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Анотація 

У статті проаналізовано питання правового регулювання соціальної роботи.Описано 
один із перших нормативно-правових документів, який регулює питання соціальної роботи, а 
саме Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». Цей Закон передбачив такі 
види соціальної роботи, як: соціальне обслуговування, соціальний супровід, соціальна 
профілактика, соціальна реабілітація та соціальне інспектування. 
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Abstract 

The article analyzeв the legal regulation of social work. It is also described one of the first 
legal documents that regulates social work, namely the Law of Ukraine «On Social Work with 
Children and Youth». This Law provides the following types of social work as social services, social 
support, social prevention, social rehabilitation and social inspections. 
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Права людини – це комплекс природних і непорушних свобод і 
юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в 
цивілізованому суспільстві. Право виступає мірою свободи і зміст його в 
тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів 
суспільства, дотримуючись принципу рівності. Право виступає як 
засобом забезпечення свободи, так і істотним засобом обмеження 
неузгоджених з суспільними потребами і уявленнями людей про добро і 
справедливість рівня свободи й обсягу влади. Встановлювані заборони й 
обмеження повинні бути доцільними з погляду гарантій свободи, а отже, і 
справедливими [8].  

Правові основи соціальної роботи це орієнтир для соціальних 
працівників на шляху забезпечення дотримання прав людини в 
соціальному житті. Це розуміння і неухильне дотримання законодавчих, 
нормативно-правових основ соціальної роботи. Чи кожен громадянин 
України знає свої права? – навряд. Чи кожен соціальний працівник чи 
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соціальний педагог мусить знати права і свободи громадян? – відповідь 
однозначно – так!  

Основи соціальної роботи в Україні у своїх науково-педагогічних 
дослідженнях розкривають І. Зверева, О. Безпалько, С. Харченко та ін. 
Теорію і практику в сфері соціальної роботи розкривають Л. Тюптя та 
І. Іванова. Зазначені вчені глибоко розкривають проблему становлення 
та розвитку соціальної роботи в Україні. Однак, юридичного погляду на 
проблему правового соціального захисту громадян практично не існує. 

У головному Законі України – Конституції України, прийнятій 28 
червня 1996 p., гарантуються основні права і свободи громадян. 

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і 
свободи людини є невідчуженими та непорушними. 

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток 
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших 
людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується 
вільний і всебічний розвиток її особистості. 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом. 

У ст. 46 гарантується право на соціальний захист, що включає право 
на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 
Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального 
забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних 
закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних 
виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 
забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом [6, с. 25]. 

Конституція України гарантує право на соціальний захист, відтак 
доцільно розглянути законодавчі нормативно-правові документи та 
постанови, що покликані забезпечити реалізацію даного права. 

Законодавчу, нормативно-правову основу соціальної роботи в 
Україні, як і в інших країнах світу, визначають правові документи, які 
умовно згруповані у п'ять груп відповідно до суб'єктів їх видання: 

1) регламентуючі, дорадчі документи світового співтовариства (акти, 
декларації, пакти, конвенції, рекомендації, резолюції ООН, ВООЗ, МОП, 
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін); 

2) внутрішньодержавні юридичні акти (Конституція, закони, укази, 
розпорядження Президента України, постанови уряду України, накази, 
рішення колегій та інструкції Міністерства праці та соціальної політики, 
Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, Державного 
комітету у справах сім'ї та молоді та ін.); 

3) документи суб'єктів України, які забезпечують реалізацію законів 
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на своїй території, виконання регіональних законоположень, виконання 
республіканських (Автономна Республіка Крим) нормативних 
законоположень з правом законодавчої ініціативи; 

4) документи муніципальних утворень (міські і сільські райони, 
мікрорайони (трудові колективи); 

5) рішення, накази, розпорядження безпосередньо закладів та 
організацій [9]. 

Також, варто зазначити, що правові основи соціальної роботи в 
Україні регулюють не лише українські законодавчі документи, а і 
міжнародні. Зокрема, законодавчу базу соціальної роботи в Україні 
становлять такі міжнародні документи, як Загальна декларація прав 
людини (ООН, 10 грудня 1948 p.), Міжнародний пакт про цивільні і 
політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 
права (Нью-Йорк, 19 грудня 1966 p.) [9]. 

У Загальній декларації прав людини (ст. 22) наголошується, що 
«кожен як член суспільства має право на соціальне забезпечення, а 
також на здійснення економічних, соціальних і культурних прав, 
необхідних для його гідності й вільного розвитку його особистості, за 
допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та 
відповідно до організації і ресурсів кожної держави». У Загальній 
декларації прав людини зазначається, що кожен має право на працю, 
вільний вибір виду зайнятості, відпочинок і дозвілля, включаючи розумне 
обмеження робочої години; на життєвий рівень, необхідний для 
підтримання здоров'я і добробуту свого народу і своєї сім'ї, та інші права 
і свободи [1]. 

