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У вересні 2015 року на Саміті ООН зі сталого розвитку, який відбувся в рамках 70-ї 
сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, було схвалено підсумковий документ 
«Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 
року». У ньому затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. З урахуванням 
специфіки розвитку України вони адаптовані в підготовленій Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України Національній доповіді «Цілі Сталого 

Розвитку: Україна 1 ». 

У Національній доповіді визначені головні виклики, на які має відповісти Україна 

для забезпечення сталості розвитку. Першим серед них названо проблему подолання 

бідності, масштаби якої за останні роки значно зросли 2 • Особливо потерпають від неї 

малозабезпечені, безробітні, інваліди, хронічно хворі, багатодітні сім'ї, громадяни 

з низьким рівнем освіти чи професійної кваліфікації, жінки, які зазнають гендерної 

нерівності, пенсіонери. Більшість представників цих категорій населення ввійшли до 

зони соціальних ризиків. 

ГЛОБАЛЬНІ 

(.)ЦІЛІ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Рис 1. Офіційне лага «Цілі Сталого Розвитку України" 

Успадковані від минулого, нерозв'язані соціальні проблеми «було посилено 

наслідками збройного конфлікту на сході України»2 • Із б млн чол. населення зони 

АТО 5 млн чол. потрапили до групи «раптово збіднілих», серед яких понад 1,5 млн 
чол. біженців та внутрішньо переміщених осіб на підконтрольній Україні території3. 

Нерідко до вразливих категорій населення потрапляють учасники АТО, які потребують 

соціальної допомоги суспільства й держави. 

«". Збільшення масштабів крайньої бідності та соціального відторгнення, 

зростання чисельності соціально вразливих груп населення, - наголошується в 

Національній доповіді, - негативно впливає на людський потенціал країни», сприяє 

поширенню «відчуття соціальної несправедливості та недовіри суспільства до 

більшості державних інституцій»4 • 

1 Ціл Сталого розвитку: УкраІ'на. Національна доповідь. 2017 / М н стерство економічного розвитку торгівл Украіни. - КиІ'в, 2017. -С. 9. 
2 Ціл Сталого розвитку: УкраІ'на. Націонапьна доповідь. 2017 / М н стерство економічного розвитку торгівл Украіни. - КиІ'в, 2017. -С. 10. 
3 Ціл Сталого розвитку: УкраІ'на. Націонапьна доповідь. 2017 / М н стерство економічного розвитку торгівл Украіни. - КиІ'в, 2017. -С. 16-17. 
4 Ціл Сталого розвитку: Україна. Націонапьна доповідь. 2017 ІМ н стерство економічного розвитку торгівл Украіни. - КиІ'в, 2017. -С. 10. 
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Як цілком справедливо зазначається в Доповіді, «економічна нерівність провокує 

появу інших форм нерівності, зокрема обмежує можливості бідних верств населення 

брати участь у соціальному, економічному й політичному житті. Нестача доходів для 

задоволення базових потреб спричинює дистанціонування осіб, які потрапили у 

вразливе становище, від їх оточення»5 • 

У зв'язку з цим у Доповіді, як стратегічні, визначені завдання підвищення до 2030 
року «рівня зайнятості населення працездатного віку до 70 %» та «забезпечення 
повної і продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх жінок і чоловіків»6 • Проте для 

цього потрібно підвищити потенціал 40 % біднішого населення, повернути його до 
«повноти участі в житті держави та місцевих громад>). 

ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ 
Сталого Розвитку 

.ІІ
І • "' 

І • І І 
'І i ' 
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• 
11 

~1·~ 
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ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ 
сталого Розвитку 

Рис 2. Офіційна візуалізація Глобальних Цілей Сталого Розвитку 

5 Ціл Сталого розвитку: Укра'~на. Національна доповідь. 2017 ІМ н стерство економ ного розвитку торгівл Укра1ни. - КиІ'в, 2017. -С. 80. 
6 Ціл Сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. 2017 ІМ н стерство економ ного розвитку торгівл Ук.раІ'ни. - КиІ'в, 2017. -С.10. 
7 Ціл Сталого розвитку: Укра'~на. Національна доповідь. 2017 ІМ н стерство економ ного розвитку торгівл Укра1ни. - КиІ'в, 2017. -С.109. 
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Ці край важливі для майбутнього України проблеми пропонується вирішувати в 

рамках визначених Самітом ООН та Національною доповіддю Цілей Сталого Розвитку. 

Ціль 1 «Подолання бідності» передбачає виконання завдань зі скорочення рівня 
бідності, збільшення охоплення бідного населення адресними програмами 
соціальної підтримки та підвищення «життєстійкості соціально вразливих верств 
населення»8 . Ціль має досягатися через активізацію населення «непрацюючих 
працездатних учасників соціальних програм шляхом застосування дієвих 
інструментів для виведення таких груп на ринок праці, їх залучення до життя 
громади». Водночас «на засадах принципу адаптивності до зовнішніх змін» соціальну 
підтримку мають отримувати всі вразливі категорії. Соціальна політика повинна 
забезпечити «підвищення життєстійкості соціально вразливих верств населення"., 
- наголошується в Національній доповіді, - шляхом сприяння рівному доступу до 
ресурсів для розвитку незалежно від віку, статі, місця проживання і походження»9 . 

У рамках реалізації завдань Цілі 10 «Скорочення нерівності» (скорочене 
національне визначення) також передбачено «впровадження реабілітаційних 
програм щодо відновлення працездатності для дорослих», у тому числі й через 
«дотримання гарантій щодо рівного доступу до соціальних послуг» 10 . 

Надзвичайно важливо, що завдання Цілей 1 та 10, спрямовані на підвищення 
життєстійкості соціально вразливих верств населення, узгоджують із завданнями 
Цілі 4 «Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та забезпечен
ня можливості навчання впродовж усього життя для всіх (скорочене національне 
визначення «Якісна освіта»), які передбачають «збільшити поширення серед на
селення знань і навичок, необхідних для отримання гідної роботи та підприєм
ницької діяльності». При цьому акцент робиться саме на групах населення, які 
увійшли до зони соціальних ризиків і перебувають у вразливому становищі. Тому 
в рамках реалізації Цілі 4 ставиться за мету «забезпечення рівного доступу до 
освіти та професійно-технічна підготовка для уразливих груп населення»11 . 

Реалізація завдань Цілей 1, 4, 10, спрямованих на підтримку вразливих 
груп населення, сприятиме також досягненню Цілі 8 Сталого Розвитку ООН 
«Сприяння поступальному, всеохоплювальному та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх». 

У країнах Європейського Союзу розширення знань, поліпшення навичок і компетентностей 

населення, у тому числі його вразливих груп, забезпечується в рамках реалізації Програми 

навчання протягом життя, яке Рада Європи затвердила як один з основних компонентів 

європейської соціальної моделі. Найбільша складова системи неперервної освіти -додаткова 

професійна освіта, якою користується соціально адаптована частина населення аби відповідати 

вимогам сучасної високотехнологічної економіки.Друга підсистема спрямована «на адаптацію 

й реабілітацію соціальних і професійних груп, які не здатні самостійно пристосуватися до 

швидкозмінного соціального середовища» або не мають доступу до формальної професійної 

освіти, що «створює для них загрозу десоціалізації». Ця підсистема дозволяє їм «адаптуватися 

до мінливих умов життя»12 • 

8 Ціл1 Сталого розвитку: УкраІ'на. Нацюнальна доповідь. 2017 /Міністерство економічного розвитку 1 торгівлі Украіни. - КиІ'в, 2017. -С. 14. 
9 Цілі Сталого розвитку: Україна. Національна допов1дь. 2017 /Міністерство економічного розвитку і торгівл1 Украіни. - КиІ'в, 2017. -С. 17. 
10 Цілі Сталого розвитку: УкраІ'на. Національна доповідь. 2017 / М1ністерство економічного розвитку і торг1вл1 Украіни. - Ки'~ в, 2017. -С. 80-81. 
11 Цілі Сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. 2017 / М1ністерство економ1чного розвитку і торг1влі України. - Ки'~ в, 2017. -С. 34-37. 
12 Освіта прmягом життя: досвід і украІ'нська практи ка. Ан ал 1тич на записка [Електрон ний ресурс] / Нацюнал ьн ий інститут стратегічних дослід

жень. - КиІ'в 1 2018. Доступ з екрана: WIN\Лl.h1ss.gov.ua. 
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В Україні на державному рівні системно вирішується лише завдання надання 

додаткової професійної освіти для безробітних, які перебувають на облікові в центрах 

зайнятості, інвалідів, частково - воїнів, які брали участь в АТО чи постраждали в ході 

бойових дій, внутрішньо переміщених осіб тощо. Освітні неформальні послуги для 

інших категорій населення, у тому числі його вразливих верств, - предмет ініціативної 

уваги громадських організацій, навчальних закладів різних рівнів, міжнародних 

грантових програм, окремих територіальних громад. 

У національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016 р.) із 
прикрістю констатується: «В Україні недооцінюється роль освіти дорослих у формуванні 

людського капіталу», економічному зростанні держави тощо". Недостатньо уваги 

приділяється питанням освіти дорослих і соціально вразливих верств населення 

(безробітних, внутрішніх переселенців, мігрантів, учасників АТО, людей з особливими 

потребами, дорослих засуджених та ін.)» 13 • 

Програмами професійно-адаптивних курсів, які пропонуються представникам цих 

категорій, не завжди береться до уваги той факт, що особистість потерпає не лише від 

соціальних, економічних чи політичних обмежень своїх можливостей, а й болісних 

психологічних деформацій, які мають своїм наслідком втрату мотивації до розвитку та 

зміни через нього свого соціального статусу. Значна частина представників соціально 

вразливих груп населення знаходиться у стані апатії, фрустрації, втрати життєвих цілей 

і перспектив, переживає відчуття безнадійності, зневіри у власні сили та суспільство. 

Відтак, вони не зорієнтовані на використання тих можливостей, які надають 

програми професійного розвитку. Не випадково, у «Меморандумі неперервної освіти 

Європейського Союзу» наголошується, що його ключовими факторами є не лише 

«наявність різноманітних ресурсів», а й «особиста мотивація до результативності, 

продуктивності та ефективності з метою розвитку свого особистісного потенціалу й 

досягнення більш високого життєвого результату в усіх його проявах». 

Отже, для України актуального значення набуває відпрацювання такої моделі 

підтримки соціально вразливих верств населення - індивідів або соціальних груп, 

що мають більшу за інших імовірність зазнати соціальних збитків від дії економічних, 

екологічних, техногенних та інших чинників сучасного життя, - яка б мінімізувала 

їх вплив на них, давала додаткові можливості уникнути їх крайніх наслідків (втрата 

роботи, постійного місця проживання; безпритульність, вимушене переміщення та ін.), 

а в разі їх настання забезпечувала ефективну соціальну адаптацію й повернення до 

самостійного повноцінного життя в суспільстві. 

в Меморандум непрерь1вного образования Европейского Союза [Електронний ресурс]. -Доступ з екрана: http:www.znanie.org/docs/ 
memorandum.html. 
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Згідно зі ст. 46 Конституції України «Громадяни мають право на соціальний захист, 

що включає право на забезпечення їх 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 та 

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, 

установленого законом». 

За офіційними статистичними даними майже третина населення України потребує 

соціального захисту й підтримки. У зв'язку з цим в Україні розроблено й реалізується 

комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних 

та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають 

у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги з метою 

поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації й повернення до 

повноцінного життя. Згідно з Наказом Мінсоцполітики України № 5З7 від З вересня 

2012 року «Про затвердження послуг, що надаються особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть їх подолати» такі соціальні послуги 

надаються як на платній, так і на безоплатній основі
16

• 

У Законі України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року (№2671-VІІІ) 
визначені: суб'єкти, об'єкти, цілі та принципи, форми та способи надання соціальних 

послуг; основні напрямки державної політики у сфері соціальних послуг; засади 

функціонування й повноваження органів та установ, організацій, фізичних осіб 
. 17 

системи надання соц1альних послуг . 

Законом (ст. 1.2) передбачено надання соціальних послуг, насамперед, вразливим 
групам населення. Відповідно ст. 1.3 цього ж Закону до вразливих верств 
належать (<особи/сім'і; які мають найвищий ризик потрапляння у складні 
життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх 
чинників». 

16 Міністерство соціально!' політики Украіни. Наказ Ng 537 від 03.09.2012 р. (<Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються 
особам, які перебувають у складних життєвих: обставинах і не можуть самостійно 'ix подолати [Електронний рео;рс]. -Доступ з екрана: 
https://za kon. rada .gov. ua 
17 Закон УкраІ'ни \<Про соціальні послупJ //Відомості Верховно'~ Ради (ВВР), 2019, №218, ст. 73. 
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Відповідно ((складні життєві обставини - обставини, що негативно впливають 
на життя, стан здоров'я та розвиток особи, функціонування сім'і; які особи/ 
сім'я на може подолати самостійно». 

Вони можуть обумовлюватися похилим віком, частковою або повною 

втратою рухової активності, пам'яті, невиліковними хворобами, психологічним 

та поведінковими розладами, інвалідністю, бездомністю, безробіттям, 

малозабезпеченістю особи, поведінковими розладами в дітей через розлучення 

батьків, ухиленням батьків від виконання своїх обов'язків, втратою соціальних 

зв'язків, жорстоким поводженням із дитиною, насильством за ознакою статі, 

домашнім насильством, потраплянням в ситуацію торгівлі людьми, шкодою, завданою 

пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, 

збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (ст. 1.15 Закону України «Про соціальні 
послуги»). 

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері прав та соціальної політики, є Міністерство 

соціальної політики України (Мінсоцполітики), яке здійснює координацію діяльності 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

та їх структурних підрозділів із питань соціального захисту населення 18 . 

Реалізацію комплексу заходів соціальних послуг Мінсоцполітики на теренах 

Полтавської області координують Департамент соціального захисту населення 

Полтавської облдержадміністрації, його управління при районних державних 

адміністраціях та виконавчих комітетах міст обласного підпорядкування, при яких 

діють територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). Основне завдання Департаменту - забезпечення на території області 

реалізації політики з питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення 

та трудової міграції, соціальної підтримки й надання соціальних послуг вразливим 

верствам населення, зокрема, сім'ям з дітьми, особам похилого віку, з інвалідністю, 

ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції/операції об'єднаних 

сил, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям 

та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, 

внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які мають право на пільги 

та отримання житлових субсидій 19 • 

Діяльність департаменту та його служб зосереджена переважно на реєстрації, 

моніторингові стану та наданні невідкладної чи постійної фінансової допомоги, 

установленні доплат чи пільг соціально вразливим групам населення, їх інформуванні 

про відповідні права та консультуванні про існуючі можливості їх задоволення. 

Надаються також соціально-педагогічні та психологічні послуги, які мають за мету 

соціальну інтеграцію й реінтеграцію їх отримувачів. Не можна недооцінювати 

18 Положення про М1н1стерство соціально'~ політики УкраІ'ни. Затверджено постановою Кабінету Мін1стерства Украіни від 17 червня 2015 р. Ng 
423 [Електронний ресурс]. 
19 Електронний ресурс. -Доступ з екрана: http://www.adm-pl.gov.ua/page/departament-socaalnogo-zahistu-naselennya 
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значення відповідної діяльності й у контексті трудової чи професійної інтеграції 

представників соціально вразливих груп. Проте вона можлива лише за умови їх 

працевлаштування. 

Національний 

рівень 

Обласний 

рівень 

Районний 

рівень 

Міністерство соціальної політики 

Департамент соціального 

захисту населення 

Районні управління та територіальні 

центри соціального обслуговування 

Рис 1.1. Організаційна структура органів, що здійснюють реалізацію комплексу заходів соціальних послуг 

Виконанням цього завдання займається Полтавський обласний центр зайнятості. 

Справді інноваційний центр, який постійно розвивається, разом зі своїми структурними 

підрозділами на місцях (районними, міськрайонними, міськими центрами зайнятості) 

надає досить широкий спектр соціальних послуг населенню: 

• сприяння у працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, 

професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб; 

• консультування з питань працевлаштування, умов та оплати праці, 

професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації; 

• реєстрація та надання статусу безробітного громадянам, які шукають роботу, 
здійснення виплати допомоги по безробіттю; 

• зд1иснення професійної підготовки й перепідготовки та підвищення 

кваліфікації громадян, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітні, з метою 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці; 

• надання послуг із професійної орієнтації; 

• сприяння в започаткуванні власної справи та надання одноразової допомоги 
для організації підприємницької діяльності, надання консультацій із питань 

організації та проведення підприємницької діяльності; 

• організація для осіб, зареєстрованих як безробітні, громадських та інших 
робіт тимчасового характеру на підприємствах, в установах та організаціях; 

• надання громадянам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить 
не менше 15 років, ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом 
перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації; 

• інформування про перелік підприємств, установ та організац1и, на яких 

можливе проходження стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних 

закладів20 • 

20 Електронний ресурс. -Доступ з екрана: http://www.adm-pl.gov.ua/page/poltavskiy-oblasniy-centr-zaynyatosti-O 
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Попри те, що центр зайнятості не обмежується роботою з безробітними, згідно з 

нормативними документами здійснювати професійну підготовку й перепідготовку та 

підвищення кваліфікації громадян із метою підвищення їх конкурентоспроможності 

на ринку праці, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття, він може лише з кола тих, 

хто зареєстрований як безробітний 21 • 

Отже, діяльність органів Мінсоцполітики охоплює надзвичайно широкий спектр 

соціально-трудових відносин та надання соціальних послуг і матеріальної допомоги 

тим категоріям населення, які їх потребують. Водночас у полі їх особливої уваги 

знаходяться, насамперед, соціально вразливі групи населення. 

Найбільшу з них на сьогодні складають внутрішньо переміщені особи. За 

визначенням Закону України ((Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 28 грудня 2014 року. ((внутрішньо переміщеною особою 
є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 

території України на законних підставах та має право на постійне проживання 

в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в 

результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупаціі; повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру/2• 

В Україні ця соціально вразлива група населення почала стрімко зростати після 

анексії в лютому 2014 р. Російською Федерацією Криму та розпочатої нею у квітні того 
ж року збройної агресії в межах Луганської та Донецької областей, у результаті якої 

український уряд втратив контроль над частиною їх територій. Рятуючись від загрози 

смерті, сотні тисяч наших співвітчизників були змушені виїхати на підконтрольну 

українській державі її територію. 

Станом на 9 вересня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо переміщених осіб, узято на облік 1 407 682 переселенці з тимчасово 
окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. За цим сумним 

показником Україна посіла дев'яте місце у світі 23 • 

За даними Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА в 

Полтавській області зареєстровано 29 496 ВПО, у т.ч.: 

дітей - 5 748, інвалідів -15З9, пенсіонерів -12 190. 

Найбільше осіб цієї категорії в містах: 

Полтаві - понад 12 ООО, Миргороді - 2 920, Горішніх Плавнях -12З9, Лубнах - 964. 

За кількістю ВПО у сільських населених пунктах виділяються два регіони: 

u u ~ 
Миргородськии -1087, Гадяцькии -1028 . 

21 Повний переЛІf{ нормативно-правових актщ як1 регламентують діяльність Державної служби зайнятосл Украіни дається на її офщійному 

сайті: І І [Електронний ресурс]. - Доступ з екрана: https://ІNVVw.dcz.gov.ua 

22 Відомості Верховної Ради (ВВР, 2015, N~й, ст.1. 
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Рис 1.2. Структура зареєстрованих ВПО у Полтавській області 

Проблема ВПО стала одним із найскладніших викликів для українського 

суспільства й держави, адже за короткий проміжок часу необхідно було розселити, 

забезпечити всім необхідним для життя та надати морально-психологічну підтримку 

сотням тисяч людей, які втратили житло, роботу, доходи, заощадження, документи, 

усталені соціальні зв'язки й соціальну стабільність, опинилися за межею не просто 

бідності, а часто й виживання. 

Це стимулювало законотворчий процес в Україні в галузі соціального захисту, 

розроблення нормативно-правового забезпечення соціальних і громадянських 

гарантій для цієї категорії громадян. Головна мета цихдокументів-зберегти/відновити 

й підтримувати реалізацію конституційних прав, свобод та законних інтересів ВПО. 

З початком збройної агресії було прийнято ряд законів і підзаконних нормативно

правових актів, які визначали статус ВПО, спеціальні права та обов'язки переселенців, 

механізми реалізації ними загальногромадянських прав. 

З метою виявлення соціальних, економічних, побутових та інших потреб ВПО та 

гарантування комплексної адресної допомоги Постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»25 було 

ініційовано створення Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб. 

Це дозволило здійснювати постійний моніторинг руху ВПО та спільними зусиллями 

з органами місцевого самоврядування та представниками неурядового сектору 

забезпечувати гарантії соціального захисту та допомоги. 

23 Внутрішньо переміщені особи (ВПО) [Електронний ресурс]. -Доступ з екрана: www.mps.unhcr.org/ua/ 
24 За даними, що оприлюднені на сайті Полтавська~' ОДА. Посилання: http;//www.adm-pl.gov.ua/news/yak-zhivut-pereselenci-u-poltavskiy-oblasti-
cifri-ta 
25 Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. Nc::i 509 ~<Про облік внутрішньо переміщених осіб» [Електронний ресурс] . -Доступ 
з екрана: https://zakono.rada.gov.ua 
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З метою відновлення прав і свобод, їх додаткових гарантій 28 грудня 2014 року 
(з останніми змінами26 8 лютого 2018 року) був прийнятий Закон України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»27 • Закон визначає поняття 

внутрішньо переміщеної особи, установлює порядок обліку ВПО, закріплює права на 

отримання документів, що засвідчують особу, на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту, участь у виборах та інші 

права. 

