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ШАНОВНІ ГОСТІ, КОЛЕГИ, УЧАСНИКИ!

Радий вітати Вас на міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів 
та молодих вчених «Шевченківська весна ‒ 2022: публічне управління та державна служба», 
дякую за увагу та участь.  

Всі ми розуміємо, яку велику роль відіграє освіта, особливо вища, в період тих змін та 
тенденцій, що відбуваються в Україні та світі, а особливо в цей складний час, що переживає 
наша країна. 

Оновлення організаційно-економічних механізмів на усіх рівнях системи освіти забезпе-
чить їй належну відповідність перспективним тенденціям економічного розвитку. В зв’язку з 
необхідністю підтримання високого наукового потенціалу необхідним є залучення до наукових 
досліджень молодих науковців у сфері публічного управління та державної служби. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка з першого дня свого іс-
нування завжди був флагманом як наукових досліджень, так і осередком розповсюдження 
цих наукових знань серед талановитої молоді нашої держави, якій належить майбутнє нашої 
держави.

Впевнений, що ця конференція стане ще одним науковим внеском у розвиток публічного 
управління та адміністрування. Переконаний, що започатковані традиційно щорічні конферен-
ції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка будуть й надалі сприяти 
обміну досвідом між студентами, аспірантами, молодими вченими різних регіонів країни у 
сфері підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Вважаю, що головною метою ХХ-ї наукової конференції «Шевченківська весна» є обмін 
досвідом та інноваційними знаннями в сфері публічного управління та державної служби се-
ред молодих науковців. Накопичення досвіду стане в майбутньому корисним для подальших 
науково-дослідних робіт у галузі. Тематика конференції стосується проблемних аспектів, що 
зачіпають цілий ряд таких питань, як державне управління, публічна політика, регіональний 
розвиток, глобальна та національна безпека тощо.

Проведення цього заходу у непростих умовах, пов’язаних із воєнними діями, є важли-
вою подією, оскільки зробить великий внесок в процес розповсюдження знань про наукові 
дослідження, що проводяться на базі Навчально-наукового інституту публічного управління та 
державної служби, що створить стимул для подальшої результативної роботи. 

Бажаю всім учасникам міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів 
та молодих вчених конструктивного діалогу, успішної та плідної роботи на користь України!

З повагою
Володимир БУГРОВ
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Щиро вітаю вас з початком роботи міжнародної науково-практичної конференції студен-
тів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна ‒ 2022: публічне управління та дер-
жавна служба». Дякую за виявлену увагу та інтерес до нашої конференції, це свого роду тради-
ційний науковий форум, який збирає студентів, аспірантів та молодих науковців. Цей формат 
дасть змогу об’єднати студентів та аспірантів із різних регіонів України та сприятиме обміну 
ідеями та думками серед молодих вчених.

Конференція проводиться в непростих умовах: в умовах воєнного стану, коли сфера осві-
ти опинилася перед викликами, що жодного разу не поставали в сучасній Україні. Цей захід 
покликаний об’єднати погляди молоді у сфері публічного управління та державної служби, а 
цінність полягає в тому, що молоді науковці зможуть відобразити її відношення до тих викли-
ків і змін, що відбуваються зараз в нашій країні та світі.

На сьогодні цілком очевидно, що розвиток нашої країни неможливий без суттєвого про-
риву вперед у освіті, перш за все, вищій, зважаючи на складну політичну ситуацію, в якій 
опинилася наша держава. 

Головним завданням в цей час залишається не втратити набутий науковий потенціал, 
зберегти все найкраще в українській освіті, не допустити зниження якості підготовки фахівців 
у сфері публічного управління та адміністрування. Саме нові знання та ідеї мають бути тим 
фундаментом, що буде покладений в основу модернізації вищої школи управлінця.

Залучення студентства до наукових досліджень є одним з пріоритетних напрямів сучас-
ної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодення уні-
верситету посилюється проведенням на належному методологічному рівні фундаментальних 
та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем сучасної державно-управлінської 
розбудови України. Зокрема це проблеми пов’язані з розвитком громадянського суспільства, 
демократії, реальним забезпеченням прав та свобод людини і громадянина, здійсненням ре-
форм, збереженням суверенітету та територіальної цілісності країни.

