
2016

МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 



 

 
 
 
 
Методичні рекомендації з упровадження кейс-менеджменту з внутрішньо 
переміщеними особами в громаді. – ПРООН, Мінсоцполітики, К.- 2016. - с 
 
 
 
 
 
 

Це видання підготовлено за підтримки Програми відновлення та 
налагодження миру ПРООН в Україні. Думки, висновки та рекомендації не 

обовязково відображають погляди ПРООН. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗМІСТ 
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
ПЕРЕДМОВА 
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ 

1.1.  Кейс-менеджмент як підхід до організації роботи з ВПО 

1.2.  Історичні передумови застосування 

1.3.  Основні принципи  

1.4.  Цілі та завдання  

1.5.  Ефективність і переваги застосування у громаді 
1.6.  Цільова група 
 

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ З ВПО 

  

РОЗДІЛ 3. МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-

МЕНЕДЖМЕНТУ 

3.1. Загальний огляд  

3.2. Упровадження та застосування в міській громаді 

3.3. Упровадження та застосування в сільській / селищній громаді 

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ 

4.1. Функціональні обов’язки кейс-менеджера 

4.2. Алгоритм ведення випадку 

4.2.1. Установлення контакту з ВПО та залучення клієнтів 

4.2.2. Збір інформації та визначення потреб ВПО 

4.2.3. Планування роботи 

4.2.4. Реалізація плану та моніторинг роботи  

4.2.5 Аналіз результатів  

4.2.6. Завершення ведення випадку (стосунків) 

4.3. Взаємодія субєктів у роботі з ВПО в громаді 

4.4. Інформаційне забезпечення кейс-менеджменту 

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 



 

 
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 
БО Благодійна організація 

БФ Благодійний фонд 

ВПО Внутрішньо переміщена особа  

КЗ Комунальний заклад 

  

ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй 

ПТСР Посттравматичний стресовий розлад 

СЖО Складні життєві обставини 

ЦСССДМ 

УПСЗН 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Управління праці та соціального захисту населення 

ЦНСП  

ССД  

Центр надання соціальних послуг 

Служба у справах дітей 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕДМОВА  
Ці методичні рекомендації розроблено в рамках Програми налагодження та 

відновлення миру ПРООН в Україні.

У них визначено концептуальні засади кейс-менеджметнту, описано моделі  та 

схеми його застосування в роботі з внутрішньо переміщеними особами в громаді 

(на рівні міст, селищ і сіл), деталізовано етапи реалізації цього підходу та 

повноваження сторін, які залучаються до розв’язання проблем внутрішньо 

переміщених осіб і сімей.

Запропонований інструментарій апробовано на практиці, схвалено експертами з 

питань роботи із ВПО та фахівцями-практиками у цій сфері.

Рекомендується для застосування в роботі у зазначеному напрямі органам влади, 

організаціям, установам і закладам – надавачам послуг, а також фахівцям, які 

працюють з ВПО в громаді.  



 

РОЗДІЛ І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

1.1. КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПІДХІД  
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ВПО 

 
Кейс (випадок) у межах методики, для застосування якої розроблено ці 

Рекомендації, – це проблемна ситуація, що негативно впливає на якість життя 

(погіршує фізичний, психічний, матеріальний стан тощо) особи або сім’ї 

(Клієнта). 
Кейс-менеджмент (ведення випадку) визначається як універсальний, 

скоординований та інтегрований підхід до надання будь-яких комплексних 

соціальних послуг будь-яким їх надавачем з метою забезпечення допомоги 

Клієнту в доступі до ресурсів, необхідних для повноцінного життя в громаді. Він 

дає дає змогу соціальним працівникам та іншим фахівцям однієї чи декількох 

організацій координувати свої зусилля в роботі з конкретним Клієнтом. Кейс-

менеджмент сприяє усуненню проблем, пов’язаних із фрагментарним підходом до 

надання послуг, плинністю кадрів, недостатністю взаємодії між надавачами 

послуг, і може застосовуватись для координування послуг у межах не тільки 

однієї великої організації, але й програм, які реалізуються в громаді.  

Не можна ототожнювати поняття  
«соціальний супровід» і «ведення випадку»  

Соціальний супровід – це комплексна соціальна послуга, а ведення випадку (кейс-

менеджмент) – це універсальний спосіб організації надання будь-яких 

соціальних послуг (соціальної інтеграції, реабілітації, догляду вдома тощо) будь-

якими надавачами соціальних послуг. 

В окремих складних випадках (кейсах), зокрема, за наявності труднощів, 

пов’язаних із вихованням дітей, недбалим ставленням до дітей чи людей похилого 

віку, нарко- чи алкозалежністю тощо, у процесі кейс-менеджменту може 

передбачатись послуга соціального супроводу. 

 
 
 



 

1.2. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
Практика кейс-менеджменту склалась у США в кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. в діяльності благодійних організацій в умовах індустріалізації, урбанізації, 

імміграції та зростання кількості населення. На початку ХХ ст. цей метод став 

одним із найбільш поширених у соціальній сфері й опирався на психодинамічний 

підхід. Із розвитком методології соціальної роботи на початку 60-х років ХХ ст. 

почали активно застосовуватися різні моделі кейс-менеджменту. Нині кейс-

менеджери працюють із особами та групами, що належать до вразливих категорій, 

у таких напрямах, як старіння населення, поведінкове здоров’я (проблеми 

психічного здоров’я, зловживання хімічними речовинами), захист дітей, 

інвалідність, навчання (в т. ч. інклюзивне, навчання впродовж усього життя), 

працевлаштування, медичний догляд (амбулаторний, спеціалізована медична 

допомога, реабілітація, програми страхування), міграція, пошук притулку, 

послуги для ветеранів і військовослужбовців тощо. Кейс-менеджери працюють у 

державному та громадському секторах, у міській та сільській місцевості, надають 

послуги в закладах та організаціях за місцем проживання Клієнтів, контактуючи з 

ними особисто або в телефонному чи електронному режимі. Їхня діяльність може 

може фінансуватись за рахунок організацій, державних коштів, програм 

страхування, грантів, третіх осіб або Клієнтів. Попри те що в деяких країнах 

(наприклад, у США) діють стандарти кейс-менеджменту, розроблені на 

національному рівні, практика його застосування може відрізнятися навіть в 

організаціях, які працюють з одними й тими самими групами Клієнтів за 

однаковими програмами [26]. У кожному окремому випадку кейс-менеджер 

використовує індивідуальний підхід до Клієнта з урахуванням місії, принципів 

діяльності та ресурсів організації, що є надавачем послуг. 

Ефективність кейс-менеджменту підтверджено і в роботі з внутрішньо 

переміщеними особами та сім’ями. У значної кількості ВПО виникають 

проблеми, з якими вони не можуть справитись самостійно. Міжнародний досвід 

свідчить, що розв’язання проблем і задоволення потреб ВПО є предметом 

професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна підтримка ВПО як 

напрям почала розвиватись у світі фактично відразу після Другої світової війни. 



 

Нині вона регулюється таким міжнародним документом як «Переміщені особи», 

ухваленим у 2012 році Міжнародною федерацією соціальних працівників [19]. В 

документі, зокрема, зазначено, що робота з переміщеними особами повинна 

спрямовуватись на формування в них стійкості, подолання залежності від 

гуманітарної допомоги, відновлення трудового потенціалу із залученням 

соціально-культурних і громадських структур, а також особистої та колективної 

спроможності активно сприяти національному та регіональному розвитку. Для 

успішної адаптації до нових умов життя в соціумі одним ВПО достатньо надати 

конкретну послугу за їхнім запитом, інші ж не можуть отримати доступу до 

необхідних послуг чи ресурсів або надані послуги не допомагають у розв’язанні 

їхніх проблем. У таких ситуаціях в роботі з ВПО доцільним і результативним є 

застосовування кейс-менеджменту. 

 

1.3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  
Кейс-менеджмент спрямовується на забезпечення прав і свобод людини і 

базується на таких стрижневих принципах: 

 Гендерна рівність. Забезпечується рівність прав і можливостей жінок та 

чоловіків у доступі до ресурсів, необхідних для участі в житті громади, 

та в отриманні соціальних послуг. Не допускаються будь-які прояви 

дискримінації за ознакою статі. 

 Індивідуальний підхід. Кожен окремий випадок розглядається як 

унікальний, і в роботі з кожним клієнтом застосовуються такі методи, які 

дають змогу найбільшою мірою враховувати особливості ситуації та 

характеру саме цього клієнта. 

 Спрямування послуг на клієнта. Кейс-менеджер залучає клієнта, а якщо 

це можливо, то і людей з його найближчого оточення, на всіх етапах 

роботи, спрямованої на усунення його проблем, враховуючи при 

плануванні роботи його потреби, інтереси, схильності та цілі. Якщо 

клієнтом є сім’я, то до роботи залучаються усі особи, які входять до її 

складу.  



 

 Партнерські стосунки. Відповідальність за результати роботи 

розподіляється однаковою мірою між кейс-менеджером, командою 

фахівців, залучених до розв’язання кейсу, та Клієнтом. 

 Підхід «людина в оточенні». Враховується те, що індивідуальний досвід 

клієнта впливає на його взаємодію з фізичним і соціальним оточенням, і  

цей досвід не може розглядатися окремо від загального контексту. 

Кожна подія в житті клієнта аналізується як така, що може впливати на 

розв’язання проблеми. 

 Фокусування на сильних сторонах клієнта. Робота з кожним 

конкретним випадком проводиться з опорою на сильні сторони клієнта, 

які можуть стосуватися його особистості, досвіду, взаємодії з оточенням. 

 Командна робота. Кейс-менеджер не працює ізольовано. Він взаємодіє з 

різними організаціями та фахівцями, залученими до надання послуг у 

межах конкретного випадку, співпраця яких є комплексною, системною, 

спрямованою на досягнення цілей, визначених  разом із клієнтом та 

кейс-менеджером. 

 

1.4. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 
Основна мета застосування кейс-менеджменту в роботі з ВПО – 

забезпечення їхньої підтримки і допомоги їм у відновленні та розвитку втрачених 

чи послаблених функцій життєдіяльності, соціальної адаптації та інтеграції в 

громаді.  

Завданнями кейс-менеджменту є: 
• активне наснаження та мотивування ВПО до наполегливих дій, 

спрямованих на розв’язання своїх проблем; 

• забезпечення доступу ВПО до ресурсів і послуг, необхідних для їхньої 

життєдіяльності в громаді, надання допомоги в отриманні таких ресурсів і послуг; 

• координування дій і зусиль усіх суб’єктів, залучених до роботи з 

ВПО; 



 

• формування у ВПО досвіду досягнення змін за допомогою активації  

особистих зусиль та ресурсів, розвитку спроможностей та використання 

можливостей застосовувати різні підходи до розв’язання проблем;  

• заохочення ВПО до участі в житті громади, взаємодії з членами 

громади у виконанні різних завдань, налагодження зв’язку ВПО з різними 

соціальними системами для отримання необхідних послуг і ресурсів; 

• формування у ВПО навичок зберігати свою особистісну та фізичну 

цілісність при зміні параметрів навколишнього середовища. 

Наснаження важливих як один із вагомих компонентів кейс-менеджменту 

сприяє активізації здатності Клієнта отримувати більше влади та контролю над 

проблемами, які негативно впливають на його життя. Інструменти кейс-

менеджменту допомагають ВПО не лише у розв’язанні своїх проблем та 

задоволенні потреб, але й в опануванні знань і формуванні навичок для подолання 

викликів, які поставатимуть у подальшому житті. 

