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У дисертації вперше теоретично обґрунтовано організаційно-змістові 

засади надання соціальних послуг у сільській місцевості, на основі чого 

розроблено авторську інноваційну модель, що включає державний рівень 

(контроль якості надання соціальних послуг; нормативно-правове управління 

соціальної сфери; регулювання діяльності структурних підрозділів соціальної 

сфери), районний рівень (моніторинг якості; забезпечення послугами; 

забезпечення кадрового потенціалу; створення структурних підрозділів у 

громаді; дотримання державних стандартів; моніторинг потреб), рівень 

громади (виявлення об’єктів соціальних послуг, інформування населення, 

надання соціальних послуг, визначення потреб, консультування населення); 

представлено взаємодію структурних підрозділів кожного з рівнів як єдиного 

організму надання соціальних послуг. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

застосування наукових положень і висновків дослідження для вдосконалення 

системи надання соціальних послуг у сільській місцевості, для підвищення 

професійної кваліфікації соціальних працівників, представників менеджменту 

адміністративно-територіальних одиниць, а також у процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.  

На основі теоретичного аналізу здійснено узагальнення історичного 

розвитку та становлення соціальної допомоги сільському населенню на 

українських землях, охарактеризовано її форми (піклування про бідних, 

немічних, сиріт та старців, допомога і взаємодопомога, благодійництво, 



елементи соціальної роботи, що проводилися з різними категоріями і групами 

населення). 

Встановлено, що зарубіжний досвід соціального захисту вразливих 

категорій населення є корисним для підвищення рівня надання соціальних 

послуг в українському суспільстві. Водночас шляхом осмислення та адаптації 

до умов розвитку та реформування соціальної сфери України варто взяти до 

уваги такі види соціальної допомоги: створення соціальних структур на рівні 

громади (наявність таких соціальних служб сприяє покращенню якості і 

своєчасності надання соціальних послуг); розвиток системи послуг з догляду 

вдома (поряд із стаціонарними закладами наявність таких послуг розширює 

життєвий простір сімей, серед членів яких є особи з інвалідністю, люди 

похилого віку, які не є дієздатними); створення центрів дозвілля для 

пенсіонерів (покращення соціалізації, підвищення рівня обізнаності, протидія 

самотності та залучення до соціокультурних активностей); залучення 

поштової служби до надання соціальних послуг (доставка необхідних товарів, 

виявлення категорій осіб, які потребують соціальних послуг).  

Визначено, що децентралізація та формування об’єднаних 

територіальних громад, що розпочалась із добровільного процесу 

територіального об’єднання громад по всій країні, є основою для радикальних 

змін сільських територій, зокрема докорінної перебудови відносин між 

центральними регіональними та місцевими органами влади. Ці нові громади 

створюють певні правові, економічні, соціальні та психологічні умови для 

мешканців сільських територій та спільно з місцевими органами влади й 

бізнесом мають адаптуватися до ринкових вимог. 

Здійснений аналіз організаційний засад надання соціальних послуг у 

сільській місцевості дозволяє стверджувати, що, відповідно до вимог 

законодавства, розвиток соціальної роботи є одним із основних напрямів 

державної політики у соціальній сфері, але система діяльності соціальної 

сфери на територіальному рівні не чітко сформована. На основі законодавчих 

документів виділено категорії споживачів соціальних послуг у сільській 



місцевості (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з 

числа соціально вразливих (безпритульні, бездоглядні, діти трудових 

мігрантів, діти з числа переселенців, діти, які постраждали внаслідок 

військових дій, діти учасників бойових дій), діти, які постраждали від 

жорстокого поводження та насильства, пенсіонери, малозабезпечені сім’ї, 

багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї, опікунські сім’ї, безробітні, особи з 

тимчасовою втратою працездатності, особи з інвалідністю, особи із 

психічними відхиленнями, особи, які постраждали від насильства, одинокі 

батьки, неповнолітні батьки, особи зі схильністю до правопорушень).  

З’ясовано, що співпраця державного та недержавного секторів у наданні 

соціальних послуг сприяє розширенню можливостей, використанню 

внутрішніх і зовнішніх ресурсів, взаємодії між отримувачами і надавачами 

соціальних послуг. Покращення партнерства між державними і недержавними 

організаціями допомагає громадянам реалізувати свої права на отримання 

соціальної допомоги.  

