основні 

агенти оцінювання не мають. 



 

Рисунок 2.28 - Розподіл відсоткових еквівалентів та відповідних статусів за окремими показниками забезпечення якості 

обслуговування (за результатами опитування співробітників та підопічних) 
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Є певні природні розбіжності по відсотках, так, співробітники краще 

оцінюють такі показники, як врахування побажань підопічного, 

регулярність, доступність необхідних послуг, повага до гідності 

підопічного; а підопічні краще оцінили показники відповідності 

обслуговування потребам підопічних та своєчасності послуг. Загалом, 

співробітники краще оцінили чотири з шести показників, підопічні, 

відповідно, два з шести; розбіжності перебувають у діапазоні від 0,5 до 9 

відсотків. Отже, згідно Методичних рекомендацій, і підопічні, і 

співробітники загалом задовільно оцінюють основні показники 

забезпечення якості обслуговування. Повага до гідності підопічного 

оцінюється добре.  

По-третє, в таблиці 2.32 подано результати оцінки співробітниками 

якості обслуговування за визначеними показниками. Зрозуміло, 

показників менше, ніж було запропоновано для оцінки підопічним, адже 

певні аспекти обслуговування доцільно оцінювати лише з боку 

отримувача (в контексті даного дослідження).  

Основні ж показники оцінено співробітниками та для зручності 

порівняння таблиця містить колонку з аналогічними показниками, що їх 

оцінювали підопічні. Ми також присвоїли кожному показнику ранг, що 

дозволяє легше зрозуміти його місце в рейтингу оцінок.  

Отже, за трьома показниками є повне співпадіння рангів - якість 

умов проживання (9), створення комфортної емоційної атмосфери в 

установі (14), наявність життєвого простору в кімнатах, щільність 

заселення (18). Багато показників перебувають на сусідніх рангах 

(наприклад, 12 у співробітників та 11 у підопічних).  

Основні розбіжності спостерігаються за такими показниками: якість 

харчування у співробітників має ранг 4, у підопічних 10; чистота та гігієна 

приміщень у співробітників 6, у підопічних 1; якість роботи персоналу 

установи у співробітників 8, у підопічних 13; відремонтованість установи 



у співробітників 20, у підопічних 15. Тобто підопічні краще оцінюють 

умови перебування в установі, але гірше харчування та якість роботи 

персоналу. 



Таблиця 2.32 - Результати оцінювання співробітниками інтернатних 

установ якості обслуговування
8
 

назва показника 
співробітники підопічні 

ранг оцінка оцінка ранг 

розпорядок дня 1 4,61 4,63 2 

своєчасність реагування при зверненнях за 

медичною допомогою 
2 4,5 4,61 3 

рівень кваліфікації медичних працівників 3 4,49 4,58 6 

якість харчування 4 4,45 4,51 10 

доброзичливе ставлення з боку персоналу 5 4,43 4,6 4 

чистота та гігієна приміщень 6 4,36 4,67 1 

правила проживання в установі 7 4,35 4,58 5 

якість роботи персоналу установи 8 4,34 4,42 13 

якість умов проживання 9 4,3 4,51 9 

зручність пересування по приміщеннях 

установи 
10 4,28 4,56 7 

рівень професіоналізму персоналу 11 4,27 4,52 8 

адаптованість підопічних до способу життя в 

установі 
12 4,26 4,46 11 

якість медичного обслуговування 13 4,25 4,43 12 

створення комфортної емоційної атмосфери 

в установі 
14 4,24 4,38 14 

якість організації вільного часу, дозвілля в 

установі 
15 4,21 4,31 17 

наявність необхідних ліків 16 4,07 4,23 19 

достатня кількість персоналу установи 17 4,05 4,36 16 

наявність життєвого простору в кімнатах, 

щільність заселення 
18 3,97 4,31 18 

наявність необхідних спеціалістів 19 3,92 4,23 21 

відремонтованість установи 20 3,9 4,36 15 

наявність необхідного медичного обладнання 

в установі 
21 3,82 4,23 20 

 

  

                                                           
8 «відмінна» (4,5-5,0) / «добра» (4,0-4,5) / «задовільна» (3,5-4,0) / «незадовільна» (нижче 3,5) 



Але загалом верхня і нижня частини таблиці і у співробітників і у 

підопічних є багато в чому схожими. Отже, маючи певні розбіжності в 

оцінці окремих показників, які ми маємо можливість вичленити та 

проаналізувати, співробітники та підопічні в багатьох аспектах тотожно 

сприймають процес обслуговування в установі та вимірюють його якість. 

