
У статті автор аналізує актуальні проблеми становлення соціальної роботи як галузі наукового знання. 
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Зроблено спробу визначити концепцію соціального служіння як найбільш прийнятну для умов українського 
суспільства. Висвітлені деякі її риси. 
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УДК 364(477) 

С ЕРЕД суспільних феноменів новіт-
нього часу помітна роль належить 

інституціоналізованій соціальній роботі. 
Вона є, з одного боку, практичною діяльні-
стю насамперед державних, а також недер-
жавних установ, спрямованою на захист 
соціально слабких груп населення, а з ін-
шого боку – міждисциплінарною гуманіта-
рною наукою з властивими їй концепціями, 
принципами, методами пізнання, які були 
напрацьовані вченими Заходу, де вона ви-
никла як особливого роду теоретичне знан-
ня, де нагромаджений значний практичний 
досвід за майже столітній період її існуван-
ня. 

Становлення соціальної роботи як окре-
мого наукового знання у нас відбулось у 
пострадянський час, і цей процес активно 
триває й сьогодні. 

Як правило, вітчизняними фахівцями 
запозичуються теоретико-методологічні, 
понятійно-категоріальні ,  методико-
практичні доробки західних колег. Ми вва-
жаємо, що такий підхід не завжди є виправ-
даним, оскільки, як уявляється, він не коре-
лює адекватно з нашими реаліями і може за 
умов некритичного впровадження у прак-
тику соціального захисту населення дезорі-
єнтувати частину клієнтів. Пропонуються, 
наприклад, такі назви професій соціальних 
працівників, як “адвокат” або “вчитель” [1], 

що звичайно не співпадає з усталеним у нас 
їхнім змістом. 

У якості основних теоретичних моделей 
соціальної роботи прийнято називати такі дві: 

1. Cоціально орієнтовану модель. Вона 
наголошує на допомозі з боку держави, проф-
спілок, органів соціального захисту у забезпе-
ченні права на працю, відпочинок, медичне 
обслуговування, матеріальну підтримку у разі 
безробіття і т.п. Такий підхід з тими чи інши-
ми відмінностями запроваджений у практику 
соціальної роботи західноєвропейських країн. 

2. Психологічно орієнтовану модель. Вона 
суцільно заснована на оптимізації власних 
зусиль клієнтів у подоланні кризової ситуації. 
Ця модель базується на відомих ідеях гумані-
стичної психології, зокрема, на тому, що лю-
дина цінує найбільш те, чого досягає власни-
ми зусиллями, і тому зосереджується у напря-
мку самоактуалізації особистості. Такий під-
хід впроваджений насамперед соціальними 
службами США. 

Слід зазначити, що обидві моделі вихо-
дять із пріоритету особистості, базуються 
на принципі індивідуалізму та праві особи-
стості і її можливості самій розв’язувати 
життєві негаразди, на шляху до чого їй на-
дають допомогу соціальні працівники. Га-
даємо, що такий підхід є зрозумілим і спра-
ведливим за умов розвинутого західного 
суспільства, де сформувалось і функціонує 
досить успішно громадянське суспільство, 
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одним із базових принципів якого виступає 
індивідуальна свобода, а наріжним каменем 
у конструкції – особистість. Закономірним 
є тому погляд на призначення суспільних 
інститутів, у тому числі системи соціально-
го захисту, не у бік патерналістського опі-
кування і керування людиною, а в першу 
чергу – у бік створення умов для її самоак-
туалізації і реалізації нею її специфічних 
інтересів. 

Зазначений вище підхід щодо концепту-
альних засад поділяється українськими до-
слідниками цієї проблеми, який вони фак-
тично екстраполюють і на наші реалії. Так, 
Г. Попович у якості фундаментальних під-
валин в організації соціальної роботи нази-
ває “права людини” [2], Дж. Лукас і О. Ва-
силенко вихідними принципами вважають 
такі, як “людина – передусім”, “повага до 
особистості”, “право на самовизначення” 
[3].  

С. Толстоухова заперечує “звичайний 
усталений споживацький підхід до надання 
соціальних послуг” і підкреслює, що “час 
вимагає інших підходів, основними прин-
ципами яких мають стати повага до особис-
тості, її наснаження на дію, сприяння акти-
візації її власних зусиль на самодопомогу і 
допомогу іншим” [4]. 

