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соціального забезпечення

У статті аналізуються теоретичні підходи та особливості визначення понять «соціальне забезпечення», «соціальна робота». Розглянуто дві 
основні теоретичні моделі соціальної роботи, а саме: соціально-орієнтовану модель, яка базується на допомозі з боку держави, профспілок, орга-
нів соціального захисту, та психологічно-орієнтовану модель, яка заснована суцільно на оптимізації власних зусиль клієнтів у подоланні кризової 
ситуації. Досліджуються особливості вуличної соціальної роботи в полі соціального забезпечення як на вітчизняному просторі, так і за кордо-
ном. Ця робота розглядається як: метод соціальної роботи; основний напрямок соціальної політики держави; соціальна допомога та підтримка 
громадян; метод, що полягає в наданні соціальними службами послуг своїм клієнтам на вулиці. Зазначено основні напрями та принципи, за якими 
повинна здійснюватись соціальна робота. Перспективами подальшого дослідження на рівні аналізу є вивчення особливостей організаційних за-
сад щодо здійснення вуличної соціальної роботи у воєнний час. У прикладному аспекті ще недостатньо вивченими залишаються конкретні ме-
ханізми і технології соціальної роботи в полі соціального забезпечення. Необхідно розробити систему державних стандартів соціальних послуг 
і класифікатор соціальних послуг, що дозволить у подальшому чітко визначати основні складові кожної соціальної послуги та розраховувати її 
вартість. Також потребують удосконалення реформи діючої системи соціального захисту та соціального забезпечення в аспекті урахування 
надання допомоги за категоріями видатків.
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У сучасних умовах, під час воєнного стану, у сфе-
рі соціального захисту та соціального забез-
печення, га жаль, досі домінує непрозора сис-

тема пільг і соціальних виплат, а замість реального 
соціального обслуговування населення утримується 
громіздка мережа державних і комунальних закладів 
соціального захисту та соціальних служб. Водночас, 
поряд із підтримкою найбільш соціально вразливих 
груп, система соціального захисту та соціального за-
безпечення передбачає значну кількість пільг і соці-
альних гарантій, а особливо актуальним є соціальне 
забезпечення осіб, які опинились у складних життє-
вих обставинах. Заходи соціального захисту та соці-
ального забезпечення представників окремих груп в 
окремій галузі повинне стимулюватися не через на-
дання певних пільг – засади системи соціального за-
хисту та соціального забезпечення мають бути побу-
довані на правових зобов’язаннях і взаємозв’язку за-
конодавчих актів України з міжнародними нормами. 

Україна є учасником ряду основоположних між-
народних договорів у сфері соціальних прав людини. 
У цьому аспекті серйозними проблемами залиша-
ються реалізація норм міжнародного права в націо-
нальному законодавстві та застосування положень 
ратифікованих міжнародно-правових актів як норм 
прямої дії. Проте саме від вирішення цих проблем і 
залежить повний перехід України до європейської 
моделі розвитку системи соціального захисту та со-
ціального забезпечення [1]. 

До початку російського військового вторгнен-
ня Україна вже почала вдосконалювати систему со-
ціального забезпечення: розробка окремих заходів, 
спрямованих на соціальне забезпечення певних со-
ціальних груп; система соціальних послуг, доступних 
для різних соціально вразливих категорій населення; 
орієнтація на потреби найбільш соціально вразливих 
категорій громадян; точна оцінка економічного ста-
новища та потреб своїх громадян; розподіл наявних 
бюджетних коштів, щоб задовольнити потреби в най-
кращий спосіб.

Зазначене вище дає змогу стверджувати про за-
гальне визнання стандартів соціально орієнтованої 
держави, а рівень доступності соціальних послуг для 
громадян є одним із головних показників визначення 
якості життя в країні. У такому разі, згідно з міжна-
родними стандартами, головним завданням систе-

ми соціального захисту та соціального забезпечення 
для України повинно бути пом’якшення негативного 
впливу факторів, що виникають під час здійснення 
соціальних та економічних реформ, на найбільш со-
ціально незахищені категорії населення [1]. Таким чи-
ном, основними завданнями дослідження, яке пропо-
нується, є розробка інструменту політики, що засто-
совується для регулювання рівня життя населення та 
передбачає надання послуг і матеріальних ресурсів у 
різних формах, котрі фінансуються державою щодо 
матеріальної підтримки населення в ситуації соціаль-
них ризиків.

