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У процесі переходу України до демократичних 
засад правління багато соціально-політичних сфер 
проходять процес трансформації та пристосування до 
нових умов існування.  Основною зміною соціальної 
політики держави можна назвати появу ще одного 
суб‘єкта, а саме неурядових організацій соціальної 
сфери, які виступаючи з дещо інших позицій, 
користуючись власним арсеналом інструментів та 
інструментальних засобів, зосереджують свої зусилля 
на вирішенні актуальних для всього суспільства 
питань. Відмінності у структурах та підходах 
основних гравців у сфері надання соціальних послуг 
зумовлюють різне бачення об‘єктів соціальної 
політики, а саме потребуючих. На нашу думку такий 
стан речей може провокувати конфлікти та 
непорозуміння під час виконання суб‘єктами своїх 
функцій. Тому вивчення особливостей бачення 
клієнтів державних та громадських служб соціальної 
сфери їхніми функціонерами є важливим кроком на 
шляху покращення взаємодії між цими структурами.  
Незважаючи на актуальність цієї проблеми, рівень її 

опрацювання в науковій літературі не можна вважати 
достатнім. Ряд методологічних положень, важливих 
для її розуміння, сформульовано в роботах П. 
Спікера, Т. Ганслі, Л. Пала [1]. Її дослідженню певна 
увага відводиться і в публікаціях вітчизняних авторів: 
О. Іванової, П. Шевчука, В. Скуратівського, О. Палій, 
Е. Лібанової та інших [2]. Проте ці питання 
розглядаються, як правило, фрагментарно і не 
виступають в них основним предметом дослідження. 
Тож об‘єктом нашої роботи є представники 

державних та громадських служб соціальної сфери, а 
предметом бачення клієнта функціонерами цих 
установ.  
Емпіричну базу роботи становлять матеріали 

напівструктурованих інтерв’ю 17 представників 
державних службовців та 20 активістів спеціа-
лізованих громадських організацій (ГО). Таким 
чином, обрана нами емпірична база дозволить 
вивчити думку як громадськості так і державних 
служб щодо окресленої нами проблеми. 
Основною ціллю соціальної політики виступає 

першочергове задоволення інтересів пануючої еліти 
при певному ступені врахування інтересів інших груп. 
Цілком очевидно, що заходи соціальної політики 
виступають в такій ситуації  як засоби утвердження 

панування, зокрема через систему соціального  
контролю, примусу, однієї групи над іншою. З метою 
уникнення дисфункціонування, криз та руйнування 
соціально-політичного устрою, зокрема через різного 
роду соціальні потрясіння - бунти, революції, по мірі 
розвитку суспільства, його еліта дедалі більше 
схиляється до вибору таких моделей управління, 
використання таких інструментів та заходів, які є 
орієнтованими на досягнення певного суспільного 
консенсусу [3]. Зазвичай це надання певних 
соціальних пільг, послуг та матеріальних допомог.  
Специфіка таких взаємин, з погляду теорії 
соціального обміну, у тому, що той, кого 
підтримують, не здатний адекватно відповісти на 
допомогу й стає економічно залежним (економічна 
залежність є невід’ємною від соціальної) від того, хто 
дає [4]. Таким чином, можемо говорити про так зване 
"утриманство" яке, як вияв соціального паразитизму, 
полягає в тому, що одна людина працює і забезпечує 
того або тих, хто не може цього зробити сам. 
Негативного відтінку утриманство набуває, коли 
цілком працездатна і дієздатна людина не бажає 
нічого робити сама й вимагає, щоб її забезпечували 
інші люди, держава, суспільство [5]. Тобто відбува-
ється формування так званої «вимагаючої» поведінки. 
Більшість дослідників вважають, що поведінка 

