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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ  
НА РІВНІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:  
АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ 
В статті розглянуто зміни, які відбулись в Україна в сфері нормативно-
правового забезпечення та організації устрою територіальних громад.  Опи-
сано основні напрямки досліджень у сфері соціальної роботи та вивчення 
сім’ї з позиції її успішного функціонування в громаді. Наведено результати 
контент-аналізу місцевих соціальних цільових програм об’єднаних територі-
альних громад, які розроблені для забезпечення підтримки сім’ї за 6 базови-
ми критеріями: цільова аудиторія; мета програми; методи реалізації; суб’єкти 
впровадження програми; співвідношення бюджету програми до загального 
бюджету громад та її тривалість. 
Ключові слова: об’єднана територіальна громада; соціальні послуги; мі-
сцева цільова програма; контент-аналіз. 
 
Постановка наукової проблеми: Розвиток та напрямок нау-

кових досліджень з соціальної роботи тісно пов’язаний з практичною 
діяльністю, яка обумовлена соціальною політикою в Україні. Вертика-
льний спосіб формування концепцій та соціальних програм визначав 
однакові потреби в усіх територіальних громадах (селах, містах) та ос-
новним суб’єктом були державні соціальні організації. 

В 2014 році уряд України схвалив концепцію створення 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) –  добровільне об'єднання 
мешканців декількох розрізнених сіл, селищ чи міст в один адмініст-
ративний центр. За даними інформаційнoго порталу реформи місце-
вого самоврядування та територіальної організації влади (децентралі-
зації), decentralization.gov.ua, станом на кінець 2019 року створено вже 
928 об’єднані територіальні громади, в яких проживають більше 11 
млн. людей. Зміна управлінської системи на рівні громад взаємо-
пов’язана зі способом формування місцевих політик соціального за-
безпечення та соціального захисту населення.  

Одним з ключових об’єктів соціальної роботи як в практичній ді-
яльності, так і в наукових дослідженнях була сім’я. Відповідно до нової 
редакції Закону України «Про соціальні послуги», соціальна робота не 
має фокусуватись лише на подоланні негативних наслідків складних 
життєвих обставин, але й попереджати їх, створюючи підтримку всім 
жителям громад. 

Саме тому у нас виник науковий інтерес до аналізу місцевих про-
грам  підтримки родин в об’єднаних територіальних громадах, щоб 
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визначити ключових бенефіціарів та методи роботи, якими буде за-
безпечуватись впровадження різних підходів в соціальній роботі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Феномен 
об’єднаної територіальної громади достатньо новий, і є більш дослі-
джуваним в економічній та правовій науках, в соціальній роботі ця 
тематика підлягала точковим дослідженням. Наприклад, територіа-
льну громаду вивчали як соціально-психологічну групу. Ю.М. Швалб 
зробив значний внесок, визначивши  базові характеристики, які відрі-
зняють «спільноту» та «громаду»: спільний простір життєдіяльності, 
єдність цілісного образу життя, єдність стилю життя [11]  

Незважаючи на те, що «соціальна робота в громаді» як поняття 
введено в науковий обіг тільки на в середині ХІХ ст. [1], останні роки 
відбувається переформатування основних підходів до розуміння соці-
альної роботи в громаді як професійної діяльності та побудови нової 
парадигми соціальної роботи як сфери надання соціальних послуг 
компетентними фахівцями диференційовано й адресно, залежно від 
потреб об’єкта на різних рівнях: державному, регіональному, та місце-
вого та різних категорій клієнтів. На цьому наголошують сучасні нау-
ковці Г. Солозинська [9,10]  О. Безпалько [1, с. 18- 27], І. Лисенко [7], Д. 
Лиховід та Т. Семигіна [8] та інші.  

Поняття «сім’ї» вивчається давно і сучасні дослідження зводяться 
до виокремлення поняття функціональної і дисфункційної сім'ї. За Е. 
Ейдеміллером, В. Юстицькісом, сім'я, що нормально функціонує – це 
сім'я, яка відповідально та диференційовано виконує свої функції, 
внаслідок чого задовольняється потреба у зростанні та змінах як сім'ї у 
цілому, так і кожного її члена [2].  