Кабінет Міністрів України 8 вересня 2015 року прийняв Постанову № 696 «Про 
затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, 

спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для 

внутрішньо переміщених осіб»28 • 

На вирішення найболючішої для багатьох ВПО проблеми - працевлаштування 

була спрямована й Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 
року № 1154 «Про реалізацію пілотного проекту із залученням до роботи членів 

малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб»29 • Нею була підтримана 

ініціатива Мінсоцполітики про проведення з 1 грудня 2016 року по Зl грудня 2018 
року спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку пілотного проекту 

«Модернізація системи соціальної підтримки населення України», у рамках проекту, 

який згодом отримав назву «Рука допомоги», малозабезпеченим жителям місцевих 

громад та ВПО надавалась фінансова допомога на започаткування власної справи. 

Таким чином, нормативно-правова база не обмежувала вирішення проблеми 

зайнятості ВПО їх працевлаштуванням через органи Державної служби зайнятості 

та традиційні для них практики навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації чи 

направлення на вакантні посади згідно із професійною кваліфікацією ВПО, які стояли 

на обліку в місцевих центрах зайнятості. 

Водночас пілотний проект ставив за мету гармонізувати стосунки ВПО з місцевим 

населенням, яке отримувало такі ж преференції, як і вони. Важливим кроком у цьому 

напрямку стала Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року № 1094 
«Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної 

адаптації та реінтеграції громадян України, які переселились із тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони 

України (по період до 2017 року)»30 • 

Отже, акцент соціальної політики держави щодо ВПО почав зміщуватися з 

надзвичайних і специфічних заходів із їх соціального захисту в напрямкуїх повноцінної 

соціальної інтеграції в життя місцевих громад. Він був зафіксований в організаційній 

структурі Мінсоцполітики: у Директораті соціальних послугта інтеграції була створена 

:?б Закон Украіни «Про внесення зм1н до Закону України ~<Про забезпечення прав і свобод внутрішньо перем1щених осіб щодо забезпечення 

права на отри манн я комунальних послуг}). Посилання: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-19 
27 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб>\. Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19C6-18 
28 Див.: Електронний ресурс. -Доступ з екрана: https://zakonO.rada.gov.ua/1 
29 Електронний ресурс. -Доступ з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1154-2015-%000/oBF 
30 Офіційний ВІСНИК України, 2016 р.; NQ 2, СТ. 76. 

13 



експертна група з питань інтеграції внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих 

груп населення. Він же був покладений в основу соціальної політики створеного згідно 

з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 299 Міністерства 
з питань тимчасово окупованих територій (МТОТ) та внутрішньо переміщених 

осіб. Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням від 15 листопада 2017 року 
№909-р схвалив розроблену МТОТ «Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення 

на період до 2020 року»31 • Метою програми проголошено соціально-економічну 

інтеграцію «внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 

для реалізації захисту їх прав, свобод і законних інтересів, підвищення рівня їх 

самодостатності та незалежності з урахуванням приймаючих територіальних громад, 

налагодження ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб із приймаючими 

територіальними громадами, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування на засадах партнерства, результатом якого є досягнення соціальної 

єдності». 

Однією з найбільших перешкод до залучення внутрішньо переміщених осіб у 

життя територіальних громад Стратегія називає «проблему із працевлаштуванням». 

Не випадково вона посідає чільне місце у «Плані заходів із реалізації Стратегії 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових 

рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року». Розв'язувати її 

пропонується шляхом створення нових робочих місць і розширення можливостей 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб із метою розв'язування проблем 

подолання бідності, соціальної та професійної їх інтеграції. 

Варто наголосити, що професійна інтеграція - це складний процес, який має 

своїм результатом працевлаштування, але не зводиться лише до нього. Важливо, 

щоб воно мало глибоку внутрішню мотивацію особи, яка працевлаштовується, 

до запропонованої роботи, відповідно до її уявлення про власне призначення, 

потенціал, життєвий досвід й отриманий раніше рівень освіти. Робота тим, хто її 

пропонує, і тим, хто її отримує, повинна оцінюватися не просто як засіб, інструмент 

«виживання», отримання фінансових чи матеріальних благ, а, насамперед, як 

можливість повернення до повноцінного життя і визнання в суспільстві. Отже, вона 

повинна сприйматися суб'єктом її набуття і суспільством саме так. Вона має бути 

престижною, сприяти зростанню рівня самооцінки людей вразливих категорій, яких 

життєві обставини зробили соціальними ізгоями. Тобто професійна інтеграція - це 

набуття не лише професійних, а й соціальних компетентностей. 

31 Електронний ресурс. -Доступ з екрана: https://zakon.rada.gov.ua/lalЛfS/show/909-2017-%01#80 
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Серед них найвагомішою є мотивація до праці. Підтримка - її важливіша умова 

професійної інтеграції. У зв'язку з цим Наказом Мінсоцполітики № 526 від 14 
квітня 2017 року були внесені зміни до Наказу Міністерства № 537 від З вересня 
2012 року «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, 
які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати». Зокрема, запроваджувався Соціальний супровід при працевлаштуванні 

та на робочому місці - регулярні зустрічі з отримувачем послуг, відвідування 

на робочому місці, сприяння в адаптації особи до виконання робочих функцій, 

пристосуванні робочого місця для осіб з інвалідністю, сприяння у отриманні 

послуг, організації взаємодії з іншими суб'єктами соціального супроводу; навчання 

та розвиток трудових і соціальних навичок, технологічне консультування; 

психологічна підтримка>>32. 

Тим самим були створені передумови для апробації проекту ПРООН «Залучення 

на ринок праці найвразливіших груп населення та жінок». Під час його впровадження 

у 2017 р. відпрацьовувались «технології профілювання безробітних і моделі послуг 

сприяння працевлаштуванню вразливих на ринку праці категорій населення та 

жінок за підходом кейс-менеджменту». Індивідуальний, орієнтований на клієнтів 

підхід поєднувався з їх профілюванням та розподілом на групи з урахуванням 

потенціалу й мотивації до працевлаштування. На думку членів правління Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України, на випадок 

безробіття саме це забезпечило успішну реалізацію проекту33 • 

Подібними були й чинники успішної реалізації пілотного проекту Мінсоцполітики 

«Рука допомоги». На Полтавщині до участі у проекті зареєструвалися 1949 осіб (403 із 
числа внутрішньо переміщених та 1 546 із малозабезпечених родин). Протягом 2018 
року працевлаштовано 465 осіб (383 особи з них - із числа членів малозабезпечених 

родин, 82- внутрішньо переміщені особи), 257 осіб залучено до участі у громадських 
та тимчасових роботах (із них 40 внутрішньо переміщених осіб та 217 - із числа 

малозабезпечених родин). 

1949 
403 ;'""'"""У'Р;шнооперем;щени> 

1.5.46 із малозабезпечених родин 
особи 

383 465 82 особи 

32 [Електронний ресурс]. -Доступ з екрана: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl614-12 
[Електрон ний ресурс]. - Доступ з екрана: https://I igazakon.net/Document/vie 
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257 
40 '"У'Р;шнооперем;щени<оо;б 

217 із числа малозабезпечених родин 
особи 

Протягом дії пілотного проекту працевлаштовано 633 особи (513 осіб - із числа 

членів малозабезпечених родин, 120 - внутрішньо переміщені особи), 496 осіб 

залучено до участі у громадських та тимчасових роботах (із них 90 внутрішньо 
переміщених осіб та 406 - із числа малозабезпечених родин)34 • 

513 з числа членів малозабезпечених родин 

633 120•ну<р;шноо перем;щен; особи 
особи 

49690 

406 із числа малозабезпечених родин особи 

внутрішньо переміщених осіб 

Важливим чинником успіху проекту було те, що його учасниками стали мотивовані 

люди, які прагнули отримати нелишедопомогузбезробіття, а й повноцінну професійну 

інтеграцію в суспільне життя. Центри зайнятості отримали можливість вийти за рамки 

звичної для них практики роботи виключно із зареєстрованими безробітними. Полем 

їх діяльності стали особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, втративши 

постійну роботу, не мали можливостей отримати необхідні знання й компетенції для 

зміни професії чи виду трудової діяльності тощо. Головне ж полягало в тому, що в ході 

реалізації проекту всі його учасники отримували постійну не лише професійну, а й 

соціально-психологічну підтримку, яка мотивувала їх на досягнення життєвого успіху. 

Відтак, стала очевидною важливість постійного супроводу (інкубації) тих, хто прагнув 

до професійної інтеграції. 

Позитивний досвід цих та інших пілотних проектів професійної інтеграції 

представників соціально вразливих груп населення Кабінет Міністрів України врахував 

у прийнятій ним 19 вересня 2018 року Постанові № 722, якою затвердив новий 

«Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають 

34 [Електронний ресурс]. -Доступ з екрана: https://poltavaЗ6S,com/ruka-dopomog1-na-poltavshhini 
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роботу». Згідно з Постановою діяльність центрів зайнятості не обмежувалась лише 

безробітними, а поширювалась на осіб, які шукали роботу. По-друге, проголошувалась 

необхідність індивідуального підходу до клієнтів через їх профілювання - систему 

«оцінки ступеня мотивації до праці особи, яка шукає роботу чи безробітного, попиту 

на їх професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого 

безробіття та визначення обсягу й видів послуг, що надаватимуться». При цьому 

відповідні послуги розглядалися не лише в контексті забезпечення роботою тих, хто її 

шукав, а ставилась «мета їх інтеграції до ринку праці». Для цього в центрах зайнятості 

запроваджувався інститут кар'єрних радників, які й мали здійснювати індивідуальний 

супровід таких осіб35 • 

На підставі Постанови КМУ № 792 Міністерством соціальної політки були підписані 
Накази № 1910-1913 від 19 грудня 2018 року, що дозволили на практиці застосовувати 
методику первинного й поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та 

зареєстрованих безробітних, порядок та умови складання виконання індивідуальних 

планів надання послуг працевлаштування тощо36 • 

Прийняті нормативно-правові акти мають сприяти збільшенню ефективності 

діяльності служб зайнятості населення із працевлаштування тих, хто шукає роботу, 

підтримати їх мотивацію. Проте, як бути з тими, хто її втратив і навіть не пробує 

працевлаштуватися, змирившись з «обставинами», «долею» і т. ін.? Для них 

потрібні спеціальні освітні програми з особистісного розвитку, які не передбачені в 

переліку послуг центрів зайнятості й більш характерні для служб соціального захисту 

населення та громадських організацій. Їх надання передбачає залучення до роботи із 
представниками соціально вразливих груп населення фахово підготовлених тренерів, 

які б володіли відповідними методиками й досвідом. Спеціальної підготовки вимагає 

й запровадження кейс-менеджменту як основної методики роботи створеного 

при центрах зайнятості Інституту кар'єрних радників. До того ж вірогідність того, 

що кар'єрний радник може забезпечити індивідуальний підхід до кожного, хто 

звертається до нього з унікальним «набором» життєвих історій і їх соціально

психологічних наслідків, не дуже висока. Водночас механізми взаємодії зацікавлених 

партнерів державного, приватного та громадського секторів у процесі соціальної та 

професійної інтеграції ВПО та інших вразливих груп населення існуючою нормативно

правовою базою не визначені. 

Тим самим обмежуються можливосп 1х залучення до вирішення проблем 

професійної інтеграції соціально вразливих груп населення. Насправді ж, їх потенціал 

досить значний. Так, не лише на Полтавщині, а й за її межами добре знають БО «Світло 

надії», БО «Вихід є», «Крь1м SOS» (Полтава), ГО «Сім доріг», які не лише консультують, 
інформують, підтримують людей вразливих категорій харчуванням, одягом, житлом, 

зs [Електронний ресурс]. -Доступ з екрана: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2018-%DO%BF 
36 Див.: Наказ Ng 1910 (<Про затвердження Методики здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та за

реєстрованих безробітниХ>~; Наказ Nc::i 1911 (<Про затвердження форм Персонально!' картки та додатків до неі', заяви про надання (поновлення) 
статусу безробітного та направлення на працевлаштування>~; Наказ Nc::i 1912 «Про затвердження примірних форм індивідуальних планів надан
ня послуг та працевлаштування>~; Наказ Nc::i 1913 «Про затвердження Порядку та умов складання, виконання індивіДуал ьн их плані в надання 
послуг 1 працевлаштуваннт~. 
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а й надають комплексні послуги із соціальної та професійної інтеграції, застосовуючи 

передові методики соціально-психологічного та професійного супроводу. При 

цьому вони отримують фінансову підтримку від: центрів зайнятості у професійній 

перепідготовці й навчанні безхатченків, звільнених із місць ув'язнення, ВІЛ

інфікованих, наркозалежних, так само як і внутрішньо переміщених осіб; органів 

місцевого самоврядування, грантових програм і благодійників, надаючи їм соціально

педагогічні послуги; роботодавців, для яких готують фахівців без обмежень, у рамки 

яких поставлені центри зайнятості. 

За тісної співпраці Полтавського обласного центру зайнятості, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій у 2016-2017 роках на базах неурядових 
організацій було створено 120 робочих місць для представників вразливих груп за 
рахунок організації оплачуваних громадських робіт. Тобто відчутний соціальний 

та економічний результат було отримано за рахунок синергії добровільного 

об'єднання зусиль зацікавлених установ та організацій, жодна з яких за своїм прямим 

функціональним призначенням не була зобов'язана це робити. При цьому кожен з 

учасників цього проекту виконував свої прямі обов'язки: від визначення обсягів робіт 

і їх фінансування до соціально-психологічної підтримки, професійного навчання та 

поселення й харчування представників вразливих груп. Останні ж, завдяки цьому, 

отримували комплексну соціальну послугу. Відтак, працевлаштування набувало 

ознак професійної інтеграції ВПО та інших представників соціально вразливих груп. 

Попри очевидність переваг такого об'єднання зусиль у розв'язанні проблем 

професійної інтеграції ВПО та інших вразливих груп населення, ефективності 

використаних форм і методів соціальної роботи, міжсекторальна співпраця поки 

що не набула бажаної потужності. Кожен новий проект зустрічається з окремими, 

тільки йому притаманними, труднощами, які спрогнозувати не завжди можливо. 

Безумовно, це унікальний досвід, та треба здійснити ще багато взаємних кроків на 

шляху налагодження дієвого соціально-економічного партнерства. 

Справа не лише в законодавчих нормах, що містять подекуди заскорузлі обме

ження, а й стереотипах, цінностях, що панують у нашому суспільстві. Швидкозмінне 

сьогодення вимагає оперативної зміни парадигми мислення всіх учасників проектів. 

«Flexibility» повинне стати не тільки «opus operatum», але й «modus viveпdis». 

Отже, не випадково «Планом заходів із реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2020 року» перед МТОТ, Мінсоцполітики та місцевими 
органами влади ставиться завдання «забезпечення реалізації спільних із 

міжнародними та громадськими організаціями програм, спрямованих на підвищення 

рівня зайнятості внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням принципу гендерної 

рівності)». Тим самим актуалізується пошук ефективних моделей, форм і методів 

спільної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських 

організацій, партнерів із приватного сектору з метою професійної інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення. 
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2. МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇnОСЛУГ 13 НАВЧАННЯ, 
nЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇТА СОЦІАЛЬНОЇ nІДТР вnо ТА 

ІНШVІХ ВРАЗЛVІВVІХ ГРУn НАСЕЛЕННЯ 

Сутність проекту, спрямованого на вирішення проблем із професійної інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення, полягає у 

створенні та апробації механізму взаємодії у процесі його реалізації представників 

державного, приватного та громадського секторів. 

Інноваційність запропонованої моделі професійної інтеграції ВПО та інших 

соціально вразливих верств населення визначається: по-перше, поєднанням 

професійного навчання та проходження стажування на діючому сучасно обладнаному 

виробництві з розвитком особистісного потенціалу через набуття комунікативних і 

лідерських навичок та компетентностей, а також застосуванні технологій постійного 

соціально-психологічного супроводу набувачів цих послуг, заснованих на принципах 

і методиках кейс-менеджменту; по-друге, залученням до організації та виконанням 

проекту, досягненням визначених ним цілей і завдань установ, підприємств та 

організацій державного, приватного та громадського секторів із чітким розподілом їх 

повноважень і відповідальності та джерел фінансування. 

На думку ініціаторів і розробників проекту, таке поєднання зусиль і ресурсів 

має забезпечити комплексний підхід до процесу професійної інтеграції вразливих 

груп населення, поєднати соціальні послуги з їх соціально-психологічної підтримки 

та мотивації до повернення до повноцінного життя через працевлаштування із 

професійним навчанням, перепідготовкою чи підвищенням кваліфікації відповідно 

до потреб ринку праці. Важливо, що на всіх етапах професійної інтеграції 

представників вразливих груп населення передбачається їх супровід індивідуальними 

кейс-менеджерами, на яких покладається важлива функція підтримки мотивації 

слухачів освітніх та професійних курсів до саморозвитку й набуття професійних 

компетентностей. 

У зв'язку з такими формулюваннями цілей і завдань проекту до його реалізації 

планувалось залучати досить широке коло партнерів (рис. 2.1.). 

Таким чином представники державного, приватного та громадського секторів 

отримали можливість брати участь у розробці та реалізації моделі інтеграції послуг із 

навчання, перекваліфікації та соціальної підтримки ВПО та інших вразливих категорій 

населення Полтавської області. 

Провідною організацією проекту стала громадська організація «Центр освіти 

дорослих Полтавщини». Організація має значний досвід реалізації проектів із 

професійної інтеграції соціально вразливих груп населення, проектів особистісного 

розвитку на засадах лідерства, досвід ефективних комунікацій під час реалізації 

соціальних та освітніх проектів з іншими громадськими організаціями, органами 

державної влади та місцевого самоврядування. 
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• Державний сектор Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської ОДА 

• Полтавський обласн й центр зайнятості 

• ДНЗ « ПЦПТО Державжої служби 

Рис 2.1. Виконавчі партнери проекту 

Важливі функції підчас проведення аналітичних досліджень і надання консультацій 

щодо створення аналітичних матеріалів, плануванні заходів проекту, висвітлення 

його заходів покладались на ГО «Інститут аналітики і адвокації». 

До реалізації проекту планувалось залучити й інші громадські організації та їх 

структури (ГО «Кременчуцький центр молодіжних організацій»), які мали досвід 

комунікацій із ВПО та іншими соціально вразливими групами населення місцевих 

громад, організації їх соціального супроводу на робочому місці (відновлення 

документів, постановка на облік у центрі зайнятості, надання тимчасового житла, 

сприяння в доступі до медичних обстежень тощо). 

Залучення до проекту громадських організацій значно розширило можливості 

доступу до тих економічно неактивних груп ВПО, які часто не в змозі прийняти 

самостійне рішення про навчання чи перекваліфікацію та потребують соціального 

супроводу під час такого навчання та працевлаштування. Водночас воно відкрило 

нові можливості виконавцям проекту під час формування, реалізації й фінансування 

програм професійного та особистісного розвитку ВПО, інших соціально вразливих 

груп населення. 

Зокрема, до початку реалізації проекту Полтавський обласний центр зайнятості не 

мав можливості фінансувати програми особистісного розвитку осіб, які перебували 

на обліку як безробітні, так само як і оплачувати послуги кейс-менеджерів під час 

навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації отримувачів відповідних послуг. 

При цьому саме на Полтавський обласний центр зайнятості проектом передбачалось 
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покласти основні функції з поширення інформації про його цілі й завдання; через 

інтернет-ресурс Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище 

зайнятості» планувалось здійснювати набір на навчання ВПО та з інших соціально 

вразливих груп населення. Центр мав забезпечити професійну підготовку та сприяти 

працевлаштуванню їх випускників. Сама ж професійна підготовка мала здійснюватися 

на базі ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти Державної служби 

зайнятості». 

Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА, органами місцевого 

самоврядування мали сприяти у прийнятті необхідних рішень під час створення 

в області передбаченої проектом Координаційної ради з розв'язання проблем 

зайнятості економічно неактивного населення, популяризації проекту та висвітлення 

основних етапів його реалізації. 

Організаціям приватного сектору відводилась важлива роль у комунікаціях 

бізнесу та ВПО й з іншими соціально вразливими особами в контексті їх професійної 

інтеграції в життя та діяльність підприємств реального сектору економіки через 

набуття необхідних компетентностей з актуальних на ринку праці спеціальностей. 

Ініціатори проекту розраховували також на їх підтримку під час організації проектної 

підготовки та працевлаштування слухачів. 

Отже, кожен партнер проекту мав виконувати функції, які визначалися його 

статутними обов'язками, можливостями та які не виходили за межі його сфери 

діяльності й компетентності. Синергетичний ефект проект мав отримати в результаті 

об'єднання зусиль учасників проекту в рамках інноваційної моделі їх співробітництва. 

З метою визначення рівня актуальності та обфунтування доцільності й корегування 

робочої гіпотези про ефективність моделі професійної інтеграції бенефіціарів 

із використанням інструментів соціального підприємства й кейс-менеджменту 

проектом передбачено проведення дослідження соціальних очікувань ВПО та інших 

соціально вразливих груп населення. Важливе значення надавалось також створенню 

карти послуг і можливостей соціалізації, особистісного та професійного розвитку 

ВПО та інших соціально вразливих груп населення, які пропонуються їм в області 

установами органів державної влади та місцевого самоврядування, соціальними 

підприємствами, неурядовими організаціями. 

