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В центрi уваги дослiдження опиняється методологiя передбачення та її можливiсть 

застосування в практицi соцiальної роботи. Стаття мiстить детальний аналiз найактуальнiших 
визначень поняття «передбачення», а також наведено декiлька особливостей використання 
методик передбачення майбутнього, якi саме зародилися та знаходяться на стадiї становлення та 
розвитку в практицi соцiальної роботи. 

В центре внимания исследования оказывается методология предвидения и ее применение в 
практике социальной работы. Статья содержит подробный анализ актуальных определений 
понятия «предвидение», а также приведены несколько особенностей использования методик 
предсказания будущего, что появились и находятся на стадии становления и развития в практике 
социальной работы. 

The focus of research finds prediction methodology and its applicability in practice of social work. 
Article contains a detailed analysis of the most important definitions of prediction and shows several 
features using methods predicting the future are in the process of formation and development in the 
practice of social work. 

 
Актуальнiсть дослiдження. Методологiя пердбачення в соцiальнiй роботi постiйно 

перебувають у процесi розвитку та вдосконалення. На сьогоднi iснують рiзнi описи змiсту, 
структури, класифiкацiї, оцiнки її компонентiв. Соцiальна робота, як наука все ще перебуває на 
стадiї еволюцiйного формування, тому так важливо, що на сучасному етапi розвитку українського 
суспiльства головною складовою системи передбачення майбутнього є надання соцiальної 
допомоги. Розвиток державної системи соцiальної допомоги передбачає формування моделей, 
пiдходiв, методiв та технологiй соцiальної допомоги, що ґрунтуються на пiдходах та методах 
передбачення. Найактуальнiшi методологiчнi проблеми соцiальної роботи стосуються органiзацiї її 
на такому рiвнi, який забезпечував би максимальну її результативнiсть, а також забезпечив би 
критерiїв її ефективностi з мiнiмальними витратами. 

Мета дослiдження. Сформувати уявлення про методологiю передбачення в соцiальнiй роботi 
та визначити сутнiсть та шляхи її оптимiзацiї. 

Теоретико-методологiчна база дослiдження. Становлення i виникнення методологiї 
передбачення в галузi соцiальної допомоги та професiоналiзацiї галузi звертаються вiтчизнянi 
науковцi та закордоннi фахiвцi. Теоретико-методологiчне пiдґрунтя нашого дослiдження становлять 
сучаснi працi Т.Семiгiної, Ж.Тощенка, I.Величко, Б.Сiвiрiнова, О.Холостової, В.Полтавця, 
А.Капської, М.Лукашевича, Н.Панкратової, М.Згуровського та багатьох iнших. 

Виклад статтi. Соцiальна робота, як професiя зародилася наприкiнцi ХIХ на початку ХХ 
столiття. Стрiмкий рiст урбанiзованих мiст та збiльшення iндустрiально - орiєнтованого суспiльства 
США та Європи призвiв до виникнення в суспiльствi маргiнальних прошаркiв населення. Таким 
чином, в науковiй спiльнотi виникла думка, що суспiльство хворе, i його варто лiкувати не 
традицiйними методами, а спираючись на методику благочиностi та милосердя. Найбiльше в сферi 
благочиностi встигла американка Мерi Рiчмонд, яка в своїй книзi "Дружнiй вiзит до бiднякiв: керiвництво 
для тих, хто працює у благодiйних органiзацiях" [6] описала науково – обґрунтованi методи соцiальної роботи. 
Найбiльш успiшним в теорiї соцiальної роботи був метод iндивiдуальної роботи («case - work»). Саме М.Рiчмонд 
звернула увагу на те, що здiйснювати опосередковану дiю варто не лише на людину, яка потребує допомоги, але й на 
змiну соцiального оточення, що негативно впливає та «заражає» людину бiднiстю та злиднями.  

Також варто вiдмiтити, що саме М.Рiчмонд У 1898 роцi була засновницею першої школи прикладної фiлантропiї в 
США, що зараз називається факультет соцiальної роботи в Колумбiйському унiверситетi. Саме цю дослiдницю можна 
назвати «матiр’ю» соцiальної роботи. 

