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SOCIAL ORDER AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM
OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN UKRAINE

У статті проаналізовано один з основних інструментів державно-приватного партнерства в сис-

темі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю — соціального замовлення. Визна-
чено сутність цієї економічної категорії, нормативно-правову базу, що регулює дану систему дого-

вірних відносин між органами державної влади (органи місцевого самоврядування) та приватним

сектором щодо реалізації послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю за ра-

хунок повного або часткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів, а також базові

складові системи соціального замовлення соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідні-

стю: мета, суб'єкти, принципи, види, передумови та етапи впровадження, оцінка результатів та

моніторинг. Відображено основні переваги такого інструменту моделі державно-приватного парт-

нерства як соціальне замовлення, серед яких: підвищення адресності послуг, конкуренція на рин-

ку, відкритість та прозорість процедур, зростання соціальної захищеності інвалідів та можливі ри-

зики, зокрема: можливість застосування корупційних схем та розвиток тіньового ринку, зростання

цін та ускладнення доступу особам з інвалідністю до соціальних послуг, неадекватний вибір при-

ватного партнера. Проаналізовано доцільність та дієвість соціального замовлення у таких випад-
ках: підвищення ефективності використання бюджетних коштів та доступності осіб з інвалідністю

до повного соціально-економічного забезпечення, існування обмеженої конкуренції, некомпетент-

ності осіб з інвалідністю до вибору суб'єкта — надавача послуг. Також визначено основні проблеми

застосування соціального партнерства у контексті забезпечення осіб з інвалідністю необхідни-

ми соціальними послугами, серед яких головними є: слабкий рівень нормативно-правового забез-

печення використання даного інструменту, неналежний рівень досвіду в органів державної влади,

зацікавленість органів державної влади у збереженні монополії та діючого механізму фінансуван-

ня, відсутність традицій та прагнення органів державної влади до співпраці з приватним сектором.

The article analyzes one of the main instruments of public-private partnership in the system of social

and economic provision of persons with disabilities — social order. The essence of this economic category,

the legal and regulatory framework regulating this system of contractual relations between state
authorities (local self-government bodies) and the private sector regarding the implementation of services

for the social and economic provision of persons with disabilities at the expense of full or partial financing

from the state or local budgets is determined. , as well as the basic components of the social order system

for socio-economic provision of persons with disabilities: purpose, subjects, principles, types,

preconditions and stages of implementation tion, evaluation and monitoring. The main advantages of

such a model of public-private partnership model as a social order are shown. Among them are: increased

targeting of services, market competition, openness and transparency of procedures, increase of social

protection of the disabled and possible risks, in particular: the possibility of applying corrupt schemes
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки реформ у вітчизняній економіці істотно ско-

ротився державний сектор, а функції управління стра-
тегічними об'єктами життєзабезпечення поступово пе-
редаються приватному бізнесу. В цих умовах украй важ-
ливо перейти до стратегічного партнерства з приватним
сектором, сформувати таку систему відносин, що забез-
печуватиме раціональне поєднання вільної конкуренції
із заходами державного регулювання з метою обслу-
говування соціально-економічних інтересів суспільства
та інвалідів зокрема.

Такі кроки, як розроблення нових обгрунтованих
управлінських рішень, упровадження якісно нового
інструменту їх функціонування, зокрема державно-при-
ватного партнерства у сфері забезпечення осіб з інвал-
ідністю, дадуть змогу розв'язати пріоритетні завдання
довгострокового розвитку країни, створити необхідні
умови для прискорення зростання національної еконо-
міки. Зокрема важливого значеня набуває такий інстру-
мент державно-приватного партнерства як соціальне
замовлення, що покликане забезпечувати функції дер-
жави у системі соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Інструменти державно-приватного партнерства в
системі соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю розглядаються багатьма вченими, зокре-
ма, темі соціального замовлення присвятили свої нау-
кові доробки такі вітчизняні вчені як: І. Гришова, Е. Ліба-
нова, О. Палій, П. Ситнік, О. Наумов, Г. Коваль, І. Руд-
кевич, О. Галицький, О. Дяченко, О. Митяй, М. Кравчен-
ко, Я. Бєлєвцова, та інші [7—10].