Візуалізовані результати дослідження (аналітичний звіт і «Карта послуг та 

можливостей»), розміщені у вільному доступі на сайтах партнерських організацій, 

а також направлені до Центрів зайнятості, закладів освіти, громадських організацій, 

мали привернути увагу до проблеми професійної інтеграції ВПО та інших соціально 

вразливих груп населення, актуальності об'єднання зусиль під час її розв'язання. 

Вони ж повинні були слугувати під час розробленню карти процесу такої взаємодії 

державного, приватного та громадського секторів, сприяти створенню Координаційної 

ради із проблем зайнятості економічно неактивного населення. 
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Адміністрування проекту 

Аналітично-описова частина 

Робота з ВПО та іншими соціально вразливими категоріями населення (глибинні інтерв'ю) 

Дослідження соціальних очікувань ВПО та інших 

соціально вразливих груп населення місцевих 

громад щодо соціально-професійної інтеграції 

Дослідження існуючих можливостей соціалізації, 

особистісного та професійного розвитку ВПО та 

інших соціально вразливих груп населення 

Створення компету 1з вир1шення nроблем зайнятост1 

економ1чно неактивного населення та розвитку соц1ального 

п1дприємництва при Поmаесьюй ОдА, розробка положення 

та регламенту його д1яльност1 

Ап робація 

Розробка програми 

освітнього курсу 

"Особистісний розвиток 

ВПО та інших 

соціально-вразливих груп 

населення" 

Навчання 

Професійне навчання 

за сп еціальні стю 

"Швач ка" 

Навчання за програмою особистісноrо розвитку 

Виробнича практика ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Поширення Посібник «Інноваційна модель інтеграції послуг 

із навчання, перекваліфікації та соціальної 
. . " б . 

Рис. 2.2. Основні етапи то адміністрування проекту 



На етапі апробації проекту особливу роль має в1д1гравати впровадження у 

проектну діяльність усіх його виконавців однієї з найбільш дієвих форм індивідуальної 

соціальної роботи - методу кейс-менеджменту. 

Кейс-менеджмент (дослівно з анг.: ((Case-Manageтent» - ((управління в 

конкретному випадку», ((вирішення конкретного завдання») - це спосіб 

поєднання індивідуальних потреб клієнта разом з можливостями, які 

пропонує наявна соціальна інфраструктура. 

Кейс-менеджмент у соціальній роботі має одночасно два спрямування: 

8 вирішення психологічних, соціально-педагогічних, соціально-побутових та проблем зі 

здоров'ям; 

8 робота із соціальною системою, у якій знаходиться клієнт. 

Головними цілями кейс-менеджменту є: 

8 розвиток у клієнтів можливостей та спроможності застосовувати різні підходи до 

розв'язування задач та проблем; 

8 заохочення клієнтів до активної участі в житті громади, у якій вони проживають; 

8 налагодження зв'язку клієнтів і службами соціальної сфери для отримання послуг та не

обхідних ресурсів. 

Перед кейс-менеджером ставляться завдання встановлення стійкого контакту 

із клієнтом, його мотивації до спільного з ним планування графіка підтримки 

та підведення клієнта до самостійного розв'язання власних проблем за умови 

забезпечення кейс-менеджером орієнтованої на клієнта співпраці зі спеціалістами 

різноманітних служб та організацій. Постійно підтримуючи свого «підопічного», кейс

менеджер не просто виконує свої обов'язки, але й заохочує його до більш активного 

життя. 

Кейс-менеджмент - це супроводження клієнта у вирішенні його проблеми від 

початку і до розв'язання. У своїй роботі кейс-менеджер повинен орієнтуватися на 

сильні сторони клієнта, які можуть стосуватися як його особистісних якостей, наявного 

попереднього досвіду, так і осіб, які належать до кола його оточення. 

23 



Робота кейс-менеджера повинна 

бути спрямована на виконання таких 

індикаторів: 

розвиток особистості 
посилення мотивації, наполегливості, впевненості в собі; 

розвиток умінь 
відпрацювання необхідних умінь і навичок для участі у процесі 

вирішення проблем; 

практична підтримка 
інформування, захист інтересів клієнта, розв'язання супутних проблем у 

той час, коли клієнт вирішує основну; 

підтримка рівних можливостей 
створення умов для людей, які мають особливі потреби, пов'язані, 

наприклад, із незнанням мови, інтелектуальною недостатністю, 

дискримінацією, проблемами психічного чи фізичного здоров'я; 

підтримка в консолідації зусиль 
підтримка ініціатив щодо об'єднання клієнтів у дієві групи; 

емоційна підтримка 

висловлення розуміння, співпереживання. 

Отже, кейс-менеджмент має на меті не просто працевлаштування безробітного, 

а його повноцінну професійну та соціальну інтеграцію в життя соціуму на основі 

глибокої внутрішньої мотивації до зміни свого соціального статусу як представника 

соціально вразливої категорії населення. 

Оскільки кейс-менеджмент серед інших форм соціальної роботи найбільше 

відповідав цілям і завданням проекту, ним було передбачено розроблення та 

проведення тренінгу «Основи кейс-менеджменту. Оцінка потреб клієнта». Його мета 
полягала в інтеграції новітніх методик соціальної роботи у процес надання послуг 

центрами соціальних служб, центрами зайнятості, неурядовими організаціями 

Полтавської області, оволодіння учасниками тренінгу відповідними навичками 

й компетентностями; досягненні єдиного бачення ролі та можливостей кожного 

зі стейкхолдерів в організації процесу кейс-менеджменту й допомоги ВПО та 

представникам інших соціально вразливих груп населення. 

Кейс-менеджери мали супроводжувати їх упродовж усього терміну виконання 

й на всіх етапах реалізації проекту: оцінка та вирішення соціальних потреб 

представників цільової групи проекту; відбір та залучення їх до проекту, мотивація 

до проходження навчання на курсах та освітніх модулях, передбачених проектом; 

ведення документування випадків (кейсів); сприяння створенню максимально 

дружнього середовища серед клієнтів проекту під час навчання; профілактика та 

усунення ризиків відмов від участі у професійній та освітній програмах. 
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Насамперед, завдання мотиваційного характеру ставилися й перед освітнім 

курсом «Особистісний розвиток внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших 

соціально вразливих груп населення». 

Під особистісним розвитком розумієють усвідомлений процес, що зд1иснюється 

юдиною без сприяння будь-яких зовнішніх сил, спрямований на формування 

обливихякостей, підвищення рівня своєї особистої результативності, продуктивності 

фективності з метою розвитку свого особистісного потенціалу та досягнення більш 

окого життєвого результату в усіх його проявах. 

ета курсу полягала у формуванні у слухачів глибокої внутрішньої мотивації до 

и власного соціального статусу через засвоєння у процесі навчання знань умінь і 

ичок щодо розвитку та реалізації особистісного потенціалу. 

тже, освітній курс мав вирішувати ряд завдань 

саме в цьому сенсі: 

1 Сформувати в людей, 

які пережили певні 

життєві труднощі, 

життєво необхідні 

знання, практичні 

вміння й навички 

самовдосконалення 

Визначити особисті 

цінності, що допоможуть 

усвідомити унікальність 

і неповторність своєї 

особистості 

Розширити картину світу 

та сформувати відчуття 

себе частиною спільноти, 

належносrі до суспільного 

сереррвища 

9 

Усвідомлювати, приймати 

та долати складні життєві 

ситуації 

Використовувати свої 

переваги та формувати 

вміння бачити більше 

можливостей для кращої 

реалізації потенціалу 

особистості 

Ое 8 

Важливою умовою вирішення цих завдань мало врахування розробниками курсу 

вікової, психологічної, ціннісної та ментальної специфіки цільової аудиторії. 

Концепцією проекту також передбачалось задовольнити в рамках освітнього 

курсу потреби тих його слухачів, які виявлять зацікавленість і задекларують 

наміри зайнятися підприємницькою діяльністю. Відтак, курс мав вмістити модуль 

«Самозайнятість і мікропідприємництво», який би давав змогу учасникам проекту 

здобути сучасні навички з організації та ведення власного бізнесу, основ бізнес

планування, оподаткування тощо. 
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Професійну підготовку передбачалося зд1иснювати за спеціальністю «Швачка». 

Організацію набору слухачів та фінансування професійного навчання брав на себе 

Полтавський обласний центр зайнятості. На базі створеного ним ДНЗ «Полтавський 

центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» мало проходити 

й саме професійне навчання. При цьому проект зобов'язувався профінансувати 

придбання цим навчальним закладом додаткового швейного обладнання. Це давало 

можливість отримати ліцензії на підготовку слухачів за спеціальностями «Кравець» та 

«Закрійник», які є актуальними на ринку праці відповідно до переліку ТОП-20 та ТОП-

100 професій Полтавського регіону, сформованого Полтавським обласним центром 
зайнятості. Обладнання було актуальним і для підготовки швачок. 

Виробничу практику для них планувалося організувати на базі ГС «Соціальне 

підприємство «Навчально-виробничий центр». 

Професійне навчання слухачів із числа ВПО та представників інших соціально 

вразливих категорій населення мало закінчитися отриманням ними компетентностей 

за спеціальністю «Швачка» з видачею сертифікату державного зразка та можливістю 

працевлаштування. 

На завершальному етапі проекту передбачено створення навчального посібника 

про інноваційну модель інтеграції послуг із навчання, перекваліфікації та соціальної 

підтримки в Полтавській області, з описом та аналізом запропонованої моделі 

взаємодії державного, приватного й громадського секторів, успішних кейсів проекту, 

досвід реалізації яких планується поширити серед зацікавлених сторін. 
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3.1. Дослідження соціальних очікувань та наявних можливостей соціалізації 
особистісного та професійного розвитку ВПО та інших соціально вразливих груп 

населення 

Найважливішим етапом реалізації проекту стала аналітична діяльність 

його партнерів, спрямована на дослідження реального становища внутрішньо 

переміщених осіб та інших соціально вразливих категорій населення в Полтавській 

області, їх соціальних очікувань та можливостей держави й ринку, наявних механізмів 

і методик соціальної підтримки людей, які потрапили у складні життєві обставини, їх 

задовольнити. 

Із цією метою із 22 грудня 2018 р. по 5 січня 2019 р. було проведено «Дослідження 
соціальних очікувань ВПО та інших соціально вразливих груп населення щодо 

соціально-професійної інтеграції». Дослідження проводилося за якісною стратегією 

методом особистих структурованих інтерв'ю на умовах конфіденційності. 

Воно охопило ЗО жінок різного віку: 5 - від 5 до 29 років, 9 - від ЗО до З9 років, 

12 - від 40 до 49, 1 - від 50 до 54, З - мали вік понад 55 років. При цьому 8 жінок 
із числа опитаних належали до ВПО, б - постраждали від домашнього насильства, 

7 - перебували у складних життєвих обставинах, 4 - колишні засуджені, а 5 - клієнти 

сайту замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). 

Соціальна група І Кількість інформантів 
Колишні засуджені 

Клієнти Сайту 

замісна підтриму

вальна терапія 

Рис. 3.1. Соціальна група, до якої належить інформант 
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Як свідчать результати дослідження, опитані мають різний рівень освіти. Більшість 

здобули середню спеціальну (середню технічну) освіту (10 осіб). Вищу освіту мають 7 
інформантів, середню - 6, неповну середню - 4 особи. Одна опитана повідомила про 
дві вищі освіти, ще двоє мають незакінчену вищу освіту. Абсолютна більшість жінок 

(28) мають досвід роботи. 

Кількість згадок 

А Б 13,64 % 11,36% 
Швачка Педагогіка 

в 9,09 % г 6,82 % 
Економіка і фінанси Продавець, прибиральниця 

д 4,55 % 
Виробничі спеціальності, громадське харчування, 
сфера нерухомості, уК11адальник-пакувальник 

Е 2,27 % 
Агроном, дизайнер-декоратор, диспетчер в таксі, дорожні 
роботи, досвід ведення власного бізнесу, закрійник, менед
жмент, оператор пральних машин, сільське господарство, 
соціальний працівник, страховий агент, сфера ритуальних 
послуг, типографія, формувальник, юридична сфера 

Рис. 3.2. Попередній досвід респондентів 

Як бачимо, більшість має досвід роботи швачкою (6 осіб), у педагогіці (5), економіці 
і фінансах (4), продавцем (З) та прибиральницею (З особи). 

Більше половини (16) опитаних вважають, що їх кваліфікація й досвід дозволяють 
знайти підходящу роботу. Під час вибору місця роботи, насамперед, вони звертають 

увагу на розмір заробітної плати (18), умови праці (10), ставлення роботодавця 
(10), колектив (9) та графік роботи (7). Детальний розподіл думок із цього питання 
наведено далі: 
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Кількість згадок 
1,54% 

~ 
3,08% 

3,08% 

4,62 % 

ldlL 4,62 % 

10,77% 

І \ 
13,85 % 

15,38 % 

15,38 % 

27,69 % 

Має бути чесна робота Віддаленість від дому Соціальні гарантії • Колектив 

• Щоб робота була по силі • Ставлення роботодавця • Графік роботи • Заробітна плата 

• Офіційне працевлаштування 

• Умови праці 

Рис. З.З. Критерії вибору місця роботи 

На момент опитування 13 жінок не працювали, проте більшість із них (11) мають 
бажання працевлаштуватися. У табл. З наводимо причини безробіття, які повідомили 

інформанти: 

Кількість згадок 

9,09% 

18,18% -

36,36% ·········· 

навчаюся; щойно звільнилася з МПВ; щойно звільнилася з 

попереднього місця роботи (27,27% від загальної кількості 
опитаних) 

• у декретній відпустці; доглядаю за дітьми І бабусею 

(36,36% від загальної кількості опитаних) 

• перебувають в пошуку підходящої роботи (36,36% від 
загальної кількості опитаних) 

Рис. З.4. Основні причине не процевлаштованості 
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Інші жінки мають постійну (11) чи тимчасову (6) роботу за різними спеціальностями. 
Працевлаштувалися за рекомендацією (8), через Центр зайнятості (7), Інтернет (2). 

У процесі пошуку роботи більшості інформантів (19) відмовляли потенційні 

роботодавці. Причини відмов переважно пояснювали (15 згадок): віком (5), 
невідповідністю вакансій (4), наявністю дітей (З) тощо. При цьому 13 інформантів 
повідомили про упереджене ставлення роботодавців до них. 

Прояви дискримінації чи упереджене ставлення з боку потенційних роботодавців 

або інших осіб. 

Кількість згадок 7,14% 
7,14%··· 7,14%··· 14,29% ········ 14,29% ········ 21,43% ········· 28,57% ············ 

Через відсутність вищої освіти 

11 Через те, що маю дітей 

11 Статус ВПО 

11 Жахливе ставлення 

11 У фінансових питаннях 

• Через вік (жінки віком 40 років 
і старші) 

11 Через те, що є клієнтом програми 
зпт 

Рис. 3.5. Прояви дискримінації чи упереджене ставлення з боку потенційних роботодавців або інших осіб 

Найчастіше потерпають від дискримінації клієнтки програми ЗПТ (4) та жінки, 
старшиз за 40 років (З). Упереджене ставлення таклж проявляється у фінансових 

питаннях (2), тобто невмотивованому заниженні рівня оплати праці. Частина жінок 
(2) потерпали від жахливого ставлення з боку роботодавців. Деякі опитані зазнавали 
дискримінації через відсутність освіти (1), наявність дітей (1) та статус ВПО (1). 

Інформанти, які не відчували на собі упереджене ставлення, розповіли, що їм 

відомо про дискримінацію інших людей через статус ВПО (1) та прийом ЗПТ (1). 

Переважна більшість опитаних (22) у своєму житті зверталася за допомогою до 
Центру зайнятості. Там вони отримували допомогу по безробіттю (9), направлення 
на роботу (9), тренінги та семінари (7). Фахівці Центру пропонували також громадські 
роботи (5), курси перекваліфікації (4) та надавали консультації (З). Водночас двом 
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жінкам не вдалося стати на облік через відсутність досвіду роботи й офіційного стажу. 

Ставлення до клієнтів із боку працівників Центру зайнятості в переважній більшості 

випадків добре. Частина опитаних (8) не має досвіду звернення, хоча дехто (4) 
розглядає таку можливість у майбутньому. 

Більшість учасників дослідження (24) вважає доцільною допомогу від держави чи 
інших організацій у їх професійній інтеграції. 

Кількість згадок 

3,57 % 

Юридичний захист 

3,57 % 

Інформаційна підтримка 

3,57 % 

Профорієнтація 

3,57 % 

Зробити послуги Центру зайнятості більш 

ефективними 

7,14 % 
Щоб роботодавців зобов'язали приймати 

на роботу людей , які приймають ЗПТ 

7,14 % 

Матеріальна допомога 

10,71 % 

Моральна підтримка при пошуку роботи 

3,57 % 

Створення робочих місць 

3,57 % 
Створити у міськвиконкомі спеціс~льний де партс~

мент для допомоги у праце влаштуванні вразливим 

групам населення 

3,57 % 

Створити соціальні групи для дітей 

3,57 % 

Проводити «Ярмарки професій» 

7,14 % 

Робота з наданням житла 

10,71 % 

Навчання і тренінги 

28,57 % 

Допомога у працевлаштуванні 

Рис. 3.6. Потреби респондентів у допомозі від держави 

Найбільший запит є на допомогу від держави у працевлаштуванні (8), навчанні 
та тренінгах (З), моральній підтримці під час пошуку роботи (З), наданні службового 

житла (2), матеріальній допомозі в період безробіття (2) та зобов'язанні роботодавців 
працевлаштувати на підприємствах людей, які приймають ЗПТ (2). 
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Більшість опитаних (26) знає про можливість працевлаштування після опанування 
нової професії за направленням Центрів зайнятості. Причому частина (5) вже має 
такий досвід, а 13 респондентів не проти отримати новий фах. 

В основному жінки прагнуть стати перукарями (4), отримати якусь медичну 
спеціальність (З). Однаковою мірою є зацікавленість навчанням на продавця (2), 
психолога (2) та юриста (2). 

У наступному блоці питань визначили поінформованість учасників дослідження 

щодо інструментів кейс-менеджменту та соціального підприємництва. 

Лише третині інформантів (11) відомо про кейс-менеджмент. П'ята частина 

жінок (6) користувалася послугами кейс-менеджерів БО «Світло надії» (5) та в Центрі 
зайнятості (1). 

Чи відомо Вам про кейс-менеджмент? Чи користувалися Ви послугами кейс

менеджерів? Якщо так - розкажіть, будь ласка, детальніше. 

Кількість згадок 

16,67 % 

16,67% -

66,67 % 

В Центрі зайнятості 11 Живу в Кризовому центрі для жінок, які постраждали від насильства, тут всі користуються 

11 Була клієнткою ({Світла надії» 

Рис. З. 7. Обізнаність пра наявність послуги кейс-менеджменту 

Рівень поінформованості про соціальні підприємства трохи вищий. Таке поняття 

відоме двом третинам (17) опитаних. Працевлаштування на соціальному підприємстві 
визначає можливим третина (10) жінок. Частина інформанток (6) на цей момент 
працюють на такому підприємстві. 
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На завершення опитування дослідники поцікавилися, чи розглядають опитані 

заняття підприємницькою діяльність як альтернативу в разі неможливості 

працевлаштування. Більшість (18) дала схвальну відповідь на це запитання. Розподіл 
думок із приводу можливих видів діяльності наведено на рис. 3.8. 

Кількість згадок 

4,55% Перукарня 

Масаж 4,55% 

"""'11111 Заклад громадсь
....... кого харчування 

Рис. 3.8. Переваги респондентів у сфері бізнесу в разі започаткування власної справи 

Отже, дослідження зафіксувало не лише очевидний факт поширення безробіття 

серед ВПО та інших соціально вразливих груп, а й зацікавленість більшості з них у 

працевлаштуванні. Водночас значна частина респондентів прагне отримати роботу 

відповідно до свого досвіду, освіти, уявлення про її соціальну значимість. Тож ідеться 

про професійну інтеграцію, а не лише про працевлаштування заради заробітку. 

Як показують результати опитування, на шляху реалізації цих намірів часто 

стають низький рівень кваліфікації та самооцінки респондентів, які вважають себе 

неконкурентами на ринку праці, а також дискримінаційна поведінка роботодавців 

щодо працевлаштування представників соціально вразливих груп. 
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У зв'язку із цим більшість із них сподівається на підтримку держави під час 

вирішення цієї проблеми. Проте знаковим є той факт, що лише 28,57% опитуваних 
пов'язували її з допомогою у працевлаштуванні, а ще менше - 7,14% з матеріальною 
допомогою. Більшість потребували інформаційної, профорієнтаційної, юридичної, 

морально-психологічної, освітньої підтримки. Адже акцент робився на постійному 

характері подібних соціально-психологічних та інших соціальних послуг, потреба в 

яких у кожного з опитуваних була індивідуальною. 

Саме таку допомогу надають кейс-менеджери. Проте її отримували лише б 

опитуваних, п'ятеро з яких працевлаштовані на соціальному підприємстві, створеному 

з ініціативи БО «Світло надії», де ця технологія підтримки знедолених вже давно 

стала звичайною практикою. Отже, опитування засвідчило актуальність поставленої 

у Проекті проблеми. 

Важливою складовою аналітичного етапу стало також дослідження «Наявні 

можливості соціалізації, особистісного та професійного розвитку ВПО та інших 

соціально вразливих груп м. Полтава та Полтавської області». 