В Українi також можна видiлити авторiв, котрих можна вважати фундаторами соцiальної роботи. Першу спробу 
систематизувати знання з теорiї та практики соцiальної роботи зробив професор Полтавець Володимир Iванович у своїй 
збiрцi «Соцiальна робота в Українi: першi кроки»[10]. В своїй збiрцi Полтавець В.I. проаналiзував та використав 
закордонний досвiд соцiальної роботи своїх колег iз Великої Британiї, Канади, Словенiї, Нiмеччини, Польщi. Чималий 
внесок в теорiю соцiальної роботи також внесла українська професор Київського нацiонально педагогiчного 
Унiверситету iм. Драгоманова Капська А.Й. Варто також вiдмiтити Лукашевича Миколу Павловича та Миговича Iвана 
Iвановича та їхнiй навчальний посiбник «Теорiя i методи соцiальної роботи» для студентiв соцiальних спецiальностей. 
Автори проаналiзували основнi сучаснi теорiї соцiальної роботи та розкрили сутнiсть адаптивно-розвиваючої теорiї соцiальної роботи. 
Саме вони описали систему методичного забезпечення реалiзацiї теоретичних надбань у практичнiй дiяльностi соцiальних працiвникiв. 



В будь – якiй науковiй та практичнiй дiяльностi iснує сукупнiсть прийомiв та засобiв, за 
допомогою яких проводиться реалiзацiя поставлених перед соцiальною роботою задач. Мова йде 
про сукупнiсть методiв, що складають собою методологiю соцiальної роботи. Методологiя 
соцiальної роботи як наука про методи виникає з появою перших усвiдомлених уявлень про 
найрацiональнiшi способи надання соцiальної допомоги, ефективнiсть яких була пiдтверджена 
практикою їх неодноразового використання. 

Метод - вiд грецького «methodos» — шлях дослiдження, спосiб досягнення будь – якої 
поставленої цiлi, вирiшення конкретної задачi. Метод, за проф. Зайнишевим, виступає, як 
сукупнiсть пiдходiв, прийомiв, операцiй практичного та теоретичного характеру [14, 74]. Проте в 
науковiй лiтературi iснує чимало визначень методiв соцiальної роботи, але найповнiше суть 
соцiальної роботи розкриває таке визначення: “сукупнiсть прийомiв, способiв дiяльностi суб’єктiв 
соцiальної роботи, якi використовують для розв’язання соцiальних проблем клiєнтiв, стимулювання 
розвитку їхнiх власних сил, конструктивної дiяльностi щодо змiни несприятливої життєвої ситуацiї” 
[2, 259–260]. 

Благополуччя суспiльства являє собою благополуччя всiх його членiв. Соцiальнi й психологiчнi 
проблеми, що виникають у процесi людського буття в сучасному складно структурованому 
суспiльствi, не можуть бути вирiшенi тiльки на основi самодопомоги, цi проблеми повиннi 
вирiшувати спецiально пiдготовленi професiонали. 

Соцiальна робота, як практична дiяльнiсть реалiзується через взаємодiю соцiального 
працiвника з iндивiдом або якоюсь спiльнiстю людей, якi називаються клiєнтом або групою клiєнтiв. 
Клiєнт соцiальної роботи - iндивiд, група людей, сiм'я, громада, якi не можуть самостiйно подолати свої 
проблеми, вийти з життєвої кризи, функцiонувати самостiйно i тому потребують допомоги фахових 
соцiальних працiвникiв, є адресатами соцiальної роботи [2, 142]. Таким чином, клiєнтами соцiальних 
працiвникiв можуть бути: окрема людина; родина; група; спiвтовариство людей або органiзацiя. 

Функцiї соцiальної роботи багато в чому пов'язанi з наданням рiзноманiтної соцiальної, 
психологiчної й педагогiчної допомоги в будь-яких обставинах, де вона тiльки може знадобитися. 
Сюди вiдносяться: рiзнi кризовi ситуацiї; корекцiя соцiальних девiацiй; сiмейнi проблеми й багато 
чого iншого. У кожнiй ситуацiї, де потрiбна допомога, соцiального працiвника цiкавить актуальна 
або потенцiйна проблема iндивiда. 

