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Лекція 5 

Соціально-економічні та організаційно-розпорядчі методи у діяльності 

соціального педагога 

План 

 

1. Соціально-економічні методи 

2. Організаційно-розпорядчі методи 

Основні поняття теми: організаційно-розпорядчі методи, організаційне 

регламентування, організаційне нормування, натуральної і фінансової 

допомоги, встановлення пільг, одноразових субсидій і компенсацій, патронаж, 

побутове обслуговування, моральне заохочення, санкції 

1. Соціально-економічні методи 

За допомогою соціально-економічних методів спеціалісти впливають на 

матеріальні, національні, сімейні та інші інтереси й потреби клієнтів. Провідну 

роль при цьому відіграють матеріальне мотивування і підтримка 

життєдіяльності окремих людей і соціальних груп, які відчувають у ній 

потребу.  

Ці методи застосовуються через надання: 

- натуральної і фінансової допомоги,  

- встановлення пільг,  

- одноразових субсидій і компенсацій,  

- патронаж,  

- побутове обслуговування,  

- моральне заохочення,  

- санкції тощо. 

- Натуральна і фінансова допомога.  

Натуральна допомога - надання предметів першої необхідності 

(продуктів харчування, взуття, одягу), а також здійснення ремонту квартир, 

автотранспорту; виділення лікарських препаратів, забезпечення 

безкоштовного харчування і надання палива).  
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Пріоритет подібної допомоги належить соціально-побутової допомоги 

вдома інвалідам та людям похилого віку.  

Будучи важливим проявом громадської благодійності, натуральна 

допомога служить доповненням до грошових виплат за системою громадської 

допомоги.  

Одна з особливостей натуральної допомоги малозабезпеченим полягає в 

тому, що, як правило, вона не потребує жорсткого централізованого 

управління, у однакових інструкціях і нормативах. Вирішальне значення в її 

організації набуває ініціатива місцевих органів влади, професійних, 

громадських і релігійних об'єднань, окремих громадян. Натуральна допомога 

зазвичай зводиться до прямого розподілу предметів першої необхідності серед 

особливо нужденних.  

Важливим проявом натуральної допомоги є безкоштовне харчування на 

постійній або епізодичній основі. 

Фінансовою допомогою можна вважати будь-які виплати клієнту які 

мають грошову форму, не є заробітною платою й підпадають під визначені 

Законом про прибуток ознаки поняття "фінансова допомога". 

Фінансова допомога буває:  

- безповоротна фінансова допомога. В свою чергу, безповоротна 

фінансова допомога - це сума коштів, передана клієнту згідно з договорами 

дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної 

компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і 

субсидій), або без укладання таких угод.  

- поворотна фінансова допомога. Щодо поворотної фінансової допомоги - 

то це сума коштів, переданих клієнту у користування на визначений строк 

відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або 

надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.  

Для того щоб матеріальна допомога не була розцінена як фінансова, про 

можливість надання такої допомоги окремо повинно бути зазначено в договорі 

(контракті). Також при поданні заяви на одержання будь-якого виду допомоги в 

ній повинно бути чітко вказано, яку саме допомогу клієнт одержує. Цього треба 
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дотримуватися, оскільки згідно із Законом про доходи оподаткуванню підлягає 

вся сума фінансової допомоги, а матеріальна (благодійна) допомога - лише в 

частині. 

Допомога поділяється на: 

- допомога на поховання – одноразова грошова допомога, яку надають у 

випадку смерті особи; 

- допомога по безробіттю – грошова допомога, що виплачується особам, 

котрі згідно із законодавством вважаються безробітними; 

- допомога по догляду за дитиною -  щомісячна виплата жінкам, які 

працюють, навчаються з відривом від виробництва або зареєстровані у 

державній службі зайнятості як безробітні, за умови надання їм у межах 

установленого терміну частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною 

до досягнення нею певного віку; 

- допомога сім’ям з дітьми – періодична грошова допомога, що надається 

залежно від кількості та віку дітей та від сукупності доходу сім’ї. 

Фінансова допомога несе в собі стимулюючу функцію для її одержувачів: 

сприяє «виробництву» тих «громадських» благ (державних і муніципальних 

послуг), які «вигідні» суспільству. 