«вимагача» сформувалась за часів системи 
Радянського союзу. Єдиним донором була держава, а 
у громадян навіть не було усвідомлення, що існує 
взаємозв'язок між їхніми зусиллями і допомогою. 
Зрозуміло, що цей зв'язок був умовним, але 
формування психології утриманства було реальним 
[6]. Більшість наших респондентів, а саме 14 
державних службовців та 15 представників ГО 
відзначили, що відзвуки такого ставлення, на жаль, 
досить поширені і у сучасному суспільстві.  
Таким чином, однією з характеристик сучасного 

українського суспільства є пасивність та бажання 
перекласти на когось відповідальність за власне 
життя. За словами Е. Піехля: «Нація досі має 
сподівання на „сильну людину” у владі, яка вирішить 
всі проблеми.» [7]. 
Безвідповідальність наших громадян, як причина 

слабкості громадянського суспільства, була відзна-
чена практично усіма, опитаними нами, представ-
никами державних соціальних служб (33 
респондента).  
З метою зменшення соціального утриманства для 

пострадянських країн особливої важливості набуває 
усвідомлення всім суспільством принципу 
субсидіарності: держава бере на себе допомогу тільки 
тим, хто об'єктивно не може забезпечувати себе, адже 
можливості перехідної економіки дозволяють 
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допомагати доволі обмеженому колу громадян [6]. 
Проблема в тому, що через особливості роботи 
державних соціальних структур об‘єктивно обрати 
дійсно потребуючих буває досить складно, тому 
держава і орієнтуються на задоволення однотипних 
потреб значної маси клієнтів, а отже самою природою 
виконуваних завдань змушена стандартизувати 
самого клієнта, як правило, не враховуючи його 
особистісних характеристик та особливостей умов в 
яких він діє. За результатами нашого дослідження 16 
представників ГО вважають, що послуги, які 
надаються державними службами для потребуючих 
нерідко є недостатньо якісними. 
На противагу чиновникам сучасний соціальний 

працівник вбачає своє завдання в тому, щоб людина, 
якій він допомагає, у подальшому мала змогу 
обходитися без цієї допомоги, що і є показником 
професійного успіху [8].  
Проте, представники громадськості, а саме 6 наших 

респондентів наголошують на тому, що в Україні 
існують проблеми і у функціонуванні недержавних 
соціальних структур, серед них так звана загроза 
«громадської інструменталізації», під якою 
розуміється: «Тупе виконання проектів за якісь кошти 
західних донорів, не задумуючись чи це несе добро 
суспільству, чи воно є потрібне даній категорії людей 
насправді, чи воно потрібно їм як організації згідно з 
їхніх статутних цілей, чи це просто певне 
фінансування щоб перечекати кризу». Зазвичай це 
відбувається з молодими ГО, які ще не мають міцної 
цілі, філософії, а також людського потенціалу для 
стабільного існування.  

Висновки 
Таким чином, можна зазначити, що після 

демократичних змін, що відбулися в Україні 
основними суб‘єктами соціальної політики стали 
державні та громадські соціальні служби. В силу 
структурних відмінностей цих організацій, бачення 
клієнта є різним. Так, державні служби бачать його як 
типового і при роботі застосовують стандартизований 
підхід, прагнучи забезпечити соціальний мінімум. А 
громадські служби намагаються індивідуально 
підходити до кожного клієнта з метою розширити цей 
мінімум.  
При здійсненні державної соціальної політики через 

пережитки радянської системи досить важко 
уникнути утриманства та «вимагаючої поведінки», що 

негативно відображається на економіці країни.  Вихід 
з такої ситуації вбачають у стимулюванні 
потребуючих до самозабезпечення та самостійного 
функціонування у суспільстві.  
Отже, відмінне бачення державними та гро-

мадськими соціальними службами клієнта при 
розумній співпраці дозволить з різних боків вивчити 
об‘єкт соціальної політики та сформулювати 
правильні підходи до вирішення соціальних проблем. 
Це стане можливим за умов відповідального став-
лення до роботи та уникнення «інструментального» 
ставлення до обов‘язків. 
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