Тому й проблематика нашої конференції не втрачає актуальності. У наукових доповідях 
учасників розглядаються питання державного управління, публічної політики, регіональної 
політики, парламентаризму та проблеми  глобальної та національної безпеки, що наразі є до-
сить актуальним.

Переконана, що професіоналізм, знання, досвід і високі людські якості наших молодих 
дослідників, потужний науковий, освітній та технологічний потенціал країни дають усі мож-
ливості ефективно модернізувати вітчизняну систему публічного управління й вивести Укра-
їнську державу на найвищий європейський рівень.

У досягненні цієї мети велике значення має обмін досвідом. Тому висловлюю особливу 
подяку організаторам та учасникам конференції за надану можливість поспілкуватися з коле-
гами та збагатитися новими знаннями у сфері публічного управління.

Бажаю всім учасникам міжнародної науково-практичної конференції плідної роботи 
та нових творчих здобутків, а результати нашої спільної праці стануть вагомим внеском у 
розв’язання актуальних наукових проблем у сфері публічного управління та адміністрування.

Творчих успіхів, здоров’я, миру та добра!

Ганна ТОЛСТАНОВА,
проректор з наукової роботи 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ТА ГОСТІ!

Щиро вітаю з відкриттям міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіран-
тів та молодих вчених «Шевченківська весна ‒ 2022: публічне управління та державна служба». 

Насамперед хочу висловити подяку всім, хто знайшов можливість взяти участь у роботі 
нашого наукового форуму, щоб обговорити нагальні управлінські проблеми та виробити кон-
кретні рекомендації щодо їх розв’язання. Ідеї управлінського державотворення, оновлення ін-
ститутів публічної влади, громадянського суспільства, здійснення політичних та економічних 
перетворень є головними орієнтирами сучасного розвитку України.

В умовах воєнного стану перед Україною гостро постають питання збереження суверені-
тету та територіальної цілісності країни, помножені на проблеми збереження нації та людського 
капіталу, що і становлять основні виклики сучасній системі державного управління та публіч-
ної влади. В таких умовах конче необхідно зберегти потенціал громадянського суспільства і не 
втратити головну мету будь-якої демократичної держави: безпеку і добробут власних громадян.

Процес інтеграції освіти та науки – це тенденція, яка поступово охоплює всі країни світу, у 
тому числі й Україну. Важливо усвідомити, що підготовка висококваліфікованих спеціалістів –  
завдання не окремого навчального закладу, а всієї освітньої системи. Саме тому конференція 
«Шевченківська весна ‒ 2022: публічне управління та державна служба», що проводиться, по-
кликана об’єднувати студентство, аспірантів й молодих вчених навколо спільної справи, тим 
самим формуючи поле для обміну думками, знаннями та взаємної співпраці. Сучасний науко-
во-технічний прогрес привів до суттєвих змін у науці та освіті, що пов’язано з якісно новим 
рівнем взаємодії цих найважливіших сфер життєдіяльності суспільства.

В Україні відбуваються зміни в економічному та суспільно-політичному житті, які вима-
гають адекватного відображення в управлінській реальності, розроблення ефективного меха-
нізму регулювання суспільних відносин у сфері публічного управління та державної служби.

Актуальність конференції не викликає сумнівів, оскільки на ній будуть розглянуті пи-
тання, що викликають інтерес щодо актуальних проблем теорії та практики публічного управ-
ління та адміністрування як в Україні, так і у світі загалом. Також цікавим буде обговорення 
проблемних питань в сфері глобальної та національної безпеки, публічної політики, парла-
ментаризму, регіональної політики, місцевого самоврядування тощо.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка є беззаперечним лідером у 
наданні освітніх послуг, а наукова діяльність університету визнається у всьому світі, про що 
свідчить успішна популяризація цих досліджень. Конференція дасть змогу створити ефектив-
ну комунікацію студентів, аспірантів та молодих науковців для пошуку спільних ефективних 
підходів до вирішення актуальних проблем та впровадження їхніх результатів у практику пуб-
лічного управління та адміністрування.