У дослідженні проаналізовано нормативно-правову базу, яка регламентує та 

забезпечує можливості соціалізації, особистісного й професійного розвитку соціально 

вразливих груп населення. Особлива увага була приділена аналізові юридичних 

підстав для забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Цілком закономірно 

саме ця категорія опинилася в центрі уваги суспільства й держави, яка досить 

оперативно реагувала на ті виклики, які стосувалися, зокрема, працевлаштування та 

професійної інтеграції ВПО. Прийняті в Україні закони та підзаконні акти фокусують 

увагу органів державної влади та місцевого самоврядування саме на цій проблемі. 

Проаналізовано також закони та інші нормативно-правові документи, які 

гарантують забезпечення соціальних стандартів для безхатріх громадян та осіб, 

звільнених із місць позбавлення волі, які втратили суспільно-корисні зв'язки, жінок, 

які стали жертвами гендерно зумовленого насилля тощо. 

Виявлені в ході дослідження недоречності українського законодавства (відсутність 

єдиного підходу до визначення вразливих верств населення, чітких соціальних та 

фінансових показників їх ідентифікації, прозорості під час ухвалення відповідних 

рішень; стандартів та критеріїв якості надання їм соціальних послуг), на думку його 

авторів, стримують комплексне вирішення проблем професійної інтеграції соціально 

вразливих категорій населення. 

При цьому в дослідженні показано, що Полтавська область має досить непогані 

передумови для розвязання цієї проблеми. Це засвідчують показники з фінансової 

самодостатності та валового продукту регіону, темпів розвитку в ньому промисловості, 

АПК, будівництва, інвестиційної активності, зростання доходів і реальної заробітної 

плати населення. 

Усі ці обставини обумовили досить високі показники діяльності органів 
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соціального захисту та ефективність реалізації в області державних і регіональних 

програм підтримки соціально вразливих груп населення. Реалізовані департаментом 

соціального захисту населення Полтавської ОДА, Полтавським обласним центром 

зайнятості, органами місцевого самоврядування проекти й програми, як регіональні, 

так і загальнодержавні, допомогли десяткам тисяч громадян України, які потрапили в 

біду, впоратися з нею й повернутися до соціально повноцінного життя. У дослідженні 

акцентується увага на ролі неурядових, благодійних організацій та приватного сектора 

в забезпеченні умов для соціалізації, особистісного та професійного розвитку ВПО та 

інших соціально вразливих груп населення. 

Створена« Карта» відповідних послуг, які надаються їм установами й організаціями 

державного, приватного та громадянського секторів разом зі звітом про результати 

соціологічного опитування представників соціально вразливих груп населення, була 

поширена серед Центрів зайнятості, закладів освіти та громадських організацій (200 
адресатів), а також розміщена у вільному доступі на сайтах партнерських організацій. 

Вона засвідчувала як можливості, так і обмеження кожного із суб'єктів надання 

соціальних послуг, а також стала у пригоді під час реалізації заходів зі створення 

Координаційної ради з вирішення проблем зайнятості економічно неактивного 

населення. Проектом передбачалось, що така рада об'єднає представників 

державного, приватного та громадського секторів і стане ініціатором розроблення 

обласних стратегії й програми професійної інтеграції безробітних із соціально 

вразливих категорій населення, які б відповідали інтересам усіх зацікавлених сторін 

та об'єднували їх зусилля під час їх реалізації. 

У процесі роботи в цьому напряму з'ясувалося, що у 2007 році в області був 

створений Полтавський обласний координаційний комітет сприяння зайнятості 

населення. Згідно із затвердженим Комітетом «Положення» він утворювався «з метою 

підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості» із представників 

органів виконавчої влади, професійних спілок, роботодавців. Комітет фактично мав 

статус дорадчо-консультативного органу в системі соціального партнерства. 

Помітного впливу на розв'язання проблем зайнятості соціально вразливих 

категорій населення Комітет не мав. За 11 років його склад не змінювався. Упродовж 
останніх двох років він не скликався жодного разу. 

У зв'язку із цим членами робочої групи Проекту було прийнято рішення ініціювати 

оновлення складу Комітету, поповнивши його представниками не лише органів 

державної влади, профспілок та роботодавців, а й органів місцевого самоврядування, 

науковців, громадського сектора. Було розроблено проект нового «Положення про 

Координаційний комітет сприяння зайнятості населення». Положенням передбачено 

підняти статус Комітету як постійного діючого незалежного консультативно-дорадчого 

органу, «що утворюється при Полтавській обласній державній адміністрації спільним 

рішенням сторін для підготовки погоджених пропозицій і рішень щодо реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення в Полтавській області». 
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Проект «Положення» не обмежує повноваження Комітету рамками питань з 

обсягу соціального партнерства. Ним передбачена також його участь у розробленні 

програм, спрямованих на соціально вразливі верстви населення області, зокрема, 

«вирішення конкретних питань розвитку трудового потенціалу в окремих районах 

та галузях (сферах діяльності) економіки області, забезпечення зайнятості населення 

та категорій громадян, які потребують додаткового соціального захисту й не 

здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, професійної реабілітації та 

працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та суб'єктам господарської 

діяльності практичної та консультаційна-методичної допомоги з питань зайнятості 

населення та підготовки кадрів. На підставі пропозицій юридичних та фізичних 

осіб розроблення заходів щодо розширення сфери застосування робочої сили 

шляхом розвитку підприємництва, перетворення самозайнятості населення у 

високоефективний малий і середній бізнес, створення нових та збереження діючих 

робочих місць, підвищення якості робочої сили, регулювання соціально-трудових 

відносин, спрямованих на забезпечення високопродуктивної зайнятості населення, 

розгляд питань щодо мотивації до праці економічно неактивних груп населення 

працездатного віку, а також питань економічної активності, трудової міграції 

населення. Підготовка рішень щодо залучення таких груп населення до суспільно 

корисної діяльності за місцем проживання». 

Важливого значення надавалося діяльності Комітету з «удосконалення механізму 

взаємодії та координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян і роботодавців, професійних спілок, 

фондів щодо практичного вирішення питань зайнятості населення, виконання 

завдань державної та регіональних програм зайнятості населення на основі розвитку 

підприємництва та самозайнятості населення». 

Для цього до складу Комітету запропоновано включити не лише заступника 

голови Полтавської ОДА та керівників її департаментів (економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій, соціального захисту населення, агропромислового 

розвитку), директора Полтавського обласного центру зайнятості та профспілок і 

роботодавців, а й громадських організацій, що опікуються проблемами соціально 

вразливих категорій населення і беруть участь у Проекті (ГО «Центр освіти дорослих 

Полтавщини», БО «Світло надії», ГО «Інститут аналітики і адвокації», ГС «Соціальне 

підприємство «Навчально-виробничий центр»). 

Пропозиції виконавців проекту знайшли підтримку з боку керівництва Полтавської 

ОДА, її департаментів, Полтавського обласного центру зайнятості. 
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3.2. Упровадження інноваційних методик соціальної роботи 

Концепцією Проекту було передбачено проведення тренінгу з опанування 

інноваційною методикою соціальної роботи - кейс-менеджментом- представниками 

установ і організацій державного, приватного та громадського секторів, яких 

планувалося залучити до спільної роботи з виконання завдань професійної інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих груп населення. Проте 

вже після початку реалізації Проекту наказами Мінсоцполітики № 1910-1913 від 
18 грудня 2018 року кейс-менеджмент визначався по суті головним інструментом 
центрів зайнятості з первинного та поглибленого профілювання безробітних і 

незайнятих осіб, які шукали роботу, складання та виконання індивідуальних планів 

з їх працевлаштування. Отже, в поле відповідальності кар'єрних радників центрів 

зайнятості переходили не лише зареєстровані безробітні із числа ВПО та інших 

соціально вразливих груп населення, а й ті, які не перебували на такому обліку, але 

шукали роботу чи можливість змінити профіль своєї діяльності, потенційні безробітні. 

У зв'язку із цим нагальною стала проблема теоретичної та науково-методичної 

підготовки інспекторів, інших фахівців служби зайнятості щодо надання соціальних 

послуг за методом кейс-менеджменту. У них потрібно було також сформувати 

практичні навички соціальної роботи з такими категоріями претендентів на 

працевлаштування, соціально-психологічний супровід яких раніше здійснювали 

переважно співробітники органів соціального захисту населення, громадські 

організації. Зокрема це - внутрішньо переміщені особи, наркозалежні, ВІЛ-інфіковані, 

особи, які відбули покарання в місцях позбавлення волі або мали конфлікт із законом, 

жінки, які стали жертвами насилля в сім'ї чи інших форм дискримінації за гендерними 

ознаками та ін. Співробітників центрів зайнятості потрібно було також озброїти, 

принаймні, знаннями про континуум соціальних послуг для цих соціально вразливих 

груп. Так само, як і інформацією про установи, організації, у тому числі неурядові, які 

працювали в територіальних громадах області й могли бути залучені до вирішення 

проблем щодо їх професійної інтеграції. Зрештою потрібно було напрацювати 

алгоритми можливої взаємодії з ними, налагодити відповідні комунікації. 

У відповідь на ці вимоги на етапі уточнення концептуальної частини проекту 

командою залучених партнерів було прийнято рішення про організацію та проведення 

тренінгу «Основи кейс-менеджменту. Оцінка потреб клієнта», учасниками якого 

мали стати фахівці служби зайнятості, організацій неурядового сектора, соціальних 

підприємств, представники органів самоврядування територіальних громад 

Полтавської області. 

До розроблення програми тренінгу були залучені фахівці БО «Світло надії», які мали 

досвід використання методу кейс-менеджменту під час реалізації проекту «Швидке 

реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в 

Україні», що у 2015-2016 році впроваджувався Програмою розвитку ООН в Україні 
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Рис. 3.9. Засідання рабочої групи проекту 

Рис. 3.10. Дослідження соціальних очікувань ВПО та інших соціально вразливих груп населення та 
існуючих можливостей їх соціалізаціі; особистісного та професійного розвитку 



Рис. 3.11. Навчання за програмою з особистісного розвитку 

Рис. 3.12. Професійне навчання за спеціальністю «Швачка» 
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Рис. 3.13. Тренінг «Основи кейс-менеджменту. Оцінка потреб клієнта» 

Рис. 3.14. Виробнича практика на базі ГС «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр» 
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за фінансової підтримки уряду Японії1. Їх досвід отримав позитивну оцінку учасників 
проекту і був імплементований як постійний інструмент надання соціальних послуг 

представникам соціально вразливих груп структурними підрозділами й установами, 

створеними організацією2 • 

Під час зустрічі з директором та адм1н1стративним персоналом Полтавського 

обласного центру зайнятості фахівці БО «Світло надії» визначили рівень та обсяг 

потреб його співробітників, зокрема кар'єрних радників, у знаннях і навичках із 

кейс-менеджменту, узгодили предмет, цілі, завдання тренінгу, дату й місце його 

проведення. 

На основі цього була розроблена програма тренінгу «Основи кейс-менеджменту. 

Оцінка потреб клієнта» (табл. 3.1). 

Програма тренінгу «Основи кейс-менеджменту. 

Оцінка потреб клієнта» 

Дата проведення: 30-31 січня 2019 р. 

Місце проведення: Полтавський обласний центр зайнятості (м. Полтава, вул. Сінна, 45) 

Мета: підвищити знання та сформувати навички учасників щодо запровадження практики 

кейс-менеджменту в роботі з представниками груп ризику. 

• ознайомити учасників з основними поняттями та ключовими етапами процесу 
ведення випадку; 

•надати інформацію щодо практичних кроків із запровадження кейс-менеджменту 

в роботі з представниками груп ризику; 

• визначити основні завдання кейс-менеджера в ході супроводу клієнта на всіх 
етапах системи надання медико-соціальної допомоги; 

•сформувати практичні навички ведення випадку в ході надання соціальних 

послуг. 

1 Полтавські кейс-менеджери обговорили результати роботи з ВПО 1 спланували свою подальшу діяльність [Електронний рео;рс]. -Доступ з 

екрана: https://poltava.to/project/1347 І 
2 [Практика від БО ~<Світло наді~']. Ведення випадку (кейс-менеджмент) в роботі з внутрішньо переміщеними особами// Практики громадських 

ініціатив. Допомога та підтримка внутрішньо переміщених осіб в УкраІ'ні. - Ки'~в; Проект ПРООН ~<Оперативне реагування н соціальні та еко

номічні потреби ВПО в УкраІ'ні}), 2015. -С. 31-38. 
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День 1 

Реєстрація. 

Знайомство. Вступне слово організаторів, правила гри, очікування учасників. 

Кейс-менеджмент, або ведення випадку. 

•Визначення основних понять. 

•Цілі та завдання кейс-менеджменту. 

•Структура та основні учасники процесу. 

•Принципи роботи кейс-менеджера із клієнтом. 

Таблиця 3.1 

•Обговорення особистого досвіду учасників щодо запровадження практики ведення 

ипадку 

Перерва 

Алгоритми запровадження практики ведення випадку. 

Механізми залучення клієнтів до системи послуг. 

Перша установча зустріч. 

Первинна оцінка потреб клієнта - ведення відповідної документації. 

Складання плану соціального супроводу. 

Визначення відповідальності кожного з учасників процесу. 

Безпосередній супровід клієнта. 

Моніторинг запланованих змін та завершення випадку 

Перерва 

Роль, місце та основні функції кейс-менеджера у процесі супроводу клієнта 

Консультування з метою формування мотивації та прихильності до системи запропо

нованих послуг. 

Узгодження часу та місця надання послуг між надавачем і клієнтом. 

За необхідністю особистий супровід або допомога із транспортування до місця отри

мання послуги. 

Відстеження результату надання послуги. 

Оновлення плану супроводу залежно від практичних результатів. 

Контроль за виконанням плану супроводу. 

Підтримка конструктивної взаємодії з іншими учасниками процесу. 

Оцінка та моніторинг проведеної роботи 

Підсумки першого дня тренінгу 

День2 

Реєстрація 

Рефлексія за результатами першого дня 

Діюча система методи ко-соціальних послуг для представників груп ризику 

Організації та установи-надавачі послуг. 

Актуальна нормативна база. 

Перелік медико-соціальних послуг, запроваджених у місті та області 

Перерва 

Ключові навички успішного кейс-менеджера 

Цілі, завдання та інструменти мотиваційного консультування. 

Основні бар'єри в ході організації ефективного соціального супроводу. 

Шляхи та методи вирішення проблем, що виникають у ході ведення випадку 

Перерва 

Робота у мікрогрупах групах 

Розроблення планів індивідуального соціального супроводу клієнтів. 

Презентація та обговорення напрацювань кожної групи 

Підсумки тренінгу, аналіз очікувань учасників. 

Вручення сертифікатів 



Інформація про тренінг та запрошення на нього були поширені через інтернет

ресурси партнерів проекту, соціальні інтернет-мережі та місцеві засоби масової 

інформації. Як і передбачалось, найбільш вона зацікавила співробітників центрів 

зайнятості. Із 29 учасників тренінгу їх було 26. Водночас до опанування методиками 
кейс-менеджменту в соціальній роботі долучилися представники районної ради, 

об'єднаної територіальної громади та громадської організації. 

Учасники тренінгу були досить активними. Прагнучи усвідомити відмінність 

кейс-менеджменту від інших методів соціальної роботи, вони жваво обговорювали 

визначення та сутність основних його понять: кейс-менеджмент, випадок, кейс

менеджер, клієнт, оцінка, планування, моніторинг, оцінювання та ін. Більшість 

учасників активно працювали також над визначенням цілей та, особливо принципів 

кейс-менеджменту: індивідуальний підхід, орієнтація на клієнта та його сильні сторони 

в контексті соціального оточення, компетентність кейс-менеджера й установлення 

партнерських стосунків із клієнтом, організаціями і фахівцями, залученими до 

надання послуг у межах конкретного випадку. 

Учасники тренінгу наголошували на важливості дотримання в роботі кейс

менеджера таких етичних принципів, як соціальна справедливість, конфіденційність, 

відповідальність, повага до людської гідності та людських стосунків. 

Вони відмітили мотиваційне значення для них обговорення питань щодо функцій 

кейс-менеджера та вимог до його кваліфікації. Більшість зазначила необхідність у 

поглибленні важливих для кейс-менеджера знань про поведінку людини та її віковий 

розвиток, поведінкове й фізичне здоров'я, сімейні стосунки. Наголошувалось також 

на важливості надання узагальненої інформації й методичних рекомендацій щодо 

використання можливостей програм та систем, органів і служб соціальної підтримки 

різних цільових груп. Нарешті йшлося про особистісний розвиток кейс-менеджерів, 

опанування ними технологіями управління стресовими ситуаціями, навичками 

наснаження та фасилітації, профілактики професійного вигорання, розвитку 

емоційного інтелекту, риторичних здібностей тощо. 

На думку учасників тренінгу, їх особистісний розвиток набуває особливої 

актуальності в контексті найбільш ефективних моделей кейс-менеджменту, до яких 

вони зарахували модель, зосереджену на сильних сторонах клієнта, та універсальну 

брокерську. Оскільки обидві моделі передбачають наснаження клієнтів, слухачі 

висловили побажання розвитку їх лідерського потенціалу, технологій самомотивації 

та мотивації до розвитку інших, у тому числі через власний приклад. 

Важливо, що в ході тренінгу його учасники мали можливість зіставити традиційні 

методи роботи із працевлаштування безробітних із вимогами кейс-менеджменту, який 

ставить за мету соціальну та професійну інтеграцію. Актуальною була й інформація 

про досвід роботи неурядових організацій, центрів соціальних служб та їх можливу 

участь у процесі пошуку роботи, працевлаштуванні безробітних та їх професійній та 

соціальній інтеграції. Адже законодавчі зміни, що відбулися із запровадженням нових 
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соціальних послуг, у тому числі тих, що можуть надаватися регіональними центрам 

зайнятості, зокрема послуги соціального супроводу під час працевлаштування, 

вимагають від служби зайнятості перегляду дієвих систем, підходів та імплементації 

кращого досвіду і практики соціальної роботи. 

У зв'язку із цим учасники тренінгу визначили важливість відпрацювання на ньому 

основних методик визначення та документування потреб клієнтів та їх супроводу на 

всіх етапах включно до працевлаштування. Особливо креативною в цьому сенсі була 

робота в мікрогрупах, які розробляли плани індивідуального супроводу отримувачів 

соціальних послуг кейс-менеджерів. 

Під час обговорення напрацювань кожної із груп та підбиття підсумків тренінгу 

були визначені також можливі ризики застосування методики кейс-менеджменту: 

• ізольованість один від одного суб' єктів, що надають послуги, і як результат-дезінтегровані 

зусилля та неузгодженість дій у конкретному випадку; 

• неповна оцінка потреб безробітного; 
• відсутність дорожньої карти соціальних послуг та невикористання наявних ресурсів 

(кризових центрів для жінок, центрів соціальної адаптації та реінтеграції, соціальних 

підприємств, державних установ та їх повноважень і т.д.), територіальних громад у процесі 

професійної та соціальної інтеграції безробітних, у тому числі з числа ВПО та представників 

соціально вразливих груп; 

•неякісне та не комплексне забезпечення потреб безробітного, якщо до процесу професійної 

та соціальної інтеграції є залученим один суб'єкт надання соціальних послуг без урахування 

можливостей партнерів. 

Слухачі одностайно високо оцінили потенціал інновац1иних підходів і моделей 

надання послуг соціально вразливим групам населення у процесі їх професійної 

інтеграції й підтримали програми їх імплементації в діяльність інститутів державного, 

приватного та громадського секторів, які їх надають, наголосили на важливості 

координації їх діяльності. 
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«Тренінг «Основи кейс-менеджменту. Оцінка потреб клієнта" відповідав поставленим 

завданням. Проводили його професійно та цікаво. Важливо, що був обмін досвідом між 

фахівцями служби зайнятості. Тренінг містив вправи, які об'єднали учасників дійства у 

єдиний колектив, допомогли розібратися навіть у власних нюансах характеру та вміннях 

взаємодіяти колективно. Обмін досвідом, отримання нових знань, аналіз власних дій та 

дій колег, дружня та позитивна атмосфера - це якраз те, що і має, на мою думку, давати 

максимально будь-яке навчання". 

Т. В. Даценко, співробітниця 

Великобагачанської районної філії 

Полтавського обласного ент зайнятості 

«Отримані під час тренінгу знання допомогли мені в налагодженні співпраці з шукачами 

роботи, розкритті і:Х потенціалу, що впливає на якість складання індивідуального плану 

працевлаштування та подальшої роботи з безробітними". 

В.В. Дерягіна, співробітниця 

Гадяцької районної філії Полтавського обласного центру зайнятості 



Водночас варто зазначити, що в загальній логічній матриці проекту проведення 

навчання фахівців служби зайнятості у форматі тренінгу стало одним із ключових 

переломних моментів, які змогли позитивно вплинути на розвиток команди проекту, 

усвідомлення необхідності постійної взаємодії під час його реалізації. 

«Отримані на тренінгу знання допомогли в налагодженні співпраці з проблемними 

клієнтами, розв'язанні особистих та соціальних проблем, які заважають 

працевлаштуванню, залученні інших організацій та фахівців до надання необхідних послуг. 

З огляду на результати проведення тренінгу можна зробити висновок, що кейс

менеджмент, як підхід до соціальної роботи, викликає довіру. Це ефективний і дієвий 

метод роботи з клієнтами служби зайнятості". 

