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Зазначено, що плюралістичний підхід стверджує, що влада в суспільстві не може належать 
будь-якої однієї групи. Різні групи розглядаються як життєво необхідні для демократії і 
стабільності, так як вони поділяють влада і запобігають, використовуючи компроміси, 
переважання впливу якої-небудь однієї групи або класу. Держава встановлює баланс між 
різними інтересами і стежить за тим, щоб політичні рішення враховували різні думки, 
висловлені групами жителів (виборців). Що стосується роботи в спільнотах, то їй 
пропонується роль активної підтримки та заохочення участі в політичних і адміністративних 
процесах, а також засоби підвищення доступності та контролю за якістю послуг для 
населення. Роль роботи в спільнотах - допомогти різним групам подолати проблеми, з якими 
вони зустрічаються в умовах спільного (сусідського) проживання, через взаємну підтримку, 
спільну діяльність і спробу забезпечити їх членів кращими послугами. 
Визначено, що велику зайнятість жінок роботою в спільнотах можна, звичайно, тлумачити як 
ще одну форму гноблення. На теоретичному рівні соціалістичний фемінізм доводить 
неадекватність марксистського структурного підходу в поясненні гноблення жінок. 
Використовується традиційний аргумент, що чоловіки отримують матеріальні вигоди від 
неоплачуваної домашньої роботи жінок і зацікавлені в збереженні такого становища. 
Проголошуючи, що «особисте є політичним», феміністки чинять тиск на політичні аспекти 
особистісних стосунків і вказують на необхідність зв'язку вдома, роботи і спільноти. 
Висвітлюючи важливість особистого досвіду, феміністська теорія стверджує, що поки жінки 
індивідуально відчувають (терплять) пригнічення, вони поділяють загальний інтерес, який 
неминуче впливає на сприйняття їх роботи і проблеми, над якими вони працюють. Однак інші 
автори зауважують, що загальні інтереси не повинні використовуватися для захисту 
утопічного ідеалу сестринства. Вони стверджують, що тендерні відмінності не можуть і не 
повинні бути мінімізовані, але, навпаки, можуть забезпечити стартову позицію для розвитку 
творчої діяльності щодо змін суспільних відносин. 
 
It is stated that the pluralistic approach states that power in a society cannot belong to any one 
group. Different groups are seen as vital to democracy and stability, as they divide power and 
prevent, through compromises, the dominance of the influence of any one group or class. The state 
strikes a balance between different interests and ensures that political decisions take into account 
the different opinions expressed by groups of residents (voters). With regard to community work, it is 



offered the role of actively supporting and encouraging participation in political and administrative 
processes, as well as a means of increasing the accessibility and quality control of services to the 
general public. The role of community work is to help different groups overcome the problems they 
face in cohabitation, through mutual support, joint activities and an attempt to provide their 
members with better services. 
It has been determined that the high employment of women in community work can, of course, be 
interpreted as another form of oppression. At the theoretical level, socialist feminism proves the 
inadequacy of the Marxist structural approach in explaining women's oppression. The traditional 
argument is that men receive material benefits from women's unpaid domestic work and are 
interested in maintaining this position. In declaring that "the personal is political", feminists put 
pressure on the political aspects of personal relationships and point to the need for communication 
at home, work and community. While highlighting the importance of personal experience, feminist 
theory states that while women individually experience (suffer) oppression, they share a common 
interest that inevitably influences the perception of their work and the problems they work on. 
However, other authors note that common interests should not be used to protect the utopian ideal of 
nursing. They argue that gender differences cannot and should not be minimized, but, on the 
contrary, can provide a starting point for the development of creative activity on changes in public 
relations. 
 
Ключові слова: суспільство, державна соціальна політика, соціологічні теорії,  соціальна 
робота, соціальна спільнота. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Співпраця на місцевому рівні дозволяє подолати інституційні та методичні 
бар'єри. Органи влади (включаючи політичні органи: адміністрацію, управління у справах молоді, соціальні 
служби, управління освіти, службу планування розвитку, страхові товариства та тощо) І населення округу 
повинні отримувати вигоду від спільної роботи. За допомогою кооперації різних служб і установ якнайкраще 
реалізувати ініціативу населення, дійсно поліпшити життєві умови в окрузі, вплинути на структуру організацій, 
що беруть участь в роботі. 