Наукові дослідження різних аспектів соціально-
го забезпечення та соціального захисту знайшли ві-
дображення в працях таких зарубіжних і вітчизняних 
науковців, як: Боделан М. В., Іванова І. Б., Колодій- 
чук Ю. В., Копиленко О. Л., Корнещук В. В., Кривобок 
Ю. В., Мозговий Л. І., Римаренко Ю. І., Тюптя Л. Т.,  
Ханстантинов В. О., Ярошенко І. С. та інші. Автори 
розглядали функціонування системи соціального 
захисту та соціального забезпечення з точки зору 
класифікації, передбаченої чинним законодавством 
України, види та форми соціального захисту, а також 
різні категорії громадян, які мають право на це. При 
цьому значно менше уваги було приділено розподі-
лу фінансування, яке передбачене в державному та 
місцевих бюджетах, а також у державних позабю-
джетних цільових фондах, на задоволення потреб за-
значених категорій громадян і реалізацію елементів 
державної соціальної політики.

Соціальне забезпечення – це діяльність, спря-
мована на матеріальну підтримку населення в 
ситуації соціальних ризиків [2].

Соціальне забезпечення – це організаційно-
правова діяльність держави щодо матеріального за-
безпечення, соціального обслуговування, надання 
медичної та фармацевтичної допомоги за рахунок 
спеціально створених фінансових джерел особам, які 
зазнали соціального ризику, внаслідок якого втрати-
ли здоров’я та/чи засоби до існування і не можуть ма-
теріально забезпечити себе та своїх утриманців. 

Соціальне забезпечення – це складова соці-
альної політики держави, що одночасно вважається 
невід’ємним компонентом системи соціального за-
хисту та соціальної роботи [11].
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В Україні соціальне забезпечення ґрунтується 
на спеціалізованих нормах міжнародного права, зо-
крема на конвенції Міжнародної організації праці 
«Про мінімальні стандарти соціального забезпечен-
ня», яку ратифікувала наша сучасна правова дер-
жава: до сфери соціального забезпечення належить 
медична допомога; допомога в разі хвороби, безро-
біття, старості, трудового каліцтва або професійних 
захворювань, інвалідності, втрати годувальника,  
у період вагітності та при пологах, сімейна допомога. 
Відповідно до положень міжнародного права кожний 
громадянин держави має право на соціальне забез-
печення, яке поєднує в собі економічні, соціальні та 
культурні права, що гарантуються державою та вра-
ховують забезпечення людей їжею, одягом, житлом, 
медичним обслуговуванням, які необхідні для по-
дальшого збільшення показника індексу людського 
розвитку [3; 11]. 

Однією із фундаментальних основ держав-
ної системи як за кордоном, так і в Україні 
є соціальне забезпечення. Новою формою 

соціального забезпечення, яка надається окремим 
непрацездатним або малозабезпеченим громадянам 
залежно від рівня їхньої забезпеченості та можливос-
тей держави (особи, які потребують такої допомоги, 
виходячи зі стану їх нужденності: рівень доходів не 
досягає прожиткового мінімуму), є адресна соціальна 
допомога, яка представляє собою відносно нову фор-
му. Фінансування такої допомоги здійснюється за ра-
хунок бюджетів різних рівнів, що, своєю чергою, не 
зумовлюється тільки трудовою діяльністю чи спла-
тою страхових внесків [11].

Адресна соціальна допомога на сьогодні реа-
лізується через соціальну роботу, головним завдан-
ням якої є реалізація державної соціальної політики, 
сприяння щодо нормального функціонування соці-
ального середовища, підтримка соціальної стабіль-
ності в суспільстві шляхом оптимізації життєдіяль-
ності людини, а також співробітництво соціальних 
служб і соціальних установ [4]. Цей соціальний ін-
ститут поєднує державні установи, громадянські та 
приватні організації, що утворюють цілісну систему 
соціального захисту населення, а також навчальні за-
клади, які здійснюють підготовку фахівців для цієї га-
лузі, науково-дослідницькі установи тощо.

Зазначимо, що відповідно до норм цивілізова-
ного світу соціальна робота розглядається як осно-
вний напрямок соціальної політики держави. Відпо-
відно до норм українського законодавства досі зали-
шається відкритим питання щодо прийняття закону, 
який би визначав правові основи соціальної роботи. 
У світлі європейських традицій такий стан речей є 
негативним і не сприяє ефективному реформуванню 
соціальної роботи в Україні, бо головною метою со-
ціальної роботи є забезпечення гуманізму та соціаль-
ної справедливості шляхом активізації та підтрим-

ки найменш захищених груп і членів суспільства та 
протидії факторам соціального виключення. Завдяки 
цьому соціальна робота є інструментом реалізації со-
ціальної політики, яка повинна здійснюватися через 
соціальні механізми впливу на суспільство: діагнос-
тика, корекція, педагогіка, профілактика, реабілітація 
тощо. Ще одним відкритим питанням залишається 
розробка концептуальних основ моделі соціальної 
роботи в Україні. 