 

Індикатори успішної адаптації впо в громаді: 

• Соціальна компетенція: вміння самостійно визначати свої проблеми, 

знаходити шляхи їх розв’язання. 

• Участь у житті громади: здатність брати участь у подіях, які 

відбуваються в громаді, прийнятті рішень щодо планування дій та розвитку 

громади. 

• Економічний добробут: здатність задовольняти особисті матеріальні та 

економічні потреби, а також аналологічні потреби членів своєї сім’ї. 

• Незалежність: здатність самостійно розв’язувати свої проблеми та 

задовольняти свої потреби. 

• Особисте благополуччя та особиста безпека: здатність забезпечувати 

для себе достаток і спокій у нових умовах. 
  

 
 
 
 



 

1.5. ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ В ГРОМАДІ 
Найбільш ефективним методом у роботі з ВПО в громаді є на сьогодні кейс-

менеджмент. Він забезпечує комплексний підхід до організації підтримки та 

надання допомоги ВПО, її системність та поетапність. Ефективність та 

універсальність цього підходу полягає також у можливості його застосування в 

роботі з різними категоріями населення – цільовими групами в громаді. 

Переваги застосування кейс-менеджменту є очевидними і для замовників 

соціальних послуг, і для їх надавачів, і для отримувачів:  

органи місцевого самоврядування як замовники соціальних послуг із 

застосуванням кейс-менеджменту отримують можливість залучити та заощадити 

не тільки бюджетні кошти, але й усі можливі ресурси громади, забезпечити якісні 

послуги для інтеграції ВПО в громаду, зменшити навантаження на державні та 

комунальні служби, налагодити  взаємодію між усіма суб’єктами соціальної 

роботи та знизити соціальну напругу в громаді; 

надавачі соціальних послуг, застосовуючи у практичній діяльності 

інструменти кейс-менеджменту, забезпечують надання послуг згідно з 

виявленими індивідуальними потребами, у комплексі та у співпраці з клієнтом на 

усіх етапах роботи з Клієнтом. Такий підхід повністю відповідає державним 

стандартам соціальних послуг і сприяє забезпеченню їхньої якості. Не 

обмежуючись ресурсом своєї організації, надавач максимально використовує 

потенціал громади, взаємодіє зі структурами / організаціями / закладами усіх 

форм власності та господарювання, налагоджує міжвідомчу співпрацю, 

концентруючи усі можливі ресурси для розв’язання проблем; 

отримувачу соціальних послуг завдяки кейс-менеджменту забезпечується 

індивідуальний підхід до визначення його потреб ( як кожного члена сім’ї окремо, 

так і сім’ї в цілому), аналіз його проблем у комплексі, індивідуальне планування 

(разом із ним) заходів для розв’язання його проблем, постійна підтримка на всіх 

етапах надання послуг, економія часу для отримання необхідної достовірної 

інформації. 

 

 



 

1.6. ЦІЛЬОВА ГРУПА 

Ці методичні рекомендації розроблено для впровадження кейс 

менеджменту в роботі з конкретною цільовою групою – ВПО. Але результати 

його застосування довели, що кейс-менеджмент як підхід до організації 
надання соціальних послуг у громаді  бути можна і потрібно застосовувати в 

роботі не тільки з ВПО, але й з особами, сім’ями, перед якими  можуть такими 

постати такі проблеми:  

• часткова або повна втрата рухової активності; 

• невиліковна хвороба, захворювання, що потребує тривалого лікування, 

психічний розлад; 

• інвалідність; 

• бездомність; 

• безробіття; 

• бідність; 

• ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх 

обов’язків щодо виховання дитини; 

• втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях 

позбавлення волі; 

• дискримінація за ознакою статі; 

• насильство в сім’ї, жорстоке поводження; 

• потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; 

• заподіяння шкоди внаслідок пожежі, катастрофи, бойових дій; 

інше. 

 
 
 
 



 

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
РОБОТИ З ВПО 

Одним із важливих показників відповідальності держави за реагування на 

внутрішнє переміщення є формування відповідної нормативно-правової бази. 

Нормативно-правові акти щодо захисту прав  ВПО, прийняті в Україні протягом 

2014–2016 рр. у цілому відповідають міжнародним і регіональним стандартам, у 

тому числі стандартам Ради Європи, але потребують подальшого розвитку та 

удосконалення в частині розроблення та ухвалення необхідних підзаконних 

нормативно-правових актів для забезпечення реалізації чинного законодавства. 

Нормативно-правові акти, якими повинен керуватися кейс-менеджер у 

роботі з ВПО, зазначені в таблиці 1. 

Таблиця 1  

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють роботу з ВПО 

№ Нормативно-правові акти  

1 Закон України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про 

особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій 

території України»  від 12.08.2014 № 1636-VII  

2 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги»  від 

02.09.2014 № 1668-VII   

3 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII  

4 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» від 

02.03.2015 № 211-VIII   

5 Закон України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» від 

05.03.2015  № 245-VIII 

6 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України  щодо 

посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» від 06.01.2016  № 921-VIII  



 

7 Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 № 254-VIII «Про 

визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 

областей тимчасово окупованими територіями» 

8 Постанова Кабінету Міністрів України  від 01.10. 2014 № 505 «Про 

надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої  території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг» 

9 Постанова Кабінету Міністрів України  від 01.10. 2014 № 509 «Про облік 

осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції» 

10 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 № 531  «Про 

особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» 

11 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10. 2014 № 535 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних 

та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної 

операції» 

12 Постанова Кабінету Міністрів України  від 05.11.2014 № 637 «Про 

здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (назва 

зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

26.08.2015 № 636) 

13 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 595 «Деякі 

питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних 

виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим 

підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» 

14 Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.11.2014 № 655 «Деякі 

питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу» 



 

15 Постанова Кабінету Міністрів України  від 04.06.2015 № 367 «Про 

затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 

України та виїзду з неї» 

16 Постанова Кабінету Міністрів України  від 16.12.2015 № 1094 «Про 

затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, 

соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 

року» 

17 Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.06.2016 № 376 «Деякі 

питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб» 

18 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р 

«Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному 

обсязі свої повноваження» 

19 Наказ Першого заступника керівника антитерористичного центру при 

Службі безпеки України від 12.06.2015 № 415ог «Про затвердження 

Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних 

засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та 

Луганської областей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РОЗДІЛ 3. МОДЕЛІ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

3.1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД  
 

Найбільш поширеними в міжнародній  практиці є такі моделі кейс-

менеджменту, представлені в таблиці 2: універсальна брокерська; інтенсивного 

втручання; зосереджена на сильних сторонах; клінічна.  

Таблиця 2 

Характеристики основних моделей кейс-менеджменту [27] 

Характеристики 

Моделі  
Універсальна 
брокерська 

(Brokerage and 
Generalists Case 

Management) 

Інтенсивного 
втручання  
(Assertive 

Community 
Treatment and 
Intensive Case 
Management) 

Зосереджена 
на сильних 
сторонах 
(Strengths-
Based Case 

Management) 

Клінічна 
(Clinical Case 
Management) 

Фокусування Координування Комплексний 
підхід 

Сильні 
сторони та 
наснаження 

Клієнта 

Кейс- 
менеджер  

у ролі 
терапевта 

Залучення Клієнтів 
кейс-менеджером Ні Так Так Так 

Важливість 
стосунків «Клієнт – 
кейс-менеджер» 

Достатньо 
важливі Важливі Важливі Дуже важливі 

Координування чи 
надання послуг 

Координування, 
незначні 

послуги або їх 
відсутність 

Надання 
послуг 

Надання 
послуг і 

координуванн
я 

Надання 
послуг і 

координування

Відповідальність 
окремих працівників, 
залучених до кейс-
менеджменту, чи 
команди 

Окремі 
працівники Команда Окремі 

працівники 
Окремі 

працівники 

Мультидисциплі- 
нарна команда Ні Так Ні Ні 

Розвиток чи 
стабілізація клієнта 

З перевагою 
стабілізації Розвиток Розвиток З перевагою 

стабілізації 
Патерналізм чи 
наснаження 

З перевагою 
наснаження Патерналізм Наснаження З перевагою 

патерналізму 
Середня кількість 
випадків / 
навантаження кейс-
менеджера 

35 15 15 10 



 

Універсальна брокерська модель кейс-менеджменту передбачає 

координування в наданні послуг клієнту для розв’язання його проблеми. При її 

використанні кейс-менеджер не залучає Клієнтів сам, а працює з тими, що 

звернулися за допомогою. Стосунки між кейс-менеджером і Клієнтом є достатньо 

важливими і передбачають наснаження Клієнта задля забезпечення стабільності 

його дій (функціонування). Відповідальність за результати роботи покладається 

на Клієнта та конкретних фахівців, які надають послуги, а не на команду в цілому. 

У роботі з ВПО така модель може застосовуватись не на початкових, а більш 

пізніх етапах адаптації до життя в громаді. 

Модель, зосереджена на сильних сторонах, передбачає водночас і 

координування, і надання послуг окремими фахівцями, які відповідають за 

результати своєї роботи і не працюють в мультидисциплінарній команді. Як і при 

застосуванні попередньої моделі, передбачається розвиток і наснаження Клієнта, 

але з опорою на його сильні сторони (мотивація, досвід, мережі підтримки тощо). 

При цьому кейс-менеджер самостійно залучає Клієнтів, у зв’язку з чим 

збільшуються часові затрати. Ця модель може використовуватись у роботі з ВПО 

як на початкових, так і на подальших етапах адаптації. 

Модель інтенсивного втручання зосереджена на комплексному підході та 

роботі мультидисциплінарної команди, яка є відповідальною за результати роботи 

з випадком. При цьому передбачається надання послуг Клієнту, а не лише їх 

координування. На відміну від роботи за попередніми попередніх моделями, при 

інтенсивному втручанні Клієнт бере на себе менше відповідальності за результат і 

покладається на роботу мультидисциплінарної команди, яка, у свою чергу, сприяє 

не лише забезпеченню оптимального функціонування, але й розвитку Клієнта. У 

роботі з ВПО таку модель доцільно застосувати на перших етапах, коли необхідно 

провести кризове втручання та задовольнити базові потреби. 

Клінічна модель кейс-менеджменту передбачає перевагу терапевтичних 

заходів у  роботі кейс-менеджера, стосунки з яким є дуже важливими для Клієнта. 

Кейс-менеджер бере на себе відповідальність за досягнення клієнтом позитивних 

змін і сприяє забезпеченню його стабільного функціонування в суспільстві. Кейс-

менеджер може одночасно вести, в середньому, 10 випадків, що значно менше 



 

порівняно з попередніми моделями. Таку модель часто використовують у сфері 

охорони здоров’я, де передбачається використання ресурсів для досягнення трьох 

основних цілей: набуття позитивного досвіду отримання послуг, поліпшення 

загального стану здоров’я населення та зниження вартості медичних послуг. У 

роботі з ВПО цю модель доцільно застосовувати за наявності у залежностей, 

проблем психічного здоров’я тощо. 