Соціальне замовлення послуг соціально-економіч-
ного забезпечення осіб з інвалідністю є ефективним
інструментом реалізації моделі державно-приватного
партнерства на місцевому рівні та розвитку реального
партнерства між різними секторами національної еко-
номіки. Зауважимо, що на сьогоднішній день відсутній
уніфікований механізм соціального замовлення, який би
міг стати загальноприйнятим для його впровадження по
всій території країни. Дослідження цього економічного
механізму відбувається без визначення конкретних пе-
реваг та недоліків та необхідним є визначення сутності
даної "економічної категорії".

and the development of the shadow market, growth prices and complications of access for persons with

disabilities to social services, inadequate selection of a private partner. The expediency and validity of a

social order in the following cases are analyzed: increase of efficiency of use of budget funds and
accessibility of persons with disabilities to full social and economic provision, existence of limited

competition, incompetence of persons with disability before the choice of the subject — the provider of

services. The main problems of using social partnership in the context of ensuring the provision of persons

with disabilities are determined by the necessary social services, among which the main ones are: weak

level of normative legal support of the use of this instrument, inadequate level of experience in state

authorities, interest of state authorities in preserving the monopoly and the operating mechanism lack of

traditions and the desire of public authorities to cooperate with the private sector.

Ключові слова: соціальне замовлення, державно-приватне партнерство, особа з інвалідністю, соціальні
послуги, соціально-економічне забезпечення.

Key words: social order, public-private partnership, person with disabilities, social services, socio-economic
provision.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою нашої статті є визначення сутності, переваг

та недоліків соціального замовлення як інструменту
державно-приватного партнерства в системі соціально-
економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Ук-
раїні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогодніщній день функції держави у системі

соціально-економічного забезпечення осіб з інвалід-
ністю все в більшій мірі передаються недержавним
організаціям — "третьому сектору" (громадським, бла-
годійним організаціям, приватним підприємствам). Це
призводить до зниження бюджетних витрат (адміні-
стративних та інших), дає змогу заощаджувати наявні
ресурси.

Перед органами виконавчої влади України (Мініс-
терством соціальної політики) було поставлено завдан-
ня щодо суттєвого підвищення якості та ефективності
соціальних послуг незахищеним верствам населення (у
тому числі особам з інвалідністю). З метою реалізації
цього завдання система соціально-економічного забез-
печення осіб з інвалідністю реформується шляхом фор-
мування конкурентного ринку таких послуг і модерні-
зації існуючої інфраструктури. Постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 [1] зат-
верджено Порядок здійснення соціального замовлен-
ня за рахунок бюджетних коштів.

Згідно із ст. 1 Закону України "Про соціальні послу-
ги" [2] соціальне замовлення — це інструмент регулю-
вання діяльності у системі надання соціальних послуг
шляхом залучення на договірній основі суб'єктів госпо-
дарювання для задоволення потреб у соціальних послу-
гах, визначених місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування. Визначення
такого терміну стало важливим доповненням, яке було
внесено до вказаного закону у 2012 р. На сьогодні нор-
мативно-правова база інструменту соціального замов-
лення базується на положеннях статей Конституції Ук-
раїни [3], Бюджетного і Цивільного кодексів України [4;
5], та низки законів (які регулюють здійснення держав-
ної соціальної політики та взаємодію з суб'єктами в
сфері розроблення та реалізації соціальних програм) і
підзаконних нормативно-правових актів.

Варто відмітити, що на розгляд Верховної Ради Ук-
раїни було внесено законопроект про соціальне замов-
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лення у системі послуг соціально-
економічного забезпечення [6], в
якому пропонувалося визначати
окремим законом порядок форму-
вання, конкурсного розміщення та
виконання на контрактній основі
замовлень на надання соціальних
послуг. Однак його було знято з
розгляду: на думку експертів, да-
ний законопроект дублює норми
інших законодавчих актів, зокре-
ма Закону України "Про соціальні
послуги" [2], а запровадження ок-
ремих змін до законодавства про
соціальні послуги можливе і без
прийняття такого закону.