Ще один момент пов'язаний з тим, що з впровадженням соціальної роботи в місті за місцем 
проживання змінюються взаємовідносини професійних працівників і населення. Відтепер професіонал повинен 
уміти вийти за рамки своєї професійної ролі. Така ідея реалізується в багатьох районах міста Ессен під 
спільним керівництвом з боку міста, благодійних організацій та університету Ессена. Вона координує і 
перебудовує соціальні установи за місцем проживання. Кооперація служб і установ - центральний пункт 
роботи. Отже, соціальна робота в середовищі розуміється як інтегративна модель професійної соціальної 
роботи, в якій використовується все п'ять основних методів соціальної роботи: індивідуальна соціальна 
допомога, робота з групою, комунальна соціальна робота, соціальне управління і соціальне планування, 
причому клієнтом є середовище, тобто географічно відособлена територія. Вона є ефективним, превентивним 
методом там, де є яскраво виражені соціальні проблеми, сприяє самодопомоги потребують, тобто дозволяє 
економити на соціальні допомоги, що сьогодні вважається дуже важливим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Наукові дослідження, пов'язані із з'ясуванням особливостей структури самоорганізації партнерських 

відносин в державній соціальній політиці присвячені розглянуто в працях таких вітчизняних вчених як: в 
наукових роботах зарубіжних учених − Г. Гички, А. Плехатого, О. Лук'янської, А. Бутенко, Т. Уманець, О. 
Дарієнко, С. Серьогіна, Ю. Шарова, Є. Бородіна, Н. Гончарук та інших 

Формулювання цілей статті (постановка завдання).  
У даній статті є визначення особливостей, системних проблем та вивчення вітчизняний та іноземний 

досвід державного впливу на формування соціальної спільноти в країні. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. 
Огляд публікацій німецьких авторів показує, що єдиної теорії роботи в спільнотах не існує, а є, скоріше, що 

розвиваються підходи, пов'язані з макротеорії суспільства, а саме: плюралістична теорія, радикальна і соціалістична 
теорія та ін. феміністська теорія, антирасистська критика. Так, плюралістичний підхід стверджує, що влада в 
суспільстві не може належать будь-якої однієї групи. Різні групи розглядаються як життєво необхідні для демократії 
і стабільності, так як вони поділяють влада і запобігають, використовуючи компроміси, переважання впливу якої-
небудь однієї групи або класу. Держава встановлює баланс між різними інтересами і стежить за тим, щоб політичні 
рішення враховували різні думки, висловлені групами жителів (виборців). 

Що стосується роботи в спільнотах, то їй пропонується роль активної підтримки та заохочення участі в 



політичних і адміністративних процесах, а також засоби підвищення доступності та контролю за якістю послуг для 
населення. Роль роботи в спільнотах - допомогти різним групам подолати проблеми, з якими вони зустрічаються в 
умовах спільного (сусідського) проживання, через взаємну підтримку, спільну діяльність і спробу забезпечити їх 
членів кращими послугами. Практичні підходи до роботи в спільнотах, засновані на теоретичному плюралізмі, у 
Великобританії розвивалися, починаючи з повоєнного періоду британського соціалізму, під впливом таких авторів, 
як П. Хендерсон, Д. Томас, Дж. К мен та ін. 

Хоча спочатку теорії роботи в спільнотах протиставлялися великий соціології, плюралістичний підхід 
визнає структурний характер соціальних відхилень і значення такої роботи. Але в фокусі перебувають мікрозміни, 
оскільки прихильники роботи в спільнотах вірять, що вона зберігає консенсус і підкреслюють її освітній і 
експериментальний аспекти. Освіта розглядається як засіб підвищення політичної відповідальності, «спорядження» 
груп та індивідів для ефективної участі: «сприяння і підтримка громадських зв'язків ремонт соціальної мережі, 
пробудження свідомості і відповідальності по відношенню до інших і створення ролей і функцій, які підтримують 
індивідуальну значимість і соціальні послуги» [1,  c.225]. 