Універсальна брокерська модель і модель, зосереджена на сильних 
сторонах, передбачають наснаження клієнтів, зокрема: 

• розвиток умінь та особистісних якостей – вироблення необхідних навичок 

для участі в процесі розв’язання проблем; 

• практичну підтримку – інформування, захист інтересів клієнтів, за потреби 

– надання приміщення, транспорту, забезпечення догляду за дітьми (у час, 

коли клієнт займається розв’язанням своїх проблем); 

• підтримку рівних можливостей – створення умов для людей із особливими 

потребами, пов’язаними, наприклад, із незнанням мови країни, 

інтелектуальною недостатністю, дискримінацією, психічним чи фізичним 

здоров’ям; 

• підтримку в консолідації зусиль – сприяння ініціативам щодо об’єднання 

клієнтів у дієві групи (забезпечення супроводу, навчання); 

• емоційну підтримку – висловлення розуміння, співчуття. 

Наснаження ВПО базується на таких основних принципах: 

• визнання того, що всі люди володіють певними здібностями, вміннями; 

• недопустимість використання негативних «ярликів» стосовно клієнтів;  

• уважне ставлення до точки зору клієнта, має визнання його права 

самостійно вибирати форму та ступінь втручання тих чи інших фахівців у 

його життя з боку фахівців; 

• планування послуг з огляду на соціально-економічний, культурний, 

політичний контекст життя клієнта з урахуванням того, що його проблеми 

можуть бути спричинені бідністю, несприятливими життєвими умовами, 

соціальними обмеженнями;  



 

• урахування в роботі ролі взаємонаснаження в групі (люди, які діють разом, 

стають сильнішими);  

• недопустимість дискримінації за будь-якою ознакою.  

 
Попри певні відмінності, всі моделі кейс-менеджменту передбачають 

застосування професійного комплексного підходу до визначення проблем, 

планування, та реалізації заходів, координування, моніторингу та оцінювання 

результатів роботи, спрямованої задоволення потреб клієнтів.  

 
3.2. УПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У МІСЬКІЙ ГРОМАДІ 

 
Упровадження кейс-менеджменту в роботі з ВПО на рівні міста передбачає 

первинне звернення ВПО (отримувача послуг) до замовника послуг, який у разі 

потреби після вирішення питань щодо призначення соціальної допомоги, 

направляє ВПО до надавача послуг.  

Замовником послуг у міській громаді є виконком міської або районної у 

місті ради. Відділ соціального захисту населення, який є структурним підрозділом 

вищезазначених органів влади займається визначенням потреб різних цільових 

груп населення громади, у тому числі потреб ВПО в соціальних послугах та 

ресурсах, необхідних для задоволення цих потреб. Основними функціями цього 

підрозділу стосовно ВПО є облік таких осіб, видача їм довідок, забезпечення 

призначення та виплати  соціальної допомоги, проведення первинного 

оцінювання їхніх потреб при зверненні; ведення реєстру надавачів соціальних 

послуг у громаді. За результатами оцінювання потреб як відділ соціального 

захисту населення як замовник соціальних послуг направляє ВПО до надавача 

соціальних  послуг. 

Надавачем соціальних послуг у тому числі для ВПО в міській громаді може 

бути будь-який комунальний заклад соціального обслуговування / соціальної 

підтримки / соціального захисту, створений відповідною радою, зокрема: міський 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр надання 

соціальних послуг та ін. Надавачами послуг у громаді можуть бути також будь-які 



 

громадські та інші організації, благодійні фонди, установи, фізичні особи – 

підприємці, внесені замовником послуг до міського реєстру надавачів соціальних 

послуг, які отримали від нього соціальне замовлення. 

Надавач послуг в обов’язковому порядку організовує роботу з ВПО із 

застосуванням підходу кейс-менеджменту / ведення випадку, технологію якого 

описано у розділі 4 цих методичних рекомендацій. Послуги кейс-менеджменту 

надає менеджер з ведення випадку, який може бути штатним або залученим (на 

договірній основі) працівником відповідного надавача послуг. Функції кейс-

менеджера може виконувати будь-який інший фахівець або працівник, якого 

уповноважений на це надавачем послуг. 

Застосування кейс-менеджменту в міській громаді спрямовується на 

розвиток сильних сторін клієнта (ВПО) (його мотивації, досвіду, мережі 

підтримки тощо) шляхом пошуку та максимального залучення наявних ресурсів 

громади. Важливою передумовою забезпечення високої результативності при 

цьому є готовність ВПО співпрацювати з кейс-менеджером над розв’язанням 

своїх проблем. Кейс-менеджер практично не надає соціальних послуг (окрім 

інформування, консультування), він більшою мірою виконує ролі організатора та 

координатора процесу ведення випадку. У разі потреби він перенаправляє ВПО до 

партнерів / інших суб’єктів, що надають послуги ВПО в громаді. Найчастіше 

кейс-менеджер направляє ВПО до центру зайнятості, служби міграції, органів 

освіти, охорони здоров’я, служби у справах дітей, відділу у справах сім’ї та 

молоді, фіскальної служби тощо. Також у разі потреби кейс-менеджер направляє 

ВПО або членів його сім’ї до закладів соціального обслуговування  (центру 

реабілітації, центру матері та дитини, кризового центру, притулку тощо). 

Кейс-менеджер у міській громаді самостійно не залучає до співпраці нових 

клієнтів, а працює з тими, яких направляє відділ соціального захисту населення 

або які звернулись за допомогою самостійно. На етапі завершення ведення 

випадку він проводить моніторинг виконаної роботи та оцінює результати 

ведення випадку.  

Схему застосування кейс менеджменту в міській громаді представлено на 

малюнку 1. 



 

3.3. УПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  
У СІЛЬСЬКІЙ / СЕЛИЩНІЙ ГРОМАДІ 

Застосування кейс-менеджменту в роботі з ВПО на рівні села / селища 

передбачає первинне звернення ВПО (отримувача послуг) за місцем свого 

проживання до сільського / селищного старости, або до фахівця із соціальної 

роботи, соціального працівника, іншої уповноваженої особи, на яку покладено 

функції  з організації та надання соціальних послуг послуг.  

Зазначені фахівці, які  працюють в селах і селищах за принципом 

віддаленості робочого місця, є штатними або залученими (на договірній основі) 

працівниками єдиного центру надання соціальної допомоги / соціальних послуг, 

створеного за рішенням сільської / селищної ради. Надавачами послуг у селі / 

селищі можуть бути також працівники будь-яких громадських організацій та 

фізичні особи – підприємці,  внесені виконкомом сільської / селищної ради до 

реєстру надавачів послуг, які отримали від нього соціальне замовлення. Зазначені 

фахівці можуть бути також штатними або залученими (на договірній основі) 

працівниками виконкому сільської / селищної ради. 

Для виконання своїх функціональних обов’язків, у тому числі щодо 

індивідуальної роботи з ВПО, фахівець має бути забезпечений робочим місцем. У 

сільській місцевості це може бути приміщення (принаймні одна кімната) у будівлі 

сільської ради, клубу, школи, фельдшерсько-акушерського пункту (далі – ФАП), 

доступне для ВПО. У разі обслуговування одним фахівцем декількох населених 

пунктів (сіл / селищ) в кожному з них має бути забезпечене для нього робоче 

місце відповідно до встановленого графіка роботи.   

У роботі з ВПО в сільській / селищній громаді (так само, як у міській ) 

фахівці застосовують підхід кейс менеджменту / ведення випадку, технологію 

якого описано в розділі 4 цих методичних рекомендацій. Метою його 

застосування є  розвиток сильних сторін клієнта (мотивація, досвід, тощо) шляхом 

пошуку та максимального залучення наявних ресурсів громади. ВПО при цьому 

виявляє готовність співпрацювати з фахівцем над розв’язанням своїх проблем. 

Фахівець є і надавачем соціальних послуг, і менеджером з ведення випадку: 

організує та координує процес ведення випадку. Використовуваною моделлю 

передбачається, що фахівець самостійно виявляє та залучає нових клієнтів.  



 

У процесі ведення випадку фахівець взаємодіє зі школою, ФАП, дільничим 

інспектором, сільським / селищним старостою за місцем проживання ВПО . 

 У разі потреби в отриманні певної соціальної допомоги чи спеціалізованих 

соціальних послуг фахівець направляє ВПО до центру надання соціальних послуг.  

Також за потреби  фахівець перенаправляє ВПО до партнерів / інших 

суб’єктів, які надають послуги ВПО в об’єднаній територіальній громаді, 

займаються питаннями зайнятості, міграції, захисту прав дітей тощо. На етапі 

завершення ведення випадку фахівець проводить моніторинг виконаної робити та 

оцінює результати ведення випадку. Схему застосування кейс менеджменту в 

сільській / селищній громаді представлено на малюнку 2. 

 
 



 

 
Малюнок 1. Схема впровадження кейс менеджменту в міській громаді 



 

 
 

Малюнок 2. Схема застосування кейс менеджменту в сільській / селищній громаді 
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РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

4.1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕЙС-МЕНЕДЖЕРА 
Діяльність кейс-менеджерів визначається не тільки моделями кейс-

менеджменту, але й особливостями організацій і програм, в яких вони працюють. 

Спільними для усіх кейс-менеджерів є такі функції: 

• взаємодія з клієнтами та їх залучення до роботи; 

• оцінювання потреб, ситуації, сильних і слабких сторін клієнта; 

• розроблення та реалізація індивідуального плану кейс-менеджменту; 

• взаємодія з організаціями та фахівцями, які надають послуги в громаді; 

• моніторинг надання послуг; 

• оцінювання результатів; 

• завершення роботи з випадком; 

• ведення відповідної документації. 

Опис функціональних обов’язків кейс-менеджера в роботі з ВПО 

представлений у Робочому зошиті (форма 1.7).  

Для виконання професійних обов’язків кейс-менеджеру потрібна певна 

кваліфікація. У деяких країнах для роботи якості на такій посаді необхідно 

отримати відповідну ліцензію або відповідний сертифікат. Кандидати мають 

відповідати таким вимогам: освіта за рівнем бакалавра або магістра соціальної 

роботи, певна кількість годин практичної роботи у сфері кейс-менеджменту, певна 

кількість годин роботи із супервізором [25].  

В Україні кейс-менеджером може бути фахівець із повною вищою освітою 

(управління, менеджмент, адміністрування, соціальна робота, соціальна 

психологія, соціальна педагогіка та інші суміжні напрями), необхідною 

теоретичною і практичною підготовкою з кейс-менеджменту та досвідом роботи із 

визначеною групою клієнтів (наприклад, із ВПО). Навчання з кейс-менеджменту 

можна пройти в процесі здобуття фахової освіти за спеціальністю «соціальна 

робота», або на курсах підвищення кваліфікації.  