Маю надію, що ця конференція стане вагомим внеском у розвиток пріоритетної для 
України сфери публічного управління та адміністрування, підвищення якості наукових дослі-
джень у цій сфері, формування широкого світогляду здобувачів освіти відповідно до сучасних 
тенденцій розвитку та утвердження загальнолюдських цінностей.

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, творчої результативної дискусії, ак-
тивності, оптимізму. Сподіваюся на створення сприятливих умов для конструктивного діа-
логу та обміну думками між молодими вченими. Впевнена, що результати конференції будуть 
корисними всім учасникам цього заходу, а запропоновані рекомендації знайдуть своє застосу-
вання в подальшій практичній діяльності кожного із них. 

Всім миру, міцного здоров’я, благополуччя та нових наукових здобутків!

Лариса КОМАХА,   
в.о. директора Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Проведення наукового заходу –  міжнародної науково-практичної конференції «ШЕВ-
ЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА ‒ 2022: ПУБЛІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» –  
у драматичний період, коли активні громадяни-патріоти (а це фактично все українство) проти-
стоять окупантові в боротьбі за незалежність України є актуальним заходом, що не викликає 
сумнівів.

Можемо стверджувати, що суспільство, представлене, зокрема, студентством, молодими 
та більш досвідченими науковцями країни продовжує активно працювати в науковій і дослід-
ницькій сфері з урахуванням актуальних проблем функціонування держави. А це – найкращий 
показник впевненості суспільства в перемозі над ворогом, орієнтованості на мирний час, що 
вимагатиме принципово нових уявлень про владу, еліту, народовладдя.

Об’єктивно, спеціальної уваги в цьому форматі потребує проблематика парламента-
ризму як особлива система організації влади у державі, місією якої є забезпечення, через за-
конодавчу, контролюючу, представницьку й інші функції, реалізації інтересів і потреб людини, 
громадянина та суспільства в цілому.

Попри критичні зауваження щодо діяльності урядових кіл (адміністрацій), представ-
ницьких органів влади в той період, який ми на сьогодні називаємо «довоєнним», структу-
ри влади – від Президента України, Парламенту України (в абсолютній більшості депутатів), 
представників адміністрацій і виконавчих органів влади на місцях – виявили надзвичайний 
потенціал державної діяльності, спрямований на організацію захисту країни, підтримки ЗСУ 
та цивільного населення відповідно до вимог воєнного часу. 

Верховна Рада України стала надійною опорою Президента України як глави держави 
в розробці й ухваленні законів, необхідних для реалізації державної політики, в ухваленні рі-
шень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності органів влади  у воєнний час. 

Ця війна на практиці підтвердила не лише силу Українського народу та Української ар-
мії, але й підкреслила силу й ефективність вітчизняних політичних інститутів, передусім 
Українського парламенту.

У неймовірно складних умовах Український парламент миттєво сформував неформальну 
«оборонну коаліцію» парламентських фракцій та урядовців. Вищий законодавчий орган кра-
їни, попри реальну небезпеку, залишився працювати у столиці та у режимі 24/7 продовжив 
ухвалювати необхідні для країни закони – оборонні, економічні, соціальні. Причому робив 
це конституційною більшістю. 

Народні депутати України проявили себе у цей час і як законодавці, і  як волонтери, і як 
тероборонівці. Вони – справжня еліта України, яка демонструє стійкість до викликів часу, 
спроможність до реального лідерства як на рівні влади, так і людських відносин.

Серед багатьох народних депутатів України є й наші аспіранти та студенти, випускники 
нашого Інституту, зокрема кафедри парламентаризму, які  і сьогодні, незважаючи на вико-
нання щоденних складних завдань, долучаються до навчального процесу та наукових до-
сліджень. 