Інструментарій опитування (анкета) був побудований таким чином, 

що певні питання повторювались в тих чи інших формулюваннях 

(допоміжні питання, питання-фільтри), при цьому були розкидані по 

різних блоках анкети. Ці питання подавались у вигляді тверджень, які 

респонденти мали оцінити за однаковою шкалою (так-частково-ні-важко 

відповісти). Також анкета містила інші твердження, які респонденти мали 

оцінити за даною шкалою. Для зручності аналізу всі твердження та оцінки 

зведені разом у таблиці 2.33, а також згруповані за тематикою. В 

майбутній практиці, в залежності від цілей опитування, дослідники 

можуть додавати чи відкидати ті чи інші тези з переліку запропонованих. 

Такий підхід в оцінюванні дозволяє зібрати додаткову інформацію, а 

також розвинути інтерпретацію одержаних результатів. 

Зокрема, аналізуючи результати, бачимо, що 84,3% співробітників 

зазначили, що в установі постійно обговорюються питання підвищення 

якості обслуговування, однак в іншому місці анкети вже на 11,4% менше 

респондентів - 72,9% - зазначили, що способи покращити роботу 

співробітників обговорюються колективом установи. А участь в таких 

обговореннях, опрацюванні рішень щодо якості обслуговування бере 

54,5% опитаних. Цікавим є момент, коли 72,7% співробітників зазначають, 

що обслуговування регулярно оцінюється, однак лише 24,1% вважає, що 

для цього є чіткі критерії. Певне протиріччя спостерігаємо і у відповідях 

щодо підопічних – так, 76,3% співробітників вважають, що 

обслуговування здійснюється з урахуванням індивідуальних потреб 



підопічних, однак лише 33,8% зазначають, що обслуговування не викликає 

невдоволення з боку підопічних. 

Таблиця 2.33 - Розподіл оцінок респондентів щодо тверджень про основні 

складові процесу обслуговування в установі, (%) 

твердження так частково ні 
важко 

відповісти 

щодо організації обслуговування 

обслуговування здійснюється персоналом 

відповідної кваліфікації 
69,4 27,1 0,4 0,9 

обслуговування здійснюється на основі сучасних 

принципів та технологій 
22,7 56,8 10,4 4,5 

діяльність з обслуговування в більшості випадків 

досягає поставлених цілей 
75,5 22,1 0,2 0,9 

керівництво установи враховує думку та 

пропозиції співробітників при організації 

обслуговування 
76,5 19,9 1,4 0,7 

щодо якості обслуговування 

в установі постійно обговорюються питання 

підвищення якості обслуговування 
84,3 10,9 0,7 1,9 

Ви берете участь в опрацюванні рішень щодо 

якості обслуговування 
54,5 30,1 11,6 1,4 

способи покращити роботу співробітників 

обговорюються колективом Вашої установи 
72,9 20,1 3,5 0,9 

послуги, що надаються в установі, низької якості 0,4 8,5 84,6 3,1 

оплата Вашої праці напряму залежить від якості 

виконаної роботи 
17,3 22,7 53,5 4,2 

щодо оцінки якості обслуговування 

обслуговування регулярно оцінюється та 

аналізується 
72,7 18,7 1,1 1,6 

чіткі критерії оцінки якості нашої роботи поки 

відсутні 
17,5 38,1 24,1 13,2 

оцінка якості Вашої роботи здійснюється 

керівництвом 
86,1 9,4 1,1 0,9 

щодо підопічних 

обслуговування здійснюється з урахуванням 

індивідуальних потреб підопічних 
76,3 20,8 0,2 0,2 

обслуговування не викликає невдоволення з боку 

підопічних 
33,8 47,1 7,3 5,9 

думка підопічних має мінімальне значення при 

оцінці Вашої роботи 
22,7 23,2 39,1 12,1 

до підопічних застосовуються тортури, насилля - 1,6 95,5 - 

Отже, коли співробітники оцінюють узагальнені тези – обговорення 

проблем якості, оцінювання обслуговування, відповідність потребам – 



вони схильні до завищування оцінок. Коли відбувається конкретизація цих 

тез – через особисту участь, наявність критеріїв, факти невдоволеності 

підопічних – маємо, на нашу думку, більш реалістичні результати 

оцінювання. 

Крім того, більшість даних тверджень є «носіями» показників якості 

обслуговування (як-то рівень кваліфікації персоналу, сучасність принципів 

та технологій обслуговування тощо), якими за потреби можна розширити 

перелік показників з «Методичних рекомендацій з проведення 

моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», обрахувавши 

відповідним чином відсоткові еквіваленти та присвоїти статуси. 