Суб'єктами надання (отримання) фінансової допомоги є суспільно-

територіальні утворення (країна, суб'єкти країни, муніципальні утворення). 

Види фінансової допомоги. 

- Субсидія - допомога в грошовій або натуральній формі, яка надається за 

рахунок державного чи місцевого бюджету, а також спеціальних фондів 

юридичним та фізичним особам, місцевим органам влади, іншим державам. 

- Дотація - це певна грошова сума, що виділяється з загального бюджету 

по рішенню відповідного представницького органу влади до регіонального 

бюджету, не обговорюється цільовим направленням засобів. 

- Субвенція - сума, що виділяється на певний термін з бюджету вищого 

рівня на конкретні цілі для вирівнювання соціально-економічного розвитку 

відповідного національно-державного або адміністративно-територіального 

утворення. 
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- Бюджетний кредит - кошти, які надаються бюджетом іншому бюджету 

бюджитній системи країни, юридичній особі (за винятком державних 

(муніципальних) установ), іноземній державі, іноземній юридичній особі на 

поворотній і платній основах. 

- Бюджетна позичка - кошти бюджету, що надаються іншому бюджету на 

поворотній, безоплатній або оплатній основі на термін не більше шести місяців 

у межах фінансового року. 

- Встановлення пільг. 

Пільги – передбачене законодавством повне або часткове звільнення 

категорій громадян (за ознакою віку, статі, посади, заслуг, місця проживання 

тощо) від дотримання встановлених законом загальних вимог і правил, 

виконання певних обов’язків.  

Пільга – це певне полегшення кому-небудь, що надається як виняток із 

загального правила, повне або часткове звільнення від дотримання закріплених 

у законі загальних норм, виконання яких-небудь обов’язків. 

Загалом правова база, якою регулюються відносини забезпечення громадян 

державними пільгами, налічує понад 25 законів Верховної Ради України та 

актів Кабінету Міністрів України.  

Спроба обґрунтувати юридичну природу пільг, визначити їх була зроблена 

науковцями різних галузевих дисциплін — трудового, цивільного, 

адміністративного, фінансового та інших правничих наук. Майже всі вони 

виходять з того, що державними пільгами є повне або часткове звільнення 

громадян від виконання обов'язку чи надання їм додаткових прав.  

Для характеристики соціальних пільг важливо виділити їх основні ознаки.  

- по-перше, пільги спрямовуються на більш повне задоволення інтересів 

суб'єктів, полегшення умов їх життєдіяльності. Метою встановлення пільг є 

соціальний захист, поліпшення становища окремих категорій громадян.  

- по-друге, вони є своєрідним відхиленням від єдиних положень 

нормативного характеру та виступають способом юридичної диференціації 

прав громадян, елементом їх спеціального правового статусу. Так, для певних 

категорій громадян встановлені правила, які полегшують вступ до навчальних 
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закладів, гарантують безплатний проїзд у громадському транспорті, зменшують 

розмір оплати житлово-комунальних послуг тощо.  

- по-третє, соціальні пільги виступають правомірними винятками 

виконання особою обов'язків, передбачених законодавством.  

- по-четверте, вони закріплюються переважно у законах, якими 

визначаються особливості спеціального правового статусу певних категорій 

громадян.  

Незважаючи навіть на ці єдині для всіх пільг ознаки, система їх є доволі 

неоднорідною.  

Зазвичай пільги виділяють за їх галузевою належністю. Провідну роль за 

таким поділом відіграють пільги у сфері соціального захисту населення. Одні з 

них надаються громадянам, які з огляду на життєві обставини потребують 

особливої уваги до себе.  

За своєю природою ці пільги є частиною державної системи соціального 

забезпечення. Інший вид пільг і пов'язаний із службовим статусом особи чи 

видом її трудової діяльності.  

З урахуванням цих двох спрямувань державних пільг можна виділити 

соціальні та професійні пільги.  

- Соціальними пільгами є ті, що надаються для життєзабезпечення 

громадян у зв'язку із зниженням рівня їх доходів нижче прожиткового мінімуму 

або втратою (зниженням) працездатності. Ці пільги належать до видів 

соціального забезпечення.  