Очевидно, що основнi завдання соцiального працiвника в процесi надання допомоги 
безпосередньо визначаються необхiднiстю органiзувати й структурувати взаємодiю iз клiєнтом 
таким чином, щоб досягти взаємопогоджуваних цiлей i ефективних результатiв соцiальної 
допомоги. Одним iз таких способiв є органiзацiя роботи соцiального працiвника iз клiєнтом для 
вирiшення життєво складних ситуацiй. Тобто ефективною формою роботи з клiєнтом по вирiшенню 
його особистiсних проблем стане консультування, в план якого в першу чергу стане розробка 
прогнозу.  

Ефективнiсть соцiальної роботи – багатопланове явище змiст i технологiя якого багато в чому 
залежить вiд того, з позицiї якої науки i з якою конкретною науково-практичною метою 
розглядається соцiальна робота. Iснує два погляди на ефективнiсть соцiальної роботи. Перший 
пов'язаний з оцiнкою спiввiдношення досягнутих результатiв (ефектiв) i витрат, пов'язаних iз 
забезпеченням цих результатiв. Iнший пiдхiд - оцiнка ефективностi соцiальної роботи. Тут мають 
значення думки, судження, умовиводи, висловлювання про суб'єкта, який проводить оцiнку 
ефективностi соцiальної роботи.  

Таким чином ефективнiсть соцiальної роботи можна розглядати як сукупнiсть упорядкованих, 
органiчно пов'язаних характеристик i процедур, що дозволяють адекватно оцiнити стан соцiальної 
роботи i виявити резерви її розвитку. 

У лiтературi здавна склалося багато понять, що позначають рiзнi вiдтiнки суджень про 
майбутнє: пророцтво, прорiкання, передбачення, й т.д. Серед науковцiв велися палкi суперечки з 
питання права на iснування термiну «передбачення», адже можливiсть дати оцiнку 
передбачувальному дослiдженню дається лише по закiнченнi того часу, на який було розраховане 
дане передбачення.  

Серед дослiдникiв цього питання були такi вченi, як Воронкова В.Г. [8], Бестужев-Лада I.В. [1], 
Панкратова Н.Д. [20] та iн. В соцiальнiй роботi технологiї соцiального прогнозування розглядалися 
у працях таких науковцiв, як Холостова Е.I. [13], Тюпля Л.Т. [11], Т. Семигiна [2], та iншi. 

Виклики та загрози, якi виникають у сучасному суспiльствi, зумовлюють необхiднiсть 
передбачення на об’єктивних засадах хоча б приблизних сценарiїв того, що вiдбудеться. Методи 
передбачення, що застосовуються в соцiальнiй роботi належать до кiлькiсного прогнозування, i 
застосовують їх для приблизного «визначення» майбутньої «поведiнки» деякої змiнної величини 
або системи взаємопов’язаних змiнних величин на заздалегiдь визначеному часовому iнтервалi.  

Методи передбачення – це можливiсть репрезентувати майбутнє, яке не можна iнтерпретувати 
як звичайне продовження минулого, тому що це майбутнє набуватиме принципово iнших форм та 
структур. Термiн застосував ще наприкiнцi 50-х рокiв Гастон Бергер (Gaston Berger) у вiдомому 



журналi «Два свiти», але формування пiдходу до передбачення як окремої, самостiйної проблеми 
вiдбулося лише на початку 90-х рокiв XXст [4]. 

Тема конкретизацiї поняття соцiального передбачення, визначення рiзних його форм i 
розмежування з iншими близькими поняттями досить актуальна, тому що термiн передбачення 
завжди мав безлiч визначень i часто змiшувався з iншими близькими йому поняттями, такими, 
наприклад, як прогнозування, передчуття, пророкування та iн.. 

Якщо ми проведемо дослiдження поняття «соцiальне передбачення» i позначимо основнi 
пiдходи до нього, в тому числi i його спiввiдношення з iншими близькими поняттями, то побачимо, 
що у рiзних авторiв зустрiчаються рiзнi варiанти визначення цього поняття. 