З точки зору англійських авторів, вивчаючи співтовариство, необхідно сфокусуватися на сусідстві, так як це 
простір, де люди проводять все більше часу внаслідок змін моделей роботи, включаючи безробіття, демографічні 
зміни і політичні ініціативи, наприклад, рух від інституційного забезпечення до місцевого (менше держави більше 
суспільства). Можна відзначити бідність теорії сусідства, внаслідок більшого значення в роботі спільноти 
«вертикальних відносин між суспільними групами та володарями ресурсів», ніж «зацікавленості в громадському 
взаємодії» [2, c.62]. Соціалістичні теорії в Англії, як правило, тяжіли в консервативно-Фабіанським підходам, зате 
якийсь час був популярний анархізм. Власне, ідея, що суспільство може діяти без уряду, не такі вже й анархістська, а 
скоріше радикально-ліберальна, в тому числі допущення, що уряд легітимний, якщо воно діє в згоді з індивідами, 
якими воно управляє. Анархізм високо оцінює діяльність добровільних асоціацій, заснованих на принципах 
кооперації і взаємодопомоги. Радикальні теорії часто асоціюються з вкрай лівими в політичному спектрі, однак вони 
можуть бути віднесені і до вкрай правим. Великого впливу на теоретичне вивчення спільнот анархізм не чинив, в 
силу того, мабуть, факту, що спільноти носять самоорганізується характер і протестний запал анархізму тут не 
знаходить необхідної опори [3, c. 56]. 

Поява соціології фемінізму, особливо соціалістичного її варіанту протягом 1970-х років, дало поштовх в 
переоцінці теорії і практики роботи в співтоваристві. Серед багатьох авторів Ханмер і Роуз вказують, що жінки, 
особливо мають маленьких дітей, є ключем до роботи в співтоваристві. Ці автори вказують, що якщо соціальні 
працівники повинні починати з того місця, де люди живуть, вони змушені брати до уваги підлегле становище жінок. 
З іншого боку саме жінки роблять роботу в співтоваристві реальністю, створюють ті «мережі сусідства» або 
структури підтримки, про які говорять теоретики. 

Так за розрахунками англійських фахівців, щотижневий бюджет часу, пов'язаний з різними формами 
підтримки в спільнотах, дорівнює 62 млн. годин в тиждень. Природно, що ця підтримка має неоплачувану характер і 
пов'язана з бажанням людей поліпшити спільне життя. Наприклад, вважається, що витоки і причини 
дисфункціональної соціалізації пов'язані з організацією життя в спільнотах. Тому спільнота повинна займатися 
підтримкою «сімей ризику» і профілактикою дитячої та молодіжної злочинності. Звичайно, робота в спільнотах 
ставить питання про ті групи населення, які мають у своєму розпорядженні тимчасовими ресурсами. І тут відповідь 
очевидна - це жінки, які самі мають дітей і зацікавлено ставляться до середовища, в якій ростуть їхні діти. Важлива 
ще моральна підтримка з боку влади. Так, колись прем'єр-міністр Великобританії М. Тетчер заявляла, що 
добровольчі рух є серцем всієї соціальної політики [4, c.78]. Готовність чоловіків і жінок надавати допомогу є однією 
з найбільших гарантій свободи. Це змушує чоловіків і жінок, досить незалежних для цього, вирішувати потреби 
людей, тому що вони бачать їх і можуть зробити це, а не тільки тому, що держава не забезпечує когось із нужденних. 

Велику зайнятість жінок роботою в спільнотах можна, звичайно, тлумачити як ще одну форму гноблення. 
На теоретичному рівні соціалістичний фемінізм доводить неадекватність марксистського структурного підходу в 
поясненні гноблення жінок. Використовується традиційний аргумент, що чоловіки отримують матеріальні вигоди 
від неоплачуваної домашньої роботи жінок і зацікавлені в збереженні такого становища. Проголошуючи, що 
«особисте є політичним», феміністки чинять тиск на політичні аспекти особистісних стосунків і вказують на 
необхідність зв'язку вдома, роботи і спільноти. Висвітлюючи важливість особистого досвіду, феміністська теорія 
стверджує, що поки жінки індивідуально відчувають (терплять) пригнічення, вони поділяють загальний інтерес, який 
неминуче впливає на сприйняття їх роботи і проблеми, над якими вони працюють. Однак інші автори зауважують, 
що загальні інтереси не повинні використовуватися для захисту утопічного ідеалу сестринства. Вони стверджують, 
що тендерні відмінності не можуть і не повинні бути мінімізовані, але, навпаки, можуть забезпечити стартову 
позицію для розвитку творчої діяльності щодо змін суспільних відносин. 