Кейс-менеджер повинен володіти теоретико-методологічними знаннями у 

сфері соціальної роботи, зокрема, щодо кейс-менеджменту, методів оцінювання та 
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досліджень, у практичній діяльності керуватись підходами, які базуються на 

доказах. Усі ці знання він може отримати при здобутті вищої освіти у відповідній 

галузі та проходженні практики в соціальних агенціях. Кейс-менеджер повинен 

мати базові знання у таких сферах:  

 поведінка людини та її віковий розвиток (концепції та теорії щодо вікових 

криз і поведінкових змін; когнітивні, психологічні та психосоціальні процеси, що 

відбуваються на різних етапах життя людини); 

 поведінкове здоров’я (сильні сторони особистості, коупінг-стратегії, 

способи відновлення; депресія, тривожність, страх тощо; залежна поведінка та її 

вплив на клієнта; ознаки травми, насильства та експлуатації; посттравматичний 

стресовий розлад; переживання втрати); 

 фізичне здоров’я (психологічні та когнітивні особливості осіб з 

хронічними захворюваннями; психологічні впливи гострих, хронічних і 

термінальних захворювань; психосоціальні впливи фізичної та інтелектуальної 

інвалідності); 

 сімейні стосунки (сімейна система та життєвий цикл сім’ї; сімейні ролі; 

підтримка; співзалежність; насильство); 

 ресурси та системи (програми та системи соціальної підтримки різних 

цільових груп; соціальна політика, законодавство та соціальні гарантії щодо 

конкретних груп клієнтів; система соціальних служб у громаді; судова система; 

служби зайнятості тощо); 

 роль професійної соціальної роботи (завдання, форми та методи соціальної 

роботи в межах кейс-менеджменту та роботи з конкретними групами клієнтів; 

методи дослідження та оцінювання, аналіз професійної літератури та застосування 

теорії на практиці; професійні межі; етичні вимоги, способи розв’язання етичних 

дилем; профілактика професійного вигорання; навички наснаження та фасилітації; 

культурна компетентність). 

Для роботи з ВПО в Україні кейс-менеджеру потрібна обізнаність щодо 

політики Міжнародної федерації соціальних працівників стосовно переміщених 

осіб [19], особливостей надання першої психологічної допомоги [7], основ 
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законодавства з питань ВПО в Україні [8], основних проблемам і потреб цієї 

категорії осіб. 

Разом з тим у зв’язку із комплексністю кейс-менеджменту в процесі роботи 

за цією методикою можуть виникати ситуації, для розв’язання яких у кейс-

менеджера не буде необхідних знань і навичок. Наприклад: кейс-менеджер, який 

працював зі споживачами ін’єкційних наркотиків, зіштовхується із ситуацією 

внутрішнього переміщення; у клієнта з поведінковими порушеннями, випадок 

якого веде кейс-менеджер, діагностували психічне захворювання; ВПО-чоловік 

хоче отримати тимчасовий притулок, а організація, до якої він звертається, надає 

послуги тільки жінкам з дітьми тощо. В таких ситуаціях кейс-менеджер може 

звернутися до свого супервізора, інших кваліфікованих фахівців у цьому напрямі 

роботи, щоб поглибити теоретичні знання з конкретної теми. 

Для ефективного виконання своїх основних функцій кейс-менеджеру 

необхідно проходити регулярну супервізію у сфері практичної діяльності та 

підвищувати кваліфікацію шляхом самоосвіти та / або на курсах підвищення 

кваліфікації. 

У своїй діяльності кейс-менеджери повинні пропагувати й поширювати 

цінності та принципи, визначені в документі «Етика соціальної роботи: визначення 

принципів» (ухваленому Міжнародною федерацією соціальних працівників і 

Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи) [20].  

Відповідно до глобального визначення соціальної роботи, її основна місія 

полягає в тому, щоб сприяти соціальним змінам і розвитку, соціальній 

згуртованості, активізації та звільненню людей. Стрижневими у соціальній роботі є 

принципи забезпечення соціальної справедливості, прав людини, колективної 

відповідальності та поваги до різноманітності. Підкріплена теоріями соціальної 

роботи, соціальними та гуманітарними науками, а також місцевими знаннями, 

соціальна робота залучає людей і структури до розв’язання життєвих проблем і 

підвищення добробуту[21].  

На цьому визначенні базуються етичні принципи кейс-менеджменту, які 

стосуються таких основних аспектів: 
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 Послуги. Кейс-менеджер використовує свої знання та навички для 

підвищення добробуту клієнтів, перед якими постали певні труднощі. Він визначає 

необхідні клієнту послуги відповідно до його цінностей і потреб. У кейс-

менеджера можуть виникати труднощі, пов’язані з необхідністю вибрати найбільш 

ефективні послуги серед широкого спектра схожих чи навіть ідентичних або з 

відсутністю надавачів необхідних послуг у громаді. 

 Соціальна справедливість. Кейс-менеджер сприяє усуненню бідності, 

дискримінації, приниження та інших форм соціальної несправедливості, з якими 

зіштовхуються клієнти. Він надає послуги, враховуючи культурні та мовні 

особливості клієнтів, сприяє на індивідуальному та системному рівнях 

забезпеченню доступу клієнтів до необхідної інформації, послуг і ресурсів, а також 

максимально сприяє участі клієнтів у прийнятті рішень для розв’язання їхніх 

проблем. 

 Людська гідність. Кейс-менеджер поважає право клієнтів на 

самовизначення та зосереджується в процесі роботи на їхніх сильних сторонах, на 

можливостях клієнта самостійно долати труднощі.  

 Важливість людських стосунків. Кейс-менеджер сприяє налаштуванню 

стосунків клієнта з його оточенням, установлює партнерські стосунки з клієнтами, 

залучаючи їх до визначення цілей, вибору послуг, планування заходів та 

оцінювання результатів роботи їх реалізації. 

 Компетентність. Кейс-менеджер працює у межах своєї компетентності, 

постійно вдосконалювати свої знання та навички з питань кейс-менеджменту в 

роботі з ВПО. 

При цьому він є відповідальним за: 

• надання клієнтові необхідної інформації та отримання його поінформованої 

згоди щодо усіх аспектів застосування у роботі з ним методики кейс-

менеджменту;  

• завершення процесу надання послуг, якщо вони більше не потрібні клієнту; 
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• вчасне інформування клієнта про можливе припинення надання послуг 

організацією та перенаправлення його до іншого надавача таких послуг з 

метою забезпечення неперервності їх надання; 

• інформування клієнта про те, що процес кейс-менеджменту не є анонімним, 

тому відомості про нього можуть передаватись іншим фахівцям, залученим 

до процесу. Інформація про дітей без згоди їхніх офіційних представників 

(батьків, опікунів) може надаватись іншим організаціям / фахівцям лише у 

таких випадках: є загроза особистій безпеці, добробуту чи благополуччю 

дитини; є загроза життю та / чи здоров’ю дитини або працівника; немає 

можливості вийти на зв’язок з батьками / офіційними представниками 

дитини, а ситуація потребує кризового втручання. 

Орієнтовний перелік видів робіт, норм часу та навантаження для кейс-менеджерів 

представлено в Робочому зошиті (форма 1.8).  
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4.2 АЛГОРИТМ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ / ВЕДЕННЯ 
ВИПАДКУ 

 
Загальна схема кейс-менеджменту / ведення випадку передбачає шість етапів 

роботи кейс-менеджера та клієнта: встановлення контакту; збір інформації та 

визначення потреб; планування роботи; реалізація плану та моніторинг; перегляд 

та оцінювання результатів роботи; завершення стосунків.  

 

 

 
Малюнок 3. Етапи ведення випадку 
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Кейс-менеджмент як процес може бути і лінійним, і циклічним, що дає змогу 

(якщо у ВПО виникне така потреба) повернутися до будь-якої стадії ведення 

випадку з переглядом рішень, і навіть після завершення стосунків вийти на друге 

коло процесу. 

 

 
Малюнок 4. Схема ведення випадку (кейс-менеджменту) 
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У роботі з ВПО кейс-менеджер керується такими 

 правилами ведення випадку: 

• Забезпечення неперервності й комплексності втручання, послідовності та 
поетапності дій. 

• Проведення на кожному етапі обов’язкових процедур і надання послуг відповідно 
до потреб ВПО та з урахуванням поточної ситуації.  

• Дії та заходи наступного етапу ґрунтуються на результатах попереднього. 

• У разі потреби – повернення до будь-якого етапу з переглядом рішень, або вихід  
на друге коло процесу після завершення стосунків. 

• Постійний обмін інформацією між всіма учасниками процесу ведення випадку. 

• Активна участь ВПО як отримувача послуг у веденні випадку.  

• Ефективне залучення та використання ресурсів і мінімізація витрат. 

• Забезпечення доступності для ВПО послуги кейс-менеджменту: робоче місце, 
графік роботи, режим роботи кейс-менеджера. 

• Тривалість ведення випадку, як правило, становить від 3до 6 місяців, а кількість 
випадків, які може вести один кейс-менеджер, визначається відповідно до 
вибраної моделі кейс-менеджменту, кількості та складності проблем ВПО, 
особливостей організації надання послуг. 
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4. 2. 1. УСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ 
 

Одні ВПО самостійно звертаються в державні та / або громадські організації 

за допомогою, інші намагаються розв’язати свої проблеми самостійно, за 

підтримки родичів чи друзів або взагалі не звертаються за допомогою через 

непоінформованість або невпевненість у тому, що їхні проблеми можна розв’язати.  

Перша зустріч із ВПО (встановлення контакту) може проходити на території 

збройного конфлікту (там, де він відбувся / відбувається), у місці тимчасового 

перебування (вокзали, табори, санаторії, пункти роздачі гуманітарної допомоги, 

лікарні тощо), в організації, до якої особа звернулася.  

Якщо кейс-менеджер контактує з ВПО в місцевості, де відбувся / 

відбувається збройний конфлікт, то варто насамперед подбати безпечність та 

задоволення базових потреб (у воді, їжі, одягу, медикаментах, засобах гігієни 

тощо). При цьому кейс-менеджер повинен володіти навичками надання першої 

психологічної допомоги та знати, як правильно реагувати на гострі стресові реакції 

ВПО. Правила першої психологічної допомоги та реагування на прояви дистресу 

містяться в Робочому зошиті (рекомендації 3.4 та 3.5).  

При першому контакті кейс-менеджера з ВПО в місцях їх тимчасового 

перебування варто також задовольнити їхні інформаційні потреби та у разі 

необхідності перенаправити (провести пере адресацію) до закладів, у яких їм 

нададуть необхідні соціальні послуги та допомогу. Для інформування ВПО можна 

скористатися методичними рекомендаціями щодо інформування населення про 

соціальні послуги[5]. Для роботи з ВПО в місцях їх тимчасового перебування іноді 

організовують тимчасові інформаційно-консультаційні пункти.  

Під час першого контакту з ВПО (якщо це сім’я, то контакт установлюється 

із головою сім’ї / домогосподарства) кейс-менеджер або інший працівник 

організації з’ясовує, якими є їхні базові потреби (безпека, захист, їжа, 

медикаменти, теплий одяг) та які послуги і від яких організацій вони вже 

отримують, а також забезпечує надання необхідних послуг для задоволення 

базових потреб. Важливо, щоб при першому контакті кейс-менеджер, який може 
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вести випадок ВПО, не надавав потенційному клієнту допомогу в її натуральному 

вираженні (продукти, медикаменти, інші матеріали). 

 
При першому контакті з ВПО необхідно: 

 визначити базові потреби, незадоволення яких може загрожувати 
життю та / або здоров’ю людини (безпека, їжа, медична допомога, 
теплий одяг); 

 з’ясувати, які послуги і від яких організацій уже отримують ВПО; 
 забезпечити надання послуг для задоволення базових потреб. 

 

При встановленні контакту потрібно пам’ятати про особливості соціального 

та морального стану ВПО, і те, що вони по-різному можуть переживати стресову 

ситуацію на емоційному, фізичному та когнітивному рівнях  

Факторами стресу можуть бути у ВПО втрата житла, майна, стабільності; 

брак харчів, води тощо; розлука з членами родини; безробіття, неповна зайнятість; 

труднощі з доступом до освітніх установ, закладів охорони здоров’я тощо; 

ненадійне житло; втрата соціального статусу; нове та незнайоме оточення; 

недостатність довіри; страх повторення ситуації; негативне ставлення та 

дискримінація з боку членів громади тощо.  