Проаналiзувавши перше визначення I.В.Бестужева-Лади, виявилося, що соцiальне 
передбачення це "визначення явищ природи i суспiльства, що вiдносяться до майбутнього або 
невiдомих в теперiшнiй момент даних, але пiддаються виявленню. Є по сутi iнформацiйним 
(описово - пiзнавальним) аспектом випереджаючого вiдображення як iманентного властивостi 
вищих форм матерiї.» [1,165]. 

Ж.Т. Тощенко вважає, що соцiальне передбачення являє собою просту форму 
«випереджаючого вiдображення дiйсностi», спрямованої на визначення суспiльних явищ, «що 
вiдносяться до майбутнього або невiдомих на теперiшнiй момент даних, але пiддаються 
виявленню» [15, 104]. 

Ще бiльш стримана у визначеннi соцiального передбачення I.А. Величко, констатуючи, що 
знання майбутнього, представлене у виглядi образу, вiзуального, звукового, iнодi - запаху, вiдчуття 
тепла, свiтла i т. п., називається передбаченням [3, 50]. 

Сiвiрiнов Б.С., розкриває у своїй роботi «феномен соцiальної перспективи» в сучаснiй 
соцiологiї, дає новi методологiчнi пiдстави соцiального прогнозу i управлiння, вважаючи її «основою 
соцiального передбачення». Його точка зору збiгається з точкою зору Величко I.А.. Соцiальна 
перспектива, є не просто сума соцiальних об'єктiв, представлених в образах свiдомостi, а загальна 
динамiчна єднiсть об'єктiв i явищ свiту, це «бачення», яке передбачає наявнiсть «наглядача» 
сУб'єкта [9, 237]. 

За визначенням Мiжнародної ради наукових спiлок (ICSU), соцiальне передбачення – це 
iнструмент стратегiчного планування, який все частiше використовується урядами, органiзацiями, 
компанiями, щоб побачити i усвiдомити своє мiсце, свою роль у невизначеному майбутньому [19].  

Соцiальне передбачення за визначенням професора В.Г. Воронкової являє собою процес 
вироблення вiрогiднiсного судження про стан будь- якого явища або процесу в майбутньому. 
Будучи однiєю з форм наукового передбачення в соцiальнiй сферi, економiчнiй або полiтичнiй, 
прогнозування перебуває у взаємозв'язку з: цiлепокладанням, плануванням, програмуванням, 
проектуванням, управлiнням [8, 66-67]. 

Федулова Л.I. пропонує замiнити передбачення словом форсайт. «Форсайт» (Foresight) – 
термiн запропонований британцями, означає «передбачення», або «погляд у майбутнє».[16, 108-
109] Взагалi iснує декiлька визначень «форсайту», зокрема варто вiдзначити визначення Бена 
Мартiна: «Форсайт – систематичнi спроби заглянути в довгострокове майбутнє розвитку науки, 
технологiї, економiки i суспiльства з метою визначити стратегiчнi галузi наукових дослiджень та 
появу базових технологiй , вiд застосування яких можна очiкувати найбiльшi економiчнi та соцiальнi 
вигоди» [18]. 

Європейський Союз пропонує своє визначення: «Форсайт – це процес активного пiзнання 
майбутнього та створення бачення середньострокової i довгострокової перспективи, нацiлений на 
прийняття актуальних рiшень i мобiлiзацiю об’єднаних зусиль.» [17]. 

Таким чином, прослiдкувавши витоки та походження термiну передбачення можна зробити 
висновок, що соцiальне передбачення це передбачення тенденцiй перспектив можливого розвитку 
соцiальних систем, об'єктiв суспiльних явищ, процесiв  

На сьогоднiшнiй день питання передбачення в соцiальнiй роботi набуває ще бiльших 
масштабiв. Необхiдною умовою для визначення шляхiв оптимiзацiї соцiального передбачення в 
соцiальнiй роботi є розгляд iснуючих методiв i видiв прогнозування.  

Передбачення, як дослiдження iз широким охопленням об'єктiв аналiзу, опирається на безлiч 
методiв. В сучасних умовах налiчується бiльше 200 методiв передбачення. [11,240]. Серед безлiчi 
методiв соцiального передбачення варто видiлити три взаємодоповнюючих джерела iнформацiї , 
що дають змогу дiзнатися про майбутнє. 