Наголос на особистості та принципі на-
снаження її на дію, на самоактуалізації як 
вихідному елементі у конструюванні систе-
ми соціальної роботи є виправданим з точ-
ки зору примата загальнолюдських ціннос-
тей суспільства сучасного типу і повинен 
втілюватись у вітчизняну теорію і практику 
соціальної роботи, але поступово, в тій мі-
рі, у якій розростається тканина громадян-
ського суспільства. Він має гармонійно по-
єднуватися з усталеними поглядами, тради-
ціями, стереотипними уявленнями, відпові-
дати народній ментальності й психології, 
аби уникнути розриву між теоретичними 
задумами і реаліями безпосередньої життє-
вої практики.  

Актуальність розробки власних, адапто-
ваних до наших умов підвалин соціальної 
розробки є очевидною і для серйозних захі-
дних фахівців. Так, англійський дослідник 
Малколм Пейн справедливо зазначає, що 
ціннісна і культурна база різних суспільств 
може бути несумісною з установками, що 
діють у межах соціальної роботи на Заході, 
і доходить висновку, що в незахідних краї-
нах традиційні цінності сім’ї: колективізму, 
духовності – можуть бути кращим підґрун-

тям для організації соціальної роботи, ніж 
індивідуалістичні моделі особистості і гу-
манізму [5] . 

Ясна річ, що сучасне українське суспіль-
ство не є традиційним східним, але воно 
також не є й типовим західним. Загально-
прийнятим є визначення його як перехідно-
го, внутрішньо суперечливого, такого, в 
якому співіснують, особливо на рівні суспі-
льної психології і масової свідомості, еле-
менти старого і нового. Такі прояви старого 
є (у термінах Е. Дюркгейма об’єктивними 
соціальними фактами, у яких відбиваються 
наші соціокультурні, ментальні особливос-
ті. Вони створюють особливу соціальну ре-
альність, яку не можна, розкритикувавши, 
просто відкинути. Такі відмінності обов’яз-
ково потрібно враховувати в соціальній ро-
боті, що буде однією із запорук запобігти її 
можливій дисфункції. 

Елементи старого, насамперед, усталені 
уявлення про необхідність саме патерналі-
стського характеру відносин у системі 
“держава – громадянин”, “суспільство – 
особа” особливо відчутні у суспільній сві-
домості, поширені серед представників 
старшого покоління, малоосвічених, соціа-
льно пасивних людей. Цінності індивідуа-
льної свободи, підприємливості, відповіда-
льності за власну долю доволі часто сусіду-
ють з цінностями етатизму, колективізму 
тощо. Розмитими і невизначеними у якості 
суспільних ідеалів є загальні уявлення про 
благо і про необхідне, що у першу чергу 
властиво молоді.  

Не варто забувати також про такі прикрі 
перешкоди на шляху до самоактуалізації 
особи, як недостатня захищеність її перед 
державною владою, корупція, відверта бай-
дужість з боку чиновництва, нерозвине-
ність таких інституцій громадянського сус-
пільства, як впливова громадська думка, 
дієвий профспілковий рух, у першу чергу, в 
сфері недержавної економіки і т.п. Негатив-
но спрацьовує також, на наш погляд, доволі 
поширений низький рівень довіри людей до 
політики, органів влади, державних уста-
нов, про що постійно свідчать соціологічні 
опитування. 

За таких умов у нас відбувається станов-
лення цілепокладаючої суспільної людини, 
як бачимо, далеко не завжди у координатах 
індивідуалізму, свободи, плюралістичного 
вибору шляхів і способів самоактуалізації 
особистості, реалізації її інтересів на основі 
власних зусиль, ініціативи, відповідальнос-
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ті перед собою і суспільством. 
При розробці концептуальних засад со-

ціальної роботи в методологічному плані 
цінною, на наш погляд, є думка, висловлена 
групою фахівців на чолі з професором Є.І. 
Холостовою [6]. Соціальна робота розгля-
дається ними як міжсуб’єктна взаємодія 
соціального працівника і клієнта, кожен з 
яких має адаптуватися або трансформува-
тися. Підкреслюється, що пристосування 
індивіда до соціального середовища перед-
бачає або усвідомлену ним самим необхід-
ність змінюватись і пристосовуватись, або 
дії з боку середовища, які в особі агента 
адаптації (установа, орган, конкретний пра-
цівник) спонукають і примушують індивіда 
до адаптації. 