Кейс-менеджеру та іншим фахівцям, які працюють у місцях тимчасового 

перебування ВПО, потрібно передбачати і те, що люди можуть «ділити 

територію». Наприклад, якщо в групі є вихідці із різних зон конфлікту, то вони 

можуть ворогувати між собою, створювати «коаліції» і дбати про задоволення 

потреб лише членів своєї підгрупи. Зважаючи на можливі реакції ВПО на стресову 

ситуацію, кейс-менеджер повинен знати, яким чином з ними спілкуватися, що 

варто говорити, а що - ні. Практичні поради щодо комунікації з ВПО  містяться у 

Робочому зошиті (практичні поради 2.3).  

Також у ході першої зустрічі кейс-менеджер або інший працівник організації 

може поінформувати ВПО про кейс-менеджмент як метод соціальної роботи та 

його переваги, враховуючи при цьому насамперед такі фактори, як місце 

перебування (стан приміщення, кількість людей у ньому, можливість сидіти, 

наявність води, одноразових стаканів, серветок тощо) та особливості групи ВПО 
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(вік, стать, переживання у зв’язку з утратою, хворобою, пораненням тощо членів 

сім’ї чи людей з найближчого оточення, мова спілкування, наявність особливих 

потреб тощо). Урахування цих та інших чинників допоможе фахівцеві визначитись 

із способом роз’яснення потенційним клієнтам суті кейс-менеджменту, у тому 

числі ролі кейс-менеджера у цьому процесі та його переваг для ВПО і їхніх сімей.  

 
4.2.2. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ ВПО 

Як правило, перш ніж розпочати роботу з випадком, потрібно провести 

первинне та комплексне оцінювання потреб, зміст якого викладено в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Оцінювання потреб ВПО  

Первинне  Комплексне 
Завдання 

• Установлення контакту 
• Отримання основної 

інформації 
• З’ясування базових потреб 
• Визначення ризиків і загроз 

для життя та потреби в негайних 
діях  

• Прийняття рішення про 
необхідність надання окремих 
послуг чи застосування кейс-
менеджменту або про про відмову 
від послуг  

• Узгодження дати першої 
зустрічі для визначення потреб у 
разі прийняття рішення про 
застосування кейс-менеджменту 

• Установлення та підтримка контакту
• Детальне інформування клієнта про 

його права, обов’язки, можливості та умови 
надання допомоги, мотивування до 
взаємодії, подолання опору 

• Визначення потреб, які потрібно 
задовольнити, і проблем, які необхідно 
розв’язати, уточнення відомостей про 
ситуацію  

• Визначення сильних сторін і 
ресурсів ВПО, обговорення можливостей 
взаємодії  

• Формування висновків за 
результатами оцінювання потреб та їх 
погодження з клієнтом 

Тривалість 
1 день Максимум – три тижні 

 
Первинне оцінювання, яке передбачає з’ясування основної інформації про 

ВПО, її базових потреб, ризиків для її життя та здоров’я і визначення необхідності 

застосування кейс-менеджменту, триває від кількох годин до 1 дня. Форма 

первинного оцінювання ВПО міститься в Робочому зошиті (форма 1.1). Таке 

оцінювання може проводитись:  



36 

1) безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції (місце 

проживання, пункт видачі гуманітарної допомоги, місце бойових дій тощо); 

2) у місцях тимчасового перебування ВПО (санаторії, табори, вокзали тощо); 

3) в організаціях, які надають допомогу та послуги ВПО;  

4) у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, 

районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних 

у містах (у разі їх утворення) рад під час звернення ВПО для взяття на облік 

особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району 

проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого 

на лінії зіткнення. 

 
Малюнок 5. Алгоритм проведення первинного оцінювання потреб ВПО 

 
Якщо в результаті первинного оцінювання виявлено загрозу життю чи 

здоров’ю ВПО (членам їхніх сімей, чергу особливо – дітям), потрібно провести 
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допомоги 
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кризове втручання. Якщо ризик відсутній, базові потреби задоволені, але виявлено 

інші потреби, то доцільно обговорити випадок в організації, щоб з’ясувати, 

наскільки доречним є застосування кейс-менеджменту. Якщо таке рішення 

прийнято, то далі проводиться комплексне  оцінювання потреб. У разі 

невідповідності клієнта критеріям належності до ВПО як до цільової групи кейс-

менеджменту чи небажання ВПО отримувати послуги, може прийматись рішення 

про відмову від надання / отримання послуг. Якщо відноситься людина належить 

до ВПО, але організація не може забезпечити для неї повного спектра необхідних 

послуг, працівник організації проводить перенаправлення (переадресацію) ВПО 

або залучає до роботи з ВПО інших надавачів послуг у межах кейс-менеджменту. 

Перенаправлення може проводитись також у зв’язку з гострим психоемоційним 

станом клієнта (неконтрольований / частий плач; надмірна чутливість до звичайних 

подій; проблеми зі сном: не спить /  забагато спить / жаліється на нічні кошмари; 

депресія, тривога; гнів, агресія, злість; психосоматика: недуги, пов’язані зі стресом: 

головні болі, шлункові хвороби тощо; страх / загроза заподіяння шкоди собі або 

людям зі свого оточення / суїцидальні думки; частий переказ травматичної події;  

неконтрольовані вчинки;  недотримання правил особистої гігієни; слухові 

галюцинації: людина чує звуки / голоси, яких немає насправді; ірраціональні 

вірування тощо). 

 
 

 

Критерії для  приняття рішення щодо ведення випадку 
• Звернення ВПО  (за результатами первинного оцінювання) містить 
більше ніж два проблемні запитання і передбачає довгострокову спільну 
роботу за індивідуальним планом 
 
• ВПО задовольнила базові потреби і звернулася за допомогою, для надання 
якої необхідні додаткові ресурси 
 
• ВПО не може самостійно отримати доступ до життєво необхідної 
послуги (лікування, оформлення групи інвалідності, працевлаштування 
тощо) 
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Кейс-менеджментом можуть бути охоплені 10–15 % ВПО, щодо яких було 

проведено первинне оцінювання потреб. Також потрібно пам’ятати про 

добровільність отримання послуг і про те, що клієнт може у будь-який момент 

відмовитися від цього процесу. 

Метою комплексного оцінювання є визначення потреб клієнта, 

взаємозв’язків і взаємовпливу між клієнтом і його оточенням, наявних ресурсів та 

обмежень, можливих способів розв’язання виявлених проблем і професійного 

втручання кейс-менеджера у межах його компетенції.До процесу оцінювання 

потреб кейс-менеджеру потрібно залучити не тільки клієнта, але й близьких йому 

людей. Також важливим є залучення до цього процесу інших фахівців. Форму для 

проведення комплексноого оцінювання ВПО розміщено в Робочому зошиті (форма 

1.2). 

Комплексне оцінювання потреб може проводитися протягом місяця як в 

організації, так і в місцях проживання / перебування ВПО, що не завжди є 

безпечним для кейс-менеджерів та інших фахівців. При цьому клієнт і кейс-

менеджер можуть зустрічатися не щодня, оскільки процес оцінювання потреб 

передбачає отримання інформації про випадок не лише від клієнта, але й з інших 

джерел. Рекомендації для кейс-менеджерів та інших фахівців, які відвідують 

клієнтів у місцях їх проживання / тимчасового перебування, містяться в Робочому 

зошиті (рекомендація 3.2). 

 

Кейс-менеджер при оцінюванні потреб повинен: 
• установити контакт і довірливі стосунки з ВПО; 

• зібрати та проаналізувати інформацію про ВПО; 

• визначити потреби, які необхідно задовольнити, і проблеми, які потрібно 

розв’язати; 

• визначити сильні сторони та ресурси ВПО та організації / програми, яку 

представляє кейс-менеджер. 
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У процесі оцінювання потреб налагоджується та підтримується контакт із 

клієнтом на основі щирості, відкритості та взаємної довіри, що допомагає створити 

атмосферу безпеки та психологічного комфорту для нього. При цьому 

виясняються, зокрема: 

• причини звернення чи перенаправлення клієнта до надавача послуг у межах 

застосування методики ведення випадку; 

• очікування  клієнта від допомоги, за якою він звернувся; 

• загальні відомості про клієнта (прізвище, ім’я, по батькові, вік, сімейний 

стан, стосунки в сім’ї, національність, рідна мова, мова спілкування, 

віросповідання, домашня адреса, адреса тимчасового проживання, члени 

сім’ї, з якими разом проживає, освіта, професія, досвід роботи, зайнятість, 

стан здоров’я (зокрема, наявність інвалідності), дата звернення);  

• конкретні обставини, що хвилюють клієнта (житлові проблеми, у тому 

числі умови проживання; професійні, фінансові, правові ситуація питання; 

фізичний стан, інтереси, захоплення; бажання та можливості працювати над 

розв’язанням проблемної ситуації; інше). 

Для збору інформації можна використовувати: 

• інтерв’ювання (опитування) клієнта, його родичів, людей з найближчого 

оточення; 

• аналіз документів (історія хвороби, записи фахівців, до яких раніше 

звертався клієнт, тощо);  

• спостереження за особливостями поведінки клієнта, умовами проживання 

(відвідування клієнта вдома / у місці тимчасового перебування), за стосунками в 

родині;  

• психодіагностику (різноманітні тестові методики). 

При фіксуванні інформації про випадок потрібно чітко формулювати: 

• хто є клієнтом;  

• у чому полягає проблемність ситуації;  

• хто є учасниками цієї ситуації;  

• що саме хвилює клієнта;  
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• у чому полягають особливості випадку;  

• які ресурси для розв’язання проблеми потрібні та які наявні;  

• яка ще інформація потрібна для ведення випадку.  

Важливим  етапом оцінювання є визначення потреб та формулювання 

проблем клієнта. Під проблемами прийнято розуміти перешкоди, труднощі, 

бар’єри на шляху задоволення людиною спектра її потреб. ВПО мають специфічні 

потреби, зумовлені переміщенням на нову територію (див. табл. 4).  