По-перше, для отримання iнформацiї про соцiальне явище чи стан варто оцiнити перспектив 
розвитку, майбутнього стану передбачуваного явища на основi досвiду, найчастiше за допомогою 
аналогiї з досить добре вiдомими подiбними явищами й процесами.  

По-друге, данi явища повиннi мати умовне продовження в майбутньому (екстраполяцiя) 
тенденцiй, закономiрностi розвитку яких колись i тепер досить добре вiдомi.  

По-третє, модель майбутнього стану того або iншого явища, процесу, побудована згiдно 
очiкуваним або бажаним змiнам ряду умов, перспективи розвитку яких досить добре вiдомi [2, 76]. 



Сучасний рiвень соцiальних дослiджень дозволяє одержати достатньо достовiрне знання про 
майбутнє i вивести соцiальне передбачення iз сфери утопiї у сферу науки. 

Вироблення передбачення досягається завдяки розробцi умовних передбачень двох типiв: 
пошукового та нормативного. Пошукове передбачення здiйснюється на основi визначення 
можливих станiв явища в майбутньому. Мається на увазi умовне продовження в майбутньому 
тенденцiй розвитку дослiджуваного явища, при умовi їх збереження. При цьому необхiдне 
абстрагування вiд можливих змiн, завдяки яким можуть радикально змiнитися подiї в майбутньому. 
Тобто, такий прогноз вiдображає найiмовiрнiшi тенденцiї розвитку дослiджуваних явищ чи процесiв 
в майбутньому, за умови збереження iснуючих тенденцiй. 

Проте, для реалiзацiї соцiального передбачення на практицi недостатньо використання тiльки 
пошукових прогнозiв, адже суспiльство – це динамiчний органiзм, що постiйно змiнюється та 
розвивається. Так як це органiзм, на нього можна впливати за допомогою формування норм, 
iдеалiв, цiнностей. Тому варто видiлити нормативне передбачення, що розширює уявлення про 
дослiдження соцiальних явищ та процесiв. 

Нормативне передбачення здiйснюється завдяки визначенню шляхiв i строкiв досягнення 
можливих станiв явища, прийнятих за мету. Мається на увазi передбачення досягнення бажаних 
станiв на основi заздалегiдь заданих норм, iдеалiв, стимулiв, цiлей. Тобто таке передбачення 
вiдображає можливi шляхи досягнення бажаного [2, 69]. 

Серед видiв i технологiй соцiального передбачення видiляють: прогноз рiвня життя i зайнятостi 
населення, прогноз пенсiйного забезпечення, прогноз економiчної безпеки (бiднiсть, безробiття), 
прогнозУвання екологiчних процесiв та iнше.  

Передбачення є необхiдною складовою частиною вирiшення проблем клiєнта. Але так як 
клiєнти соцiальної роботи вiдрiзняються за своїми характеристиками i особливостями пiдхiд до них 
повинен бути iндивiдуальним. Iснують рiзнi проблемнi ситуацiї, в залежностi вiд цього доцiльно 
видiлити групи прогнозiв в соцiальнiй роботi. Якщо розглядати ситуацiю, яка потребує швидкого 
реагування та прийняття рiшення з боку соцiального працiвника для швидкої i ефективної допомоги 
клiєнту, то доречним в такiй ситуацiї буде застосування термiнового передбачення. Необхiднiсть у 
такому видi прогнозу мають тi групи, життя яких пiдлягає загрозi, i нехтування з прийняттям 
рiшення може занадто ускладнити ситуацiю. Складання термiнового передбачення, який охоплює 
короткий промiжок часу, може вiдбуватися пiд час первинного консультування. На основi прогнозу 
робляться подальшi розрахунки та план дiй.  