Т.М. Тарасовська, співробітниця 

Карлівської районної філії 

Полтавського обласного центру зайнятості 

На практиці в рамках проекту процес надання послуг кейс-менеджерами виглядав 

так: 

Кейс-менеджер на початковому етапі роботи встановлював контакт із соціально 

вразливою особою, що передбачало налагодження взаємодії та ефективної 

комунікації. На цьому етапі пояснювався алгоритм послуги соціального супроводу та 

акцентувалася увага на можливостях, які відкривалися проектом. Зокрема, для тих 

хто бажає освоїти професію «Швачка» та пройти курси з особистісного розвитку й 

лідерства надавалась можливість безкоштовно надавались такі можливості: 

•пройти професійну підготовку за спеціальністю «Швачка» 

• працювати на громадських роботах, отримувати заробітну плату та інші бонуси 
• пройти виробничу практику на базі ГС «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий 
центр» 

•працевлаштуватися після завершення навчання 

•за потреби отримати можливість безкоштовного проживання 

У випадку, коли соціально вразлива особа категорично не надавала згоди на 

отримання послуг, робота з нею не продовжувалася. У разі надання позитивної 

відповіді на пропозицію соціального супроводу, робота продовжувалася відповідно 

до порядку надання цієї послуги. 

Наступним етапом була оцінка потреб особи. Вивчення ситуації та подальша оцінка 

потреб проводились кейс-менеджером шляхом інтерв'ювання, аналізу документів і 

спостереження на основі: 

•збору, узагальнення та аналізу інформації про ситуацію особи 

•отримання інформації про її потреби та очікування 

• проведення аналізу наявних ресурсів клієнта (внутрішніх і зовнішніх) 

•проведення аналізу бар'єрів на шляху до навчання й подальшого працевлаштування 

• проведення аналізу документів, які містять інформацію про рівень освіти, стан здоров'я, 
склад сім'ї (наявність малолітніх дітей, осіб з інвалідністю чи родичів похилого віку на 

утриманні) 
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Логічним завершенням цього етапу було складання індивідуального плану 

соціального супроводу. Від якості проведення цього етапу багато в чому залежав успіх 

ведення кожного конкретного випадку. Під час реалізації цього етапу дуже важливо 

ставити якомога більше питань, на які можна було отримати розгорнуту відповідь, а 

також заохочувати клієнта надати більше інформації про проблему, ситуацію, потреби 

та власні очікування від «співпраці» з кейс-менеджером. 

Складений спільними зусиллями клієнта й кейс-менеджера індивідуальний 

план мав містити досяжні, вимірні в часі та результатом цілі. У нашому випадку 

плани здебільшого містили одну стратегічну довгострокову мету, як-то «отримання 

роботи, яка допоможе покращити рівень життя й добробуту безробітної особи та 

її родини», та декілька короткострокових цілей, які сприяли досягненню головної 

мети, наприклад, «отримання професійної підготовки за спеціальністю «Швачка», 

«участь у громадських роботах», «формування резюме для проходження співбесід із 

потенційними роботодавцями» та ін. 

Ураховуючи той факт, що життя є динамічним, а життєві обставини соціально 

вразливих осіб можуть трансформуватися, індивідуальний план підлягав 

періодичному перегляду та внесенню змін за потреби. Коригуватися могли як 

завдання, так і строки їх виконання. При цьому один примірник індивідуального 

плану залишався у клієнта, а другий зберігався в кейс-менеджера. 

Наступним логічним етапом була реалізація індивідуального плану. Основним 

завданням кейс-менеджера на цьому етапі була підтримка соціально вразливої особи 

у виконанні визначених в індивідуальному плані завдань, її мотивування, залучення 

та координація необхідних допоміжних/підтримуючих послуг. 

Реалізація індивідуального плану передбачала: 

•самостійні дії клієнта в межах виконання індивідуального плану: складання та розміщення 

резюме, відвідування інформаційно-консультативних і навчальних заходів тощо 

•дії кейс-менеджера: за потреби направлення клієнта на різноманітні заходи до організацій 

та установ соціальної сфери, підтримка систематичного контакту із клієнтом (телефонні 

дзвінки, робочі зустрічі тощо), представництво інтересів безробітної особи тощо 

• дії надавачів соціальних послуг, які полягали в наданні необхідних допоміжних і 

підтримувальних зайнятість послуг 

Наступний етап, який фактично йде паралельно з попереднім (реалізація 

індивідуального плану), - це моніторинг. Моніторинг здійснювався під час кожної 

зустрічі клієнта з кейс-менеджером та передбачав постійний збір інформації про 

хід виконання індивідуального плану, зміни в ситуації. У процесі моніторингу кейс

менеджер повинен був з'ясувати: чи відповідно до плану виконується завдання та 

чи дотримуються строки їх виконання; якими завданнями необхідно доповнити план 

або ж які завдання слід виключити як такі, що втратили актуальність; які труднощі 

виникли в ході реалізації індивідуального плану та ін. Дані, отримані за результатами 

моніторингу, фіксувалися в індивідуальному плані. 
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Напевно найочікуванішим етапом була оцінка результатів. Під час цього етапу 

важливо було отримати відповіді на такі запитання: 

• Чи виконані усі, визначені індивідуальним планом, завдання? 
• Чи досягнена головна ціль індивідуального плану? 
• Наскільки отримані результати відповідають поставленим завданням та плану? 
• Чи задоволений клієнт результатами роботи (дуже важливим тут є отримання зворотнього 
зв'язку)? 

•Які перспективи застосування отриманого досвіду в подальшому він для себе вбачає? 

• Чи готовий завершити співпрацю з кейс-менеджером? 

Оцінювання результатів роботи відбувалося, зазвичай, на передостанній або 

останній зустрічі клієнта й кейс-менеджера. У цей же час соціально вразлива особа 

заповнювала оціночні форми, у яких фіксувалися її оцінки результатів роботи. За 

результатами оцінювання надання послуг завершувалося або відбувалося повернення 

на попередні етапи роботи. 

Важливо зазначити, що робота із клієнтом могла бути завершена ще й у таких 

випадках: 

• в односторонньому порядку за бажанням клієнта 
•за ініціативи особистого консультанта в разі невиконання клієнтом індивідуального плану 

•у разі зміни місця проживання клієнта 

•у разі смерті клієнта 

• інші причини 

Завершення роботи відбувалося під час спільної робочої зустрічі із клієнтом, на 

якій підводилися підсумки роботи. Водночас клієнту пропонувалося надання послуги 

індивідуального супроводу за методом кейс-менеджменту після працевлаштування. 

У разі його згоди, спільно із клієнтом узгоджувалися зміст і формат супроводу, 

обговорювалися деталі здійснення соціального супроводу після працевлаштування, 

необхідність залучення інших надавачів соціальних послуг, необхідні допоміжні/ 

підтримувальні послуги тощо. У разі неотримання згоди на здійснення супроводу 

після працевлаштування, робота із клієнтом завершувалася. 
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З.З. Набір та склад учасників проекту 

Формування складу учасників проекту- найважливіший його етап. Адже потрібно 

було не просто донести інформацію про нього до потенційних отримувачів послуг, а й 

зацікавити їх ними, а головне - відпрацювати механізми взаємодії партнерів. 

У зв'язку із цим уже в першій половині грудня 2018 року було розроблено 
візуалізовані інформаційні матеріали про мету, завдання, сутність, виконавців та 

сферу впровадження проекту, очікувані результати від його реалізації. Вони були 

розміщені на створеній у мережі Facebook сторінці проекту1 . Разом із віддрукованими 

флаєрами електронна версія інформаційних матеріалів була передана для 

розміщення на сайтах партнерів, поширена під час інших заходів, які мали своєю 

цільовою аудиторією соціально вразливі групи населення. Для популяризації проекту 

партнерам пропонувалось також висвітлювати ті заходи, до реалізації яких вони були 

залучені, і обмінюватися інформацією про них. 

Завдяки такому підходу значно розширювалось інформаційне поле проекту, яке 

охоплювало різні цільові аудиторії, з якими працювали його партнери. Наприклад, 

уже 18 грудня 2018 року на сайті Полтавського обласного центру зайнятості була 
розміщена інформація «Стартувало впровадження проекту «Інноваційна модель 

інтеграції послуг із навчання, працевлаштування і соціальної підтримки в Полтавській 

області»2 • Про сутність проекту та його соціальну спрямованість клієнтів Обласного 

центру зайнятості знайомили також співробітники його районних, міських та 

міськрайонних філій. 

Через соціальні мережі інтернет-простору постійно поширювалася також 

інформація про чергові кроки з реалізації проекту. Зокрема 21 грудня 2018 року на 
сторінці Facebook було оприлюднено повідомлення про початок роботи експертів, 
які ставили за мету дослідити очікування соціально вразливих груп населення 

та можливостей їх задоволення3 • У січні 2019 року повідомлялося про час, місце 
та мету й завдання проведення тренінгу «Кейс-менеджмент. Оцінка проблем 

клієнта». До участі у тренінгу запрошувалися фахівці центрів зайнятості, працівники 

соціальних служб та неурядових організацій4 • У мережі Іпtегпеt висвітлювався й 

жваво коментувався сам тренінг5 • Привернула до себе увагу користувачів мережі й 

інформація про доукомлектування швейного цеху Громадської спілки «Соціальне 

підприємство «Навчально-виробничий центр» сучасним швейним обладнанням. 

В інформації наголошувалось, що це зроблено в рамках реалізації проекту з метою 

створення належних умов для практичної підготовки його учасників6 • 

1 Див. facebook.com/prof1ntegra 
2 Див. https: //pol.dez.gov.ua/novyna/profesiyna-1ntegrac1ya 
3 Див. https: //www.facebook.com/prof1ntegra 
4 Див. https: //www.facebook.com/prof1ntegra 
5 Див. https: //www.facebook.com/prof1ntegra 
6 Див. https: //www.facebook.com/prof1ntegra 
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Широкий резонанс про проект сприяв тому, що вже в лютому 2019 року була 
сформована перша груп з 11 жінок із соціально вразливих груп, які наказом директора 
Полтавського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості були 

зараховані на навчання за спеціальністю «Швачки». Десять із них перебували на 

обліку як безробітні в 7 районних та міськрайонних філіях Полтавського обласного 
центру зайнятості, 1-Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості. 

Такий склад групи та непорозуміння, що виникли між виконавцями-партнерами 

проекту щодо ролі кожного в ньому, визначили той факт, що професійна підготовка 

розпочалася за традиційною для Полтавського ЦПТО методикою й програмою, які 

не передбачали освітніх курсів з особистісного розвитку та соціального супроводу 

слухачів кейс-менеджерами. 

Ситуація невизначеності тривала до початку квітня 2019 року та зрушила з місця 
лише після приїзду до Полтави керівника проекту «Професійна інтеграція ВПО в 

Україні» Йєнса Адама. Проведений ним круглий стіл за участі партнерів проекту 
«Інноваційна модель інтеграції послуг із навчання, перекваліфікації та соціальної 

підтримки в Полтавській області» сприяв порозумінню між ними. На зустрічі з 

регіональним представником проекту GIZ, яка відбулася в середині квітня 2019 року, 
були узгоджені подальші кроки з реалізації Проекту. 

Зі слухачами курсів професійної підготовки почали працювати кейс-менеджери. 

Це знайшло відображення на сторінці проекту в мережі Facebook: «2 квітня 2019 
року відбулася зустріч студенток Полтавського центру професійно-технічної освіти 

з Оленою Чикуровою, кейс-менеджером проекту «Інноваційна модель інтеграції 

послуг із навчання, перекваліфікації та соціальної підтримки в Полтавській області». 

Жінки, які здобувають професію швачки, розповідали про свої життєві ситуації, плани 

на подальшу професійну діяльність, ділилися своїми проблемами та турботами. 

Пані Олена запропонувала їм долучитися до проекту й отримати послуги кейс

менеджменту, розповіла про переваги такої участі та перспективи, які отримують 

випускниці проекту. Особливу увагу звернула на те, що протягом супроводу вони 

зможуть вирішити різноманітні соціальні питання, наприклад, отримати юридичні та 

медичні консультаціїта послуги, сприяння в пошуку житла та роботи в Полтаві (зокрема, 

зможуть тимчасово безоплатно проживати у притулку для жінок), влаштувати 

дітей у навчальні заклади, відновити соціальні виплати, отримати консультації 

психолога тощо. Саме наявність ряду соціальних проблем у жінки може стати на 

заваді адекватному професійному зростанню та набуттю економічної самостійності. 

Також кейс-менеджер допоможе в пошуку можливостей та написанні бізнес-планів 

для участі у проектах із грантової підтримки. За бажанням самих жінок їх узято під 

супровід кейс-менеджера». Отже, слухачі програми професійної підготовки стали 

учасниками проекту. Проте часу на проведення занять за програмою особистісного 

розвитку вже не залишилось. 

У зв'язку із цим в інформуванні про продовження набору слухачів на професійне 

навчання за спеціальністю «Швачки» особливий акцент робився саме на ній. Так, на 

49 



сторінці проекту наголошувалось: «У результаті навчання з особистісного розвитку 

ви сформуєте навички пошуку особистісної мотивації, оволодієте навичками 

комунікацій, методиками ефективного вирішення конкретних завдань, техніками 

розв'язання проблем та досягнення результату, управління особистим часом, 

підвищення ефективності його використання тощо, внаслідок чого станете більш 

конкурентоспроможними на ринку праці, більш упевненими в самопрезентації 

та просуванні себе. Освітня програма передбачає модуль «Самозайнятість і 

мікропідприємництво», у результаті проходження якого слухачі здобудуть сучасні 

навички з організації та ведення власного бізнесу, основ бізнес-планування»8 • 

Привертали увагу до проекту й публікації про перші успіхи в його реалізації. 

Зокрема, у травні 2019 року на інтернет-ресурсах було оприлюднено результати 
дослідження соціальних опитувань ВПО та інших соціально вразливих груп місцевих 

громад щодо «соціально-професійної інтеграції, а також наявних можливостей 

їх соціалізації, особистісного та професійного розвитку»9 • Надзвичайно емоційно 

користувачами соціальних мереж була сприйнята й інформація про те, що вже у травні 

2019 року перша група учасників проекту закінчила навчання, отримала кваліфікацію 
швачки та відповідне свідоцтво державного зразка 10 • 

Для поширення інформації використовувалися й інші можливості. Зокрема, 

11 квітня 2019 року проект було презентовано на форумі «День кар'єри ЄС» в 

м. Полтава, що проводився за підтримки Представництва Європейського Союзу в 

Україні. Участь у форумі взяли понад ЗО підприємств та організацій Полтави й області. 

Його відвідали понад 600 зацікавлених осіб. Найбільше запитань у відвідувачів 
форуму було до кейс-менеджерів проекту. 

Згодом саме до них найчастіше почали звертатися й ті, хто, познайомившись з 

інформацією про проект, зацікавився ним. Про те, як працювали кейс-менеджери 

з тими, хто зробив перший крок до проекту, аби мотивувати їх використати всі ті 

можливості, які він відкривав для професійної інтеграції його учасників, свідчить така 

публікація на сторінці проекту в мережі Facebook від 10 травня 2019 року: «Дитинство 
Катерини важко назвати щасливим, батько мав хімічну залежність, вдома часто були 

сварки. Непростою була доля дівчини. Але в певний момент зрозуміла, що потрібно 

та можливо змінювати власне життя. Звернувшись до Полтавського обласного центру 

зайнятості, дівчина дізналася про можливості проекту «Інноваційна модель інтеграції 

послуг із навчання, перекваліфікації та соціальної підтримки в Полтавській області», 

зміст якого полягає в налагодженні взаємодії державних установ, громадських 

організацій, приватного бізнесу з метою вирішення проблем зайнятості ВПО та 

людей, що належать до вразливих груп. Катерина не мала трудового стажу, але вміла 

непогано шити. 

Кейс-менеджер проекту «Інноваційна модель інтеграції послуг із навчання, 

8 Див. https: // WWN. facebook.com/profintegra 
9 Див. https: //dпve,google,com/open ... 
ш Див. https: //u.to/ww8RpRQ 
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перекваліфікації та соціальної підтримки у Полтавській області» Олена Чикурова 

запропонуваладівчинідієвий план відновлення власного життя: роботу на громадських 

роботах, а пізніше - майбутнє навчання за фахом швачки, коли буде сформовано 

відповідну групу. Зараз Катерина знаходиться в Центрі адаптації для бездомних осіб 

БО «Світло надії», вона приймає клієнтів до Центру адаптації, спілкується з ними, 

здійснює виїзди до Південного вокзалу для годування бездомних. Основою її життя 

зараз стає допомога тим, хто цього потребує. Згодом на Катерину чекає навчання на 

курсах, а потім - цікава програма з розвитку лідерських навичок від ГО «Центр освіти 

дорослих», яка допоможе більш упевнено йти по життю. Вона розуміє - попереду 

багато зрушень і нове життя. Все це - і робота, і навчання, і допомога від держави 

по безробіттю, і майбутнє навчання за спеціальністю «Швачка» та програмою з 

розвитку лідерства - стали можливими завдяки тій моделі, що починає розвиватися в 

Полтавській області в рамках цього проекту11 • 

Спільними зусиллями партнерів проекту до середини травня 2019 року була 
сформована друга група учасників проекту у складі 11 осіб, до якої згодом приєдналися 
ще дві слухачки, які навчалися за індивідуальним графіком. Усі вони потрапили у 

складні життєві обставини: втратили роботу, потерпали від насильства в сім'ї або ж 

мали алкогольну чи наркотичну залежність, психічні розлади, були серед них і ВІЛ

інфіковані. Деякі з них після звільнення з місць позбавлення волі опинилась на вулиці, 

іноді - без жодних документів. 

Кейс-менеджерам нерідко довелося докладати максимум зусиль, аби 

змотивувати їх до зміни свого соціального статусу. І так було не лише з Катериною. 

П'ятидесятирічна Світлана, яка більшість свого життя провела за гратами, просто не 

бачила сенсу у працевлаштуванні. Проте не відмовилася від проживання в Центрі 

адаптації для безхатніх осіб та звільнених із місць позбавлення волі БО «Світло надії». 

А в розмові з кейс-менеджером зізналась, що єдиною цінністю для неї є дитина. Коли її 

прилаштували до інтернату, вона погодилась на лікування від алкозалежності. Заради 

дитини спробувала себе на громадських роботах. А отримавши перші гроші - дала 

згоду на участь у проекті. Зрозуміло, що для цього вона мала отримати реєстрацію за 

місцем проживання, стати на облік до центру зайнятості як безробітня. Пройшла цей 

шлях разом із кейс-менеджером. Ледь не впала у відчай, коли через вади із зором 

лікарі не дали згоду на її навчання за спеціальністю «Швачка». Але й тут поруч був 

кейс-менеджер, зусиллями якого вдалося закупити ліки для поліпшення зору, пройти 

лікування і поліпшити зорові показники. 

Двадцятишестирічній Юлії разом із двома дітьми притулок дав християнський 

Центр матері й дитини. Проте він не міг надати їй професійної підготовки, яка 

б гарантувала постійне працевлаштування. Отже, священики звернулися за 

допомогою до менеджерів проекту. Після неодноразових зустрічей з Юлією кейс

менеджеру вдалося переконати її в можливості змінити свій статус через навчання та 

працевлаштування. 

11 Див.: https: //www.facebook.com/profintegra 
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Складні життєві обставини визначили участь у проекті й інших жінок. Отримавши 

інформацію про нього із соціальних мереж, від друзів, знайомих, у центрах зайнятості 

та громадських організаціях, після мотиваційних зустрічей із кейс-менеджерами 

вони погодилися навчатися за програмами професійного та особистісного розвитку, 

запропонованих проектом. 

Деякі із жінок, які звернулися до Проекту, вже мали професію швачки, хоч і набули 

її в місцях позбавлення волі. П'ятидесятидев'ятирічна Н. зверталась за допомогою 

кейс-менеджерів БО «Світло надії», ще відбуваючи покарання. Після звільнення 

з'ясувалося, що жодних документів (паспорта, свідоцтва про народження чи інших) 

у неї не було, а перспективи поновлення їх як громадянки Російської Федерації 

були примарними. Притулок, одяг, харчування вона отримала у БО «Світло надії». 

Пройшовши перекваліфікацію на його швейному соціальному підприємстві, тут 

же була й працевлаштована. Тут же швачкою працювала й колишня ув'язнена 

п'ятидесятидворічна І. Щоправда після звільнення вона мала документи для реєстрації 

як безробітня в центрі зайнятості. У лютому 2019 року звідти її направили на роботу до 
тролейбусного депо, але там колишній ув'язненій, наркозалежній та ще й безхатній 

відмовили у працевлаштуванні. Невідомо як би склалася доля жінки, якби не допомога 

кейс-менеджерів: в оформленні до притулку, соціально-психологічній адаптації до 

життя на волі, переоформленні групи інвалідності, влаштуванні на громадські роботи, 

а потім і прибиральницею на соціальному підприємстві, перекваліфікації і, нарешті, -
отриманні можливості працювати на ньому за спеціальністю «Швачка». 

Цей шлях погодилась пройти звільнена з колонії для засуджених 

шестидесятиоднорічна безхатня громадянка Російської Федерації Щ. А 

сорокооднорічна громадянка України Ф., яка після звільнення з місць позбавлення 

волі також прийшла до БО «Світло надії» без жодного документа вже здолала його 

частину- працює прибиральницею на соціальному підприємстві. 

Водночас кейс-менеджери зафіксували нестійкість мотивації жінок, схильність їх 

до рецидивів асоціальної поведінки, відсутність необхідних навичок для їх подолання, 

управління власним життям. У зв'язку із цим менеджментом й партнерами проекту 

було прийнято рішення направити їх на навчання за програмою особистісного 

розвитку. До них долучили й п'ятьох безхатніх ВПО, звільнених із місць ув'язнення, 

нарко- чи алкозалежних, жертв сімейного насилля, які заявили про свої наміри 

шукати можливість працевлаштування. 