Таким чином, підводячи підсумки за результатами опитувань 

підопічних та співробітників інтернатних установ, зазначимо, що 

практична значущість дослідження полягає в тому, що його результати 

сприяють більш глибокому розумінню проблем, з якими стикаються у 

повсякденній життєдіяльності всі учасники процесу обслуговування. 

Опитування підопічних інтернатних установ виявило, що потреба в 

послугах установи може виникнути у людей абсолютно різного віку, як 

правило, це одинокі люди, без дітей, неодружені. Держава є їх єдиною 

гарантією догляду. Матеріальний стан підопічних є надзвичайно низьким, 

що унеможливлює отримання або додаткової, або альтернативної 

допомоги за межами закладу. 

Менше половини опитаних ознайомлені з нормативно-правовими 

документами, що регулюють порядок обслуговування в інтернатній 

установі. Особливо представники молодших вікових груп проявили 

байдужість до власних прав. 

Найважчим у власному житті підопічні вважають проблеми зі 

здоров’ям та низький рівень доходів. 

Визначено, що в залежності від категорії підопічного різняться 

потреби в обслуговуванні, очікування та запити. Особами похилого віку 



перебування в установі усвідомлюється як безальтернативне, їх пригнічує 

власний фізичний стан, нездатність до самообслуговування, відчуття 

непотрібності, і тому вони не виявляють високих претензій до 

обслуговування, завдячуючи тому, що є. Підопічні психоневрологічних 

інтернатів та молодіжних відділень більш вимогливі до різноманітності 

послуг, більш критично налаштовані, саме вони частіше мають претензії 

до персоналу установи. 

В установах мають місце прояви неповаги до гідності підопічного, 

про що зазначили чверть опитаних. В ході аналізу виявлено також форми 

неповаги та типи установ, підопічні яких частіше про це зазначали. Також 

респонденти часто жаліються на інших підопічних, особливо – на сусідів 

по кімнаті. 

Серед опитаних 21,3% скаржились на якість обслуговування в 

установі, але переважно в усній формі. 

Оцінюючи загалом рівень задоволеності якістю обслуговування в 

установі, підопічні в більшості – 52,7% - зазначали, що є цілком 

задоволеними; 37,6% скоріше задоволеними. 

Опрацьовані в ході аналізу показники забезпечення якості 

обслуговування (відповідність потребам підопічного, врахування 

побажань підопічного, своєчасність надання послуг, регулярність послуг, 

достатність послуг) мають статус «задовільно». 

Конкретизувавши процес обслуговування через систему критеріїв та 

показників, ми отримали уточнені оцінки якості обслуговування, які 

розподілені в категоріях «добре» та «відмінно». Лише 3 показника з 65 

опинились в категорії «задовільно» (наявність інтимного затишку, 

можливість самостійно приготувати їжу/додатково їсти, можливість 

працювати за цивільно-правовим договором). 

Отже, при наявності низки недоліків та об’єктивних проблем, 

переважна більшість (в середньому 70-75%) підопічних добре оцінює 



якість обслуговування в установі, і можна констатувати, що якщо 

більшість задоволена наданим обслуговуванням, то вдалося досягти мети 

обслуговування на даному етапі. 

Однак, спираючись на дані опитувань підопічних у 2011 та 2017 

роках, спостерігаємо тенденцію зниження оцінок як щодо загального рівня 

задоволеності якістю обслуговування, так і по окремих показниках. Тому 

наразі актуалізується потреба в постійному моніторингу якості 

обслуговування. 

Опитування співробітників інтернатних установ дозволило 

окреслити певний соціальний портрет співробітника інтернатної установи 

– це жінка 36-55 років, одружена, має кілька дітей, з середньою 

спеціальною або вищою освітою, мешканка села. В ході аналізу виявлено 

певні проблеми – низький відсоток представників молодших вікових груп, 

що сигналізує про нестачу кадрів в перспективі; очевидна гендерна 

диспропорція при заміщенні керівних посад в установі - суттєва перевага 

чоловіків, при тому що більшість співробітників (84,3%) жінки. Свій 

матеріальний стан більшість співробітників оцінює як середній та нижче 

середнього. 

Аналізуючи ставлення співробітників до роботи, ми дійшли 

висновку, що ситуація досить складна – з одного боку, опитані переважно 

зазначають, що робота їх влаштовує і що вони хочуть допомагати людям, з 

іншого – характеризують свою роботу як нервову, малооплачувану та 

фізично важку. З позитивних характеристик роботи співробітники 

відзначають лише потрібність. Також однією з головних проблем, на яку 

постійно вказують співробітники, є суттєві психологічні навантаження. 