На нашій кафедрі у цілому підготовлено понад 1000 магістрів, серед яких – 40 народних 
депутатів України та їхніх помічників-консультантів; 55 аспірантів, серед яких – 8 народних 
депутатів України нинішнього скликання. 

На кафедрі створена єдина в Україні Наукова школа вітчизняного парламентаризму, 
яка об’єднала велику плеяду вітчизняних науковців і здобувачів вищої освіти та спрямовує 
нау кові дослідження молодих науковців на вирішення проблем становлення, функціонуван-
ня та розвитку Українського парламенту, визнання його особливої ролі у парламентсько-пре-
зидентській формі правління.

Якщо у  мирний час дослідження були спрямовані, в основному, на розвиток ідей народ-
ного представництва та представницької демократії; фракційного структурування парламенту, 
стабільного та якісного його функціонування; політичного лідерства, то нині ми отримали до-
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датковий імпульс до нових досліджень. Вони мають бути більше спрямовані на дослідження 
аксіологічного й компетентнісного характеру, національної визначеності, парламентського лі-
дерства, діалогу в парламенті та публічному  управлінні в цілому.

Сучасні виклики, пов’язані з війною на території нашої Вітчизни, мають знайти своє 
відображення у нових наукових дослідженнях, які сприятимуть розвитку Українського парла-
менту як повноправного суб’єкта публічного управління, який відповідатиме критеріям демо-
кратичних парламентів світу. 

Але для цього молодим дослідникам необхідно «відірватися» від так званого «мислення 
пересічного громадянина» та піднятися  на зовсім інший, вищий, новий рівень теоретичного 
осмислення сучасних проблем і значущості парламентаризму в ці трагічні часи. 

Ми сподіваємося, що молоді науковці разом із викладачами нашої кафедри, серед яких 
є досвідчені парламентарі різних скликань Верховної Ради України, які на різних історичних 
етапах становлення незалежності нашої держави відстоювали суверенітет, Конституцію Украї-
ни, демократію, зможуть успішно вирішити питання, що потребують нового наукового осмис-
лення. 

Частина з них буде розглянута вже сьогодні на секції парламентаризму з урахуванням 
заявлених доповідей.  

Кафедра парламентаризму працює над подальшою професіоналізацією всіх учасників 
парламентської діяльності та формуванням національної парламентської еліти. 

Бажаю учасникам конференції плідної роботи. Впевнена, що вона матиме творчий ха-
рактер і стане значущою подією в житті нашого Інституту ПУДС й усього КНУ імені Тараса 
Шевченка.  

Валентина ГОШОВСЬКА,  
доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри  парламентаризму,  
заслужений працівник народної освіти України, 

 фундатор і керівник Наукової школи 
вітчизняного парламентаризму
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ШАНОВНІ ОРГАНІЗАТОРИ ТА УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Традиція проводити подібну конференцію прийшла з філософського факультету, який є 
найстарішим в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Сьогодні, в умовах трансформації українського суспільства та побудови нової системи 
публічного управління, подібного роду конференція за участю студентів, аспірантів та моло-
дих вчених дає змогу максимально залучити молодь до вирішення актуальних проблем, які 
стоять як перед нашою державою, так і перед міжнародною спільнотою, через дослідження, 
аналіз та пропозиції своїх власних ідей і поглядів на ті події, які відбуваються в нашій країні і 
світі.

Такий вид роботи дозволяє зацікавити молодь не лише освітньою, але й науковою діяль-
ністю, що є надзвичайно важливим при формуванні системи публічного управління в Україні. 

Тематика конференції є надзвичайно актуальною, адже її метою є обмін досвідом та ре-
зультатами наукових досліджень з важливих проблем державного управління, публічної полі-
тики, глобальної та національної безпеки, парламентаризму та регіональної політики. 

Конференція також дає змогу залучити молодь до питань державного характеру та ак-
туальних проблем сьогодення, а також допомогти розкрити свої можливості у науковій сфері. 