Як було відзначено, єдиної теорії роботи в спільнотах не існує, але їх діяльність аналізується з точки зору 
деяких макротеорії (метатеорій). З середини 1970-х років прихильники макротеорії так і не змогли вибудувати 
прийнятні відносини з прихильниками соціалістичних, радикальних і феміністичних теорій, які мали розбіжності з 
прихильниками плюралізму [5]. Це зумовило постійну дискусію між прихильниками різних підходів і 
«проблематичний дискурс» між основними підходами до роботи місцевих громад. 

Зате плюралістичні теорії мали результатом встановлення прийнятних практичних методів управління 
найважливішими проблемами, з якими стикається суспільство. Далі це сприяє підвищенню ефективності соціально-
демократичної ринкової економіки. Обрана форма соціальної інтервенції заснована на технічних прийомах / 
навичках, які можуть бути залучені при критичній оцінці змін в соціальній, політичній та економічній сферах або 
сприяти значних змін у суспільстві. Також плюралістичні теорії роблять акцент на тому, що інституційна, 
колективна і соціальна політика може проводитися за рахунок спільних дій уряду і роботи органів спільнот, кілька 



недооцінюючи вклад добровільної (волонтерської, безкоштовної) армії людей, як правило, жінок, які розвинули 
практику роботи на рівні спільнот і включені в неї. Ці аргументи, пов'язані з реально існуючими способами 
вирішення соціальних проблем добровольцями, знаходять відгук у «совісті суспільства». 

Плюралістичні теорії часто висувають концепцію «самодопомоги» і опори на власні сили, концепцію, що 
обертається до широкої сфері соціально-політичних відносин. Це особливо улюблена концепція прихильників 
індивідуалістичного підходу, як і дотримуються анархічних поглядів. Метою самодопомоги тут, однак, не є 
збільшення можливостей спільноти, а побудова «ресурсів комм'юніті» таким чином, щоб замінити державні служби, 
а не доповнити їх, в дусі анархічного відмови від будь-якого втручання держави [6, c.154]. У той же час цей підхід 
запропонував роботі місцевих громад ряд практичних посібників «як це робити» (how to do it), які прийнятні для 
практиків, які перебувають на різних ідеологічних позиціях і працюють як в державних, так і добровольчих 
організаціях [7, c.176]. Таким чином робота на рівні спільноти має вплив на інші форми практики, включаючи освіту 
і соціальну роботу в цілому. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Потрібна «рекламна», активізує підтримка взаємодопомоги різних спільнот і в Україні. Якщо традиційно 

ресурсами часу володіли непрацюючі жінки, які «сиділи з дітьми» вдома, то сьогодні в Україні величезними 
ресурсами для самоорганізації громад мають пенсіонери. Необхідно лише делікатно направити їх енергію в це русло 
і скарги на соціальну ізоляцію можуть змінитися підйомом громадської роботи з дітьми, з хворими людьми похилого 
віку, взаємодією з житловими та соціальними службами тощо Вже сьогодні є приклади організації різних асоціацій 
взаємодопомоги, кредитних товариств, ветеранів педагогічної праці та ін. 

Соціальні працівники в спільнотах, як правило, мають справу з відносно слабкими / про малозабезпечених 
категоріями населення, що надає особливого значення їх роботі. Знаходяться під впливом ідей соціалізму української 
практики можуть робити спроби створити більш справедливий і рівноправний суспільство, але навряд чи можуть 
досягти широкомасштабних змін. Але так чи інакше обділені групи можуть за допомогою колективних дій 
спробувати поліпшити своє становище. Рефлексивна теорія роботи в співтоваристві аналізує зміни своєї ролі і 
ідеології паралельно з розвитком критичних теорій. Можливості для подальшого теоретичного розвитку лежать 
в областях політології, соціології та соціальної теорії. 
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