Правовою підставою надання громадянам соціальних пільг є:  

1) настання соціального ризику за обставин, передбачених у законодавстві;  

2) наявність у особи особливих заслуг перед державою, пов'язаних з 

такими публічними подіями державного чи міжнародного значення, як воєнні 

дії, техногенні катастрофи, стихійні лиха тощо.  

Соціальна пільга — це законодавче звільнення (повне чи часткове) особи 

від виконання нею свого обов'язку або надання їй додаткових прав при настанні 

соціального ризику чи за наявності у такої особи значних заслуг перед 

державою, пов'язаних з певними публічними подіями.  
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 Соціальні пільги є додатковим видом соціального забезпечення; вони 

надаються незалежно від того, одержує особа пенсію, допомоги чи заробітну 

плату. їх роль полягає у забезпеченні додаткової підтримки особам, у яких 

пенсія та заробітна плата є меншими від прожиткового мінімуму. Соціальні 

пільги спрямовані на реалізацію конституційного права кожного громадянина 

на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 

харчування, одяг, житло.  

За терміном надання соціальні пільги можна класифікувати на: постійні, 

що надаються впродовж тривалого часу; тимчасові, що надають на певний 

обумовлений період. Окремо виділяють так звані надзвичайні пільги. Вони 

надаються у зв'язку з певними обставинами.  

За ступенем персоніфікації соціальні пільги поділяють на:  

- одноособові (наприклад, пільга щодо оплати медикаментів, забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням) 

-  сімейні (пільга на оплату житлово-комунальних послуг).  

З огляду на періодичність виплати виділяють:  

- одноразові (забезпечення спецавтотранспортом) 

- щомісячні (оплата житла) пільги.  

За змістом соціальні пільги можна поділити на:  

- житлово-комунальні,  

- медико-реабілітаційні,  

- транспортні,  

- соціально-побутові,  

- пенсійні 

- соціально-трудові. 

- Професійними вважаються пільги, які не залежать від настання 

соціального ризику і пов'язані з професійною діяльністю їх одержувачів. Вони 

надаються державою з метою матеріально-побутового забезпечення 

працівників окремих професій (наприклад, пільги військовослужбовцям, 

суддям, службовим особам органів внутрішніх справ, медичним працівникам 

тощо) та є додатковим стимулом, заохоченням таких працівників до належного 
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виконання ними своїх трудових обов'язків або компенсацією за відповідні 

умови праці.  

Збереження професійних пільг — це лише право держави, а не її обов'язок. 

- Одноразові субсидії і компенсації.  

Субсидія – це грошова допомога, що надається державою за рахунок 

коштів бюджету, а також спеціальних фондів юридичним особам, місцевим 

державним органам, іншим державам. Це вид цільової допомоги зазначеним 

особам, що надається за рахунок коштів бюджетів або цільових фондів. 

Субсидія застосовується з метою збалансування регіональних та місцевих 

бюджетів, зміцнення їх доходної бази та завжди передається безповоротно і 

безвідплатно з вищих ланок бюджетної системи нижчим ланкам для 

фінансування конкретних заходів та установ, тобто мають цільовий характер.  

Субсидія - допомога споживачеві продукції, тобто суб'єкту, який не має 

достатньо коштів для самофінансування. 

Виділяють прямі і непрямі субсидії. 

- Прямі субсидії - це пряме фінансування програм, галузей, підприємств, 

регіонів. Наприклад, фінансування фундаментальних наукових досліджень і 

дослідно-конструкторських робіт (гранти), впровадження у виробництво нової 

техніки і перепідготовки кадрів, підтримка нерентабельних, але стратегічно 

важливі підприємств. 

- Непрямі субсидії. Непряме субсидування здійснюється засобами 

податкової та грошово-кредитної політики. Держава застосовує пільгове 

оподаткування прибутку корпорацій, практикує повернення прямих податків і 

митних зборів, державне гарантування і страхування депозитів, експортних 

кредитів, надає приватним об'єднанням кредитів на пільгових умовах. 

Виділяють три види субсидій: 

1) субсидії на оплату житлового приміщення та комунальних послуг; 

2) субсидії на придбання житла; 

3) субсидії безробітним громадянам для створення власного бізнесу. 