На думку В. О. Ханстантинова, в умовах сього-
дення як основні теоретичні моделі соціальної робо-
ти виділяють такі: 

1. Соціально-орієнтовану модель, яка базується 
на допомозі з боку держави, профспілок, орга-
нів соціального захисту в забезпеченні права 
на працю, відпочинок, медичне обслуговуван-
ня, матеріальну підтримку в разі безробіття 
тощо. Цей підхід є основою практичної соці-
альної роботи західноєвропейських країн.

2. Психологічно орієнтовану модель, яка засно-
вана на оптимізації власних зусиль клієнтів 
у подоланні кризової ситуації. Модель зо-
середжується в напрямку самоактуалізації 
особистості Вона базується на положеннях 
гуманістичної психології, а саме, на тому, що 
найбільш цінним для людини є те, чого вона 
досягла за допомогою власних зусиль. Такий 
підхід впроваджений насамперед соціальни-
ми службами США [7]. 

На думку вченої Ю. В. Кривобок, метою дер-
жавної соціальної політики є сприяння адаптованос-
ті індивіда в соціумі. Слід погодитись із зазначеною 
думкою, бо організаційні засади соціальної роботи 
є ефективними при комплексному використанні те-
оретичних підходів і технологій, які мають інтегра-
тивно-комплексний характер із застосуванням ме-
тодологічних засад психології, соціології, правознав-
ства, економіки та інших наук [8].

Цілісність і послідовність соціальної роботи в 
Україні можна забезпечити за допомогою ак-
тивного впровадження вуличної соціальної 

роботи. В Україні та закордоном існує кілька підходів 
до розуміння сутності вуличної соціальної роботи.

Вуличну соціальну роботу розглядаємо як про-
фесійну діяльність, спрямовану на подолання осо-
бистісних і соціальних труднощів шляхом їх вста-
новлення та підтримки соціальних служб за рахунок 
захисту, корекції та реабілітації на вулиці. 

Відповідно до зарубіжного досвіду мобільна (ву-
лична) соціальна робота розглядається як метод, що 
полягає в наданні соціальними службами послуг своїм 
клієнтам на вулиці; або як робота, що здійснюється в 
конкретних місцях проживання безпритульних [5].

Аналіз відповідних теоретичних поглядів до-
зволяє визначити соціальну роботу як спосіб вста-
новлення та підтримки контактів між фахівцями со-
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ціальних служб і цільовою групою, потенційно заці-
кавленою в послугах, що надаються, або як соціальна 
діяльність на місцях, спрямована на задоволення по-
треб громадян у «нежитлових приміщеннях» [4].

З 1940 р. вулична соціальна робота проводи-
лася майже в усіх західноєвропейських країнах, Аф-
риці, Азії, Латинській Америці та Австралії. Так, на-
приклад, у Великій Британії така робота мала назву 
«Detached Youth work» або «Outreach Youth work»,  
у Нідерландах – «Street Corner Work», у Швейцарії –  
«Gassenarbeit» або «Mobile Jugendarbeit», у Франції 
йшлося про «Travailleursde la Rue», а в Австрії та Ні-
меччині – як про «вуличну соціальну роботу», так і 
про мобільну роботу з молоддю. З 1991 р. вулична со-
ціальна робота проводиться також у східноєвропей-
ських країнах [13]. 

Французький досвід вуличної соціальної робо-
ти спрямований на соціальну допомогу та підтримку 
громадян з метою підвищення їх соціального благо-
устрою, розвитку та поновлення соціальних навичок 
і передбачає їх профілактику та реабілітацію в інтер-
есах суспільства. Саме тому клієнтами такої роботи 
є пересічні громадяни, що мешкають на закріпленій 
до вуличного соціального працівника території. Про-
тилежним випадком є вулична соціальна робота в 
Німеччині, клієнтами якої вважаються громадяни, 
які потребують соціальної допомоги, але не бажають 
або з певних причин не можуть її отримати: безхат-
ченки, наркозалежні особи, а також підлітки, які весь 
вільний час перебувають на вулиці. Також необхідно 
зауважити, що клієнтами вуличної соціальної роботи 
в США є соціально-уражені громадяни: безхатчен-
ки, представники секс-індустрії та сексменшин, спо-
живачі наркотичних речовин та алкоголю, мешканці 
«чорних кварталів» і мігранти, які постійно стражда-
ють від різних видів насилля [4]. 