 Таблиця 4 

Потреби ВПО 
Правовий  захист Особистий захист і безпека 

• реєстрація місця проживання 
(зокрема, людей похилого віку, 
людей з інвалідністю, дітей-сиріт, 
інших найменш захищених категорій 
громадян); 
• відновлення документів; 
• юридичні консультації щодо 
захисту прав; 
• представництво інтересів (щодо 
права на роботу, навчання тощо); 
• індивідуальне представництво 
інтересів; 
• перереєстрація підприємств; 
• отримання соціальних пільг і 
гарантій (пенсії, соціальні виплати, 
виплати у зв’язку з інвалідністю та 
безробіттям тощо)  

• конфіденційність статусу ВПО для 
забезпечення безпеки родичів і 
близьких, які залишаються у зоні 
конфлікту, та збереження особистого 
майна;  
• захист від переслідування самих 
ВПО та членів їхніх сімей; 
• безпечне пересування територією, 
на якій ведуться бойові дії; 
• безпечне від обстрілів 
місцезнаходження; 
• захист від насильства; 
• захист від проявів дискримінації 

 

Медичні Житлові 
• діагностика (особливо в місцях 
компактного проживання); 
• лікування (зокрема, доступ до 
лікування для осіб із хронічними та 
невиліковними захворюваннями, 
забезпечення інсуліном, проведення 
діалізу, АРТ); 
• забезпечення медичними 
препаратами; 
• оздоровлення (дітей, людей 
похилого віку, осіб з інвалідністю) 

• місце тимчасового проживання 
(придатне для проживання в холодну 
пору року та для великих сімей); 
• розміщення на територіях, 
наближених до зони конфлікту, 
оскільки багато ВПО прагнуть 
повернутися якомога швидше до 
своїх домівок 

Освітні Психологічні 
• переведення для продовження • формування та розвиток навичок 
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навчання у ВНЗ; 
• влаштування дітей у школи, дитячі 
садки 

 

уникнення та розв’язання сімейних 
конфліктів і розподілу сімейних 
обов’язків; 
• консультації психолога (робота з 
травмою, трагедією, залежностями); 
• робота психолога з дітьми, 
спрямована на зниження рівня 
страху, агресії, розкиток адаптивної 
поведінки 
 

Матеріальні та економічні Соціальні та інформаційні 
• отримання соціальних виплат і 
пенсій; 
• відшкодування вартості квитків; 
• базовий набір особистих речей 
(одяг, предмети гігієни, постільна 
білизна тощо); 
• пошук роботи, працевлаштування, 
перекваліфікація; 
• відстрочення кредитних платежів  

• формування навичок подолання 
стигмованості (затаврованості) та 
дискримінації; 
• консультування щодо процедури 
реєстрації та переваг отримання 
статусу ВПО; 
• отримання оперативної інформації 
про хід і наслідки бойових дій, місця 
обстрілів, постраждалих; 
• забезпечення зв’язку (телефонного 
іта через інтернет) із родичами та 
близькими, які перебувають у зоні 
конфлікту 

 
 

З’ясовуючи потреби клієнтів, кейс-менеджеру потрібно пам’ятати, що ВПО 

та члени їхніх сімей повинні самостійно якомога активніше визначати свої 

потреби, які мають бути задоволені в процесі кейс-менеджменту.  

Щоб визначити суть проблеми, кейс-менеджер повинен чітко сформулювати 

відповіді на такі запитання:  

що саме є проблемою, у чому вона полягає?  

як працювати з різними баченнями проблеми (якщо вважати клієнтом є не 

окрема особа, а сім’я)?  

чи не бракує інформації для формулювання проблеми?  

коли і як виникла проблема?  

чи можна розв’язати цю проблему взагалі (потенційно)?  
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чи є у ВПО та кейс-менеджерп вирішити повноваження для усунення цієї 

проблеми?  

чи ділиться ця проблема на менші проблеми? якщо так, то яка з них є 

пріоритетною?  

При визначенні проблем та їхньої суті потрібно враховувати те, що ВПО 

можуть не усвідомлювати частини своїх проблем. Завдання кейс-менеджера – 

дійти з ВПО до спільного розуміння наявних у неї проблем. 

При  визначенні потреб і проблем ВПО кейс-менеджеру необхідно виявити  

переваги та обмеження ВПО щодо їх задоволення та розв’язання. Важливими 

ресурсами клієнта є його мотивація до позитивних змін, зацікавленість в усуненні 

проблеми, особисті якості, риси характеру, знання, навички, досвід. Фахівці 

зазначають, що одним із найважливіших ресурсів ВПО є вмотивованість, бажання 

працювати, змінити ситуацію, яка її непокоїть. ВПО може мати також певні 

обмеження (фізичні, психічні, психологічні, вікові, матеріальні, житлові, 

інформаційні, пов’язані з навичками, досвідом, мотивацією, перебуванням у 

закладі закритого типу чи довготривалого перебування), які ускладнюють процес 

задоволення потреб і розв’язання проблем. Приклад аналізу потреби ВПО, 

пов’язаних з нею проблем і ресурсів для її задоволення наведено в таблиці 5.   

Таблиця 5 

Приклад аналізу потреби ВПО,  пов’язаних з нею проблем і ресурсів для 
її задоволення  

Потреба: отримання стабільних фінансових надходжень (працевлаштування) 
 
Проблеми • необізнаність з особливостями місцевого ринку праці; 

• незнання мови; 
• трудові навички не відповідають можливостям 
працевлаштування на новому місці; 
• втрата трудової книжки і документів про освіту; 
• відсутність (втрата) документів, які підтверджують інвалідність; 
• неможливість залишити дітей самих надовго; 
• відсутність соціальних зв’язків (для отримання рекомендацій) 

Ресурси наявні у клієнта необхідні клієнту наявні в організації 
 

• освіта; • інформація про • інформація про 
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• трудовий 
досвід і стаж 
роботи; 
• мотивація 
(бажання 
знайти 
роботу) 

місцевий ринок 
праці; 
• курси вивчення 
мови; 
• курси 
перекваліфікації; 
• поновлені 
документи (на запит 
кейс-менеджера); 
• денний догляд за 
дитиною; 
• контакти з 
роботодавцями 

місцевий ринок праці; 
• налагоджені 
контакти з 
роботодавцями; 
• досвід роботи з 
працевлаштування 
ВПО; 
• партнерські зв’язки 
з центром зайнятості, 
центром денного 
перебування дітей, 
центром соціального 
захисту населення 

 

Зміни в житті ВПО вимагатимуть внесення змін у форми оцінювання потреб. 
Регулярність оновлення інформації визначається індивідуально в кожному 
окремому випадку. 

Фахівці із соціальної роботи та соціальні працівники часто зіштовхуються з 

труднощами, пов’язаними із внутрішнім станом ВПО, а саме з переживанням цими 

особами стресу. Інколи фахівці дають ВПО номери своїх особистих телефонів, 

виконують за них завдання самі, що негативно впливає на результати кейс-

менеджменту. Кейс-менеджер повинен працювати в межах своїх повноважень, 

дотримуючись етичних принціпів та правил роботи, які виконують регулятивну 

функцію.  

У ході роботи з ВПО кейс-менеджер веде професійні записи, які можна 

розділити на три типи: 

• документи, які готуються заздалегідь і регулярно перевіряються (перелік і 

зміст послуг організації, у якій він працює; перелік і зміст послуг інших 

організацій; контакти і графіки роботи фахівців, які надають послуги в інших 

організаціях; бланки); 

• документи, які заповнюються під час зустрічей з ВПО; 

• документи, які заповнюються після спілкування з ВПО. 

Документування процесу кейс-менеджменту проводиться відповідно до 

інструментарію, запропонованого в цих Методичних рекомендаціях. 
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4.2.3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ 
 

Плануванням ведення випадку передбачається спільне з клієнтом 

установлення цілей (мети і завдань), розроблення та погодження плану заходів, 

визначення необхідних послуг та їх надавачів, періодичності зустрічей, укладання 

угоди та підписання поінформованої згоди.  

Під цілями застосування кейс-менеджменту прийнято розуміти те, чого саме 

необхідно досягти в результаті втручання, тобто йдеться про бажаний результат 

взаємодії соціального працівника та клієнта (ВПО). Ціль може бути тривалою, 

пролонгованою (наприклад, захист інтересів клієнта, оволодіння новою роллю, 

розв’язання житлової проблеми, конфліктної ситуації в сім’ї) або 

дискретною,фрагментарною (наприклад, надання інформації, забезпечення 

медикаментами, продуктами харчування, оволодіння навичкою). При визначенні 

цілі важливо звернути увагу на те, що кейс-менеджер і клієнт не можуть одночасно 

працювати над розв’язанням усього спектру проблем, визначених у процесі 

оцінювання потреб. Потрібно вибрати 2-3 з них, які найбільш негативно впливають 

на якість життя клієнта, вимагають якомога швидшого усунення і до розв’язання 

яких клієнт є найбільш вмотивованим. Визначаючи ціль, необхідно з’ясувати, як її 

розуміє клієнт, і сформулювати якомога чіткіше. Формулюючи цілі, уваги треба 

пам’ятати, що вони мають бути конкретними, вимірюваними, прийнятними для 

клієнта, реалістичними та визначеними в часі. 

Після визначення конкретної цілі (конкретних цілей) кейс-менеджер і клієнт 

разом розробляють та узгоджують індивідуальний план роботи,  у якому потрібно  

чітко структурувати  послідовність виконання певних дій  (кроків) для розв’язання 

проблеми, з якою звернувся клієнт. Такий документ може мати різні назви: план 

надання соціальних послуг, план дій / реабілітації, план соціального супроводу, 

план втручання, план догляду тощо.  

В індивідуальному плані, який складається для розв’язання проблем і 

задоволення потреб ВПО, зазначаються цілі, заходи, ресурси (наявні та необхідні), 

терміни виконання та виконавці конкретних заходів (у тому числі кейс-менеджер, 
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залучені фахівці, клієнт. особи з його найближчого оточення). Бажано, щоб заходи 

були сформульовані у плані як перелік послідовних дій (кроків), зрозумілих для 

клієнта. Це спритиме подоланню його невпевненості у можливостях досягнення 

цілей. Приклад структури індивідуального плану міститься в Робочому зошиті 

(форма 1.3). 

        Залежно від конкретного випадку індивідуальний план для ВПО може 

охоплювати такі напрями:  

 забезпечення тимчасовим житлом; 

 розвиток життєвих навичок (батьківства, ведення здорового способу 

життя, розв’язання конфліктних ситуацій, пошуку роботи, планування й 

дотримання прийнятного режиму дня, управління стресовими ситуаціями тощо); 

 забезпечення догляду (за літніми особами, дітьми, людьми з особливими 

потребами);  

 індивідуальне консультування з використанням різних підходів, зокрема 

когнітивно-поведінкового та орієнтованого на виконання завдань; 

 сімейне консультування, сімейні наради; 

 форми групової роботи (групове консультування, терапевтичні групи, 

тренінгові групи, групи самодопомоги); 

 послуги з догляду та підтримки; 

 медіація та розв’язання конфліктів; 

 кризове втручання; 

 адвокація (представництво інтересів клієнтів); 

 допомога у продовженні навчання;  

 інформування про ресурси (фінансові, правові, медичні тощо) та їх 

пошук; 

 забезпечення життєво необхідними засобами; 

 планування та забезпечення отримання послуг у перехідний період після 

завершення кейс-менеджменту.  
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 Потреби та проблеми ВПО можуть стосуватись різних сфер її життя. 

Можливий спектр заходів, яких необхідно вжити для задоволення потреб 

ВПО, наведено на малюнку 6.  
 

 
Малюнок 6. Приклад спектра заходів, яких необхідно вжити для задоволення 

потреб ВПО  
 

           Кейс-менеджер повинен переконатись, що форма, структура та зміст 

індивідуального плану зрозумілі клієнту і він буде не стороннім спостерігачем 

реалізації цього плану, а братиме активну участь у розв’язанні своїх проблем, 

формуванні та розвитку розвивав необхідних йому життєвих навичок.  

При складанні індивідуального плану враховується фінансове становище 

клієнта, місце проживання, його фізичний і психічний стан, практичні навички 

самостійного життя, професійна зайнятість. Якщо при цьому виявляються 

проблеми чи потреби, не визначені раніше, то кейс-менеджер і клієнт повертаються 

на етап оцінювання потреб. 