Незважаючи на воєнний стан, в якому зараз знаходиться наша країна, проведення цієї 
конференції є дуже знаковим, оскільки саме ті події, які відбуваються в Україні, стали точкою 
неповернення в її цивілізованому розвитку, а нинішні дослідження молодих науковців можуть 
бути покладені в основу майбутнього розвитку нашої держави.

Одночасно ми є свідками зародження нового світового порядку, в архітектурі якого буде 
жити світ у найближчі десятиліття, зокрема і Україна.

Зважаючи на усі події, наше завдання під час роботи в тематичних секціях максимально 
сприяти поглибленню діалогу між представниками молодіжної наукової спільноти та обміну 
досвідом в галузі публічного управління та адміністрування, безпекового, науково-технічного, 
інформаційного співробітництва, що підвищить мобілізацію зусиль у досягненні поставленої 
мети. 

Гарної, цікавої та плідної роботи!

Григорій СИТНИК,  
завідувач кафедри глобальної та національної безпеки 

Навчально-наукового інституту публічного управління
та державної служби Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!  
ШАНОВНІ КОЛЕГИ АСПІРАНТИ!

Вкотре беру участь в міжнародній науково-практичній конференції «Шевченківська вес-
на» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Вперше – як студент юри-
дичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вдруге – 
як магістрант НАДУ при Президентові України, і сьогодні – як аспірант Навчально-наукового 
інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Кожного разу, готуючи тези доповіді, я відчуваю відповідальність та 
гордість за можливість долучитися до високого рівня наукового обговорення.

Переконана, що результати наукових досліджень повинні приносити користь суспільству.
Для апробації результатів власного дисертаційного дослідження «Діяльність громад-

ських організацій в процесі формування та реалізації екологічної політики Європейського 
Союзу: досвід для України» мною був підготовлений грантовий проєкт «Молодь Приазов’я 
обирає чисті водойми», який отримав фінансування від міжнародної благодійної організації 
ACTED в розмірі 10 тис. дол. Проєкт є багатогранним і вміщує різні інструменти публічної 
політики. Фактично пророблена робота є прикладом як локальна громадська організація, ке-
руючись добре розробленим планом, за підтримки міжнародної організації та в партнерстві з 
Приазовським національним природним парком істотно підвищує ефективність залученості 
школярів, молоді, органів місцевого самоврядування, наукових інституцій, бізнесу в форму-
ванні та реалізації екологічної політики на місцях. Деталі проєкту ви можете дізнатися з тез 
доповіді, які я презентую на секційному засіданні. 

Я заохочую кожного з аспірантів: результати дисертаційних досліджень оформлювати в 
грантові заявки, отримувати фінансування та впроваджувати реальні проєкти для отримання 
суспільством користі від теорії.

Робіть як я! Робіть краще за мене! 

З повагою
Віра ПОРЄВА,  

аспірантка 3-го року навчання 
Навчально-наукового інституту

публічного управління та державної служби
Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! 

У сьогоднішній час боротьби, протистояння за незалежність України кожен з нас на  
своєму полі боротьби. Важливо перебувати не лише в безпечному місці, а і намагатись розпо-
діляти навантаження. За класичною дієвою порадою психологів варто повертатись до звичних 
справ, які приносять задоволення. В нашому випадку – це наукова робота. 

Серед безлічі ефірних питань, чи доцільно в умовах воєнного часу приділяти увагу на-
уковому вектору. Так! Потрібно! 

Саме перед освітянами, науковцями стоїть завдання формування нового світогляду, цін-
ностей, нової генерації суспільства. Надважливо формувати наукову, свідому еліту України. 

Ми, молоді науковці, дякуємо керівництву Університету за організацію навчання на ви-
сокому рівні, за індивідуальний підхід до кожного аспіранта, за  міцне переконання в необхід-
ності продовження освітнього процесу в складних умовах. 

Все буде Україна! 