Виходячи із вищезазначеного та практичного 
досвіду представників вуличної соціальної ро-
боти в різних закордонних країнах було сфор-

мовано основні вимоги до працівників, які будуть 
здійснювати соціальну роботу в Україні. Насамперед, 
як зазначають представники французької школи, це 
стосується освіти: наявність свідоцтва про закінчен-
ня коледжу із соціальної роботи або здобуття сту-
пеня бакалавра із соціальної роботи. Представники 
Німеччини та США пропонують бути фахівцем із со-
ціальної роботи, яка буде зумовлена насамперед кате-
горіями клієнтів вуличної соціальної роботи, з якими 
він працює. Крім того, фахівець із вуличної соціальної 
роботи повинен вміти встановлювати довірливі від-
носини з кризовими категоріями громадян, зокрема 
з тими, хто тривалий час перебуває на вулиці та по-
требує соціальної допомоги, наприклад, громадяна-
ми України, які на даний час знаходяться у важких 
умовах з огляду на бойові дії.

Необхідно залучати громадськість до вирішен-
ня соціальних проблем не тільки людей, які опини-

лись у складних життєвих обставинах, але і клієнтів, 
які потребують консультування з важливих для них 
питань за умов анонімності та конфіденційності. Та-
кож фахівець з вуличної соціальної роботи повинен 
володіти інформацією щодо питань, які стосуються 
переадресування клієнтів до інших інститутів соці-
альної допомоги; здійснювати діагностику соціаль-
ної ситуації окремих категорій клієнтів, проводити 
профілактичну роботу з попередження правопору-
шень і злочинів; надавати окремі соціальні послуги 
тощо. Соціальний працівник повинен мати можли-
вості встановлення інформаційного та особистісного 
контакту зі значною кількістю людей для здійснен-
ня соціальної допомоги на території клієнта, в умо-
вах близького для нього середовища, зв’язуватись з 
різними державними органами, що роблять запити 
щодо працевлаштування громадян, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, створювати умови 
для подолання кризової ситуації [4]. 

Таким чином, у воєнних умовах вулична со-
ціальна робота має реалізовуватися в межах 
певної соціальної інфраструктури, яка буде 

являти собою певну сукупність органів, благодійних 
організацій, державних і недержавних установ, за-
безпечуватись матеріальною та нормативно-законо-
давчою базою для подальшого задоволення потреб 
громадян і захисту їх соціальних прав у кризових для 
них умовах. Саме тому її головними напрямами на 
даному етапі повинні бути: 
 сприяння створенню обстановки психологіч-

ного комфорту та безпеки людей на окремій 
території; 

 надання допомоги громадянам, які опинили-
ся в складних життєвих обставинах, зокрема 
у зв’язку із вимушеною міграцією; 

 залучення різноманітних державних і недер-
жавних організацій до вирішення зазначених 
проблем; 

 вирішення потенційних і назрілих конфліктів; 
 надання психологічної, психокорекційної та ін-

шої допомоги для усунення кризової ситуації; 
 взаємодія з фахівцями різних соціальних 

служб [4].
Проведений аналіз специфіки вуличної соціаль-

ної роботи та її базових принципів дозволяє дійти 
висновку, що така робота є нормою в більшості роз-
винених країн світу. У нашій країні така робота є поки 
експериментальною та здійснюється на базі притул-
ків і соціальних служб, що спеціалізуються насампе-
ред на роботі з неповнолітніми, ВІЛ-інфікованими та 
наркозалежними клієнтами. Маємо констатувати, що 
вулична соціальна робота в Україні не є усталеною, 
інституалізованою практикою [4; 7; 8].

Як сподіваються консультанти, результати про-
веденого дослідження повинні підняти на якісно но-
вий рівень суспільну дискусію щодо проблем діючої 
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в Україні системи соціального захисту та соціального 
забезпечення, а також необхідності її якнайшвидшо-
го реформування, оскільки в сьогоднішньому вигляді 
ця система – непосильний тягар для нашої держави. 
Необхідно розробити систему державних стандартів 
соціальних послуг і класифікатор соціальних послуг. 
Це дозволить урядові чітко визначати основні скла-
дові кожної соціальної послуги та розраховувати її 
вартість. Найбільш доцільно розраховувати обсяг 
видатків на сферу соціального захисту та соціального 
забезпечення, виходячи з вартості соціальних послуг 
і кількості осіб, що їх отримують [1; 7–13].

