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ОЦІНКА ПОТРЕБ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ У 
КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

В УКРАЇНІ 

Реформа системи соціальних послуг є вкрай необхідною та 
актуальною у сфері соціальної політики, оскільки, це допоможе 
вразливим групам населення подолати або ж мінімізувати наслідки 
складних життєвих обставин. Задоволення потреб у соціальних 
послугах вразливих груп населення, є одним із ключових завдань 
діяльності системи надання соціальних послуг.  

Питання щодо використання інформаційних систем і технологій з 
метою задоволення потреб територіальних громад розглядали у своїх 
працях Ю. Дітковська, О. Дудкіна; налагодження роботи інтегрованих 
соціальних служб вивчали І. Звєрєва, В. Кузьмінський, Т. Світлична; 
питання надання публічних послуг органами місцевого самовря-
дування були предметом дослідження Д. Жерліцина, О. Скорохода, 
О. Євтушенка; реформування системи соціальних послуг вивчали  
О. Крентовська, О. Міняйло.  

Органи місцевого самоврядування є відповідальними за 
забезпечення надання базових соціальних послуг з урахуванням 
потреб мешканців територіальної громади. Поняття соціальних послуг 
визначено в Законі України «Про соціальні послуги» і включає дії, 
спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання 
таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для вразливих 
груп населення. Соціальні послуги є необхідними для всіх мешканців 
громади, тому що їх своєчасне надання сприятиме попередженню 
виникнення проблемних ситуацій. 

У ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги» зазначається, що 
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 
шляхом збирання, узагальнення та аналізу інформації про становище і 
життєві обставини особи або соціальної групи, оцінки впливу послуг на 
процес подолання складних життєвих обставин визначають потреби у 
соціальних послугах, їх видах і обсягах та забезпечують їх надання, у 
тому числі шляхом соціального замовлення [1]. Структурний підрозділ 
з питань надання соціальних послуг визначає потреби громади, 
виконує роботи з планування соціальних послуг, контролю, моніто-
рингу й оцінювання якості їх надання, інформування населення про 
соціальні послуги, вживає заходів щодо створення міждисциплінарної 
команди тощо. Наразі актуалізується питання готовності фахівців до 
міждисциплінарної взаємодії у вирішенні пріоритетних соціальних 
питань, надання інтегрованих соціальних послуг дітям та сім’ям, які 
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опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у ситуаціях, 
що потребують кризового втручання [4]. 

Визначення потреб населення територіальної громади у со-
ціальних послугах здійснюється щороку шляхом збирання, аналізу й 
узагальнення документів щодо соціально-демографічних даних  
про вразливі групи населення; результатів оцінювання потреб у 
соціальних послугах; інформації про надавачів соціальних послуг  
та їхні можливості.  

Важливо розмежовувати соціальні послуги (комплекс заходів із 
надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання 
їхніх життєвих проблем) та адміністративні послуги (здійснення 
владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за 
заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну 
чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до 
закону). Отже, результатом адміністративної послуги є певний 
адміністративний акт, що встановлює права та обов’язки особи. У 
результаті ж надання соціальної послуги, особа отримує матеріальну 
допомогу та соціальне обслуговування.  

Важливо зазначити, що основною метою проведення оцінки 
потреб територіальної громади є якісна організація та надання 
соціальних послуг. Для проведення оцінки потреб громади, як і будь-
якого дослідження, необхідно визначити тип потреб, які потрібно буде 
вирішувати. Р. Сопко визначає такі типи потреб отримувачів послуг: 
нормативна потреба – певні стандарти, норми, рівні; потреба, що 
відчувається, – потреба, яка безпосередньо визнається людьми; 
висловлена потреба – визначається з огляду на кількість людей, для 
яких вона актуальна; порівняльна потреба – визначають на основі 
порівняння потреб тих людей, для кого вона не актуальна. Оцінка 
потреб громади – це соціологічне дослідження, яке або проводить 
уповноважений орган, або делегує це завдання інституту 
громадянського суспільства [3]. 

Таким чином, соціальний працівник має бути готовий до оцінки 
потреб вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних 
громад в Україні; організації та здійснення соціальної роботи із 
вразливими групами населення, володіти навичками діяльності в 
команді; враховувати умови соціального середовища, у якому 
здійснюється професійна діяльність.  
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДОЮ СІМ’ЄЮ В УКРАЇНІ 

Молода сім’я є однією з найбільш незахищених соціальних груп в 
українському суспільстві. Кризові явища, що відбуваються в Україні та 
світі в останнє десятиліття, погіршили й без того складне соціально-
економічне становище цієї соціальної групи і, відповідно, посилили 
негативні процеси у сфері шлюбно-сімейних відносин (розлучення, 
аборти, зростання кількості бездітних сімей, асоціальна поведінка 
молоді (пияцтво, відмови від дітей, розлади поведінки і психіки;). 

Визначальне значення в забезпеченні життєдіяльності молодих 
сімей відіграє державна економічна і соціальна політика, від якої 
залежать зайнятість населення в сферах суспільної праці, добробут і 
доходи молодих сімей. 

До теперішнього часу склалися чотири основні форми державної 
допомоги сім’ям, які мають дітей: грошові виплати сім’ї на дітей і в 
зв’язку з народженням, утриманням та вихованням дітей (допомоги і 
пенсії); трудові, податкові, житлові, кредитні, медичні та інші пільги 
сім’ям із дітьми, батькам і дітям; безкоштовні видачі родині і дітям 
(дитяче харчування, ліки, одяг і взуття, харчування вагітним 
жінкам та ін.); соціальне обслуговування сімей (надання конкретної 
психологічної; юридичної, педагогічної допомоги, консультування 
тощо) [3, с. 40]. 

Основними принципами соціальної роботи з молодою сім’єю є: 
пріоритет прав та інтересів дитини, забезпечення всебічного розвитку і 
поваги до її людської гідності; повага до прав батьків, об’єктивна і 
компетентна оцінка ситуації в сім’ї з боку соціальних служб; 
дотримання конфіденційності з боку соціальних працівників при роботі 
з молодою сім’єю за умови відсутності ризику насильства над дітьми; 
обґрунтоване використання влади і контролю; облік несприятливих 
факторів у молодій сім’ї, підхід із позиції тощо [2, с. 59]. 

Пріоритет у соціальній роботі з молоддю належить центрам 
соціальних служб для молоді, які здійснюють соціальну профілактику, 
соціальний патронаж, соціальну реабілітацію, надають соціально-