Прийнятий у 2000 р. Закон Ук-
раїни "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти"
забезпечив формування правової
бази для взаємодії на договірній
основі органів державної влади та
місцевого самоврядування з під-
приємствами та організаціями усіх
форм власності у сфері забезпе-
чення товарами, роботами і послу-
гами соціального призначення. За-
коном України "Про соціальні по-
слуги" [2] передбачено: суб'єкти,
що надають соціальні послуги, на
договірних засадах можуть залу-
чати для виконання цієї роботи
інші підприємства, установи, орга-
нізації, фізичних осіб, зокрема во-
лонтерів (ст. 7); співробітництво
під час організації надання со-
ціальних послуг між центральними
і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого само-
врядування, а також із суб'єктами,
які надають соціальні послуги,
іншими юридичними та фізичними
особами (ст. 13).

Тому під соціальним замовлен-
ням соціально-економічного забезпечення осіб з інва-
лідністю розуміємо налагоджену систему договірних
відносин між органами державної влади (органи місце-
вого самоврядування) та приватним сектором щодо ре-
алізації послуг соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю за рахунок повного або часткового
фінансування з державного чи місцевого бюджетів. В
основу такого інструменту покладено проведення дер-
жавою (або за її дорученням) конкурсного відбору (тен-
деру) суб'єкта надання відповідних послуг, які оплачу-
ються переважно за рахунок бюджетних коштів.

Визначимо і проаналізуємо базові складові систе-
ми соціального замовлення соціально-економічного за-
безпечення осіб з інвалідністю, які представлено на рис.
1. Метою соціального замовлення є ефективна взаємо-
дія між державним і недержавним секторами щодо соці-
ально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю,
використання соціальних видатків, вирішення проблем,

віднесених до пріоритетів державної соціальної політи-
ки. Порядком [1] визначено, що соціально-економічне
забезпечення осіб з інвалідністю, яке здійснюється че-
рез соціальне замовлення фінансується за рахунок
бюджетних коштів різних рівнів.

Соціальне замовлення, на відміну від звичайного
кошторисного фінансування бюджетних установ систе-
ми соціально-економічного забезпечення осіб з інвалі-
дністю, здійснюється на договірних засадах. Предме-
том замовлення є соціальні послуги, що сформульовані
органами державної влади у вигляді певного технічно-
го завдання, яке включає в себе конкретні параметри,
очікувані результати (позитивні зміни в цільовій групі
осіб з інвалідністю), максимальну вартість наданих по-
слуг, яка розраховується відповідно до чинного зако-
нодавства.

Соціально-економічне забезпечення осіб з інва-
лідністю шляхом соціального замовлення здійснюєть-

 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

Мета: 
ефективна взаємодія органів державної влади із 

приватним сектором у напрямку організації якісного 
соціально-економічного забезпечення осіб з 
інвалідністю, раціонального використання 

соціальних видатків, вирішення соціальних проблем 
в суспільстві   

Суб’єкти: 
органи державної влади та 
місцевого самоврядування 

(замовники); особи з 
інвалідністю (отримувачі); 

приватний сектор (виконавці)   

Принципи: 
відкритість інформації, прозорість процедур; формування рівних умов 

та конкуренції на ринку соціальних послуг; якість, ефективність 
соціально-економічного забезпечення; адресність, цільове 

фінансування; орієнтованість на задоволення потреб осіб з інвалідністю 
враховуючи їх соціально-економічні потреби; економічна 

обґрунтованість    

Види: 
програмно-

цільове 
замовлення;   
конкурсне 
замовлення  

Передумови впровадження: 
Децентралізація, роздержавлення та деінституціоналізація соціальної сфери; формування та 

якісне забезпечення умов ринку соціальних послуг; підвищення ефективності та 
раціональності бюджетних соціальних витрат; запобігання і протидія корупції; розвиток 
інститутів громадського суспільства; формування нової, активної й адресної соціально-

економічної політики; додаткове фінансування системи соціально-економічного 
забезпечення осіб з інвалідністю за рахунок залучення ресурсів приватного сектора для 