КЛІЄНТ

Надання інформації 

Реєстрація в центрі
зайнятості 

Влаштування 
дитини до денного 
дитячого центру 

Психологічна 
допомога 

(робота з горем) 

Консультація з питань  
хімічної залежності 

Кваліфікована медична допомога 
(медичне обстеження дитини, 

диспансерний облік) 

З’ясування підстав для  
отримання соціальних 

виплат і забезпечення цих 
виплат 

Влаштування дитини 
в дошкільний заклад 

Працевлаштування

Розв’язання житлового 
питання (оренда житла, 

проживання в гуртожитку) 
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Також при складанні індивідуального плану потрібно враховувати 

доступність послуг у межах організації / програми, в якій працює кейс-менеджер. У 

разі визначення надавачі вами, необхідних клієнту, фахівців інших організацій 

доцільно необхідно у плані передбачити час, місце та оптимальну кількість 

зустрічей з такими фахівцями.  

На основі плану роботи з клієнтом та організацією, яка надає послуги, 

укладається договір (контракт, угода) у двох примірниках (один дається клієнту, 

другий залишається в організації, яка надає послуги). Договір погоджується із 

кейс-менеджером та іншими фахівцями, залученими до роботи з випадком. Усі 

деталі письмової угоди погоджуються з клієнтом. Зразок форми договору про 

надання соціальних послуг подано в Робочому зошиті (форма 1.4). 

Крім вищезазначеного, кейс-менеджер повинен отримати від клієнта 

поінформовану добровільну згоду на збір, зберігання та надання інформації про 

нього іншим фахівцям, залученим до кейс-менеджменту. 

 
 

4.2.4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ТА МОНІТОРИНГ РОБОТИ 
Виконанням індивідуального плану передбачено:  
 

 самостійні дії клієнта; 

 періодичне представництво інтересів клієнта кейс-менеджером; 

 робочі зустрічі (клієнта з кейс-менеджером, клієнта з іншими залученими 

до ведення випадку фахівцями); 

 моніторинг виконання індивідуального плану (за необхідності – його 

перегляд і корекція). 

 Для ефектиного надання послуг із правового захисту ВПО кейс-менеджеру 

потрібно досконально  знати нормативно-правові акти щодо роботи з ВПО. 

Рекомендації стосовно того, що потрібно знати кейс-менеджеру у сфері 

законодавства, містяться у Робочому зошиті (пам’ятка  3.1). 

Кейс-менеджери або інші працівники організації, в якій в якій він працює, 

можуть представляти інтереси ВПО в правоохоронних, судових та інших 
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державних органах (захищати їхні права з метою забезпечення їм доступу до 

послуг установ, на які вони мають право, але не в змозі отримати). Якщо 

представництвом своїх інтересів ВПО займається самостійно (самопредставництво 

інтересів), кейс-менеджер повинен провести відповідну підготовку, роз’яснивши, 

які права має ВПО, як скласти офіційного листа, куди звернутися з конкретним 

запитом, якою є процедура реагування на запит і оскарження тощо. 

Для ефективного планування заходів та успішної реалізації індивідуального 

плану кейс-менеджер повинен володіти достовірною інформацією не лише про 

послуги організації (проекту), в якій (якому) він працює, але й щодо послуг інших 

організацій (проектів), доступних у громаді. Загальний опис програм соціальної 

роботи в ситуаціях вимушеної міграції міститься в Робочому зошиті (рекомендація 

2.6). 

У процесі виконання індивідуального плану проводиться регулярний 

моніторинг, дані якого можуть використовуватись проведення при повторному 

оцінюванні потреб та після завершення роботи. 

Для моніторингу як методу дослідження (в тому числі у роботі з ВПО) 

характерним є регулярне використання одного і того самого інструментарію з 

метою отримання відповідей на такі запитання: 

• які послуги отримав клієнт?  

• які професійні записи ведуться?  

• чи відповідають плану допомоги вжиті заходи?  

• які проблеми виникли в ході реалізації плану?  

• яких заходів для усунення цих проблем було вжито?  

У веденні випадку пропонується використовувати такі інструменти 

моніторингу: регулярні звіти за певний період (щомісячні, щоквартальні); 

контрольні відвідування клієнтів; оцінкові форми, заповнені клієнтами; 

щоденникові записи соціальних працівників; матеріали інтервізійних / 

супервізійних зустрічей фахівців. Періодичний перегляд плану (із внесенням до 

нього необхідних змін) є обов’язковим.  
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4.2.5. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  
Періодично та після завершення роботи проводиться оцінювання процесу та 

результатів втручання. Оцінювання процесу  втручання відбувається найчастіше у 

ході безпосереднього спілкування з ВПО і передбачає насамперед аналіз виконання 

індивідуального плану. За результатами оцінювання процесу втручання 

індивідуальний план заходів може бути переглянутим або скоригованим. 

Підсумкове оцінювання результатів проводиться, як правило, в останній 

місяць роботи з ВПО.  

 Метою цього етапу кейс-менеджменту є аналіз результатів, яким 

передбачено отримання відповідей від клієнта на запитання, що стосуються 

успішності усього процесу надання йому  допомоги: 

• чи вважає він проблему вирішеною, а мету досягнутою?  
• наскільки результати відповідають планові? 
• чи задоволений він результатами роботи? 
• що вважає своїм найбільшим успіхом? 
• у чому полягає практична цінність досягнутого? 
• якими є перспективи застосування набутого досвіду? 
•чи готовий він завершити стосунки з працівниками організації? 
• як відбуватиметься завершення стосунків?  
Кейс-менеджер на етапі оцінювання результатів може проаналізувати свій 

досвід за такими запитаннями:  

• яких знань і навичок йому бракувало?  

• що виходило з-під контролю?  

• як розвязувались етичні дилеми?  

• чи не мали місця факти порушення професійних меж?  

• як позначилися стосунки між ним клієнтом ВПО на якості виконаної 

роботи;  

• наскільки вдавалося координувати дії залучених фахівців? 

Для оцінювання результатів  роботи використовуються весь інструментарій 

кейс-менеджера, у тому числі заповнені клієнтом і самим кейс-менеджером форми 

оцінювання, що містяться в Робочому зошиті (форми 1.5, 1.6), у яких фіксуються 

їхні судження про результати роботи.  
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4.2.6. ЗАВЕРШЕННЯ ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ (СТОСУНКІВ) 
За результатами оцінювання стосунки ВПО з кейс-менеджером можуть 

завершитись, але це не повинно бути для особи несподіваним. І для ВПО, і для 

фахівців, які з нею працювали, завершення стосунків має бути очевидним, 

зрозумілим та етичним. Якщо, незважаючи на зусилля кейс-менеджера, не 

виконано завдання індивідуального плану чи не досягнуто цілей  або виявлено інші 

проблемитаі потреби, випадок переглядається і його ведення продовжується. При 

цьому складається новий індивідуальний план.  

Після закриття випадку кейс-менеджер обов’язково інформує ВПО про 

можливість її подальшої соціальної підтримки. З метою оцінювання ситуації після 

завершення ведення випадку кейс-менеджер контактує з ВПО в узгодженому з нею 

порядку.  

За результатами кінцевого оцінювання ведення випадку ВПО може бути 

запропоновано соціальний супровід у ЦСССДМ. 
 

4.3. ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ У РОБОТІ З ВПО В ГРОМАДІ 
Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» визначено перелік і повноваження  центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб.  

До визначеного цим Законом суб’єктів на центральному та місцевому рівнях 

належать: 

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (проводить ідентифікацію ВПО; забезпечує оформлення, видачу, обмін, 

продовження строку дії документів, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України, за місцем фактичного перебування ВПО); 

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров’я (забезпечує організацію надання медичної допомоги та 

медичного обслуговування, проведення комплексу заходів щодо санітарно-
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епідеміологічної безпеки населення та карантинних заходів за місцем фактичного 

перебування ВПО); 

• центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується на 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості 

населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, 

соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та 

дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, захисту прав депортованих за 

національною ознакою осіб, які повернулися в Україну (відповідає за забезпечення 

формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, забезпечує 

надання ВПО  гуманітарної допомоги, розробляє державні програми підтримки 

та розв’язання соціально-побутових питань ВПО, забезпечує інформування ВПО 

про можливості працевлаштування у відповідних населених пунктах, сприяє 

працевлаштуванню ВПО, які отримали статус безробітного, організовує 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації таких осіб); 

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

усиновлення та захисту прав дітей (проводить координацію та методологічне 

забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо соціального захисту внутрішньо переміщених дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечує 

дотримання вимог законодавства при встановленні опіки чи піклування над 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх 

усиновленні, застосуванні інших передбачених законодавством форм влаштування 

дітей, проводить роботу із соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей з 

дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомних сімей і дитячих 

будинків сімейного типу); 

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах 

освіти і науки (створює умови для влаштування дітей із числа ВПО в дошкільні 

заклади, для здобуття ВПО повної загальної середньої, професійно-технічної та 

вищої освіти, сприяє доступу ВПО до отримання послуг в інших освітніх 

закладах);    
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• центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується на 

формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту  

(забезпечує відповідно до законодавства проведення заходів з мінімізації та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, евакуації населення, надання екстреної 

медичної допомоги в зоні надзвичайної ситуації). 

Взаємодія центральних органів виконавчої влади  

у сфері забезпечення прав ВПО 

Центральні органи виконавчої влади на виконання Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» проводять обмін 

інформацією на безоплатній основі у порядку, що визначається Кабінетом 

Міністрів України, а також взаємодіють із громадськими об’єднаннями, 

волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними 

особами з питань забезпечення прав і свобод ВПО. 

 

Повноваженнями місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування передбачено створення умов для влаштування ВПО на новому 

місці проживання. До цих повноважень, зокрема, належать: 

• надання безоплатної первинної правової допомоги з питань взяття на облік;  

• взяття на облік;  

• надання інформації про можливі місця та умови тимчасового проживання / 

перебування; 

• надання у разі необхідності медико-психологічної допомоги; 

• забезпечення безоплатного харчування відповідно до законодавства на період 

до отримання статусу безробітних або до працевлаштування, але не більше 

ніж на один місяць; 

• надання у тимчасове користування житлового приміщення або соціального 

житла, придатного для проживання, за умови оплати ВПО вартості 

житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства; 
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• внесення відомостей про ВПО до Єдиної інформаційної бази даних; 

• сприяння в реалізації права на земельну ділянку із земель державної власності 

відповідно до законодавства за місцем фактичного перебування; 

• надання допомоги (за клопотанням ВПО) в переміщенні рухомого майна під 

час залишення місця проживання та при поверненні до залишеного місця 

проживання; 

• влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

державної форми власності; 

• сприяння отриманню гуманітарної та благодійної допомоги; 

• виявлення сімей (із числа ВПО) зі складними життєвими обставинами, 

надання їм соціальних послуг та проведення передбачених законодавством 

заходів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю дітей, втрати дітьми 

батьківського піклування;  

• забезпечення соціального захисту дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, сімей, у яких виховуються такі 

діти, соціального супроводження таких сімей і дітей; 

• виконання у повному обсязі функцій органу опіки та піклування стосовно ВПО, 

зареєстрованих на території дії його повноважень;  

• прийняття рішень про забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених прийомних сімей, сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи 

піклуванн, дитячих будинків сімейного типу; 

• влаштування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю до інтернатних 

установ і заклади за місцем їх фактичного перебування; 

• забезпечення права на безоплатний проїзд залізничним, автомобільним 

транспортом до залишеного місця проживання у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

 



54 

Вагому роль у наданні послуг ВПО та їхнім сім’ям відіграють благодійні 

фонди, громадські, релігійні організації та міжнародні організації. 