Розроблено інноваційну модель надання соціальних послуг у сільській 

місцевості, визначено її зміст та спрямованість. Зокрема, на державному рівні 

передбачено такі завдання: контроль якості надання соціальних послуг (вимог, 

показників, своєчасності, доступності, професіоналізму); нормативно-правове 

управління соціальної сфери (дотримання законодавчих вимог, дотримання 

стандартів, контроль за дотриманням законодавчих вимог); регулювання 

діяльності структурних підрозділів соціальної сфери (проведення перевірки, 

координація діяльності). На районному рівні передбачили виконання таких 

завдань: моніторинг якості (визначення якості надання послуг, надання оцінки 

послуг, визначення кількості послуг); забезпечення послугами; забезпечення 

кадрового потенціалу (створення робочих місць, направлення кадрів, 

підготовка кадрів); створення структурних підрозділів у громаді; дотримання 

державних стандартів; моніторинг потреб (визначення потреб жителів, 

проведення аналізу потреб). На рівні громади функція контролю за 

виконанням поставлених завдань (виявлення об’єктів соціальних послуг, 



інформування населення, визначення потреб, надання соціальних послуг, 

консультування населення) покладається на установи або заклади надання 

соціальних послуг, виконавчий комітет ОТГ, недержавних надавачів 

соціальних послуг, які, у свою чергу, звітують перед очільником громади. 

Функцію контролю реалізують фахівці соціальної роботи.  

Інноваційна модель надання соціальних послуг у сільській місцевості 

передбачає взаємодію всіх структурних підрозділів як єдиного організму 

надання соціальних послуг, що дає можливість досягнути мети та результатів 

у реалізації становлення сталого соціального суспільства. Взаємодія усіх її 

ланок повинна сприяти формуванню системи соціальної політики, спроможної 

на повноцінну реалізацію потреб населення.  

Здійснено обґрунтування рекомендацій щодо надання соціальних 

послуг у сільській місцевості (підвищення якості життя людей похилого віку 

шляхом створення умов для активного довголіття; рівні права та можливості 

для осіб з інвалідністю; залучення всіх наявних та можливих ресурсів держави 

для збереження і розвитку сім’ї; створення нової системи формування та 

розвитку компетенцій соціальних працівників; ефективна взаємодія всіх 

соціальних структур у сфері надання соціальних послуг; формування умов для 

реалізації принципів гідної праці у сфері соціального захисту населення; 

підвищення якості життя та доступності соціальних послуг для жителів 

сільської місцевості та віддалених регіонів; цифровізація системи соціального 

захисту населення).  

Встановлено, що моніторинг надання соціальних послуг – це процес 

збору та фіксації даних за показниками, які характеризують систему надання 

соціальних послуг. Доведено, що постійний моніторинг сприяє своєчасному 

виявленню осіб, які потребують соціальних послуг. У свою чергу, вчасне 

виявлення осіб спрямує спеціалістів до здійснення якісної та належної 

допомоги населенню. 
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SUMMARY 

 

M. O. Skochko. Organizational and semantic principles of providing 

social services in rural areas. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of the Doctor of Philosophy, specialty 

231 Social work. – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2021. 

The dissertation for the first time theoretically substantiates the organizational 

and contextual principles of social services in rural areas.  An author’s innovative 

model has been developed. It includes the state level (quality control of social 

services; legal management of the social sphere; regulation of social units), district 

level (quality monitoring; provision of services; provision of human resources; 

creation of structural subdivisions in the community; compliance with state 

standards; needs monitoring), community level (identification of objects of social 

services, informing the population, provision of social services, identification of 

needs, population counseling). The interaction of structural subdivisions of each of 

the levels as a single body of social services has been presented. 

The practical significance of the obtained results lies in the possibility of 

applying scientific provisions and research findings to improve the system of social 

services in rural areas, to improve the social workers’ skills, skills of management 

representatives of administrative-territorial units, as well as in the process of future 

social workers’ training. 

The generalization of historical development and formation of social 

assistance to the rural population in the Ukrainian lands has been carried out on the 

basis of theoretical analysis. Its forms, such as taking care of poor and weak  people, 

orphans and old people, help and mutual aid, charity, elements of social work which 

were carried out with different categories and groups of the population have been 

characterized. 