некомерційних цілей  

Етапи впровадження системи соціального замовлення  
1. Ідентифікація цільових соціальних груп осіб з інвалідністю та відповідних послуг для 
їх якісного соціально-економічного забезпечення. 2. Призначення замовника та 
проведення конкурсного відбору. 3. Укладення договору між державою та приватним 
сектором (виділення приватному сектору з бюджету відповідного рівня необхідних 
ресурсів (фінансування, майно, нерухомість тощо). 4. Виконання приватним сектором 
завдань передбачених умовами договору за безпосереднім контролем органів влади. 
Оформлення акту здачі приймання надання послуг. Проведення безпосереднього 
фінансування. 5. Забезпечення проведення учасниками договору моніторингу стану 
наданих соціальних послуг особам з інвалідністю 

Оцінка результатів, моніторинг  
Моніторинг діяльності приватного сектора щодо соціально-економічного 
забезпечення осіб з інвалідністю. Опитування осіб з інвалідністю щодо задоволеності 
їх потреб. Оцінка якості й ефективності соціально-економічного забезпечення. 
Розробка нових завдань та етапів  реалізації соціального замовлення 

Рис. 1. Концептуальні складові системи соціального замовлення

соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю

Джерело: побудовано автором на основі [2; 8—10].
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ся в обсягах, визначених державними стандартами
соціальних послуг або ж відповідним договором.
Фінансування соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів
здійснюється після їх фактичного надання в обсязі,
передбаченому договором. У разі коли замовником
послуг щодо соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю виявлено факт їх надання в обсязі,
що не відповідає обсягам, визначеним договором,
виконавець замовлення повертає кошти за такі послу-
ги.

На підставі узагальнення результатів аналізу по-
глядів науковців у цій сфері [7—10] можна виокремити
такі переваги та недоліки впровадження інструменту
соціального замовлення в систему соціально-економі-
чного забезпечення осіб з інвалідністю.

До переваг використання такого інструменту моделі
державно-приватного партнерства як соціальне замов-
лення доцільно віднести:

— підвищення адресності та доступності послуг
щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інва-
лідністю;

— конкурсний відбір суб'єктів приватного сектора
(які надають відповідні соціальні послуги), конкуренція
на ринку є потужним стимулом до постійного підвищен-
ня якості й ефективності наданих послуг;

— оптимізація бюджетних витрат на соціально-еко-
номічне забезпечення осіб з інвалідністю, заощаджен-
ня та залучення в систему соціально-економічного за-
безпечення додаткових ресурсів;

— забезпечення відкритості процедур розроблен-
ня та прозорості реалізації цільових соціальних про-
грам;

— протидія розвитку тіньового сектора економіки,
бюрократизму та протекціонізму;

— підвищення рівня ініціативності, активності, кон-
тролю з боку громадськості в системі соціально-еконо-
мічного забезпечення осіб з інвалідністю;

— підвищення соціальної захищеності осіб з інва-
лідністю;

— розвиток громадянського суспільства шляхом
його участі в процесі соціального замовлення та взяття
на себе частини соціальної відповідальності.

У свою чергу, до можливих ризиків належать:
— викривлення конкурентних умов на ринку соці-

альних послуг з боку представників органів державної
влади;

— виникнення корупційних схем в ході проведення
конкурсного відбору суб'єкта приватного сектора, який
надає соціальні послуги;

— неефективне державне регулювання може при-
звести до зростання цін на ринку та ускладнити доступ
осіб з інвалідністю до соціальних послуг;

— нечітко розроблені критерії конкурсного відбо-
ру можуть призвести до неадекватного вибору приват-
ного партнера;

— виникнення труднощів у визначенні оптимально-
го співвідношення ціни та якості, а також здійснення кон-
тролю за якістю послуг та їх відповідністю встановле-
ним соціальним стандартам.

Виходячи із вищевикладеного можна констатувати,
що соціальне замовлення в системі соціально-еконо-

мічного забезпечення осіб з інвалідністю є доцільним
та дієвим у випадках:

— потреби в підвищенні ефективності використан-
ня бюджетних коштів;

— необхідності удосконалення мережі установ т а
закладів комунальної власності, які надають послуги
щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інва-
лідністю;

— підвищення доступності та задоволення потреб
осіб з інвалідністю у повному та своєчасному соціаль-
но-економічному забезпеченні;

— у тому випадку коли відповідний орган влади
чітко визначився: з переліком соціальних послуг і суб'єк-
тами їх надання, обсягами та якістю таких послуг;

— наявність соціальних проблем у осіб з інвалідні-
стю, які потрібно розв'язати;

— нездатності або недостатньої компетентності
осіб з інвалідністю самостійно вибирати суб'єкта, який
буде забезпечувати його потреби;

— тоді коли на місцевому ринку існує досить обме-
жена конкуренція серед суб'єктів надання необхідних
соціальних послуг.