В даній роботі розглянуто соціальну роботу з сім’єю на рівні гро-
мади крізь призму місцевих програм. Місцева цільова програма – це 
сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строка-
ми виконання та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними вико-
навцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем роз-
витку міста або окремих галузей економіки чи соціально-культурної 
сфери міста, реалізація яких здійснюється з використанням коштів мі-
сцевого бюджету. [3] 

Мета статті: Дослідження основних напрямів соціальної підт-
римки сімей, які ставлять перед собою об’єднані територіальні грома-
ди шляхом проведення контент-аналізу місцевих цільових програм 
соціального спрямування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуван-
ням отриманих результатів: Для вивчення основних напрямків 
соціальної роботи в громаді було проведення дослідження з викорис-
танням контент-аналізу. Контент-аналіз – (англ. content analysis; від 
content – зміст) – це кількісноякісний метод дослідження, що характе-
ризується високим рівнем об'єктивності висновків та строгістю дотри-
мання процедури його проведення. Кількісний підрахунок дозволяє 
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зробити об'єктивні висновки щодо спрямованості матеріалів за кількі-
стю уживань одиниць аналізу в досліджуваних текстах, якісний аналіз 
робить те саме, але внаслідок вивчення того, чи трапляється і в якому 
контексті якась важлива, оригінальна категорія взагалі.[5] 

Об’єктом дослідження стали місцеві цільові програми соціального 
характеру в 66 ОТГ України, які існують більше 1 року (по 3 ОТГ Жи-
томирської, Чернігівської, Харківської, Тернопільської, Львівської, 
Одеської, Вінницької, Черкаської, Закарпатської, Запорізької, Сумсь-
кої, Волинської, Рівненської, Дніпропетровської, Миколаївської, Івано-
Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Луганської,Донецької та 
Хмельницької областей та 4 ОТГ Київської області.)  Місцеві цільові 
програми соціального характеру – програми, що передбачають 
розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, проблем без-
робіття, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов 
праці, розвиток охорони здоров’я та освіти.  

При проведенні контент-аналізу було розглянуто місцеві цільові 
програми, які опубліковані на веб-сайтах громад. Основною для роз-
робки критеріїв став Закон України «Про державні цільові програми», 
на підставі якого було виділено наступні загальні блоки, які були 
більш деталізовані:  

1. цільова аудиторія програми – критерій дозволить визначи-
ти на які саме сім’ї направлені програми (молоді сім’ї, сім’ї з дітьми і 
т.д.); 

2. мета програми – визначення напрямків, які є пріоритет-
ними в ОТГ в сфері соціальної роботи та підтримки сімей; 

3. методи реалізації – визначення методів та соціальних пос-
луг, які будуть використовуватись для вирішення конкретної соціаль-
ної ситуації; 

4. опис існуючої ситуації з проблеми, на вирішення якої на-
правлено програму – можливість дослідити комплексність вирішення 
проблем та механізму вивчення актуальності проблеми; 

5. суб’єкти реалізації програми – цей показник окреслить ба-
чення системи соціальної підтримки органами місцевого самовряду-
вання; 

6. співвідношення бюджету програми до загального бюджету  
громади  та тривалість – це показник визначає рівень важливості про-
грами для громади. 

Під час аналізу громади були поділені за тривалістю існування: 22 
об’єднані територіальні громади, які були сформовані понад 3 роки 
тому, 24 громади, які об’єднались від 2-ох до 3-ьох років тому та 20 
ОТГ, які існують від 1-го до 2-ух років. Також громади були поділені по 
кількості населення – 33 громади, де менше 5000 населення (малі) та 
33 ОТГ, де більше 5000 населення (велике), адже такий поділ є одним 
з критерієм спроможності в Методиці формування спроможних тери-
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торіальних громад, яку затверджено Урядом України  24 січня 
2020року. Дослідження має наступні результати: 

1.При аналізі місцевих соціальних цільових програм за критерієм 
цільової аудиторії, виявили, що 72,3% всіх досліджуваних громад ма-
ють програми, орієнтовані на сім’ю. В інших же 23,7% об’єднаних те-
риторіальних громадах реалізовують державні та регіональні цільові 
програми, які фінансуються з державного бюджету, місцевим же бю-
джетом не передбачено підтримка сімей. Важливо зазначити, що се-
ред цих громад майже 80%, це мали громади, з населенням менше 
5000 осіб та які існують від  1 до 2 років. Можна припустити, що у ви-
значених ОТГ ще відбувається формування системи соціального захи-
сту в цілому, тому що  не відбулось розподілення населення на різні 
категорії, не проведено оцінку потреб та не зроблено моніторинг ресу-
рсів. У решти, 73 %  цільовою аудиторію є сім’ї, які перебувають у 
складних життєвих обставинах або які відносяться до груп ризику.  

За наявністю дітей – у 95% програм бенефіціарами є сім’ї з дітьми, 
і основна роботи орієнтована саме на дітей, а не на батьків. Інші – це 
програми для молодих сімей, які здебільшого стосуються умов прид-
бання житла, що дозволяє таким сім’я залишатись  жити в громадах. 