Компенсації – передбачене законодавством фінансове або майнове 

(натуральне) відшкодування громадянину зазначених ним витрат або втрат. 
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Компенсація не передбачає постійної, систематичної підтримки людей. 

Надається виконавчими органами влади. В Україні прикладами надання 

компенсації є компенсації втрати частини доходів у зв’язку з несвоєчасністю їх 

виплати, передбачене законодавством відшкодування громадянину понесених 

ним витрат або втрат у зв’язку з переїздом на роботу в іншу місцевість, втратою 

житла і майна внаслідок Чорнобильської катастрофи, повеней у Закарпатті.  

- Побутове обслуговування - частина сфери обслуговування, де клієнтам 

надаються невиробничі і виробничі послуги. Даний метод характеризується 

суспільно-організованими способами і формами задоволення безпосередніх 

матеріальних і духовних потреб клієнтів поза їх професійною і суспільно-

політичною діяльністю. 

Побутове обслуговування - це організована діяльність суб'єктів 

діяльності, пов'язана з наданням побутових послуг.  

Побутова послуга - це вид діяльності суб'єктів діяльності, пов'язана з 

задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального замовника.  

Замовники - це особи, яким надаються побутові послуги.  

Виконавці - це суб'єкти діяльності (юридичні особи, соціальні працівники, 

соціальні педагоги, психологи, фізичні особи та ін.), які надають побутові 

послуги. 

Побутове обслуговування клієнтам здійснюється, зокрема: 

1) приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка 

гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) 

ресторанного господарства;  

2) придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, 

газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;  

3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних 

оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, 

організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;  

4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні 

особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у 

приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;  
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5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;  

6) читання преси;  

7) допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку 

присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади 

або органом місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);  

8) оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування 

до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, 

геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, 

психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних 

закладів;  

9) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами 

реабілітації;  

10) оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і 

якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, 

побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами 

культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;  

11) створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;  

12) вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у 

державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях; 

- Моральне заохочення. Провідне місце у структурі методів цієї групи 

посідає метод заохочення.  

Заохочення є загальним поняттям, що включає у себе схвалення, визнання, 

позитивну оцінку успіхів у роботі працівників з боку, перш за все, власників 

підприємств, а також громадських організацій і держави. Його призначення — 

відмітити, виділити кращі трудові колективи і окремих працівників, що 

проявили трудову активність, стимулювати правильне і добросовісне 

виконання робітниками і службовцями своїх трудових обов’язків. 

Заохочення — це спосіб педагогічного впливу на особистість, що виражає 

позитивну оцінку вихователем поведінки вихованця з метою закріплення 

позитивних якостей і стимулювання до діяльності. Проте заохочення не 
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повинно перетворюватися у захвалювання, бо тоді воно гальмуватиме 

прагнення до діяльності. Заохочення має бути своєрідним психологічним 

підживленням. Особливо це важливо для дітей дошкільного, молодшого 

шкільного і підліткового віку. Та навіть доросла людина, яка займається 

конкретною діяльністю, внутрішньо очікує такого психологічного підживлення 

від членів родини, друзів, керівників. 

Моральне заохочення є одним з найпотужніших та найефективніших 

засобів стимулювання. Моральне заохочення є закономірним результатом 

позитивної оцінки дій клієнта та результатів його праці. Воно реалізується 

шляхом публічного визнання заслуг клієнта. 

Дослідження психолога О. Запорожця свідчать, що моральне заохочення, 

похвала позитивно впливає на діяльність особистості.  

Цей вплив має дві стадії, або фази: 

- на першій стадії похвала діє як пряме позитивне підсилення діяльності. 

- на другій стадії пряме підсилення набуває якості внутрішньої, 

підсвідомої мотивації для наступних дій. 

Моральними є заохочення, які не пов’язані із наданням клієнтові будь-яких 

матеріальних цінностей: виплатою грошових сум, врученням подарунків, 

продукції, наданням будь-яких послуг, пільг та ін.  

Сутність морального заохочення полягає в офіційному та прилюдному 

визнанні досягнень клієнта та їх особливої ролі у загальних успіхах. 

Основними видами морального заохочення є: 

- оголошення подяки,  

- нагородження почесною відзнакою, грамотою,  

- присвоєння «почесних звань»,  

- підвищення у «кваліфікаційному класі».  