Вивчення соціального замовлення, як впроваджу-
ваної у вітчизняну практику інновації системи соціаль-
но-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, об-
грунтовується, передусім, тим, що використання дано-
го інституційного інструменту моделі державно-приват-
ного партнерства є ознакою сучасної соціальної дер-
жави, розвиненого громадянського суспільства, та рівня
налагодження співпраці держави з приватним сектором.
На жаль, в Україні соціальне замовлення, яке започат-
ковано в 1996 р., на сьогодні залишається нововведен-
ням, яке необхідно інтегрувати у практичну діяльність
системи соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю.

У результаті проведеного дослідження було іден-
тифіковано ключові проблеми застосування соціально-
го замовлення як інструменту моделі державно-приват-
ного партнерства у контексті забезпечення осіб з інва-
лідністю необхідними соціальними послугами:

— недосконале нормативно-правове забезпечення
використання інструменту соціального замовлення в
системі соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю (відсутність чітких стандартів на значну
кількість соціальних послуг, їх ліцензування тощо);

— відсутність досвіду в органів державної влади
щодо формування відповідних технічних завдань, ви-
бору необхідних послуг соціально-економічного забез-
печення та цільових груп осіб з інвалідністю;

— протидія (пряма, прихована) з боку державних
суб'єктів, що надають послуги, які зацікавлені в збере-
женні монополії та діючого механізму фінансування,
небажання розподіляти бюджетні кошти на користь
приватного сектора, переважання внутрішньовідомчих
інтересів;

— відсутність прагнення органів державної влади
до взаємодії з приватним сектором, несприйняття їх, як
рівноправного партнера для співпраці, вирішення питань
із соціально-економічного забезпечення осіб з інвалід-
ністю;

— відсутність традицій використання механізмів
соціального партнерства між органами державної вла-
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ди та приватним сектором щодо надання відповідних
соціальних послуг, неузгодженість і нескоординованість
їхніх дій щодо вирішення проблем соціально-економіч-
ного забезпечення осіб з інвалідністю;

— неврегульованість процесу соціально-економіч-
ного забезпечення осіб з інвалідністю неприбутковими
організаціями, які відповідно до чинного законодавства
можуть надавати послуги виключно шляхом створення
підприємств, що передбачає втрату ними статусу непри-
бутковості;

— відсутність досвіду роботи, фахова неготовність
багатьох недержавних організацій до спільного вико-
нання завдань щодо соціально-економічного забезпе-
чення осіб з інвалідністю.

ВИСНОВКИ
Отже, під соціальним замовленням соціально-еко-

номічного забезпечення осіб з інвалідністю розуміємо
налагоджену систему договірних відносин між органа-
ми державної влади (органи місцевого самоврядуван-
ня) та приватним сектором щодо реалізації послуг со-
ціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю
за рахунок повного або часткового фінансування з дер-
жавного чи місцевого бюджетів. У результаті дослід-
ження визначено концептуальні складові системи со-
ціального замовлення соціально-економічного забезпе-
чення осіб з інвалідністю: мета, суб'єкти, принципи, ви-
ди, передумови та етапи впровадження, оцінка резуль-
татів та моніторинг. Розкрито основні переваги та мож-
ливі ризики такого інструменту моделі державно-при-
ватного партнерства як соціальне замовлення, а також
його доцільність та дієвість в сучасних умовах. До ос-
новних проблем застосування соціального партнерства
у контексті забезпечення осіб з інвалідністю необхід-
ними соціальними послугами можна віднести такі: не-
досконала нормативно-правова база, зацікавленість у
збереженні монополії та діючого механізму фінансуван-
ня, протидія тіньового сектору економіки, можливі ко-
рупційні ризики та виникнення корупційних схем.
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