У Міжнародному пакті про цивільні і політичні права зазначається, 
що «держави, які беруть участь у пакті, беруть до уваги, що відповідно 
до принципів, проголошених Статутом Організації Об'єднаних Націй, 
визнання гідності, властивої усім членам людської спільноти, і рівних і 
невід'ємних прав їх є основою волі, справедливості і загального світу» [7]. 

Особлива увага у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і 
культурні права приділяється гарантії права на працю, соціальне 
забезпечення, охорону дітей і жінок, захист від бідності і голоду. У ст. 6 
зазначається: «Заходи, що повинні бути вжиті державами, що беруть 
участь у цьому Пакті, з метою повного здійснення цього права (на 
працю), включають програми технічного навчання і підготовки, шляхи і 
методи досягнення неухильного економічного, соціального і культурного 
розвитку і повної виробничої зайнятості в умовах, що гарантують основні 
політичні й економічні свободи людини» [7]. 

Соціальна робота в Україні хоч і регулюється міжнародним 
законодавством, та моє свої особливості які склалися відповідно до 
історичних подій, менталітету, традицій та ціннісних орієнтацій саме 
нашої країни. Відтак, доцільно детальніше розглянути Законодавство 
України, яке дотичне до надання соціальних послуг. 

Відносини у соціальній сфері регулюють закони України «Про основи 
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соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Україні», «Про зайнятість населення», 
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 
«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту 
(СНІД) та соціальний захист населення», «Про психіатричну допомогу», 
Кодекс законів про працю та ін. Вони визначають права представників 
соціально вразливих груп на отримання соціальної допомоги, зокрема на 
соціальне обслуговування [2]. 

Для практичної соціальної роботи важливими є закони «Про 
попередження насильства в сім'ї», «Про охорону дитинства», 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про 
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», 
Кодекс про шлюб та сім'ю та ін. Ці акти регулюють питання, пов'язані із 
соціальним захистом дітей (визначають порядок вилучення дитини з 
родини і позбавлення батьків їхніх прав на виховання дітей, здійснення 
опіки над дитиною, яка не має батьківського піклування, порядок 
оформлення у різні дошкільні й шкільні заклади тощо) [2]. 

Нормативно-правову базу також утворюють різноманітні положення, 
затверджені указами Президента України та постановами Кабінету 
Міністрів, які визначають порядок діяльності певних соціальних установ: 
Типове положення про центри соціальних служб для молоді, Типове 
положення про територіальний центр соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян [3].  

Важлива роль у документальному забезпеченні соціальної політики і 
соціальної роботи належить державним програмам, покликаним 
визначити пріоритети в розв'язанні соціальних проблем певних груп 
суспільства. Такими є Національна програма профілактики СНІДу, 
програма «Діти України» та ін. [4].  

Одним із перших нормативно-правових документів, які регулюють 
питання соціальної роботи, був Закон України «Про соціальну роботу з 
дітьми та молоддю» (2001 p.) [5], який у загальних рисах окреслив 
принципи і форми роботи з цими соціальними групами. У ньому 
витлумачено поняття »обслуговування», «супровід», «реабілітація», 
уточнено поняття «профілактика» з погляду теорії соціальної роботи, 
упроваджено в обіг поняття «соціальне інспектування». Усі вони 
розглядаються як види соціальної роботи. Отже, цей закон передбачив 
такі види соціальної роботи:  

1) соціальне обслуговування – робота, спрямована на задоволення 
потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує 
гармонійний і всебічний розвиток дітей та молоді шляхом надання 
соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг;  

2) соціальний супровід – робота, спрямована на здійснення 
соціальних опіки, допомоги і патронажу соціально незахищених категорій 
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дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, 
підвищення їх соціального статусу;  

3) соціальна профілактика – робота, спрямована на попередження 
аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, 
виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров'я дітей та 
молоді, запобігання такому впливу;  

4) соціальна реабілітація – робота, спрямована на відновлення 
морального, психічного і фізичного стану дітей та молоді, їхніх 
соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки 
у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами;  

5) соціальне інспектування – система заходів, спрямованих на 
здійснення нагляду, аналізу, експертизи, контролю за виконанням 
соціальних програм і проектів, а також за умовами життєдіяльності, 
моральним, психічним і фізичним станом дітей та молоді, забезпеченням 
захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів [5].  