Застосування моральних заохочень може набувати форми певної чіткої 

системи, яка передбачає різні рівні морального заохочення, кожний з яких 

залежить від різних показників. При цьому кожному рівню відповідає 

відповідна форма морального заохочення. Перехід на наступні рівні 
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відбувається послідовно, в міру зростання морального авторитету конкретного 

клієнта. 

Застосовуючи метод морального заохочення, необхідно дбати про 

об'єктивність, справедливість, враховувати вікові й індивідуальні особливості 

клієнтів. Мають переважати моральні, а не матеріальні заохочення.  

Моральне заохочення реалізується у формі визнання та схвалення заслуг 

клієнта, пошани до нього з боку спеціалістів, сім’ї, груп взаємодопомоги та ін. 

Воно ґрунтується на моральній зацікавленості спеціалістів, оточуючих та 

самого клієнта у результатах своєї праці. Вже сам факт заохочення 

сприймається клієнтом як висока оцінка його праці та заслуг. Моральне 

заохочення вже саме по собі дисциплінує, примушує посилити вимогливість до 

себе, по-новому, з позиції «кращого», оцінювати ситуацію та шукати шляхи до 

покращення своїх дій. 

- Патронаж. Це одна з форм піклування, встановлюваного органом опіки 

та піклування над повнолітнім дієздатним громадянином, який за станом 

здоров'я не може самостійно здійснювати і захищати свої права, а також 

виконувати свої обов'язки.  

Особливість його як самостійного правового інституту полягає в тому, що 

патронаж здійснюється на прохання самого громадянина; піклувальник 

(помічник) повнолітнього дієздатного громадянина підбирається органом опіки 

та піклування і повинен відповідати вимогам закону, що пред'являються до 

піклувальника; причому він може бути призначений тільки за згодою 

підопічного громадянина. Більш того, патронаж припиняється на його вимогу. 

Саме наявністю повної дієздатності пояснюється активна роль підопічного при 

оформленні відносин патронажу з піклувальником. Вчинення побутових та 

інших угод, спрямованих на утримання і задоволення побутових потреб 

підопічного, здійснюється його піклувальником (помічником) за згодою 

підопічного. Підкреслює специфіку патронажу і сам термін, що вживається у 

законодавстві для найменування піклувальника при відносинах. Патронаж – це 

помічник. Органи опіки та піклування за місцем проживання підопічного 

повинні здійснювати нагляд за діяльністю піклувальника (помічника). При 
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патронажі діють і інші гарантії дотримання прав і законних інтересів 

громадянина, встановлені законодавством у рамках інституту піклування. 

Патронаж соціальний – особлива форма захисту прав особистості, майна 

недієздатних та інших громадян у випадках, передбачених законом.  

Патронаж передбачає проведення в домашніх умовах профілактичних, 

оздоровчих, санітарно-просвітницьких заходів, надання соціальних послуг.  

Соціальний патронаж проводять залежно від ситуації, що обумовлена 

певними складними обставинами, у вигляді:  

- соціально-медичного патронажу сімей, які мають дітей, а також дітей з 

особливими потребами, з метою своєчасного надання необхідної соціально-

медичної допомоги;  

- соціально-психологічного патронажу клієнтів закладів соціального 

обслуговування з метою забезпечення своєчасного виявлення, попередження 

ситуацій, пов’язаних із дискомфортом особистості чи міжособистісними 

конфліктами, іншими складними життєвими ситуаціями шляхом надання 

необхідної психологічної допомоги;  

- соціально-педагогічного патронажу сімей, що здійснюється з 

урахуванням їх віднесення до певних груп (багатодітні, малозабезпечені тощо) 

на основі спостережень із метою виявлення фізичного та психологічного стану 

членів сім’ї, характеру батьківсько-дитячих стосунків, забезпечення 

нормального сімейного виховання;  

- соціально-економічний патронаж здійснюється в основному стосовно 

малозабезпечених сімей та одиноких громадян похилого віку шляхом 

спостереження соціально-економічного стану клієнтів і надання своєчасних 

соціально-економічних послуг;  

- соціально-правовий патронаж здійснюється стосовно дітей, жінок, осіб 

похилого віку, інвалідів, які проживають у сім’ях, з метою попередження чи 

ускладнень ситуації. 