Деталізуючи поділ програм за цільовою аудиторією, отримали 
наступні результати: у 43 об’єднаних територіальних  громадах є про-
грами для малозабезпечених сімей (відповідно до соціальних паспор-
тів громад, це від 100 до 300 сімей в ОТГ), у 39 – для сімей, де є діти з 
інвалідністю, у 25 – для сімей воїнів АТО/ООС (ветеранів та загиблих), 
у 20 – для прийомних сімей. В 6 ОТГ, де внутрішньо-переміщені особи 
складають понад 7% населення є програми для їх сімей. В деяких гро-
мадах програми для сімей також включали забезпечення гендерної 
рівності в громаді. Отже важливо зазначити, що вже в громадах 
з’являються програми, які враховують особливості населення, а не ко-
піюють державні – це свідчить про зміну підходу до системи соціаль-
ного захисту населення. 

2. Розділяючи програми за метою, ми встановили, що в 42% про-
грам мета звучить як «покращення становища сім’ї», змінюються ли-
ше категорії сімей та дітей, тобто загальні фрази, які не дозволяють чі-
тко оцінити успішність програми. У 21% мета – забезпечення якості та 
доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік, соціальний 
супровід сімей, дітей, молоді які перебувають у складних життєвих об-
ставинах, мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, 
сімей – тобто задачі, які раніше виконувала державні, а тепер мають 
виконувати муніципальні соціальні служби, реалізовуються у вигляді 
цільових програм. Це сприяє погіршенню рівня соціального захисту та 
соціально підтримки, оскільки фактично впливає на сталість та свід-
чить про неготовність органів місцевого самоврядування розробляти 
свою власну структуру суб’єктів соціальної роботи в громадах. Також 
були програми, метою яких є сприяння оздоровленню дітей із сімей, 



Борисова А.В. 

19 

які опинились в складних життєвих ситуаціях – це складає близько 
30%.  

3.При розподілі програм за методами реалізації дізналися, що у 
67%, програм передбачено саме матеріальну підтримку сімей: однора-
зові або постійні матеріальні виплати, які йдуть додатково до гаранто-
ваних державною коштів; пільги, такі як оплата харчування дітей в 
навчальних закладах; компенсації на відвідування гуртів  розвитку ди-
тини. Це є адміністративними послугами соціального характеру, та 
свідчить про реалізацію соціальної політики держави відповідно до 
дефіцитарного підходу.  У 33% програм передбачено надання різного  
роду соціальних послуг за кошти бюджет громади, серед них оздоров-
лення дітей влітку, соціальний супровід, специфічні послуги при пра-
цевлаштування та інше. 

4. Жодна громада до 2019 не проводила оцінку потреб населення 
в сфері соціального захисту та соціальної підтримки. Всі дослідження 
стосувались сфери інфраструктури, охорони здоров’я, напрямків роз-
витку громад та не враховували гендерних особливостей населення 
(стать, вік, рівень освіти, зайнятість, сімейний стан, наявність дітей та 
інше). Отже можна зробити висновок, що громади є гендерно-сліпими 
та не знають соціальних характеристик свого населення. 

5. За суб’єктами реалізації місцеві соціальні цільові програми  ма-
ли наступні показники: відділи при органах місцевого самоврядуван-
ня, які, найчастіше, поєднують в собі освіту, молодь, спорт, соціальних 
захист, туризм – це 43%. Така ситуація є характерною для малих 
об’єднаних територіальних громад, де кількість населення менше 
5000 осіб, і які становлять майже 80% з попередньо наведених. Для 
великих ОТГ характерним є делегування реалізації цих програм на 
муніципальні служби, які були створені, або які перейшли під місцеве 
підпорядкування з балансу районного чи обласного управління. Лише 
2 програми передбачали проведення соціального замовлення, що до-
зволяє співпрацювати державним структурам з недержавним секто-
ром (приватними підприємцями та громадськими організаціями) з 
метою забезпечення соціального захисту населення. Отже ключовими 
суб’єктами в соціальній роботі все ще залишаються організації, які 
представляють вертикальну гілку державної влади, і вони не передба-
чають взаємодії з недержавним сектором. 