 Отже, проблема полягає у тому, чи ада-
птована соціальна робота сьогодні до спе-
цифіки клієнтів, чи здатні вони, адекватно 
реагуючи на зміни, пристосовуватися до 
соціального середовища? Чи створені необ-
хідні механізми у суспільстві для взаємної 
адаптації та трансформації їх? Йдеться, зо-
крема, про нормативно-правові, організа-
ційно-кадрові, матеріальні та інші механіз-
ми обліку, діагностування та вирішення 
проблем соціального захисту і підтримки 
усіх груп клієнтів. Важливо знати, чи спра-
вді спроможні соціально слабкі, незахищені 
верстви населення самостійно виходити із 
кризової ситуації, де опинились, шляхом 
трансформації зовнішніх об’єктивних мож-
ливостей (наданих законом прав, створених 
соціальними службами умов тощо) у внут-
рішні ресурси, які виступали б рушійними 
силами їхнього соціального просування? 

Одним із показників взаємної адаптова-
ності учасників соціальних дій в сфері соці-
ального захисту і певною мірою – індикато-
ром ефективності всієї системи соціального 
захисту – може бути співвідношення між 
офіційно зареєстрованою кількістю різних 
груп клієнтів і їхньою реальною кількістю, 
яка не потрапляє до офіційної статистики, 
але визначається, передусім, експертними 
оцінками, соціологічними спостереження-
ми і т.д. і про яку час від часу повідомля-
ють засоби масової інформації. Стосовно 
таких груп клієнтів, як ВІЛ-інфіковані, нар-
козалежні, безробітні, таке співвідношення 
коливається у межах від 1:5 до 1:10. Така ж 
тенденція властива й для безпритульних, у 
тому числі дітей тощо. 

Зазначені розбіжності є свідченням 
об’єктивного протиріччя між новим ста-

ном соціального середовища, що базуєть-
ся на конкуренції у всіх галузях суспіль-
ного буття і неготовністю (соціальною, 
моральною, психологічною) слабких груп 
населення діяти самодіяльно, наполегли-
во реалізувати свої потенційні можливос-
ті і знаходити нові. Розв’язання цього 
протиріччя викликає необхідність у роз-
робці таких моделей організації соціаль-
ної роботи, які були б співзвучні характе-
ру соціальних якостей клієнтів, відпові-
дали б їхнім звичкам, стереотипам, актуа-
льним очікуванням суспільства. 

В концептуальному плані у якості моде-
лі організації соціальної роботи в сучасно-
му українському суспільстві можна запро-
понувати соціальне служіння. Воно спів-
звучно світоглядно-ціннісній свідомості 
нашої культури, типовим для українства 
соціопсихічним характеристикам, де домі-
нує чуттєвість над холодним розсудком і 
волею, де національна психіка розвивалась 
у бік м’якості, поступливості [7]. 

Соціальне служіння виступає базовим ін-
тегральним принципом, який здатен окресли-
ти контури життєвого простору і часу, визна-
чити ціннісно-смислові координати багатома-
нітних контактів у системі “держава 
(соціальні служби)” – “суспільство” – “особа 
(клієнт)”, усі учасники яких пов’язуються мі-
цним ланцюгом взаємних зобов’язань, прав, 
вимог щодо стандарту соціальної дії, за межі 
якого не можна виходити. 

Соціальне служіння можна розглядати (у 
термінах М. Вебера) як усвідомлену, орієн-
товану на інших цілепокладаючу і цінніс-
но-раціональну дію, яка здійснюється носі-
ями  певних  соціальних  статусів 
(“соціальний працівник”, “клієнт”), змістом 
якої виступає задоволення суспільно значу-
щих потреб та інтересів клієнтів згідно з 
прийнятими у суспільстві нормами заради 
підтримання необхідного рівня консоліда-
ції його як єдиного цілого. 