- Санкції.  

Санкції — це покарання і винагороди, які застосовуються суспільною 

групою до індивіда. 
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Виділяють чотири головних типи санкцій:  

- формальні позитивні санкції - це публічне схвалення з боку офіційних 

організацій: грамоти, премії, титули і звання, державні нагороди і високі 

посади. Вони тісно пов’язані з наявністю приписів, які окреслюють, як повинен 

себе поводити індивід і які передбачені нагороди за дотримання ним 

нормативних приписів. 

- формальні негативні санкції - це покарання, передбачені юридичними 

законами, урядовими постановами, адміністративними інструкціями і 

розпорядженнями: позбавлення громадянських прав, ув’язнення, арешт, 

звільнення з роботи, штраф, службове стягнення, догана, смертна кара та ін. 

Вони пов’язані з наявністю приписів, які регулюють поведінку індивіда і 

вказують яка кара призначена за недотримання цих норм. 

- неформальні позитивні санкції - це публічне схвалення з боку 

неофіційних осіб та організацій: публічна похвала, комплімент, мовчазне 

схвалення, аплодисменти, слава, посмішка тощо. 

- неформальні негативні санкції — це покарання, непередбачені 

офіційними інстанціями, такі як зауваження, висміювання, злий жарт, зневага, 

недоброзичливий відгук, наклеп тощо. 

Типологія санкцій залежить від вибраної нами системи утворювальної 

ознаки.  

З огляду на спосіб застосування санкцій виділяють актуальні та 

перспективні санкції. 

- Актуальні санкції - це ті, які фактично застосовуються у певній спільноті. 

Кожен може бути певен, що якщо він вийде за межі існуючих суспільних норм, 

то буде покараний або нагороджений, відповідно до наявних приписів. 

- Перспективні санкції пов’язані з обіцянками застосування до індивіда 

покарання чи нагороди у випадку виходу за межі нормативних приписів. Дуже 

часто сама тільки погроза карою (обіцянка нагороди) є достатньою для того, 

щоб утримати індивіда в нормативних рамках. 

Ще один критерій поділу санкцій, пов’язаний із часом їх застосування. 
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Репресивні санкції застосовуються після виконання індивідом певної дії. 

Величина кари чи винагороди визначається суспільним переконанням стосовно 

шкідливості чи корисності його дії. 

Превентивні санкції застосовуються ще перед скоєнням індивідом певної 

дії. Превентивні санкції застосовуються з метою схиляння індивіда до такого 

типу поведінки, який є потрібний суспільству. 

Санкції також бувають: 

- санкції правові – заходи впливу, що є частиною правової норми, яка 

підтримує авторитетом держави. 

- санкції соціальні – заходи впливу соціальної групи (спільноти і 

суспільства) на поведінку індивіда, який має як позитивні, так і негативні 

відхилення від соціальних очікувань, норм і цінностей.  

За способом впливу на індивіда санкції соціальні поділяють на: 

- фізичні 

- економічні 

- символічні 

- формальні 

- неформальні. 

За змістом і спрямованістю тиску поділяють на: 

- правові 

- етичні 

- релігійні 

- економічні 

- сатиричні. 

Всі види соціальних санкцій взаємопов’язані, доповнюють один одного і 

тому більшою мірою забезпечують високий ступінь конформізму вчинків. У 

разі виникнення суперечностей між видами соціальних санкцій ступінь їх 

ефективності знижується. Соціальна робота належить до м’яких соціальних 

санкцій. Постійне комбінування різних видів соціальних санкцій – важливий 

засіб жорстокої регуляції соціального життя.  

2. Організаційно-розпорядчі методи 
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Організаційно-розпорядчі методи спрямовані переважно на такі мотиви 

поведінки людей, як усвідомлена необхідність громадської і трудової 

дисципліни, почуття обов'язку, відповідальності, вимог культури, правил 

співжиття. Це методи прямої дії, оскільки спираються насамперед на 

регламентуючі, нормативно-правові акти. Вони встановлюють також рамки 

підпорядкованості і взаємодії різних соціальних служб та органів управління, 

регулюють між ними відносини субординації і координування.  