It has been established that foreign experience of social protection of 

vulnerable categories of the population is useful for increasing the level of social 



services in Ukrainian society. At the same time, by understanding and adapting to 

the conditions of development and reform of the social sphere of Ukraine, the 

following types of social assistance should be taken into account: creation of social 

structures at the community level (the availability of such social services contributes 

to improving the quality and timeliness of social services); development of a system 

of home care services (along with inpatient facilities, the availability of such services 

expands the living space of families, members of which are people with disabilities 

and the elderly who are incapable); creation of leisure centers for retired people 

(improving socialization, raising awareness, combating loneliness and involvement 

in socio-cultural activities); involvement of the postal service in the provision of 

social services (delivery of necessary goods, identification of categories of people in 

need of social services). 

It has been determined that the decentralization and formation of united 

territorial communities, which began with the voluntary process of territorial 

unification of communities across the country, is the basis for radical changes in 

rural areas, including complete restructuring of relations between central and local 

authorities. These new communities create certain legal, economic, social and 

psychological conditions for rural residents and, together with local authorities and 

businesses, must adapt to market demands. 

The analysis of the organizational fundmentals for the social services 

provision in rural areas suggests that, in accordance with the law, the development 

of social work is one of the main directions of state policy in the social sphere, but 

the system of social activities at the territorial level is not clearly formed. On the 

basis of legislative documents, the categories of consumers of social services in rural 

areas have been distinguished. They include: orphans and children deprived of 

parental care, socially vulnerable children (homeless, neglected, children of migrant 

workers, children from the displaced, children affected by hostilities, children of 

combatants), children affected by abuse and violence, pensioners, low-income 

families, large families, foster families, the unemployed, people with temporary 



disability, people with disabilities, people with mental disabilities, victims of 

violence, single parents, minor parents, people prone to delinquency). 

It has been found that the cooperation of the public and private sectors in the 

provision of social services contributes to the expansion of opportunities, the use of 

internal and external resources, the interaction between recipients and providers of 

social services. Improving partnerships between governmental and non-

governmental organizations helps citizens exercise their rights to social assistance. 

An innovative model of providing social services in rural areas has been 

developed, its content and direction have been determined. In particular, the 

following tasks are envisaged at the state level: quality control of social services 

(requirements, indicators, timeliness, accessibility, professionalism); regulatory and 

legal management of the social sphere (compliance with legal requirements, 

compliance with standards, control over compliance with legal requirements); 

regulation of the activities of structural units of the social sphere (inspection, 

coordination of activities). At the district level, the following tasks were envisaged: 

quality monitoring (determination of the quality of service provision, provision of 

service evaluation, determination of the number of services); provision of services; 

provision of human resources (job creation, skilled workers training and 

employment); creation of structural subdivisions in the community; compliance with 

state standards; needs monitoring (determination of residents’ needs, needs 

analysis). At the community level, the function of monitoring the implementation of 

tasks (such as identifying objects of social services, informing the population, 

identifying needs, providing social services, advising the population) is entrusted to 

institutions of social services, executive committee of the united communities, non-

state social service providers, which, in turn, report to the community leader. The 

control function is implemented by social work specialists. 

The innovative model of providing social services in rural areas specifies the 

interaction of all structural units as a single body, which makes it possible to achieve 

goals and results in the implementation of a sustainable social society. The 



interaction of all its links should contribute to the formation of a system of social 

policy capable of meeting the needs of the population. 

Recommendations for the provision of social services in rural areas have been 

substantiated. They include: improving the quality of life of the elderly by creating 

conditions for active longevity; equal rights and opportunities for people with 

disabilities; attracting all available and possible state resources for the preservation 

and development of the family; creating a new system of formation and development 

of social workers’ competencies; effective interaction of all social structures in the 

field of social services; creating conditions for the implementation of the principles 

of decent work in the field of social protection; improving the quality of life and 

accessibility of social services for residents of rural areas and remote areas; 

digitalization of the social protection system). 

It has been established that monitoring the provision of social services is a 

process of collecting and recording data on indicators that characterize the system 

of social services provision. It has been proved that constant monitoring facilitates 

the timely identification of people in need of social services. In turn, timely 

identification of people will direct specialists to provide quality and appropriate 

assistance to the population. 

Key words: social work, social protection, vulnerable categories of the 

population, social services, organizational and contextual principles of providing 

social services, institutions of the social sphere, rural area, territorial community. 
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