Отже, за підтримки кейс-менеджерів у рамках другого набору слухачів проекту 

програму професійної підготовки проходили 11, а програму особистісного розвитку 
18 осіб. 

Інформація про їх успіхи в навчанні, практичній підготовці та закономірний 

результат - отримання свідоцтва державного зразка про присвоєння кваліфікації 

швачки 2-го розряду - регулярно з'являлася на сторінці проекту у Facebook, на 

інтернет-ресурсах його партнерів. Це сприяло збільшенню поінформованості та 
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зацікавленості його потенційних клієнтів оголошеннями про третій набір слухачів на 

освітні програми проекту. Варто зазначити зростання маркетингової привабливості 

дизайнерського оформлення та змісту самих оголошень. Так, в одному з них 

наголошувалось: 

«".кожен може скористатися чудовою можливістю та пройти «Курси з особистісного розвитку 

й жіночого лідерства. Учасники курсів також безкоштовно отримають: 

•професійну підготовку за спеціальністю «Швачка» 

•змогу працювати на громадських роботах, отримувати заробітну плату та інші бонуси 

• виробничу практику на базі громадської спілки Соціальне підприємство «Навчально

виробничий центр» 

•сприяння у працевлаштуванні після закінчення навчання 

• можливість безкоштовного проживання». 

В іншому оголошенні на тлі логотипів організаторів і спонсорів проекту, як заклик, 

звучали слова: 

«Безкоштовно! Візьми участь у навчанні за програмою з особистісного розвитку та 

професійної підготовки за спеціальністю «Швачка». Отримайте можливість проходження 

виробничої практики та допомоги у працевлаштуванні». 

У липні 2019 року до популяризації цілей і завдань проекту долучилось також 

суспільне радіомовлення - канал «UA: Полтава». 

Усе це, на тлі злагодженої роботи партнерів проекту дозволило вже до кінця серпня 

сформувати третю групу його учасників у складі десяти осіб: внутрішньо переміщених 

осіб, жінок, які потрапили у складні життєві обставини як жертви домашнього 

насильства, а деякі ще й мали наркотичну чи алкогольну залежність. Алгоритм, за 

яким вони заходили до проекту, був відпрацьований на попередніх етапах його 

реалізації. Це мотиваційні зустрічі з кейс-менеджером, надання притулку для 

проживання, психологічної та юридичної допомоги, реєстрація статусу безробітного 

в центрах зайнятості й направлення на освітні програми проекту. Характерно, що 

всі його учасники третього набору позитивно прийняли як програму професійного 

навчання, так і особистісного розвитку. 

Отже, за час реалізації проекту його повноцінними учасниками стали близько 80 
осіб. З них 11 користувалися послугами кейс-менеджерів та опановували програми 
професійної перекваліфікації, 8 роботу з кейс-менеджерами поєднували з навчанням 
за програмою особистісного розвитку, 21 отримали весь пакет послуг від проекту. 

Водночас послугами кейс-менеджерів проекту скористалися ще близько 50 осіб, 
які не брали участі у його освітніх програмах. 
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Причини, через які вони не скористалися іншими послугами проекту були 

різними. Когось не влаштовувала запропонована професія, декого -терміни та графік 

навчальних занять. Були й такі, як, наприклад, сорокарічна Н. Вона вже мала досвід 

роботи швачкою, отримала мотиваційну, соціальну, психологічну та організаційну 

підтримку від кейс-менеджерів і прийняла рішення поновити відповідну кваліфікацію 

в рамках проекту. Проте за медичними показниками (проблеми зі спиною) не змогла 

цього зробити. Частина клієнтів кейс-менеджерів була працевлаштована ще до 

початку занять за програмою проекту. Були й зовсім несподівані обставини. 

Тридцятидворічна мати чотирьох дітей потрапила у складні життєві обставини, 

рятуючись від насильства з боку свого співмешканця. Той не визнавав свого 

батьківства та обов'язків із виховання дітей. Натомість постійно пиячив та розпускав 

руки. Не витримавши знущань, жінка звернулась за допомогою до БО «Світло надії». 

Задіяні у проекті кейс-менеджери взяли жінку під свою опіку: влаштували до притулку 

для жінок, забезпечили родину одягом, харчуванням. Двох дітей прилаштували до 

інтернату, а ще двох - до дитячого садочка. Після реєстрації місця проживання вона 

отримала офіційний статус безробітної та право навчатися в рамках Проекту, який 

вона оцінювала як свій життєвий шанс. Проте сталося те, про що вона навіть не мріяла. 

Після зустрічі з кейс-менеджером її співмешканець прийняв рішення полікуватися 

від алкогольної залежності. Свого рішення він дотримався і вже незабаром приїхав 

до притулку з величезним букетом квітів та пропозицією до матері чотирьох дітей 

одружитися. Він визнав їх своїми. Після оформлення шлюбу щаслива сім'я в повному 

складі повернулася до постійного місця проживання. 

Отже, є всі підстави вважати учасником проекту не лише тих, хто отримав увесь 

пакет запропонованих послуг, а й скористався певним їх набором залежно від 

власних індивідуальних проблем. Головне, що вони не були проігноровані проектом. 

Це, так само як і труднощі, що виникали у процесі реалізації проекту на його 

початкових етапах, сприяло усвідомленню його виконавцями перспектив розвитку 

моделі професійної інтеграції ВПО та представників інших соціально вразливих груп 

населення. 
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3.4. Особистісний розвиток внутрішньо переміщених осіб та інших 
соціально вразливих груп місцевих громад 

Відповідно визначених Проектом мети і завдань із розвитку мотивації його 

учасників до професійної інтеграції колективом експертів ГО «Центр освіти дорослих 

Полтавщини» було розроблено програму освітнього курсу «Особистісний розвиток 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших соціально вразливих груп населення». 

Програма курсу розрахована на широке коло осіб, які опинилися у складних життєвих 

обставинах і прагнуть особистісного та професійного розвитку. 

Програма містить у собі сім модулів: «Самоусвідомлення» (15 годин 

аудиторних, 14 - консультацій та самоспиної роботи); «Самоконтроль» (10/12); 
«Мотивація» (8/8); «Суспільні навички» (15/11); «Здоров'я - найбільша цінність» 

(6/3); «Розвиток лідерського потенціалу особистості» (17/8); «Самозайнятість 

та мікропідприємництво» (10/10); «Підсумкове заняття» (З). Усього програмою 

передбачено 84 години аудиторних занять (лекцій, ділових ігор, ситуативних вправ, 
майстер-класів, семінарських, практичних занять, тренінгів), а також 66 годин 

консультацій викладачів слухачам та самостійної роботи останніх. 

До програми додаються «Тематичний план» (табл. 3.2), теми занять та методичне 
забезпечення до них, методичні рекомендації щодо педагогічно-організаційних 

форм освітнього процесу. 

Таблиця 3.2 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«Особистісний розвиток ВПО та інших вразливих груп населення» - Тема навчального заняття 

Особистість у змінному світі 

Самоусвідомлення. 

Я-Концепція. «Я хочу!». 

Інтереси, потреби, 

спрямованість особистості 

Самоусвідомлення. 

Я-Концепція. «Я зможу!». 

Задатки та здібності 

особистості 

Анотація теми 

МОДУЛЬ 1. САМОУСВІДОМЛЕННЯ 

Що таке досвід: суспільний, особистий? Адаптація до нових 

життєвих обставин. Усвідомлення реальності змін та важливості 

особистого вибору. Аналіз впливу змін на особистий досвід. 

Адаптація до змін і реалій сьогодення. Людина в нових реаліях 

сучасного світу 

Усвідомлення свого «Я» та власних потреб як основи діяльності. 

Визначення потреб: реальних та ілюзорних. Аналіз власних 

схильностей та інтересів. Визначення спрямованості своїх дій 

Усвідомлення особистих здібностей. Аналіз своїх сильних і слабких 

сторін. Шляхи розвитку наявних навичок і вдосконалення власних 

здібностей. Творчість та її роль у розвитку особистості 
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Тема навчал ьноrо заняття 

Самоусвідомлення. 

Я-Концепція . «Я - є!» . 

Темперамент, характер 

Самооцінка . Впевненість у 

собі. Подолання психологічних 

бар'єрів, стереотипів, сумнівів! 

Опанування навичок 

постановки життєвих завдань 

та адаптаці1 до нових життєвих 

умов 

Емоці1 та 1х вплив на поведінку 

особистості 

Управління емоціями 

Самодисципліна. Як навчитись 

управляти собою в часі? 

Постановка цілей 

Потреби особистості. Види 

мотиваці1 

Система мо1х цінностей 

Анотація теми 

Усвідомлення особливостей власного темпераменту. Аналіз 

ступеня власної екстраверсійністі та інтраверсійності. Розвиток 

конструктивних і позитивних звичок 

Формування відчуття внутрішньої стійкості, гармонізації та довіри 

до самого себе. Підвищення самооцінки, розвиток вмінь долати 

життєві труднощі. Прийняття себе як неповторної особистості. 

Вироблення вміння жити яскраво та радісно, здійснюючи свої 

заповітні мрії 

Усвідомлення себе у спільноті, суспільстві. Аналіз графіка 

особистісних змін. Розвиток навичок адаптації до нових життєвих 

умов 

МОДУЛЬ 2. САМОКОНТРОЛЬ 

Усвідомлення власних емоцій. Аналіз процесу впливу емоцій на 

прийняття рішень. Вироблення розуміння та правильного ставлення 

до своїх емоцій 

Усвідомлення впливу емоцій на світосприйняття особистості. 

Аналіз механізму запуску емоційної реакції. Вироблення навичок 

управління власним емоційним станом. Аналіз інтелекту (ІQ) й 

емоційного інтелекту (EQ). Алгоритм управління емоціями 

Усвідомлення об'єктивності часу. Аналіз особистої продуктивності 

у життєвій діяльності. Вироблення навичок «управління» власним 

часом. 

Опанування техніки «Хронометражу» та «Калібрування» 

Усвідомлення важливості постановки цілей. Аналіз своїх довго- та 

короткострокових цілей. Опанування SМАRТтехнікою постановки 

цілей 

МОДУЛЬ З. МОТИВАЦІЯ 

Усвідомлення власних особистісних потреб. Аналіз внутрішніх і 

зовнішніх потреб. Вироблення вміння уникання пасток мотивації 

Усвідомлення системи загальнолюдських цінностей. Аналіз системи 

власних особистісних цінностей. Вироблення навичок ціннісна 

орієнтованого вибору 
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Тема навчального заняття 

Ефективна модель мотиваці1. 

Мотивація на досягнення 

Ефективна комунікація 

Особливості внутрішньо

сімейних стосунків і засоби 1х 

удосконалення 

Особливості психологічного 

стану людей, що переживають 

стрес. Розвиток навичок 

опанування стресового стану 

Конфліктні ситуаці1. 

Неконфліктна взаємодія 

Анотація теми 

Усвідомлення чинників, що є основою особистої мотивації. Аналіз 

алгоритмів мотивації. Вибір ефективної моделі особистої мотивації 

МОДУЛЬ 4. СУСПІЛЬНІ НАВИЧКИ 

Удосконалення навичок м іжособистісного спілкування. Вироблення 

вміння знаходити спільну мову з будь-якою особою, незалежно від 

віку, статі, рівня матеріального забезпечення та психотипу особи. 

Формування й закріплення гуманістичної установки у спілкуванні з 

людьми 

Усвідомлення та врахування інтересів усіх членів сім'ї. Уміння 

враховувати емоції (власні та дитячі) у спілкуванні. Організовувати 

ефективну взаємодію із членами сім'ї. Умови стабільності 

подружніх відносин. Вирішення сімейних конфліктів 

Визначення тригерів, що запускають емоційну реакцію. Аналіз 

власної реакції на стресову ситуацію. Вироблення навичок 

використання власних ресурсів без стресової діяльності 

Вироблення сприйняття конфлікту як невід'ємної складової 

соціального досвіду. Аналіз конфліктних ситуацій. Вибір стратегії 

поведінки відповідно до конфліктної ситуації. Використання 

відновного підходу для вирішення конфліктної ситуації. 

Технології побудови консенсусу 

МОДУЛЬ 5. ЗДОРОВ'Я - НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ 

Здоров'я та здоровий спосіб 

життя 

Відповідальне ставлення до 

свого здоров'я 

Користь фізичних вправ і вікові 

норми фізичних навантажень 

Усвідомлення важливості власного здоров'я. Розширення уявлення 

про здоровий спосіб життя. Формування прагнення підтримувати 

власне здоров'я та здоровий спосіб життя за допомогою фізичних 

вправ 

Навчання відповідальному ставленню до здоров'я з метою його 

покращення. Набуття фізичних навичок здорового способу життя. 

Рухова активність як головна запорука фізичного здоров'я 

Вироблення вміння правильно виконувати фізичні вправи. 

Усвідомлення необхідності дотримуватись правильних рухових 

режимів. Визначення норм фізичного навантаження 

МОДУЛЬ б. РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

Що значить бути лідером? Що таке лідерство? Аналіз типів лідерства. Складові лідерства

служіння. Якості лідера . Поведінка лідера 
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22 

23 

24 

25 

Мій лідерський потенціал 

Навички високоефективних 

людей 

Компас колективного лідерства 

Робота в команді 

Анотація теми 

Елементи потенціалу лідера. Аналіз можливостей 

розвитку лідерського потенціалу. Прагнення до постійного 

самовдосконалення та самореалізації. Потенціал лідера: сутність, 

елементи. Напрями розвитку лідерського потенціалу. Мій 

лідерський потенціал 

Потреба у постійному розвитку своїх навичок. Аналіз переваг 

взаємодії для досягнення результату. Навички лідерської поведінки 

та розвиток прагнення до постійного самовдосконалення. Навички 

високоефективних людей. Навички особистісного рівня. Навички 

суспільної взаємодії. Фундаментальні основи лідерства. Місія 

Ефективність колективної співпраці. Аналіз здатності зробити свій 

внесок у колективну роботу. Нові можливості у командній взаємодії 

для досягнення спільної мети. Складові компасу колективного 

лідерства. Інноваційні ідеї- можливість віднайти свій «блакитний 

океан». Синергія дій - результат для кожного 

Усвідомлення ефективності колективної співпраці. Аналіз 

командних ролей, командна взаємодія. Коли та навіщо потрібна 

команда? Ефективна робота в команді. Розподіл командних ролей 

за М. Белбіним. Командна взаємодія - результат для кожного 

МОДУЛЬ 7. САМОЗАЙНЯТІСТЬ ТА МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВО 

26 
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29 
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Мотивація до самозайнятості 

та заняття підприємницькою 

діяльністю 

Як знайти найкращу ділову 

ідею? Складання бізнес-схеми 

Джерела інвестицій у бізнесі: 

наявні в Укра1ні схеми 

кредитування та надання 

грантово1 підтримки 

Аналіз і планування 

фінансового стану 

Бути лідером свого життя 

Реальні можливості для заняття підприємницькою діяльністю. 

Аналіз необхідних ресурсів для підприємницької діяльності. 

Мотивація до заняття підприємницькою діяльністю. Ресурси 

господарської діяльності 

Найкращі ідеї для самозайнятості та заняття 

мікропідприємництвом. Складання бізнес-схеми можливої 

майбутньої самозайнятості або підприємницької діяльності. Як 

знайти найкращу ділову ідею? 

Наявні джерела фінансування для підприємницької діяльності. 

Кращі майданчики для пошуку фінансування. Реєстрація 

на фандрайзингових платформах. Джерела інвестицій у 

підприємницькій діяльності. Надання грантової підтримки, 

інтернет-майданчики для пошуку фінансування 

Доходи та прибутки діяльності суб'єкта господарювання. 

Рух грошових коштів. Показники рентабельності діяльності 

підприємства. Аналіз і планування фінансового стану. Прогноз 

прибутків і збитків. Аналіз руху грошових коштів 

ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ 

Особиста відповідальність за зміни у своєму житті; аналіз критеріїв 

та можливостей для свого успішного життя; бути лідером свого 

життя. Моє життя - моя відповідальність. Критерії успішного 

лідерства. Принципи та правила успішного лідерства 



Освітній курс мав сприяти формуванню у слухачів таких компетенцій: 

сутність соціальної взаємодії та можливостей самореалізації; 

природу особистісних змін, які переживає сучасна людина; 

етичні, суспільні, культурні та правові особливості соціальних груп і спільнот; 

суть і можливості саморозвитку та самовдосконалення; 

8 як використовувати набуті вміння, навики та досвід у повсякденному житті/професійній 

діяльності; 

8 як впливати на навколишніх та аргументовано переконувати їх; 

8 як застосовувати правові механізми для захисту своїх прав людини та громадянина; 

8 як максимально розкривати свій потенціал і досягати власної/спільної мети; 

8 як діють соціальні та психологічні механізми взаємодії; 

8 як і наскільки тісно взаємопов'язані індивід і суспільство; 

8 ідентифікувати себе як важливу частину міста, громади, суспільства; 

8 визначати шляхи особистої участі у функціонуванні різних сфер суспільства; 

8 позбавлятися від категоричних форм мислення та відкривати свою свідомість новим ідеям 

перспективам; 

8 на власному прикладі утверджувати громадянські цінності в Україні; 

8 ретранслювати власний досвід на користь суспільства; 

8 визнавати позитивні якості інших людей і розкривати свій потенціал; 

8 усвідомлювати механізми якісних перетворень у власному житті; 

8 удосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи свій особистісний потенціал; 

8 використовувати тактику розумного переконання; 

8 застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності; 

8 усвідомлювати власну причетність до рішень на рівні громади/міста/району/області/держави; 

8 співвідносити індивідуальне та суспільне; 

комунікативності; 

8 ставити себе на місце іншої людини; 

8 критично оцінювати отриману інформацію; 

8 дотримуватися етичних норм; 

8 турбуватися про людей; 

8 виявляти власні інструментальні та термінальні цінності; 

8 критично оцінювати та контролювати хід власних думок; 

8 застосовувати на практиці механізми взаємодії та впливу. 
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Розробники програми курсу розглядали його як базовий. Отже зверталися 

до викладачів із проханням не обмежуватися запропонованими алгоритмами 

проведення занять, доповнювати їх навчальними матеріалами та методиками їх 

подачі з урахуванням індивідуальних особливостей, потреб і побажань слухачів. 

Практична реалізація освітнього курсу засвідчила правильність і актуальність 

саме такого підходу. Зокрема, у процесі виявлення модуля «Самоусвідомлення», 

спрямованого налаштувати аудиторію на актуальність суспільних, особистісних 

змін, необхідність їх усвідомлення та нагальність адаптації до нових життєвих 

реалій, з'ясувалося, що слухачі мають різні життєві позиції стосовно особистої 

відповідальності та власного життєвого вибору. У більшості випадків у слухачів 

спостерігалося реактивне мислення, що аргументувалося складними життєвими 

обставинами, в яких вони опинилися; відсутністю родинної, державної підтримки. 

зважаючи психологічний стан більшості аудиторії, на заняттях обговорювали та 

аналізували конкретні життєві ситуації, що дозволило шукати втрачені можливості, 

аналізувати сильні та слабкі сторони слухачів, робити вибір на користь власної 

відповідальності та формувати проактивне мислення. 

Відсутність або недостатність знань основ фізіології та психології викликали 

труднощі під час пояснення механізмів виникнення стресу, емоційного вигорання, 

психологічних особливостей особистості. Доводилося спрощувати та скорочувати 

презентаційні матеріали, які пояснювали суть цих понять. Наприклад, під час 

пояснення реакції на стрес використовувалася «гумористична класифікація» 

К. Лілланда, яка передбачає три реакції на стрес: «газку аж до килимку», тобто 

агресивна, дуже емоційна реакція; «ніжка на гальмах» - реакція уповільнення, 

завмирання, ступору; «ніжка на газу та гальмах одночасно» - зовні спокійна реакція, 

яка супроводжується агресивною реакцію всередині. 

У першій групі спостерігався загалом низький рівень освіти, який заважав 

сприймати навчальний матеріал, викликав протистояння засвоєнню. 

Такі випадки виникали під час пояснення понять «стрес», «емоційне вигорання», 

«мотивація», «емоція» тощо. Доводилося застосовувати практичні вправи, під час 

яких ненав'язливо пояснювати сутність понять. У деяких випадках розуміння поняття 

полегшувалося роботою у групах, обговоренням у стилі «мозковий штурм». 

Друга група, навпаки, мала проблеми іншого характеру: більшість учасниць були 

безробітними, але мали вищу освіту у сфері фінансів, економіки, педагогіки. Це 

вимагало більш детального пояснення понять, поглиблених більш наукових підходів, 

і водночас, подолання позиції «Я все знаю». Доводилося готувати цікаві практичні 

завдання, які слухачки не зустрічали під час їх традиційного навчання в університеті 

чи інституті, щоб вмотивувати їх до засвоєння навчального матеріалу. 

Дуже великий інтерес викликали заняття про внутрішньосімейні стосунки, 

оскільки серед учасниць певна питома вага належала жінкам, що мають негаразди 

в сімейному житті. Одна з учасниць навіть мала потребу переїхати з дитиною у 

60 



притулок благодійної організації «Світло надії», оскільки більше не могла проживати 

з неблагополучними родичами. 

