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ВСТУП

Актуальність теми. З'ясування сутності соціального захисту, його
місця в політиці соціальної держави, структури та функцій набуває
особливої актуальності у складних умовах сьогодення, адже
соціальний захист - це засіб збереження стабільності та злагоди в
суспільстві, що трансформується, інструмент, за допомогою якого
держава може впливати на життя людей, отримує підтримку
урядового курсу.

Переорієнтація стратегії соціального захисту від забезпечення (пасивна складова
захисту) до створення суспільства рівних можливостей, в якому громадяни зможуть
безперешкодно реалізовувати власні життєві потреби, здібності та творчий
потенціал (активна складова захисту), висунули вимогу щодо зміни як складових
соціального захисту, так і його функцій. За таких умов зростає потреба у створенні
керованої державою системи соціального захисту із застосуванням різноманітних
механізмів державного управління нею.



Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної роботи є система
соціального захисту населення України

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
- визначити поняття соціального захисту населення України;
- охарактеризувати основні елементи організаційної структури системи

соціального захисту населення України

Предмет дослідження. Предметом дослідження даної роботи є
організаційна структура системи соціального захисту населення України

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні і вивченні
основних структурних елементів системи соціального захисту населення та їх
повноважень.



Відображення змісту теми в різних джерелах

Наукові дослідження з питань розробки теорії соціального захисту населення,
його організаційної структури проводяться в спеціалізованих науково-дослідних
установах. Окремим аспектам соціального захисту присвятили свої праці
вітчизняні й зарубіжні вчені та фахівці, зокрема А.Александрова, А.Базилюк,
Н.Борецька, Л.Вернигора, В.Волик, Д.Галлагер, О.Гаряча, Н.Гринчук, Ю.Дехтяренко,
Б.Зайчук, І.Калачова, В.Кириленко, Е.Лібанова, М.Ліборакіна, Б.Надточій,
Л.Ніконова, В.Новіков, Б.Річман, В.Скуратівський, М.Ганслі Теренс, Й.Хендшель,
П.Таундсен, Ю.Шклярський та багато інших.

Соціальний захист населення в Україні забезпечено головними документами, які
його регламентують. Це Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про
Державний бюджет України», «Про місцеве самоврядування», “Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про
державну допомогу сім'ям з дітьми”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю”, “Про соціальні послуги” та ін., Укази Президента України, постанови та
розпорядження Кабінету Міністрів, накази Міністерства соціальної політики, постанови
правління Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань та інші.



ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Соціальний захист у широкому розумінні включає соціальну допомогу, соціальні
гарантії, соціальне страхування, а також заходи активного характеру (політика
зайнятості, боротьба з безробіттям).

Під соціальним захистом у вузькому сенсі розуміють у
першу чергу певну, обмежену сукупність дій, спрямованих
на надання допомоги під час життєвих негараздів

Соціальний захист можна визначити як процес, діяльність
суспільно-політичних інститутів щодо підтримки гідного
рівня соціального добробуту людини в конкретних
економічних умовах.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ВОЛОДІЄ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ЗГІДНО З КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

РОЗРОБЛЯЄ ТА ВНОСИТЬ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЩОДО 
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

розвиток соціальної сфери, 
реалізацію соціальних 

програм збереження та 
відтворення фізичного, 

інтелектуального, духовного 
й трудового потенціалу

створення інституційних та 
соціально-економічних 

передумов для задоволення 
громадянами (різними 

соціальними верствами і 
групами) своїх потреб та 

інтересів

вияв активності, а також 
максимального розкриття 
особистісного потенціалу 

кожним індивідом 



Комітет Верховної Ради України з питань 
соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення

парламентський контроль за додержанням прав і свобод громадян

соціальні гарантії, забезпечення достатнього життєвого рівня 
людини та повернення заощаджень населенню

державна політика у сфері соціального захисту громадян

державне соціальне страхування

державна політика у сфері регулювання трудових відносин та 
зайнятості населення

розвиток соціального партнерства, діяльність громадських 
об'єднань — сторін соціального партнерства