Основні організаційно-розпорядчі методи: регламентування, нормування, 

інструктування, підбір кадрів, контроль, перевірка виконання тощо. 

Регламентування розробляє і уводить в дію обов’язкові для виконання 

(накази, типові положення, посадові інструкції, штатний розпис тощо. 

Нормування установлює нормативи як орієнтир у діяльності соціального 

працівника (кількість клієнтів, час обслуговування тощо). 

Інструктування пояснює обстановку, задачі, труднощі і наслідки 

неправомірних дій клієнта, попереджає, радить тощо, як правило, за допомогою 

консультативної, інформаційної і методичної діяльності, направленої на захист 

його громадянських свобод. 

Серед цих методів можна виділити дві підгрупи, що мають певні 

відмінності.  

Організаційні методи стосуються прав, повноважень, обов'язків, 

відповідальності різних ланок в органах управління соціальними службами, 

надають їм функціональні визначеності, забезпечують таким чином 

"випереджаючий" вплив на розв'язання завдань соціальних служб, що 

регулюються відповідними положеннями й інструкціями.  

Розпорядчі методи дають можливість здійснювати поточні уточнення 

завдань, перерозподіл сил, своєчасно усувати виявлені недоробки. Тобто вони, 

як органічно пов'язані з організаційними методами, надають системі управління 

соціальною роботою оперативності, динамічності, гнучкості. 
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Організаційно-розпорядчі методи - це сукупність засобів і прийомів 

прямого керуючого вияву на організаційні відносини між працівниками в 

процесі функціонування системи (виробництва, надання послуг) з метою 

керування її стану у відповідності до умов, що змінюються. 

Організаційно – розпорядчі методи інколи називають адміністративними. 

Однак поняття «Організаційно-розпорядчі методи» більш глибоке, ніж 

адміністративні, оскільки перше поняття включає вивчення організаційних 

впливів у різних формах вияву.  

За характером впливу організаційно – розпорядчі методи діляться на два 

види: 

- організаційне регламентування; 

- організаційне нормування. 

Організаційне регламентування полягає в складанні сукупності правил, 

які встановлюють порядок роботи підрозділів або виконавців; в упорядкуванні 

виробничих процесів, що протікають, підпорядкування їх певним положенням.  

Регламентування — досить жорсткий спосіб організаційного впливу, що 

полягає у розробці та введенні в дію організаційних положень, обов'язкових для 

виконання. Такими є типові положення, штатний розклад, посадові інструкції, 

накази та ін. Використовується цей метод органами управління соціальними 

службами. 

Оформляється організаційне регламентування у вигляді конкретних 

адміністративних актів, які розраховані на тривале користування:  

- положення,  

- статути,  

- постанови. 

- Положення – це юридичні документі, які визначають порядок утворення, 

вид діяльності, основні завдання, структуру і функції підприємств, організацій, 

закладів та їх структурних підрозділів. Виходячи з особливостей структури 

організації, розробляють положення про лінійні ланки (директора, заступника 

директора, начальника відділу, головного спеціаліста, спеціаліста І категорії). 
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Положення розробляються і для функціональних ланок управління. Наприклад: 

положення про начальника відділу, його права і обов’язки. Положення про 

лінійних і функціональних керівників затверджується директором або одним з 

його заступників. 

- Статути – це юридичні акти, з допомогою яких оформляється 

утворення організацій і підприємств і визначається їх структура, функції і 

правові положення. Робота новоутвореної організації починається після 

реєстрації статуту в органах реєстрацій. 

- Постанови приймаються колегіальними органами державного 

управління, а також різними громадськими органами, з’їздами, конференціями, 

нарадами і зборами. 

Організаційне нормування як один із видів організаційного впливу на 

виробництво та й на апарат управління, проявляється в роботі, що виконується 

спеціалістами апарату управління з створення нормативів: 

- технічних; 

- технологічних; 

- календарно – планових; 

- трудових; 

- економічних. 

Нормування — вільніший спосіб організаційного впливу. Його суть 

полягає у встановленні нормативів із верхньою і нижньою межею, які служать 

орієнтиром у діяльності соціального працівника. Це, зокрема, нормативи 

чисельності клієнтів, часу їхнього обслуговування, витрат тощо. На практиці 

важливо правильно визначати місце, види, обсяги, форми застосування цього 

методу. 