Закон України «Про соціальні послуги» (2003 р.) [2] регламентує 
права та обов'язки клієнтів соціальних служб і працівників, які надають 
соціальні послуги, визначає структуру сфери надання соціальних послуг 
та управління нею. Відповідно до Закону в Україні можуть надаватися 
такі види послуг:  

а) соціально-побутові – забезпечення продуктами харчування, 
м'яким і твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними 
послугами, засобами малої механізації; соціально-побутовий патронаж, 
виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо;  

б) психологічні – надання консультацій з питань психічного здоров'я 
та поліпшення взаємин із соціальним середовищем, застосування 
психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних 
характеристик особистості з метою її психологічної корекції або 
психологічної реабілітації, надання методичних порад;  

в) соціально-педагогічні – виявлення та сприяння розвитку 
різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; організація індивідуального навчання і виховання, дозвілля, 
спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності;залучення до 
роботи різноманітних культурно-освітніх закладів, громадських організацій, 
забезпечення корекції психічного розвитку;  

г) соціально-медичні – консультації щодо запобігання виникненню та 
розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та 
охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих 
заходів, працетерапія;  

ґ) соціально-економічні – задоволення матеріальних інтересів і 
потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (надання 
натуральної, грошової допомоги, одноразових компенсацій);  

д) юридичні – надання консультацій з питань чинного законодавства; 
захист прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; сприяння застосуванню державного примусу і реалізації 
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юридичної відповідальності тих, хто протиправно діє стосовно цієї особи 
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав 
та інтересів особи тощо);  

е) послуги з працевлаштування – сприяння у працевлаштуванні та 
соціальний супровід працевлаштованої особи;  

є) допомога в професійній реабілітації осіб з обмеженими фізичними 
можливостями – медичні, психологічні, інформаційні заходи, спрямовані 
на створення сприятливих умов для реалізації права на професійну 
орієнтацію та підготовку, освіту, зайнятість;  

ж) інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для 
вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); поширення 
просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); 
поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг (рекламно-пропагандистські послуги) [2]. 

Відповідно до Закону послуги можуть надавати різноманітні 
соціальні заклади (за місцем проживання особи; стаціонарні інтернатні 
установи і заклади; реабілітаційні установи і заклади; установи та 
заклади денного перебування; установи і заклади тимчасового або 
постійного перебування; територіальні центри соціального обслуговування; 
інші заклади соціальної підтримки), які можуть бути державними, 
муніципальними, громадськими, благодійними, релігійними. У 
недержавній сфері соціальні послуги можуть надавати і фізичні особи. 
Діяльність недержавних організацій може здійснюватися на підставі 
ліцензій, довірливих відносин з державними організаціями унаслідок 
перемоги у конкурсах на соціальне замовлення [2]. 

Надання допомоги особам, які потребують соціальних послуг 
зумовлено обов'язками держави. Клієнт – особа, яка звертається в 
соціальну службу за допомогою внаслідок того, що не може власними 
зусиллями вирішити певні соціальні, соціально-психологічні, соціально-
педагогічні проблеми, і потребує допомоги. Користувач соціальних 
послуг – особа, яка є об'єктом соціального впливу з боку соціального 
працівника з метою соціалізації, соціальної адаптації тощо. 

Законодавство України становить певну базу соціальної роботи, 
забезпечує її правовий статус, створює правові умови для ефективного 
регулювання системи соціального захисту, соціальної допомоги і 
соціальної підтримки населення. Однак, законодавство далеке від 
досконалості і потребує детального вивчення і перекоординації 
відповідно до вимог сьогодення. Наше дослідження не вичерпує всіх 
аспектів проблеми. Подальшого розгляду потребують наступні питання: 
міжнародний досвід забезпечення і реалізації правових основ соціальної 
роботи; практична реалізація нормативно-правової бази в Україні, тощо. 
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Анотація 

У статті автор торкається окремих методичних аспектів підготовки дітей середнього 
шкільного віку до рухових дій із використанням сучасних індивідуалізованих технологій 
навчання. Теоретично обґрунтовує сутність фізичного виховання як складової частини 
загальної системи освіти. Розкриває зміст фізкультурно-спортивних знань, які засвоюють 
учні середнього шкільного віку у процесі фізичного виховання.  
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Abstract 
The article concerns some methodological aspects of the training of secondary school 

childrento the motor actions using modern technologies of individualized learning. It teoretically 
grounds the essence of physical education as a part of the overall education system. It also 
reveals the content of physical culture and sports knowledge to assimilate students of secondary 
school in physical education.  
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