Оскільки це заняття було лише однією з тем, не можна було повністю висвітлити 

всі проблеми внутрішньосімейних стосунків, але серед найбільш розповсюджених 

жінки називали таке: відсутність часу на достатнє спілкування з дітьми; проблеми 

у спілкуванні з партнером/чоловіком; відсутність підтримки як моральної, так і 

матеріальної з боку партнера; стереотипи щодо ролі та призначення жінки в сім'ї 

тощо. 

Заняття було спрямоване на покращення комунікації в сім'ї. Певні вправи, як-от: 

«Я-висловлювання», «Конструктивний діалог», «Виграють обидва» мали допомогти 

зробити спілкування між партнерами, між мамою та дітьми, між мамою та батьками 

більш ефективним та простим. 

Особистісний розвиток передбачає вивчення категорій «самоцінність» та 

«самооцінка». Але саме ця тема була найскладнішою, оскільки більшість слухачок 

опинилися в умовах, які занижували, а іноді й руйнували самооцінку, сіяли 

зневіру у своїх силах та можливостях подальшої побудови успішного особистого та 

професійного життя. 

Дуже важливим було заняття з усвідомлення самоцінності, на якому слухачки 

мали змогу розповісти свою цінність і значимість та як це вплиає на їхнє життя. Для 

когось так і залишилося «дивним», «тривожним» відчуття своєї цінності, але такі 

інсайди потребують більшого проміжку часу, можливо, додаткових вправ. 

На занятті про самооцінку викликали зацікавленість психометричні тестування на 

рівень самооцінки, вправи з пошуку чинників, що впливають на рівень самооцінки, 

та вправи з підвищення самооцінки. Уже на занятті ми мали позитивні відгуки про 

усвідомлення важливих людей у житті кожної учасниці, як-от: діти, батьки, партнери, 

які можуть негативно впливати на самооцінку, знижуючи її. Таке осмислення 

призвело до пошуку напрямів побудови «кола емоційної безпеки», де учасниці 

вчилися ввічливо відповідати «Ні», оберігати свої емоційні кордони, що також сприяє 

підвищенню рівня самооцінки. 

Важливим було заняття про самодисципліну та постановку цілей, оскільки для 

деяких учасниць, зокрема для безробітних, важким було усвідомлення того, що 

їх нинішній стан є наслідком неправильно поставлених цілей, часом відсутності 

достатньої самодисципліни. 

Інструменти планування, тайм-менеджменту, психометричне тестування 

рівня «інтернальності-екстернальності» були спрямовані на вдосконалення рівня 

дисципліни та формування позитивних зрушень у бік формування мотивації до дій, 

спрямованих на досягнення успіху у професії. 

Викликало зацікавленість заняття на постановку цілей, де було застосовано 

методику «SMART» та запропоновано інструменти реалізації цілей через планування, 
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опис, пошук необхідних знань та партнерів, аналіз наявних ресурсів. Деякі з учасниць 

виявили відсутність довгострокових цілей, що дало усвідомлення, знову ж таки, 

причин їх нинішнього стану. 

Запропоновані вправи та методики, на нашу думку, стали мотивацією для 

подальшого особистісного розвитку у сфері постановки цілей на досягнення успіху у 

професії, кар'єрі. 

Багато запитань викликало заняття з мотивації та самомотивації. Більшість 

учасниць наголошували на втраті мотивації, що, могло бути пов'язаним із професійним 

та емоційним вигоранням. 

Вправи, спрямовані на посилення самомотивації, виявлення потреб та глибинних 

цінностей, формування стійкої мотивації на досягнення результатів, успіху у професії, 

на нашу думку, матимуть результати, оскільки розроблені з урахуванням специфіки 

статусу безробітних. Наприклад, психометричні тестування на виявлення потреб, 

визначають серед потреб у безробітних - потребу у визнанні, професійній реалізації, 

застосуванні знань і вмінь на практиці. Такі потреби при правильній направленості 

можуть стати сильними мотиваторами в подальшому пошуку роботи та професійному 

розвитку. 

Тематика конфліктів спричинила активне емоційне обговорення аудиторії, що 

було прогнозованим для цієї категорії населення. Здебільшого обговорювалися 

міжособистісні, міжгрупові конфлікти. Актуальним виявився аналіз явищ мобінгу 

та булінгу, учасником чи спостерігачем яких був майже кожен слухач. Для пошуку 

методів протистояння цим різновидам конфліктної взаємодії використовувалася 

командна робота, що дозволило продовжити обговорення, обмін ідеями та пошук 

оптимальних рішень. 

Вивчення складових конфлікту, етапів його розвитку дало змогу позиціонувати 

конфлікт як неминуче явище соціальної взаємодії, що необхідно вирішувати та вміти 

шукати конструктивні функції. За методикою К. Томаса, в адаптації Н. Гришиної 

було визначено моделі поведінки в конфліктних ситуація слухачів, що дозволило 

обфунтувати той чи той практичний прояв конфліктної взаємодії. 

Модуль «Розвиток лідерського потенціалу особистості» дозволив розкрити 

сутнісні підходи до лідерства, проаналізувати якості та особливості лідерської 

поведінки. Для визначення лідерського потенціалу була запропонована тестова 

методика, результати якої дали змогу визначити власні можливості кожного щодо 

заданого напряму особистісного розвитку. Як показало обговорення цієї тематики, не 

всі слухачі усвідомлювали необхідність розвитку особистісного лідерства. 

У другій навчальній групі були слухачі, що в минулому обіймали управлінські 

посади та мали практичний досвід організаційного рівня лідерства. Аналіз їх досвіду, 

активне залучення до обговорення аудиторії дали змогу предметно проаналізувати 

феномен лідерства, простежити взаємозв'язки, напрями розвитку лідерського 
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потенціалу. Візуалізувати пройдений матеріал дозволила ментальна карта лідерства, 

де слухачі відобразили та систематизували отримані знання, водночас відмітили 

власні лідерські характеристики. 

З метою демонстрації можливого шляху лідерської поведінки та розвитку 

прагнення до постійного самовдосконалення слухачам було запропоновано перелік 

навичок високоефективних людей за Стівеном Кові. Будинок лідерства був ефективно 

побудований в обох навчальних групах, про що свідчило активне обговорення всима 

учасниками освітнього процесу. 

Усвідомлення принципу ефективності колективної співпраці, практичний досвід 

учасників дали змогу чітко диференціювати відмінність команди від групи людей. 

За тестовою методикою Мередіта Белбіна, слухачі визначили командні ролі та 

тренувалися в командній взаємодії. В обох навчальних групах під час командної 

роботи було продемонстровано вміння слухачів аргументувати свою точку зору, 

йти на компроміси в командній взаємодії для досягнення спільної мети. Лише деякі 

слухачі залишилися пасивними учасниками цього процесу. 

Загалом структура та змістовність програми «Особистісний розвиток внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) та інших соціально вразливих груп населення» дозволяє на 

практиці реалізувати поставлену мету, завдання та формувати відповідні компетенції. 

Зворотний зв'язок зі слухачами, спостереження за їх роботою на заняттях, дають 

можливість констатувати позитивний ефект практичної реалізації цієї програми. 

Про це пишуть у своїх відгуках про курс самі слухачі: 

«Дякую викладачам курсу за цікавий матеріал та творчий підхід до викладення інформації. 

Корисно та пізнавально було розібратися з особливостями виходу зі стресових ситуацій, 

самомотивацією та самодисципліною. Сподобались ситуаційні ігри та тестування в рамках 

блоку «Лідерство» [Світлана]. 

«Гарною ідеєю було включити заняття з фізичної активності. Корисною стала інформація 

щодо профілактики захворювань швачок» [Оксана]. 

«Хочу подякувати за проведення курсу особистісного розвитку тренерам Лесі і Ларисі. Мені 

було дуже цікаво побувати на лекціях із самооцінки та сімейних відносин. Дуже цікаво все 

це розповідали. Сподобалася командна робота на заняттях з лідерства. Усе було корисно, 

цікаво й весело. Дякую. Ви - найкращі» [Марина]. 

«Я прослухала курс «Особистісний розвиток». Заняття проходили цікаво і пізнавально. 

Сподобалося брати участь у тренінгах та проходити тести. Спасибі, що дали змогу весело й 

пізнавально дізнатися багато нового» [Олександ а]. 

«Дякую педагогам за корисну інформацію, ефективні методики, цікаві тренінги та гарний 

настрій» [Тетяна]. 
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Переважна більшість слухачок позитивно сприйняли також включення до 

програми особистісного розвитку модуля «Самозайнятість та мікропідприємництво». 

«Дуже корисною була інформація, надана тренером щодо підприємницькою 

діяльності» [Тетяна]. 

«Викладач надала чудові рекомендації з приводу організації власної справи» 

[Галина]. 

Водночас ті слухачки, які були зорієнтовані на започаткування власної справи, 

висловлювали побажання розширити програму навчання з основ підприємницької 

діяльності. Так, слухачка Оксана пише: «Особисто для мене було мало занять із 

підприємництва. Хотілося б отримати більше інформації про самозайнятість». З нею 

погоджується і вже згадувана Оксана, яка зазначає: «Теми практичного застосування 

та організації підприємницької діяльності, на жаль, не вмістили відповіді на всі 

запитання, бо не вистачило часу». 

Звіти кейс-менеджерів засвідчують, що їм довелося докласти чимало зусиль, 

аби, хоча б частково, задовольнити відповідні потреби слухачок. Особливо багато 

часу й уваги в цьому сенсі вимагали слухачки лютневого набору проекту, для 

яких модуль із підприємництва не читався. У зв'язку з цим фактично всі жінки, які 

проходили професійне навчання, отримали консультації кейс-менеджерів про те, як 

започаткувати власну справу, підготувати бізнес-план та знайти фінансування для 

його реалізації. 

Багатьом клієнткам кейс-менеджери допомогли зробити перші кроки на шляху 

втілення в життя своїх планів про самозайнятість. Так, тридцятисемирічна мати трьох 

дітей Наталка, яка проживала в селі одного з районів Полтавщини, мала приміщення 

площею 50 м2 • У ньому вона хотіла організувати швейне виробництво, до якого 

планувала залучити п'ятьох місцевих швачок, які вже мали відповідну кваліфікацію. 

Тому прийшла до проекту, аби й самій отримати професію «Швачка» та допомогу в 

організації бізнесу. Те, що могли, кейс-менеджери зробили: знайшли відповідних 

консультантів, які на благодійній основі погодились допомогти Наталці. Успішні 

підприємці, які вийшли із соціально вразливих груп населення, погодилися допомогти 

й двадцятиоднорічній Марині. Вони ж долучилися до написання бізнес-плану 

двадцятишестирічної Марії. Допомогу від кейс-менеджерів у пошуках потенційних 

донорів отримала тридцятирічна Вікторія. А тридцятидев'ятирічна Ольга, яка 

планувала після професійного навчання працювати як фізична особа-підприємець, за 

допомогою кейс-менеджерів і їх консультантів - волонтерів - підготувала заявку на 
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фінансову й технічну підтримку її планів від Міжнародної організації з міграції. 

Дев'ятнадцятирічна Руслана та сорокашестирічна Олена, які опановували програму 

професійної підготовки у третій групі проекту, отримали допомогу кейс-менеджерів, 

відповідно, у написанні бізнес-планів та пошуку міні-грантів для їх підтримки. 

Принагідно зазначимо, що без індивідуальної роботи кейс-менеджерів із клієнтами 

важко було б організувати й групові заняття з основної програми особистісного 

розвитку. Зокрема, слухачки програми професійної підготовки, які були зорієнтовані 

виключно на отримання кваліфікації «Швачка» й мали досить низький рівень освіти, 

часто не розуміли важливості окремих тем і модулів, спрямованих на їх особистий 

розвиток. Іноді лише індивідуальна робота з ними кейс-менеджерів повертала їх до 

аудиторій. 

Водночас викладачеві необхідно максимально враховувати соціальні, економічні 

й психологічні особливості слухачів курсу. Викладач має домагатися подолання 

психологічних бар'єрів між ним і слухачами, існуючих у них стереотипів щодо 

навчання, сумнівів у власних здібностях до нього. Тож, доцільно акцентувати увагу 

на засвоєнні нових понять та явищ. Педагогічний принцип інтуїтивної зрозумілості тут 

не є ефективним. Ключовим має стати детальний розгляд особистісної причетності й 

особистої соціальної архітектури, з якими доведеться працювати слухачеві. Викладач 

має дотримуватися також ряду інших принципів під час роботи зі слухачами: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Комфорт: психологічний, емоційний, соціальний 

Безпечність і відкритість 

Доступність усіх і всього 

Неквапливість, повторюваність, роз'яснення незрозумілих питань 

Усунення будь-яких непорозумінь на всіх етапах освітнього процесу 

Добровільність участі 

Принцип «вільної участі» 

Неупередженість до всіх учасників освітнього процесу. 
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3.5. Професійне навчання, практика та працевлаштування 

Професійну підготовку за фаховою спеціальністю «Швачка» в межах нашого 

проекту пройшли три групи слухачок з числа ВПО та інших соціально вразливих 

категорій населення. Навчання проходило на базі ДНЗ «Полтавський центр 

професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» (ЦПТО ДСЗ). Згідно з 

наказами директора ЦПТО в лютому 2019 р. на навчання терміном три місяці було 
зараховано 11 осіб. З них З - були рекомендовані кейс-менеджерами проекту, 8 -
Полтавським обласним центром зайнятості та його філіями. Друга група проходила 

професійне навчання з кінця травня до кінця серпня 2019 року. З 11 осіб, які входили 
до її складу, З рекомендували кейс-менеджери, 8 - центри зайнятості. При чому дві 

жінки, які вже мали досвід роботи швачкою проходили професійну перекваліфікацію 

за індивідуальним графіком на базі соціального підприємства. До третьої групи на час 

професійного навчання з кінця вересня по кінець листопада 2019 року зараховано 
10 осіб. Шестеро з них зайшли до проекту, дізнавшись про нього із соцмереж і 

скориставшись послугами кейс-менеджерів, чотири були направлені центром 

зайнятості з числа безробітних, які перебували у них на обліку. 

З метою поліпшення умов професійного навчання та розширення можливостей 

ЦПТО з підготовки фахівців для швейної галузі проект сприяв зміцненню його 

матеріально-технічної бази. За кошти проекту було придбано актуальне для цього 

обладнання: дві розпошивальні машини Міпегvа М 1000 PRO, прямострочну 

комп'ютеризовану машину Shuпfa 58-05, розкрійний ніж CZDЗ-550(10'), розкрійний 

ніж SZD-550(8'), розкрійний ніж PSD-70, оверлок з автоматикою Wordleп WD-700 D-4. 
Було закуплено також спеціальне програмне забезпечення САПР для організації 

навчання за спеціальністю «Закрійник». Це дало можливість ліцензувати підготовку 

на базі ЦПТО нової спеціальності-«Закрійник», - яка користувалася попитом на ринку 
праці Полтавщини. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ліцензійної комісії 

Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2019 року (протокол № 12З/2). 

Порядок та умови надання послуг слухачкам, які навчалися за спеціальністю 

«Швачка», визначались умовами договорів між Полтавським обласним центром 

зайнятості та ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти державної служби 

зайнятості». Так, згідно з договором від 20 травня 2019 року, яким регламентувалась 
професійна підготовка другої групи проекту, ЦПТО брав на себе зобов'язання: 

*забезпечити проведення навчально-виробничого навчання для безробітних; 

* забезпечити належні умови праці безробітних на виробництві, дотримання 
правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії в період 

проходження ними професійного навчання або виробничого навчання та виробничої 

практики відповідно до чинного законодавства; 

* подавати Центру зайнятості не пізніше трьох робочих днів до початку занять 
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робочий навчальний план та робочі навчальні програми; 

* інформувати Центр про відвідування занять безробітними, припинення занять 
без поважних причин для вирішення питання про відрахування безробітних та ін. 

Відповідно Полтавський обласний центр зайнятості, який фінансував професійне 

навчання безробітних, контролював якість надання передбачених договором послуг. 

Слухачки програми професійної підготовки високо оцінили рівень матеріально

технічного забезпечення та умови для навчання, створені у Полтавському ЦПТО ДСЗ 

України: 

Задоволені вони й рівнем фахової та педагогічної підготовки викладачів, майстрів 

виробничого навчання ЦПТО. Про це говорить слухачка Оксана: 

«Ще з дитинства я мала мрію - шити одяг. Мені завжди подобалося це робити, але життя 

так сталося, що моя мрія залишилася нездійсненною. Тому, коли мені запропонували 

навчання за фахом «Швачка» від Центру професійно-технічної освіти, я з радістю погодилась і 

залюбки відвідую заняття. Програма навчання напрочуд насичена й цікава: не лише навички 

моделювання та шиття, але й оздоблення, різноманітні техніки ручної роботи із тканинами. 

Тут працюють чудові педагоги, від яких я отримую не лише знання, а й підтримку у складних 

ситуаціях. Саме завдяки цим курсам я маю впевненість у майбутньому, адже отримані 

знання й навички дають мені можливість знайти цікаву творчу роботу та стати фінансово 

незалежною жінкою. Я дуже вдячна за такий шанс змінити моє життя на краще». 

Згідно з державними стандартами підготовки кваліфікованих робітників за 

програмою 74З6 «Швачка» Полтавським обласним центром зайнятості та ДНЗ 

«Полтавський ЦПТО ДСЗ» був погоджений відповідний робочий навчальний план 

професійно-технічного навчання. Ним передбачалось 149 годин теоретичної 

підготовки, 138 - виробничого навчання, 168 - виробничої практики, 7 годин 
відводилось на атестацію випускників. Всього - 462 години. 

Директором Полтавського ЦПТО своєчасно затверджувались потижневі розклади 

занять з теоретичної підготовки та виробничого навчання. Про їх виконання 

слухачками регулярно інформувався Полтавський обласний центр зайнятості. 

Відповідну інформацію отримували також кейс-менеджери проекту, які 

користувалися нею у своїй індивідуальній роботі з клієнтами проекту, аби підтримати 

їх мотивацію до професійного навчання. У першій групі ця проблема виникла в трьох 

слухачок, зорієнтованих на відкриття власної справи. Вони вважали занадто тривалим 

термін професійної підготовки. До того ж, усі троє постійно проживали у сільських 

районах Полтавської області. А одна чесно зізналась, що пішла на навчання лише 

тому, що отримала можливість сховатися від батьків, страждаючих на алкогольну 

залежність у гуртожитку, який надавався на час проходження професійної підготовки. 

Лише досвід кейс-менеджерів, які зуміли переконати своїх клієнток, що успішно 

займатися підприємництвом у швейній галузі можливо лише пізнавши її професійні 

особливості, повернув слухачок до аудиторії. 
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На жаль, у другій групі і вони не знайшли аргументів для підтримки мотивації до 

навчання у тридцятирічної Катерини та тридцяти шестирічної річної Тетяни - букет їх 

різноманітних«залежностей» виявився сильнішим за них. Ап'ятидесятирічна Світлана, 

яка більшість свого життя провела за гратами, на скільки агресивно відреагувала на 

зауваження викладача, що ледь знову не повернулася до місць позбавлення волі. 

Кейс-менеджеру вдалося заладити конфлікт на умовах відновлення його учасниками 

взаємної довіри й поваги. Світлана, відчувши щиру турботу про неї з боку викладачів 

ЦПТО, почала оцінювати його як зону її психологічного комфорту. Проблему з 

відвідуваннями занять було вирішено. 

У третій групі професійної підготовки подібних випадків не було. Тут найбільших 

зусиль кейс-менеджери докладали до пошуку джерел додаткових доходів клієнток 

проекту (укладено договори на організацію громадських робіт і фінансування їх 

організації між БО «Світло Надії» та Полтавським обласним центром зайнятості), їх 

навчання планувати й дотримуватися раціональних принципів використання власного 

бюджету. Позитивно, як і в попередніх групах, на рівень їх мотивації впливали й 

кроки кейс-менеджерів з організації правової, лікарської, психологічної допомоги, 

вирішення проблем їх дітей чи їх особистих. 

Умовами проекту передбачалось проходження слухачками програми професійної 

підготовки виробничої практики на базі ГС «Соціальне підприємство «Навчально

виробничий центр». Мета програми - набуття слухачами досвіду, необхідного для 

подальшого працевлаштування. Цій меті відповідала програма практики, погоджена 

з Полтавським обласним центром зайнятості. Зрозуміло, що вона відповідала 

вимогам відповідних державних стандартів підготовки швачок. На час проходження 

практики слухачки програми професійного навчання не включалися до складу 

(списку) робітників підприємства, однак, на них повною мірою поширювалися його 

правила внутрішнього трудового розпорядку і положення інших внутрішніх актів і 

розпоряджень підприємства. 

Порядок організації виробничої практики визначався договорами між ВНЗ 

«Полтавський ЦПТО ДСВ» та ГС «Соціальним підприємство «Навчально-виробничий 

центр». 

У рамках зазначеного договору ГС «Соціальне підприємство «Навчально

виробничий центр» зобов'язувався: 

* Надати слухачам обладнані робочі місця або навчально-виробничі ділянки для 
проходження виробничої практики згідно з планом-графіком, що був невід'ємною 

частиною договору. Так в рамках виробничої практики було передбачено 

відпрацювання кожним слухачем 160 годин протягом 20 робочих днів (по 8 годин на 
день). 

* Розподілити наказом слухачів на робочі місця (самостійні робочі місця) або 
навчально-виробничі ділянки та призначити кваліфікованих працівників підприємства 

для безпосереднього керівництва виробничою практикою з оплатою їх роботи в 

установленому порядку. 
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* Забезпечити слухачів виробничими завданнями, документацією, технічним 
обладнанням. 