6. Бюджет таких програм не перевищує 1,5% від загального бю-
джету громади. Серед малих громад, фінансування місцевих соціаль-
них програм складало до 0,5%: фінансування до 0,05 % - 69% програм, 
від 0,05 до 0,1%  - 27%програм, від 0,1% до 0,5 % від загального бю-
джету – 4% програм. Серед великих ОТГ найбільшим фінансуванням 
був 0,3% - що складало 2 % програм,  до 0,05% фінансування – у 73 % 
програм. Отже малі громади, де фактично кожен житель знає один 
одного, готові витрачати більше коштів на підтримку та соціальну 



Актуальні проблеми психології…, том 7, випуск 49 

20 

складову. Фактично всі програми в громадах є середньо тривалими та 
розраховані на 2 роки. 

Висновки і перспективи подальшого дослідження: прові-
вши контент-аналіз місцевих соціальних цільових програм, орієнто-
ваних на сім’ю, перше, що стає очевидним, це не усвідомлення необ-
хідності створення якісної системи соціальної підтримки в громаді. 
Той факт, що у 18 громад немає взагалі таких програм свідчить доста-
тньо низький рівень пріоритетності даної сфери.  Це також підтвер-
джує і тривалість програм, які не є довготривалими, а отже не є стра-
тегічно спланованими.  

Результати вивчення цільової аудиторію та методів реалізації сві-
дчать про 100% перевагу підходу, в якому акцент йде не на розвиток, а 
на компенсуванні тих елементів, які необхідні для виживання та пове-
рнення в нормально функціонування. Це не сприяє профілактики по-
трапляння сім’ї в складні життєві обставини та, часто, навіть не допо-
магає покращити ситуацію – фокус соціального захисту громад напра-
влений на уникнення поглиблення негативних соціальних явищ і їх 
наслідків. 

Проте позитивною тенденцією є те, що серед громад, які не мають 
соціальних програм, переважна більшість є новоутвореними. З 2019 
року активно відбувається процес оцінки потреб населення ОТГ в со-
ціальних послугах, чому сприяли зміни в законодавстві. Це дозволить 
розробити місцеві цільові програми, які будуть орієнтовані на специ-
фіку мешканців громади, що стане задачею для наукових досліджень 
та практичних впроваджень. Це є переходом від узагальненої моделі 
соціального захисту, коли однакові програми діяли для всіх громад, не 
враховуючи специфічні актуальні потреби, до більш вузько направле-
них, де важливим буде визначення власних акцентів для створення 
системи соціального захисту та соціальної підтримки. Гіпотезою стає 
думка, що імплементація закордонного досвіду соціальної роботи в 
громадах, який в більшості базується на розвитку сильних сторін, має 
бути поєднаний з реаліями українського суспільства, де сформована 
споживацька позиція отримувачів соціальних послуг, може стати пе-
решкодою для створення нової системи. 
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Anna  Borysova 
FAMILY SOCIAL WORK IN THE UNITED TERRITORIAL  
COMMUNITY: ANALYSIS OF LOCAL SOCIAL PROGRAM 

The family social work is one of the main directions of professional social work, 
which included working in frameworks in child, youth, and parents services on the dif-
ferent levels: national, regional, and local. Accordingly this context, family social work is 
very important, special, when Ukrainian legislation has been changed since the begin-
ning of 2020 and the territorial communities start to be subjects of the family social ser-
vices. I examine this in the context of a scoping review that databases were searched for 
published that applied a theoretical and practical approach in community social work 
and the family ability in the community. The next step in this article is the result of the 
content analysis of the different local social programs, where research objects are: bene-
ficiary, the main goal, the general method and subject, duration and budget. This article 
describes that united territorial communities just start the process of creating a family 
care system, that why almost 27% don`t have any local social program. The main goal is 
very vague and the general method is material payment. The budget is low, but in the 
small community (where live less than 5000people)the program`s budget is better than 
in the big community. The next step in science`s research can be to develop the local tar-
geted programs that will focus on the specifics of community residents. 

Keywords: united territorial community; social services; local social program; 
content-analysis. 

 
Борисова А.В. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
В ОБЪЕДИНЁННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАДАХ:  
АНАЛИЗ МЕСТНЫХ ПРОГРАММ 

В статье рассмотрено изменения, которые произошли в Украине в сфере 
нормативно-правового обеспечения и организации устроя территориальных гро-
мад.  Описано основне направления исследований в сфере социальной работы в 
обьдененных территориальных громадах и изучения семи с позиции ее успешного 
функционирования в громаде. Наведено результаты контент-анализа местных со-
циальных целевых программ, которые разработаны для поддержки семьи, за 6 
бзовыми категориями: целевая аудитория, цель программы, методы реализации, 
субьекты реализации, сооьношение бюджета программы и общего бюджет громад 
и ее продожительность. 

Ключевые слова: Обьедененная территориальная громада; социальные 
услуги; месная целевая програма; контент-анализ. 

 
 
 