діяльність соціальних фондів

виконує контрольні 
функції у таких сферах 

відання

здійснює 
законопроектну роботу

готує, попередньо 
розглядає питання, 

віднесені до 
повноважень Верховної 

Ради України

голова Комітету -
Денісова Людмила Леонтіївна 

(Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини)



На державному рівні функції соціальної політики здійснюють

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ



Міністерство соціальної політики України

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 
формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах

зайнятості населення та трудової міграції

трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування 
населення

сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, захисту прав 
депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
попередження насильства в сім'ї та з питань протидії торгівлі людьми

усиновлення та захисту прав дітей

з питань гуманітарної допомоги

інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої 
компетенції

Структурні підрозділи: 
17 департаментів

3 відділи
3 сектори

Патронатна служба

При міністерстві діє 
Всеукраїнський центр 

професійної 
реабілітації осіб з 

інвалідністю та 
Науково-дослідний 

Інституту праці і 
зайнятості населення 

(спільно з НАН)



Міністерство соціальної політики України очолює Міністр, який призначається на посаду 
за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України. 

Через Міністра Кабінет 
Міністрів України спрямовує і 

координує діяльність 
наступних центральних 

органів виконавчої влади:

Державна служба зайнятості України

Державна служба України у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції

Державна інспекція України з питань праці

Пенсійний фонд України

З 15 квітня 2016 
міністром є Рева 

Андрій Олексійович



На місцевому рівні соціальну політику здійснюють структурні підрозділи

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування:

Департаменти соціального 
захисту населення

Управління праці та соціального 
захисту населення 

Територіальні центри 
соціального обслуговування

Центри надання 
адміністративних послуг 

Виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад

виконання завдань високого ступеня складності, координації 
роботи. В складі - не менш як 4 відділи. Штатна чисельність 

перевищує 32 одиниці - до його складу можуть входити управління

структурні підрозділи одногалузевого або однофункціонального
спрямування. Забезпечують реалізацію державної політики на 

відповідній території у сфері соціального захисту

здійснення соціального обслуговування та надання соціальних 
послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги

надання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та 
"прозорого офісу". Створюються з метою комфортності та протидії 

корупції в наданні послуг фізичним та юридичним особам

повноваження та компетенції у сфері соціального захисту визначено 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». До відома належать 

делеговані повноваження в цій сфері з боку місцевих адміністрацій



Організаційна структура управління соціального 

захисту населення

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ –
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ОРГАНІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ ТА 

ВЕТЕРАНІВ

ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ

ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛІННЯ

ВІДДІЛ ГРОШОВИХ ВИПЛАТ ТА 
КОМПЕНСАЦІЙ

ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

ВІДДІЛ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

ВІДДІЛ ПРАЦІ

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
СОЦІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР

ЗАГАЛЬНИЙ СЕКТОР



ВИСНОВКИ

1. Перед системою соціального захисту стоять широкі стратегічні завдання, пов’язані із

політичною, економічною, соціальною сферами.

2. Система соціального захисту має значний вплив на стабільність у суспільстві, на розвиток

людських ресурсів шляхом підтримки добробуту, стимулювання споживання, на суспільний розвиток

в цілому, і посідає чільне місце в політиці соціальної держави.

3. Підвищення ефективності функціонування системи соціального захисту, забезпечення

адресності та цільового використання допомоги потребує запровадження системи місцевих

інтегрованих соціальних служб.

4. Під час організації прийому громадян забезпечується пріоритет наближення послуг з надання

соціальної підтримки саме до тих категорій населення, які її потребують.

5. Інтегровані соціальні служби, які діють за принципом "єдиного вікна", "мобільні соціальні офіси"

сприяють підвищенню рівня поінформованості населення про заходи соціального захисту, які

передбачені діючим законодавством, суттєвому покращенню соціального обслуговування та

надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування безпосередньо за місцем

проживання.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