Марія СУРЖИК,  
аспірантка кафедри публічної  політики  

Навчально-наукового інституту 
публічного управління та державної служби 

Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES 
IN A TERRITORIAL COMMUNITY
The transformations that are taking place in the social sphere have become the focus of many 
scholars, journalists and public figures in the coming years. In addition, the Ministry of Social 
Policy, district and regional administrations systematically issue explanations and instructions 
on obtaining social services in transition. However, the dynamism of research processes 
provokes the consideration of many unexplored issues that require further disclosure. So 
today, the basic legal act that regulates the process of providing social services in Ukraine, 
adopted in a new version in 2020, the Law of Ukraine «On Social Services» №2671-VIII.
To consider the directions of concentration of social services, in our work we propose to study 
the etymology of the category of social services. Because, according to the Law of Ukraine «On 
Social Services», social services are measures aimed at preventing difficult life circumstances, 
overcoming them or reducing the negative consequences of such circumstances for those 
affected.
Keywords: social services, territorial community, state.

Перетворення, які відбуваються у соціальній сфері найближчими роками стали фокусом 
розгляду багатьох науковців, журналістів та громадських діячів. Окрім того, Міністерством 
соціальної політики, районними та обласними адміністраціями на систематичній основі 
випускаються роз’яснення та інструкції щодо отримання тих чи інших соціальних послуг у 
перехідних умовах [5; 6]. Проте, динамічність процесів у сфері дослідження провокує утворення 
недосліджених питань, які потребують додаткового розкриття. Базовим нормативно-правовим 
актом, який регулюється процес надання соціальних послуг в Україні виступає прийнятий у 
новій редакції у 2020 році Закон України «Про соціальні послуги» №2671-VIII. Окрім того, 
до законодавчих актів, за допомогою яких визначається діяльність сфери соціальних послуг 
відносять (рис. 1).

Отже, на рис. 1 можемо наочно дослідити структуру законодавства щодо регулювання 
соціальних послуг. Проте, даний перелік не є вичерпним і може бути значно розширений шля-
хом включення до нього Законів України, Постанов Кабінету міністрів України, Указів Пре-
зидента України, наказів Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, 
Міністерства внутрішніх справ, які регулюють процес надання соціальних послуг у розрізі 
різних напрямків. 

Перш ніж розглянути напрямки зосередження соціальних послуг, пропонуємо дослідити 
етимологію категорії соціальна послуга. Таким чином, відповідно до Закону України 
«Про соціальні послуги», під соціальними послугами, розуміються заходи, спрямовані на 
попередження складних життєвих обставин, їх подолання або зменшення негативних наслідків 
таких обставин для осіб, на яких вони впливають. 

Поруч із цим, ст. 16 Закону також визначається перелік базових соціальних послуг, до яких 
відносять: денний догляд та догляд вдома; проживання із підтримкою; соціальна адаптація, 
інтеграція та реінтеграція; забезпечення притулком; ургентне втручання; консультування та 
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соціальний супровід; представництво інтересів та посередництво; соціальна профілактика; 
догляд та виховання дітей в наближених до сімейних умовах; забезпечення перекладу за 
допомогою мовою жестів та супровід на час інклюзивної освіти,  тощо.

Рис. 1. Структура законодавства у сфері регулювання соціальних послуг
Джерело: розроблено автором на основі [8; 2]. 

Протягом тривалого часу, науковці одноголосно стверджують про інтенсифікацію 
проблем значної диспропорції у рівні та якості життя населення України. Зокрема, це 
пов’язано із поширенням зовнішніх та внутрішніх міграцій, які провокують переміщення 
висококваліфікованих трудових ресурсів із регіонів у центри, що ще більше провокує 
загострення соціальних, екологічних та економічних проблем у віддалених регіонах. Поруч 
із цим, активний етап територіальної реформи, який супроводжується оптимізацією кількості 
районів в Україні шляхом утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), супроводжу-
ється й передачею повноважень з надання соціальних послуг з державного на місцевий рі-
вень. Щоб забезпечити повноту надання соціальних послуг у громадах повинні бути ство-
рені відповідні структурні підрозділи Територіальних центрів соціального обслуговування. 
Відповідно до закону, кожна об’єднана територіальна громада повинна забезпечити надання 
в обов’язковому порядку базових послуг. При цьому, кожна послуга повинна відповідати 
певним соціальним стандартам, затвердженим Міністерством соціальної політики України. 