* Забезпечити слухачам безпечні умови праці на кожному робочому місці або 
навчально-виробничій ділянці на рівні нормативних вимог. Провести інструктаж 

з охорони праці. Забезпечити слухачів та майстрів виробничого навчання 

спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичне 

обслуговування за нормами, встановленими для відповідних штатних працівників 

підприємства. 

* Надати слухачам та майстрам виробничого навчання можливість користуватися 
кабінетами, майстернями, технічною та іншою документацією, необхідною для 

виконання навчальних програм та відповідних завдань. 

* Повідомляти Державний навчальний заклад «Полтавський центр професійно
технічної освіти ДСЗ» про усі вчинені слухачами порушення трудової дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку, правил і норм охорони праці та нещасні випадки, 

що сталися з ними. 

* Після закінчення виробничої практики надати виробничу характеристику на 

кожного слухача. 

У свою чергу навчальний заклад - Державний навчальний заклад «Полтавський 

центр професійно-технічної освіти ДСЗ» зобов'язувався: 

*Подати ГС «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр» не пізніше, 

ніж за два тижні до початку виробничої практики список слухачів, які направляються 

для проходження виробничої практики, із зазначенням майстрів виробничого 

навчання навчальних груп - керівників професійно-практичної підготовки від 

навчального закладу, навчальні програми з виробничого навчання та виробничої 

практики на виробництві. 

* Забезпечити попередню професійно-теоретичну та професійно-практичну 

підготовку слухачів, які направляються для проходження виробничої практики, 

вивчення ними правил технічної експлуатації виробничого обладнання, правил і 

норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього 

трудового розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних професій 

та рівнів кваліфікації. 

* Здійснювати через майстрів виробничого навчання навчально-методичне 

керівництво виробничою практикою слухачів. 

Проектом були підтримані ініціативи соціального підприємства, спрямовані 

на поліпшення матеріально-технічного забезпечення умов практичної підготовки 

слухачок. У січні 2019 року для цього було закуплено швейне обладнання: три 
промислові швейні машини (BRC-768D-4P-514 М2-24 та RA4-S-W), парогенератор 
автоматичний на 2 праски А202, два прасувальних столи консольного типу з вакуумом 
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та платформою С401 Professioпal 220V, промислову швейну машину BRC-562 ADl-02 
ВВ 364. 

Проектом популяризувалися можливості соціального підприємства щодо 

проходження виробничої практики в межах професійного навчання. Для цього були 

організовані ознайомчі екскурсії на підприємство. Майстер виробничого навчання 

Полтавського ЦПТО Лілія Шкреба під час одної з них зазначала: 

«Сучасна техніка, яка зразу впадає в око. Гарне освітлення. Чистота приміщення, а ще 

злагодженість та взаєморозуміння - це запорука якісної роботи! Переконана, що ту є всі 

можливості для освоєння навичок майбутньої професії». 

Особливо вона наголосила на тому, що на підприємстві успішно працюють колишні 

випускники курсів перекваліфікації Полтавського ЦПТО. 

Відвідавши виставку підприємства на виставці Street-fest «Кращі товари 

Полтавщини», високо оцінила його можливості й перспективи також директор 

департаменту економічного розвитку, торгівлі й залучення інвестицій Полтавської 

облдержадміністрації Інна Іщенко. 

З нею солідаризуються й слухачки проекту, які вже пройшли практику та 

стажування на базі ГС «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр». Вже 

відома нам п'ятидесятирічна Світлана говорить: 

«Після навчання у ЦПТО за професією швачки, я прийшла проходити практику у ГС 

«Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр». Умови праці здивували мене 

- гарно освітлені виробничі приміщення, сучасне якісне обладнання, побутові бонуси у 

вигляді кухонної техніки, затишок та комфорт. Але найголовніше - це ставлення майстрів 

виробничого навчання, керівництва центру. Я відчувала, що тут мені ніхто не дорікне ні 

моїм минулим, ні помилкам під час виробничого процесу. Увага, доброзичливість, терпляче 

ставлення персоналу. Тепер упевнена, що у будь-якому віці можемо змінити життя на краще, 

якщо докладемо зусиль». 

На жаль, через організаційні неузгодженості слухачки першої групи професійної 

підготовки не змогли скористатися можливостями підприємства. Проте вже з числа 

слухачок другої групи сім проходили повноцінну практику на базі ГС «Соціальне 

підприємство «Навчально-виробничий центр». Дві слухачки, попри те, що проходили 

практику за місцем проживання, під час вивчення теоретичного курсу за спеціальністю 

«Швачка» пройшли стажування на соціальному підприємстві. Всі десять слухачок 

третьої групи професійної підготовки погодились на проходження практики на 

соціальному підприємстві. 

Більшість жінок, які представляли різні групи соціальної вразливості й навчалися 

за програмами й методиками, запропонованими проектом, були вмотивовані 

працевлаштуватися за отриманою професією. Під час зустрічі представників проекту 

зі слухачками, на якій ішлося про труднощі їх професійної інтеграції одна з них, 

Людмила, досить оптимістично заявила: «Думаю справлюся, адже маю гарний 
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рівень підготовки. Хочеться скоріше закінчити практику й почати пожинати плоди 

від навчання - заробляти власні гроші». Погодилася з нею і одногрупниця Марія. 

«Є велике бажання працювати. Особливо на злагодженому підприємстві, з дружнім 

колективом. Сподіваюся стати гарним спеціалістом у швацькій справі». 

Результати працевлаштування випускників програми професійної підготовки, які 

отримували передбачені проектом соціальні чи освітні послуги, засвідчують щирість 

більшості його учасниць. Так, всі 11 слухачок першого (лютневого 2019 р.) набору 
на навчання за спеціальністю «Швачка» були працевлаштовані. б із них працювали 

відповідно набутого під час навчання фаху: З у фізичних осіб підприємців, 2 - на 

підприємствах швейної галузі, 1- на ПП «Ланнівський цукровий завод». 

З 11 випускниць другої групи (травневий набір 2018 р.) професійної підготовки 
очікую працевлаштування за місцем реєстрації одна особа. Дві особи працюють не за 

новою професією, менеджером з адміністративної діяльності та поштаркою. Решта 8 
працевлаштувалися за отриманою в рамках проекту новою спеціальністю. При чому 

чотири жінки залишилися працювати швачками на соціальному підприємстві, на 

якому вони проходили практику. 

Для багатьох проект став їх справжнім шансом змінити власне життя, яке увібрало 

в себе не один соціальний ризик і виклик. Про це відверто й емоційно написала вже 

добре відома нам Світлана: «Для мене навчання новій професії стало справжнім 

поворотнім моментом у житті. Насправді, я давно вже мала переконання, що у моєму 

віці немає шансів покращити своє життя та чомусь навчитися. Що після звільнення з 

місць позбавлення волі важко буде щось змінити: не можливо знайти роботодавця, 

який би погодився працевлаштувати мене. Але все відбулося зовсім не таю>. Попри 

конфлікт, з якого починалася її практика на ГС «Соціальне підприємство «Навчально

виробничий центр», саме на ньому вона вирішила розпочати нову сторінку свого 

життя. 

Соціальне підприємство, так само як і інші суб'єкти підприємницької діяльності 

приватного сектора, готові надати місця для працевлаштування за спеціальністю 

«Швачка» також випускницям третього набору (серпень 2019 р.) на підготовку жінок 
соціально вразливих категорій за цим фахом у рамках проекту. 
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Аналіз основних етапів, заходів та індикаторів виконання проекту «Інноваційна 

модель інтеграції послуг із навчання, перекваліфікації та соціальної підтримки 

в Полтавській області» дає підстави для загального висновку про його успішну 

реалізацію. 

Насамперед, довів свою ефективність комплексний підхід до вирішення завдання 

професійної інтеграції представників соціально вразливих верств населення. Значний 

відсоток працевлаштування слухачок груп із професійної перекваліфікації шляхом їх 

підготовки за спеціальністю «Швачка» обумовлений не лише високим рівнем надання 

відповідних послуг ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти Державної 

служби зайнятості» та ГС «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр», а 

й тим, що клієнтки проекту отримали значну мотиваційну підтримку під час навчання 

за програмою особистісного розвитку та, особливо, з боку індивідуальної роботи 

з ними кейс-менеджерів. Завдяки цьому вдалося мінімізувати число тих, хто не 

закінчив навчання за програмою професійної підготовки. Із складу З2 слухачок трьох 

груп професійного навчання були відраховані лише дві. 

Констатуючи та позитивно оцінюючи зазначені показники, необхідно 

враховувати труднощі, з якими зустрілися виконавці проекту під час формування й 

утриманняконтингенту його клієнток. Власне, вони були обумовлені самим складом 

останніх. Значнаїхчастина була направлена на навчання в рамках проекту Полтавським 

обласним центром зайнятості та його міськрайонними й районними філіями з числа 

зареєстрованих у них безробітних. На перший погляд, їх згода на участь в проекті 

була продиктована вже наявною у них мотивацією до працевлаштування. Проте, у 

ході роботи з ними кейс-менеджері, в з'ясувалося, що частина жінок погодилася стати 

клієнтками проекту, сподіваючись на фінансову та матеріальну підтримку, допомогу в 

забезпеченні житлом, розробці та реалізації бізнес-планів. При цьому багато клієнток 

вважали своєю метою сам факт працевлаштування, а не професійної інтеграції за 

отриманою у проекті робітничою спеціальністю. Таке ставлення було особливо 

характерними для осіб із вищою освітою. 

Вже перша група, сформована переважно центрами зайнятості, засвідчила також 

необхідність враховувати належність слухачок до різних груп вразливості за різними 

ознаками: внутрішньо переміщена особа, особа, що стала жертвою насилля у сім'ї, 

попала в складні життєві обставини. У другій та третій групах до них додалися ще 

звільнені з місць ув'язнення, нарко- та алкозалежні, ВІЛ-інфіковані, безхатченки та 

ін. Нерідко ці ознаки поєднувалися в одній особі. Навіть, давши згоду на участь у 

проекті, мало хто з останніх груп ризику вірив у позитивний результат їх життєвого 

експерименту, розглядаючи його як чергову історію, нездатну вплинути на їх 

занедбану долю. Усе це надзвичайно ускладнювало групові форми організації роботи 
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із клієнтками проекту. 

Зберегти їх склад було б неможливо без постійної цілеспрямованої роботи 

кейс-менеджерів із розвитку мотивації слухачок до навчання та надання їм низки 

індивідуально обумовлених послуг: оформлення документів; психологічна, юридична 

та медична підтримка; матеріальна допомога; забезпечення житлом; влаштування їх 

дітей до інтернатних закладів, садочків, реєстрація місця проживання та оформлення 

статусу безробітних у центрах зайнятості; пошук додаткових джерел заробітку й 

консультантів із написання бізнес-планів, грантових програм їх підтримки та ін. 

Без індивідуальної роботи кейс-менеджерів багато жінок, не маючи офіційного 

статусу безробітних, просто не мали б права брати участь у проекті за формальними 

ознаками. Але й після зарахування слухачок до груп професійного навчання та 

програми особистісного розвитку значення їх індивідуальної підтримки кейс

менеджерами не зменшувалось. Припущення, що найефективнішими моделями 

кейс-менеджменту в роботі із клієнтками проекту буде модель, зосереджена на 

сильних сторонах клієнта, та універсальна брокерська модель підтвердилося лише 

стосовно тих учасників, які вже були вмотивовані принаймні на працевлаштування. 

Що ж до клієнтів з числа зазначених особливих груп ризику, то в роботі з ними, 

особливо на початку реалізації проекту, позитивні результати давало застосування 

моделі інтенсивного втручання та клінічної моделі. 

Усе ж головною метою, якої прагнули досягнути кейс-менеджери, залишалось 

формування у слухачок глибокої внутрішньої мотивації до їх соціальної та професійної 

інтеграції. На це була спрямована й програма особистісного розвитку слухачок. 

Переважна їх більшість позитивно оцінила програму. Навіть більше, на неї записалися 

навіть ті клієнтки кейс-менеджерів, які не проходили професійного навчання. 

Водночас усі викладачі одностайно заявили про необхідність їх доопрацювання з 

метою врахування індивідуальних особливостей клієнток, їх мотивації до освіти й 

розвитку, належність до тієї чи тієї групи соціальної вразливості, віку, освіти та ін. 

За умов збереження групових форм організації навчального процесу це можливо 

зробити, лише розробивши адаптовані до особливостей і потреб програми 

особистісного розвитку представників окремих груп соціальної вразливості та цілей, 

які вони ставлять перед собою. 

У цьому контексті потрібно оцінювати й результати вивчення в межах програми 

особистісного розвитку модуля «Самозайнятість та мікропідприємництво», який 

більшість слухачок сприйняли як суто інформативний. Вони принаймні дізналися 

про реальні можливості заняття підприємницькою діяльністю, необхідні для цього 

ресурси, джерела фінансування та кращі майданчики для їх пошуку. Інтерес викликали 

й кейси з аналізом кращих ідей для самозайнятості та заняття мікропідприємництвом, 

ознайомлення з вимогами до складання бізнес-плану власної справи. 

Водночас клієнтки проекту, які були зорієнтовані й вмотивовані на самозайнятість 

та підприємницьку діяльність, так само як і викладачі модуля зазначають про 

73 



недостатність виділеного для опанування порушених його тематичним планом 

проблем. Ця група слухачок отримала організаційну підтримку в досягненні своїх 

цілей від кейс-менеджерів. Проте вони зазначають актуальність також фахового 

супроводу й консультування спеціалістів на етапах розробки та реалізації бізнес

плану. Очевидно, що особливості цілепокладання та мотивація цих слухачок має 

враховувати й програма особистісного розвитку. Конструктивною є пропозиція щодо 

розробки окремої програми «Особистий розвиток та основи підприємництва». 

Робота над проектом довела актуальність також іще однієї його інноваційної ідеї: 

об'єднання зусиль інститутів державного, приватного та громадського секторів під 

час надання послуг із професійної інтеграції представників соціально вразливих груп 

населення. 

Продуктивність ідеї стала очевидною від початку реалізації проекту. Зокрема, 

з'ясувалося, що досвід індивідуального соціального супроводу клієнтів різних груп 

вразливості за методиками кейс-менеджменту мали лише фахівці БО «Світло надії». 

Фахівці з питань зайнятості та кар'єрні радники центрів зайнятості застосовували його 

елементи до роботи із представниками визначених нормативними документами 

сегментів, узятих на облік безробітних. Проте досвіду індивідуальної роботи за 

професійної інтеграції звільнених із місць позбавлення волі, наркозалежних, ВІЛ

інфікованих тощо не мали. Те ж саме можна сказати й про співробітників служб 

соціального захисту населення, які здійснюють їх облік та адмініструють надання 

їм невідкладної соціальної підтримки. У кращому разі вони допомагають своїм 

підопічним зареєструватися в центрі зайнятості та отримати статус безробітного. Але 

часто й до цього справа не доходить. Існуюча в Україні нормативно-правова база 

не передбачає, наприклад, індивідуального супроводу звільнених ув'язнених від 

підготовки їх службами пробації до виходу на волю до повної соціальної реінтеграції 

із професійною інтеграцією включно. 

Ініціативно освоївши відповідні методики й технології кейс-менеджменту, фахівці 

БО «Світло надії» відіграли значну роль у реалізації проекту. Проведений ними тренінг 

із кейс-менеджменту не лише сприяв підвищенню кваліфікації фахівців із питань 

зайнятості та кар'єрних радниців центрів зайнятості, а й усвідомленню ними мети та 

завдань проекту, які передбачали розширення й поглиблення, по суті, їх посадових 

обов'язків. Водночас кейс-менеджери стали одним із чинників успішної реалізації 

програм професійної підготовки та особистісного розвитку клієнтів проекту. 

Цілком очевидно, що таку роль можуть відіграти лише професійно підготовлені 

кейс-менеджери, психологи, які мають значний досвід роботи із професійні 

інтеграції представників соціально вразливих груп. Очевидно й те, що цей інститут 

необхідно зберегти після закінчення проекту, за рахунок якого фінансувалась 

діяльність у його рамках кейс-менеджерів. У зв'язку з цим уважаємо актуальною 

пропозицією передбачити в кошторисах центрів зайнятості кошти на фінансування 

послуг кейс-менеджерів для соціального індивідуального супроводу нетипових для 

них представників соціально вразливих груп під час їх професійної підготовки та 
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наступної професійної інтеграції. Надання відповідних послуг можна було варто б 

і варто передати на аутсорсинг тим організаціям чи особам, які мають відповідну 

фахову підготовку й досвід діяльності. До фінансування роботи кейс-менеджерів під 

час професійної інтеграції представників соціально вразливих груп мали б долучитися 

й служби соціального захисту населення та органи місцевого самоврядування. 

Спільними зусиллями можна забезпечити також фінансування програм 

особистісного розвитку представників соціально вразливих груп, які стали на шлях 

професійної інтеграції. Значний потенціал фахівців з особистісного розвитку та 

лідерства, самозайнятості й підприємництва, які мають громадські організації (ГО 

«Центр освіти дорослих Полтавщини»), заклади вищої освіти, тренінгові компанії й 

центри, потрібно використати для розробки адресних курсів особистісного розвитку 

звільнених із місць ув'язнення, нарко- чи алкозалежних, жінок, які постраждали від 

насилля в сім'ї, тощо. Навіть більше, реалізація проекту дала можливість визначити 

перспективні напрями їх адаптації та завдань професійної інтеграції представників 

соціально вразливих груп. Відповідно вони мають стати одним з інструментів 

повернення до повноцінного соціального функціонування осіб, яких складні життєві 

обставини обмежили саме в цьому сенсі. 

Потрібно також продовжити дослідження соціальних очікувань представників 

різних груп вразливості та створити для кожної з них карту можливостей їх 

задоволення. Це необхідно зробити, аби фахівці центрів зайнятості, служб 

соціального захисту, громадські організації, підприємства й організації приватного 

сектора, які стикаються з вирішенням проблем соціально вразливих груп населення, 

розширили власне бачення відповідних можливостей, яке нерідко обмежується 

визначеними нормативними документами, їх функціональними обов'язками. На цій 

основі доцільно розробити карти процесів, своєрідні соціальні протоколи «лікування» 

осіб, залежних від тих чинників, які створюють для них складні життєві обставини та 

роблять їх жертвами цих обставин. 

Наявність значної пропозиції послуг для соціально вразливих категорій 

населення в Полтавському регіоні свідчить про активність неурядових організацій, 

які фінансуються іноземними донорами. Органи державної влади та місцевого 

самоврядування демонструють свою зацікавленість лише у незначній кількості 

проектів. До того ж спостерігається низький рівень поінформованості споживачів 

цих послуг про можливості особистісного, професійного розвитку. У зв'язку з цим 

виглядає актуальним створення відкритої для загального доступу динамічної бази 

даних про перелік послуг і можливостей для особистісного та професійного розвитку 

соціально вразливих категорій населення. 

Доцільно розпочати роботу над створенням бази даних про осіб, які належать до 

соціально вразливих категорій населення. Створення такого інформаційного ресурсу 

дозволить здійснювати аналітичну оцінку та моніторити динаміку (збільшення/ 

зменшення) чисельності представників соціально вразливих категорій населення. 

Інформаційна база стане зручним інструментом виявлення попиту на окремі послуги 
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та дозволить оперативно реагувати на їх задоволення шляхом створення відповідних 

соціально-освітніх професійних/побутових умов. 

Окремо слід наголосити на ролі приватного сектора у вирішенні проблеми 

професійної інтеграції осіб із числа соціально вразливих груп населення. Саме його 

інститути мають забезпечити найважливішу в цьому сенсі умову її ефективного 

розвязання - працевлаштування. Проте саме з боку потенційних роботодавців 

представники соціальних груп ризику зустрічаються з дискримінаційним ставленням 

до них. Найбільш комфортно вони почувають себе на соціальних підприємствах. 

Це переконливо довів досвід співпраці в рамках проекту з ГС «Соціальне 

підприємство «Навчально-виробничий центр». Проте динаміка розвитку соціального 

підприємництва в Україні дуже низька. Змінити її без активного втручання держави 

доволі проблематично. 

Органи державної влади мають стати ініціаторами об'єднання зусиль їх інститутів 

соціальної підтримки вразливих груп населення та відповідних ініціатив інституцій 

приватного й неурядового секторів, органів місцевого самоврядування, а також чітко 

визначення їх відповідальності у процесі професійної інтеграції. Спроба вирішення 

в ході реалізації проекту завдання створення дієздатного Полтавського обласного 

координаційного комітету сприяння зайнятості населення засвідчила як його 

актуальність, так і необхідність суттєвого уточнення робочої гіпотези про роль та 

механізми взаємодії суб'єктів цього комітету, забезпечення умов її ефективності. 

Переваги від такої взаємодії очевидні: обмін досвідом усіх учасників у цій сфері; 

відпрацювання алгоритмів конструктивної співпраці та динамічного реагування 

на соціальні запити на нові послуги. Проте без чітких обов'язків і повноважень 

представлених у комітеті інститутів його найшвидше, спіткає доля попередника. 

Відповіддю на цей ризик може стати обласна «Програма взаємодії органів державної 

влади та місцевого самоврядування з неурядовим сектором та громадськістю у сфері 

соціальних послуг для соціально вразливих груп населення». Програма повинна 

бути схвалена сесією обласної ради й містити чіткі цілі, завдання, заходи, спрямовані 

на їх досягнення, а також джерела й обсяги їх фінансування. Саме це забезпечить 

сталість функціонування апробованої в рамках проекту моделі професійної інтеграції 

представників соціально вразливих груп населення та її подальше вдосконалення. 
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