Соціальне служіння покликане більш 
дієво, в організованих формах, з огляду не 
лише на цінності альтруїзму, але й на під-
ставі нормативно оформленої суспільної 
вимоги перешкоджати поширенню соціаль-
ної деградації, психології утриманства, на-
строям закинутості і призабутості і пов’яза-
них з ними безвідповідальності, байдужос-
ті, пасивного очікування змін на краще. 

Гадаємо, що соціальне служіння може 
більш повно реалізувати діалектичний ха-
рактер соціальної роботи в цілому, на що 
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звернула увагу Л.М. Димитрова, і який по-
лягає, з одного боку, в гуманістичному при-
значенні її (надати допомогу нужденному), 
а з іншого – в соціальному, прагматичному, 
а саме – в нейтралізації негативних явищ, 
зменшенні соціальної напруги, сприянні 
інтеграції суспільства [8]. 

Філософський аналіз соціального слу-
жіння дозволяє вказати на його безпосеред-
ній зв’язок з принципом людиномірності 
світу, зокрема соціального. Суспільство, 
держава, індивіди не протиставлені одне 
одному, особистість не відчуває свою від-
чуженість. Навпаки, спосіб її існування, 
мрії, суб’єктивні можливості співвіднесені 
з суспільством, включені як частина до со-
ціального цілого. Вони за одними й тими ж 
принципами функціонують в спільному 
контексті соціального буття. 

Виходячи з прийнятого розуміння со-
ціономії – як науки про людські пробле-
ми і технології їх вирішення, соціальне 
служіння можна розглядати як різновид 
соціально орієнтованої моделі соціальної 
роботи, який відповідає специфічному 
стану сучасного українського суспільст-
ва, прагне адекватно враховувати харак-
тер проблем і особливості технології роз-
в’язання їх в наших умовах. Соціальне 
служіння передбачає наголос в існуючих 
правових, організаційних та інших меха-
нізмах соціального захисту населення в 
Україні на більшій, а головне – спонука-
ючій ролі держави, на обов’язковості як 
принципі взаємин між клієнтом і соціаль-
ною службою, на дотриманні суспільно 
прийнятих стандартів переживання люди-
ною соціальної проблеми і способах її 
вирішення, на відповідальності сторін за 
кінцеві результати їхніх зусиль. 

Специфіка соціального служіння прояв-
ляється у тому, що воно вказує загальний 
орієнтир діям соціальних працівників, не 
деталізуючи кожен їхній крок. Помічено, 
що комунікація між людьми містить більш 
істотну інформацію, ніж та, що виражена 
вербально. У зв’язку з цим завжди є прихо-
ване фонове значення комунікації, тобто 
смислів мовчазних дій, які усвідомлюються 
учасниками комунікації. Ці неформалізова-
ні участі людського “Я” в долі іншої люди-
ни, що спираються на розуміння їхньої сус-
пільної значимості, дозволятимуть більш 
плідно виконувати функцію допомоги кліє-
нту, наснаження його на дію, навіть за не-
сприятливих умов. 

З іншого боку, завдання знайти своє до-
стойне місце у суспільстві (за концепцією 
соціального служіння) не можна розглядати 
виключно як приватну справу клієнта. До 
цього причетне усе суспільство, всі його 
інституції, які мають заохочувати і сприяти 
індивідам у вирішенні життєвих проблем, а 
у разі необхідності – вживати конкретних 
санкцій щодо них для виправлення ситуа-
ції. 

Соціальне служіння можна розглядати 
також як наповнену відповідним змістом 
процесуально-діяльнісну складову поло-
ження статті Конституції України про соці-
альний характер Української держави. 

Запропоновані нами ідеї щодо підвалин 
соціальної роботи у сучасному українсько-
му суспільстві не є остаточними висновка-
ми і потребують, звичайно, подальшої роз-
робки, обговорення з боку колег. Адже, як 
справедливо зазначає П.Д. Павленок, ста-
новлення соціальної роботи як науки ще 
триває і тому ”різні погляди є лише попере-
дніми міркуваннями” [9].  
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