Отже, робота співробітника інтернатної установи надзвичайно важка, що 

обумовлює потребу у впровадженні додаткових заходів з мотивації праці, 

покращенні умов праці та соціальних гарантій (додаткові відпустки тощо). 



Свої взаємовідносини з підопічними співробітники в основному 

визначають як доброзичливі. При цьому одним з найважчих аспектів своєї 

роботи співробітники називають складних підопічних. В сукупності такі 

чинники як складні підопічні та високі психологічні навантаження 

призводять до частих конфліктних ситуацій, які мали місце у 70% 

співробітників (переважно з підопічними та іншими співробітниками). 

Конфлікти вирішують, як правило, самостійно або за участю адміністрації, 

тому запропоновано звернути на цей момент особливу увагу та 

впровадити практику незалежного арбітражного вирішення конфліктів з 

метою оптимізації психологічного клімату в установах. 

Проблему оцінки якості обслуговування в інтернатних установах 

більшість співробітників вважають важливою, але не пріоритетною. 

Якістю обслуговування для більшості співробітників (61,8%) загалом є той 

факт, що підопічні нагодовані та одягнені. В ході опитування 

вималювалась тенденція, що співробітники інтернатних установ 

одностайно проти оцінки якості діяльності ззовні, вони віддають 

абсолютну перевагу внутрішній оцінці – з боку адміністрації та інших 

співробітників, навіть залучення підопічних підтримує в середньому 

третина співробітників. 

Також тенденційним є бачення основних проблем забезпечення 

якості обслуговування - низька заробітна плата, високі психологічні 

навантаження та нестача персоналу. При цьому співробітники висловили 

готовність підвищувати свій професійний рівень, нести відповідальність за 

результати обслуговування, а також артикулювали доцільність прив’язки 

заробітної плати до оцінки якості роботи. 

Оцінюючи якість обслуговування в інтернатній установі, більшість 

співробітників визначили її задовільною (49,8%), високою якість назвали 

43,4%. За показниками забезпечення якості обслуговування співробітники 



мають аналогічні статуси з підопічними – загалом «задовільно», окрім 

показника «повага до гідності підопічного» - він має статус «добре». 

Порівнюючи оцінки якості обслуговування за визначеними 

показниками, виявлено, що співробітники давали трішки нижчі бали (на 

0,1-0,5), ніж підопічні, тобто співробітники в своїх оцінках якості 

обслуговування виявились критичніше налаштованими. 

В ході опитування співробітникам в різних формулюваннях 

ставилось питання про роль підопічних в оцінці якості обслуговування, 

про пріоритетність їхніх потреб в організації догляду. Однак, 

узагальнюючи отримані результати, дуже складно визначити місце 

підопічних для співробітників – воно і не зовсім периферійне, але й зовсім 

не пріоритетне, часто «випадає» з полю зору співробітників. 

Співробітники для себе (свідомо чи не свідомо) розрізняють потреби 

підопічних та думку підопічних. Причому потреби вважаються 

важливішими за думку, і співробітники знають ці потреби краще за 

підопічних. В чомусь вони мають рацію, з огляду на контингент 

інтернатних установ, але говорити про готовність персоналу дослухатися 

до думки підопічних здається зарано. 

В контексті підвищення якості обслуговування і підопічні, і 

співробітники одностайно вказують на необхідність збільшення кількості 

персоналу – для підопічних це обумовлено потребою у постійній 

сторонній допомозі, отже, розуміється як чинник збільшення уваги, часу, 

що витрачається на обслуговування кожного підопічного. Для 

співробітників збільшення кількості означає зменшення навантаження, 

полегшення щоденної праці, отже, дасть можливість зосередитись на 

якості виконуваних обов’язків. Крім того, збільшення робочих місць 

сприятиме зростанню зайнятості серед населення сільської місцевості, де 

переважно розташовані заклади. Але тут знову постає проблема 

фінансування галузі. 



Отже, підвищення якості обслуговування підопічних в інтернатних 

установах безпосередньо пов’язане із забезпеченням потреб та інтересів 

співробітників. Співробітник, як кінцевий надавач послуги, абсолютно 

справедливо хоче за якість роботи отримувати винагороду, інакше навіщо 

порушувати статус-кво. 

Застосування на практиці критеріїв та показників оцінки якості 

обслуговування в інтернатних установах дозволило охарактеризувати 

поточний стан діяльності, її якість та визначити напрями, що потребують 

окремої уваги та покращення. 
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