Потрібно інтегрувати підхід, за яким розраху-
нок потреби у фінансуванні соціальних послуг здій-
снювався б за окремими категоріями (групами) отри-
мувачів та переліком соціальних послуг, які можуть 
бути надані їм згідно з державними стандартами со-
ціальних послуг. Суттєвого вдосконалення потребує 
система міжбюджетних трансфертів на фінансування 
видатків у сфері соціального захисту та соціального 
забезпечення – більшу частку бюджетного фінансу-
вання слід спрямувати на надання соціальних послуг 
у громадах, а не на утримання громіздкої системи 
бюджетних установ стаціонарного типу, як це відбу-
вається зараз [1].

У межах даного дослідження можна зробити ви-
сновок щодо непрозорості та несистемності 
чинного законодавства у сфері соціального 

захисту, вуличної соціальної роботи та соціального 
забезпечення в цілому. Адже соціальне забезпечен-
ня повинно гарантувати повне охоплення всіх видів 
і форм соціального захисту, які сьогодні передбаче-
ні чинним законодавством України. Саме тому в по-
дальшому необхідно вивчити основні характеристи-
ки, особливості та недоліки функціонування діючої в 
Україні системи соціального захисту та соціального 
забезпечення, а також підготувати загальні рекомен-
дації щодо можливих напрямів удосконалення вулич-
ної соціальної роботи, яку необхідно буде здійснюва-
ти у воєнних умовах, а в подальшому – і в мирний час. 
Також необхідно виявити всі категорії пільговиків та 
одержувачів різноманітних соціальних виплат і соці-
альних послуг – для того, щоб максимально широко 
та комплексно підійти до поставленого завдання .

Під час здійснення та вдосконалення реформи 
діючої системи соціального захисту та соціального 
забезпечення необхідно врахувати надання допомоги 
за категоріями видатків, які будуть гарантувати со-
ціальне забезпечення та статус захищеності, а також 
будуть пов’язані із реалізацією соціальних гарантій, 
які безпосередньо випливають із конституційних і 
міжнародно-правових зобов’язань України. 

Становлення нової системи соціальних послуг, 
які будуть надаватись у вигляді вуличної соціальної 
роботи, повинне супроводжуватися заходами з боку 
держави, спрямованими на розвиток ринку соціаль-

них послуг, зокрема запровадженням системи дер-
жавного замовлення на соціальні послуги та соціаль-
ного контактування як державних, так і недержавних 
надавачів таких послуг.                    
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Ушакова Н. Г., Шевченко К. Г. Україна в процесах міжнародної трудової міграції

Метою статті є дослідження сучасних міграційних викликів для України та проблем рееміграції українців у післявоєнний період. Процеси гло-
балізації та інтеграції світової економіки посприяли зростанню динамічності міжнародного руху робочої сили. Міжнародна трудова міграція 
допомагає долати культурні, етнічні та традиційні кордони, але, водночас, створює ризики для розвитку економік країн-реципієнтів. В історії 
розвитку міграційних процесів в Україні у ХХ ст. і в сьогоденні можна виділити шість етапів зовнішньої міграції робочої сили. Сучасний період 
включає дві хвилі вимушеної міграції: внаслідок отримання безвізового режиму з ЄС і російського вторгнення в Україну (2014 і 2022 рр.), а також 
хвилю зниження чисельності трудових мігрантів унаслідок пандемічних обмежень протягом 2020–2021 рр. Проблема трудової міграції існувала 
в Україні ще до початку повномасштабного російського вторгнення через неврегульоване та недосконале законодавство, низький рівень оплати 
праці, відсутність політики рееміграції українських робітників. Зростання зовнішньої трудової міграції українців може призвести до відтоку ро-
бочої сили, що особливо ризиковано в умовах демографічної кризи. Вищий рівень заробітної плати в європейських країнах створює ризик втрати 
українцями бажання працювати в Україні. Це стосується як отримувачів грошових переказів на нашій території, так і тих, хто вирішив наза-
вжди змінити країну проживання, що може стати перешкодою повоєнного відновлення вітчизняної економіки. Тому вже зараз, навіть в умовах 
вій ни, керівництво країни має розпочинати впровадження заходів з рееміграції української робочої сили. Імплементація досвіду інших країн у схо-
жих ситуаціях у повному обсязі є недоцільною через застарілість підходів, інше місцезнаходження, поведінку влади, репутацію вимушених мігран-
тів тощо. Україна має розробити власну рееміграційну політику із залученням європейських країн, міжнародних організацій і власних мігрантів.
Ключові слова: міжнародна трудова міграція, нелегальна міграція, пандемія COVID-19, воєнний стан, рееміграційна політика.
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