Відповідно до нової редакції Закону України «Про соціальні послуги» повноваження, 
які передаються на регіональний рівень являються власними повноваженнями громади, для 
реалізації яких у її структурі повинен бути створений відповідний підрозділ. Про визначні 
результати поширення мережі надавачів соціальних послуг говорити ще рано, проте є позитивні 
зрушення. Зокрема, одним із досягнень є поява в режимі тестування на сайт профільного 
міністерства інформаційної панелі, де наведені основні статистичні дані щодо захисту прав 
дитини і надання соціальних послу у громадах. 

На практиці, у кожному регіоні функціонують Територіальні центри соціального 
обслуговування, які ще по іншому називають надавачами соціальних послуг. При цьому до 
їх переліку можуть бути включені представники як державного, так і недержавного секторів 
[5; 6]. В умовах неможливості відкриття відповідних центрів надання соціальних послуг у 
віддалених місцях, вони можуть надаватись і в непрофільних установах. Наприклад у центрах 

 

Міжнародні акти
• Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
• Європейська соціальна хартія (у переглянутій редакції)
• Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми
• Принципи ООН по відношенню до людей похилого віку,тощо.

Внутрішнє загальне законодавство України
• Сімейний та Цивільний кодекси.
• Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
• Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».
• Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
• Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».
• Постанова Кабінету Міністрів України 01.06.2020 № 586 «Деякі питання захисту дітей в 
умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби, COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2»
• Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 585 «Про забезпечення соціального 
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» (Порядок забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах).
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зайнятості, медичних закладах, освітніх, культурних, тощо. Незалежно від форми власності, 
всі надавачі працюють в однакових умовах. Це гарантується вітчизняним законодавством про 
надання соціальних  послуг. 

Підсумовуючи проведене дослідження, можемо побачити, що в даний час сфера надання 
соціальних послуг зазнає значних перетворень. В першу чергу це пов’язується із загальною 
політикою децентралізації влади в країні, а також із територіальною реформою. Таким чином, 
закономірно виникає необхідність збереження можливості своєчасного та безперешкодного 
доступу громадян до всіх послуг, які гарантуються державою. В таких умовах, очевидною 
є необхідність внесення змін до діючого законодавства, яким регулюється процес надання 
соціальних послуг. Відтак, було прийнято нову редакцію Закону України «Про соціальні 
послуги», якою визначаються повноваження, які повинні бути передані на регіональний рівень 
і які виступають власними повноваженнями громади. Для реалізації цих повноважень, при 
відсутності відокремленого органу надання соціальних послуг, у структурі територіальних 
громад або інших державних органів (сфери освіти, охорони здоров’я, культури) повинен бути 
створений відповідний підрозділ. Це дозволить гарантувати доступ до соціальних послуг всіх 
громадян, не залежно від їх місця  проживання. 

Окрім того, вищезгаданим законом визначається перелік базових соціальних послуг, які 
повинні надаватись на місцевому рівні в обов’язковому порядку. В той же час, новацією, яка 
повинна позитивно вплинути на зростання якості та повноти надання соціальних послуг є 
формування реєстру надавачів соціальних послуг, який на даний момент представлений на 
сайті Міністерства соціальної політики та працює у тестовому режимі. Для забезпечення 
повноти дослідження, у межах наукової роботи нами проведено наочне розмежування 
зобов’язань між центральним та регіональними рівнями. Згідно з інформацією, наведеною в 
таблиці, на рівень територіальних громад покладено обов’язки по контролю за дотриманням 
законодавства у сфері соціального захисту населення, розробка планів та програм соціального 
розвитку, ведення реєстру надавачів соціальних послуг, інформування населення, тощо. 

Таким чином, можемо впевнено стверджувати, що система надання соціальних послуг 
в Україні є вдало спланованою та продуманою і повністю відповідає потребам населення. 
Проте, для повноцінного її впровадження та контролю за результатами потрібен час.
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