Серед проблем клiєнтiв трапляються випадки, коли не можна одразу оцiнити всю ситуацiю i 
зробити подальше точне передбачення, для цього, на нашу думку, доречним стане складання 
поетапного прогнозу. Суть його повинна заключатися у тому, що для подальшої роботи з клiєнтом 
необхiдно визначити всi аспекти i сторони проблеми. Якщо якась сторона не буде врахована, то 
робота стане не ефективною. Для цього при первинному консультуваннi необхiдно провести 
дiагностику, за результатами якої визначаються подальшi дiї та поступовiсть складання прогнозу. 
Тобто з роз’ясненням ситуацiї можна отримати бiльш достовiрне передбачення. Кожного разу, при 
дiагностицi i вивченнi особливостей проблеми клiєнта можна точнiше розробляти передбачення та 
подальший план. Проблема клiєнта має рiзнi кути зору, тому соцiальний працiвник повинен 
впевнитися у розумiннi проблеми, а вже на основi отриманих результатiв складати передбачення. 

Передбачення, як технологiя соцiальної роботи має важливе значення i в менеджментi 
соцiальної роботи, адже за допомогою нього можна проводити дослiдження соцiальної системи з 
метою передбачення ефективностi форм, методiв, пiдходiв, проектування i програмування 
соцiальної роботи з окремим клiєнтом на рiвнi iндивiдуальної роботи, групою, спiльнотою, 
громадою на мезорiвнi, дiяльностi соцiальних служб, органiзацiй i установ на макрорiвнi соцiальної 
роботи.  

Соцiальне передбачення в органiзацiї реалiзується не тiльки на площинi горизонтальних 
вiдносин «соцiальний працiвник – клiєнт», а й мiж вертикальними структурними зв’язками, 
органiзовуючи вiдносини «менеджер соцiальної роботи – соцiальний працiвник». На основi аналiзу 
життєвих труднощiв клiєнтiв та узагальненню отриманих результатiв вiд допомоги, соцiальний 
працiвник передає iнформацiю менеджеру соцiальної роботи для пiдведення пiдсумкiв i 
передбачення подальшої дiяльностi органiзацiї. Отже, соцiальне передбачення є необхiдною 
складовою частиною, як в роботi з вiдповiдним клiєнтом, так i в органiзацiї Управлiння соцiальною 
роботою.  

Таким чином, аналiз проблеми оптимiзацiї соцiального передбачення в соцiальнiй роботi дає 
пiдстави стверджувати, що процес передбачення необхiдний на всiх рiвнях органiзацiї управлiння 
соцiальною роботою. 

Висновки. Пiдсумовуючи вищезазначене варто наголосити на наступному. В сучасному свiтi 
соцiальна робота визнається як професiйний вид дiяльностi, орiєнтований на широкий спектр 
соцiальної допомоги для рiзних верств населення. Про соцiальну допомогу, її поступове 
становлення на громадських та державних засадах, неформалiзованому та формалiзованому 
рiвнях, в неiнституалiзованих та iнституалiзованих формах згадується з давнiх часiв. Проте 



нововведення та вдосконалення соцiальної роботи вiдбуваються кожного дня, що зумовлене 
стрiмким розвитком суспiльства, яке не стоїть на мiсцi, а динамiчно розвивається.  

До iнновацiйних методик, що застосовуються в соцiальнiй роботi вiдноситься методологiя 
передбачення, що успiшно використовується на практицi в соцiальнiй роботi не лише в площинi 
вiдносить «соцiальний працiвник - клiєнт», але i формує новий напрямок, який отримав назву 
«менеджер соцiальної роботи – соцiальний працiвник».  

Все це потребує вiдповiдної квалiфiкованої допомоги, вимагає вищого рiвня знань, вмiнь, 
спецiальних методiв i технологiй, якими повинен володiти соцiальний працiвник як представник 
сучасної професiї. Сучасний соцiальний працiвник має справу з все бiльш складними моральними 
та психологiчними проблемами, якi йому належить вирiшувати за допомогою методологiї 
передбачення. Отже, важливим є усвiдомлення, що в сучасному соцiальному просторi 
наповненому проблемами рiзних верств населення роль фахiвця з соцiальної роботи є важливою. 

Таким чином, розглянувши та проаналiзувавши усi основнi поняття можна зробити висновок, 
що методологiя передбачення являє собою дiйсно ефективну складову в практицi та органiзацiї 
соцiальної роботи. 
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