 

Важливою умовою ефективної допомоги є координація зусиль державних і 

громадських організацій, об’єднання їхніх ресурсів і підходів у роботі з ВПО. 

Громадські організації є більш мобільними та гнучкими і достатньо швидко 

реагують на нововиявлені потреби. Водночас допомога державних організацій дає 

змогу ефективно розв’язувати юридичні та соціальні питання, забезпечуючи право 

ВПО на державні соціальні стандарти і гарантії.  

 Взаємодією суб’єктів, залучених до роботи з ВПО, зокрема, передбачено, що 

замовник соціальних послуг у громаді (у тому числі через соціальне замовлення) 

визначає надавача соціальних послуг, який організовуватиме та вестиме роботу з 

ВПО, а надавач послуг організовує і веде роботу з ВПО за технологією кейс-

менеджменту. 

 Працівник, уповноважений  надавачем послуг: 

• виконує функції кейс менеджера з ведення випадку (зокрема, з оцінювання 

потреб ВПО, планування, реалізації індивідуального плану, моніторингу та 

оцінювання ведення випадку); 

• за потребою проводить переадресацію / направлення  ВПО до інших суб’єктів, які 

взаємодіють у роботі з ВПО в громаді, а також забезпечує координацію їх роботи;  

• забезпечує представництво  інтересів ВПО в державних і недержавних 

організаціях, закладах, установах;  

• проводить інформування, роз’яснення правил, процедур, інструкцій, за 

необхідності допомагає в заповненні документів, потрібних для отримання пільг, 

послуг, певних видів допомоги;  

• надає вичерпну інформацію про організації, установи, заклади та служби, до 

повноважень яких належить розв’язання питань, що виникають у ВПО; 

• встановлює контакти з відповідними організаціями (подає короткий  опис 

проблеми ВПО, домовляється про зустріч) та інформує ВПО про результати 
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домовленостей (надає інформацію про місцезнаходження організації, як краще 

добратись до неї, про контактну особу, дату, час, та місце зустрічі тощо 

• за необхідності забезпечує або проводить супровід ВПО до відповідної 

організації;  

• фіксує результати роботи кожного окремого суб’єкта, залученого до ведення 

випадку, в індивідуальному плані;  

• отримання відповідну  інформацію від ВПО. 

Усі суб’єкти, залучені до роботи з ВПО в громаді, повинні належним чином 

виконувати свої  функції та завдання в межах повноважень, визначених 

законодавством (мережу таких суб’єктів зображено на мал. 7; перелік залучених до 

кейс-менеджменту сторін та їх повноваження подано в табл. 7).  

 

Партнерами уповноваженого надавачем послуг працівника / кейс-менеджера  як 

керуючого випадком є школи, відомства та установи, поліція,  молодіжні центри 

та об’єднання, заклади соціального обслуговування, міські, районні ради, релігійні 

громади. Кейс-менеджер володіє інформацією про те, за якими напрямами і з якими 

категоріями ВПО у громаді вони  працюють, з яких питань  надають допомогу. 
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Малюнок 7.  Схема мережі служб, залучених до кейс-менеджменту 
 
 

Таблиця 7 
 

Повноваження та функції суб’єктів, залучених до кейс-менеджменту  
 

Органи влади, заклади, 
установи, організації Повноваження та функції 

Управління соціального 
захисту населення 

 Видача довідки про взяття на облік ВПО  

 Внесення до Єдиної інформаційної бази даних 
про ВПО (у тому числі про місце її фактичного 
перебування), відомостей про взяття їх на облік 

 Призначення та проведення виплат різних видів 
соціальної допомоги 

Заклади 
освіти 

 

ЦСССДМ 

УПСЗН, 
тер. 

центри 

Фіскальна
cлужба 

Заклади 
соцобслу- 
говування

Органи 
міграції 

Служба 
пробації 

НГО, 
Червоний 
хрест, БФ,
волонтери

Відділи 
 у справах 

сім’ї та 
молоді

Центри 
правової 
допомоги

Органи 
влади 

ССД 

Центри 
зайнятості 

Пенсійний
фонд 

України 

Заклади 
охорони 
здоров’я

ВПО, 
кейс- 

менеджер
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Центри зайнятості  Перереєстрація безробітних, що числились на 
обліку, яких було зареєстровано як ВПО 

 Надання консультацій з питань зайнятості 

 Сприяння працевлаштуванню 

 Організація підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

Територіальні підрозділи 
державної міграційної 
служби 

 Реєстрація місця перебування ВПО 

 Сприяння возз’єднанню сімей шляхом надання 
ВПО інформації про місце фактичного 
перебування членів її сім’ї 

 Забезпечення оформлення, видачі, заміни, 
продовження строку дії документів, що 
посвідчують особу та підтверджують 
громадянство України, за місцем фактичного 
перебування ВПО 

Установи та заклади 
охорони здоров’я 

 Забезпечення організації надання медичної 
допомоги та медичного обслуговування 

 Проведення  комплексних заходів щодо 
санітарно-епідеміологічної безпеки населення 
та карантинних заходів за місцем фактичного 
перебування ВПО 

 Забезпечення лікарськими засобами у випадках 
та порядку, визначених законодавством 

 Надання необхідної медичної допомоги у 
державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я 

Установи та заклади 
освіти 

 Переведення на навчання у відповідні ВНЗ на 
місцем перебування / проживання 

 
 Влаштування  дітей у школи, дитячі садки 

 Створеня умов для здобуття освіти  

Державна служба  
України із надзвичайних 
ситуацій 

 Проведення заходів з мінімізації та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, евакуації 

 Надання екстреної медичної та першої 
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психологічної допомоги 

Управління Пенсійного 
фонду України 

Забезпечення переведення пенсії за місцем 
фактичного проживання / перебування, 
призначення пенсії та перерахунку пенсії 

Ощадбанк Відкриття особових рахунків 

Служби у справах дітей  Забезпечення захисту прав дітей, надання 
допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, а також опікунам, 
піклувальникам, прийомним батькам, батькам-
вихователям, патронатним вихователям 

 Забезпечення влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, до 
сімейних форм виховання дітей, закладів для 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, спеціальних установ і закладів 
соціального захисту для дітей 

Центри соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

 Соціальний супровід сімей з дітьми, які 
опинились  у  складних життєвих обставинах і 
потребують допомоги 

 Надання послуг із соціально-психологічної 
підтримки 

 Створення умов для соціальної адаптації та 
інтеграції за новим місцем проживання / 
перебування в громаді 

Центри первинної 
правової допомоги 

Надання безоплатної первинної правової допомоги 

Територіальні центри 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

Надання соціальних послуг (догляд вдома, догляд 
стаціонарний, денний догляд,соціальна адаптація, 
паліативний / хоспісний догляд; консультування; 
представництво інтересів; соціальна профілактика; 
посередництво, медіація 

Надання соціально-економічних послуг (у формі 
натуральної чи грошової допомоги), транспортних, 
інших соціальних послуг громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю та іншим категоріям населення 
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відповідно до положення про установу / заклад  

Органи Фонду 
соціального страхування 
України 

Забезпечення виплати страхових сум та вартості 
соціальних послуг за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності і від нещасного 
випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, 
безпосередньо за фактичним місцем проживання, 
перебування 

Державна фіскальна 
служба 

Реєстрація ВПО як юридичної особи (за умови її 
входження до складу засновників юридичної особи) 
або як фізичної особи – підприємця за її заявою та за 
спрощеною процедурою (без урахування деяких 
вимог звичайної процедури) за місцем проживання 
особи у відповідному територіальному органі, 
уповноваженому проводитидержавну реєстрацію 
юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, на 
підставі довідки про взяття на облік ВПО 

Територіальні органи 
Міністерства юстиції 

Проведення державної реєстрації актів цивільного 
стану, внесення змін до актових записів цивільного 
стану, їх поновлення та анулювання за місцем 
перебування 

Структурні підрозділи 
органів влади  з питань 
сім’ї та молоді 

Організація оздоровлення та відпочинку дітей 

Центри соціально-
психологічної допомоги 

Надання тимчасового притулку (до 3 місяців) 

Центри матері та дитини Надання тимчасового притулку (до 18 місяців)  

Центри соціально-
психологічної реабілітації 
дитини 

Влаштування дітей на реабілітацію (зі стаціонарним 
перебуванням – до 9 місяців; із денним перебуванням 
–  до 12 місяців) 

Соціальні гуртожитки  Надання соціального житла осі бобам із числа дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 
(віком до 23 років) 

Благодій фонди, НГО, 
міжнародні організації, 

• Надання:  
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волонтери тимчасового притулку (до 3 місяців) 

безоплатної первинної правової допомоги 

послуги соціально-психологічної підтримки, 

гуманітарної допомоги  

• Забезпечення створення умов для соціальної 
адаптації та інтеграції за новим місцем проживання 

 
4.4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ 

Відповідно до законодавства ВПО мають право на своєчасне отримання 

об’єктивної інформації про їхні права, усі відповідні закони нормативно-правові, 

програми, які спрямовано на їх підтримку або безпосередньо їх стосуються. 

Потрібну інформацію ВПО  може отримати: 

• у замовника соціальних послуг (в структурних підрозділах з питань 

соціального захисту населення районної, районної в м. Києві державної 

адміністрації, виконавчих органах місцевих рад); 

• у надавача соціальних послуг; 

• у громадських місцях (оголошення, листівки, плакати тощо);  

• через прямий контакт з родичами, знайомими; 

• під час проведення різноманітних заходів (спортивних, культурних, релігійних 

тощо та інших); 

• через друковані та електронні засоби масової інформації (газети, журнали 

соціальні мережі, веб-сторінки тощо). 

• на очних (безпосередніх) і заочних (у телефонному режимі, в онлайн-форматі, 

у письмовій формі) консультаціях. 

Інформація повинна бути:  

• зрозумілою для людини, незалежно від  її досвіду, знань, рівня освіти, 

мовних навичок, рівня концентрації уваги тощо; 

• доступною незалежно від сенсорних здатностей людини (використання  

різних способів передання інформації: тактильних, візуальних, звукових); 
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• доступною для різних цільових груп. 

При інформуванні потрібно передбачити: 

• достатньо часу для того, щоб людина могла сприйняти інформацію та за 

необхідності записати; 

• безперешкодний доступ до інформації для людей, які користуються 

колісними візками, милицями, мають нестандартні форми тіла (малий або 

надвисокий зріст тощо). 

На інформаційному стенді  в приміщенні, у якому працює  кейс-менеджер, 

доцільно розміститити таку інформацію для ВПО: 

• загальний перелік послуг, які надає організація; 

• інформаційні картки соціальних послуг;  

• зразки заповнення формулярів, заяв тощо; 

• графік роботи організації та кейс-менеджера; 

• контакти, за якими можна отримати інформацію про інші заклади та 

установи, що надають послуги ВПО в громаді: номер кабінету, номер 

телефону, адресу веб-сторінки, на якій розміщено каталог послуг, 

відомості про зручні транспортні маршрути для поїздок до суб’єктів, що 

надають послуги, із відповідними мапами місцевості; 

• перелік нормативно-правових актів щодо роботи з ВПО. 
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