Організаційно-методичне інструктування в керуючий системі 

проводиться шляхом розробки і впровадження інструкцій, правил. 

Інструктування — найм'якіший спосіб організаційного впливу. Воно 

містить роз'яснення ситуації, завдань, можливих труднощів і наслідків 
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неправомірних чи умисних дій клієнта, застереження від ймовірних помилок, 

поради щодо характеру дій, найдоцільніших кроків у складних ситуаціях тощо. 

Інструктування має частіше форму консультаційної, інформаційної, методичної 

допомоги клієнту, спрямованої на захист його громадянських прав і свобод. 

Інструкція – це документ, який регламентує порядок виконавчих дій, на 

основі розпоряджувальних актів вищестоящих органів і наказів самої 

організації. Інструкція – це обов’язкові настанови, вказівки, правила. Кожна 

інструкція затверджується вищестоящим керівництвом.  

Правила є службовими документами, які близькі за своєю формою і 

змістом до інструкцій. Інколи правила входять в інструкції. В організаціях 

розробляються правила внутрішнього розпорядку, оформлення вхідних і 

вихідних документів тощо. Правила затверджуються керівником організації. 

Розпорядчий вплив – це більш гнучка, рухома і активна форма впливу на 

діяльність.  

Правила є службовими документами, які близькі за своєю формою і 

змістом до інструкцій. Інколи правила входять в інструкції. В організаціях 

розробляються правила внутрішнього розпорядку, оформлення вхідних і 

вихідних документів тощо. Правила затверджуються керівником організації. 

Розпорядчий вплив – це більш гнучка, рухома і активна форма впливу на 

діяльність.  

Накази – це акти одноособового управління у відповідності з принципом 

єдиноначальності, якими регулюється діяльність організацій або закладів. 

Видавати накази можуть тільки керівники організацій або закладів (і тільки тих 

закладів, для яких таке право передбачено статутами, положеннями або 

повноваженнями вищестоящої організації).  

Заступники директора, начальники служб, керівники середніх і нищих 

рівнів управління здійснюють розпорядчий вплив у формі розпоряджень. 

Розпорядження – це вираження вимог до підлеглих з вирішення окремих 

питань короткочасного характеру. Вони видаються керівниками в межах 

наданих їм прав і повноважень, і з тих питань, які входять в коло їх 
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безпосередніх обов’язків у відповідності з положеннями про лінійні і 

функціональні ланки управління. 

Важливою формою розпорядчого впливу є також усна вказівка, яку 

віддають своїм підлеглим керівники всіх рівнів управління. Вона відноситься 

безпосередньо до підлеглого і вказує хто, де, коли і як повинен діяти. 

Велике значення в процесі розпорядчого впливу мають контроль і 

перевірка виконання. Результати контролю можуть служити основою для 

коректування завдань або здійснення додаткових розпорядчих впливів. 

Організаційно-розпорядчі методи прямо впливають на волю виконавців і 

не поєднуються безпосередньо з матеріальною зацікавленістю, з економічними 

інтересами працівників. Однак вони пов’язані з соціально-економічними 

методами. Соціально-економічні методи діють не автоматично: вони повинні 

встановлюватися, стверджуватись на виробництві, доводитись до відома 

працівників, контролюватися. Тому організаційно-розпорядчі методи не тільки 

не суперечать, а навпаки, продовжують і доповнюють їх, є формою доведення 

соціально-економічних важелів до відома працівників, утвердження їх в 

організації. 

Організаційно-розпорядчі методи пов’язані також з соціально-

психологічними методами. Колектив може бути більш або менш сприятливий 

до адміністративних впливів, одержані розпорядження або вказівки будуть 

виконуватись з більшим або меншим ентузіазмом в залежності від того, 

враховується роль соціальних і психологічних факторів чи ні. 

До організаційно-розпорядчих методів соціальної роботи відносять також 

добір і розстановку кадрів, критику і самокритику, заохочення і стягнення, 

контроль і перевірку виконання. 

Таким чином на успіхи в застосуванні організаційно-розпорядчих методів 

впливає і врахування способів психологічного спонукання працівників до 

трудової діяльності в організації. 
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