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АНОТАЦІЯ 

 

Ярмолинська І. В. Механізми державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.02 “Механізми державного 

управління”. – Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, Хмельницький, 2019. 

 

Дисертаційна робота є першим комплексним дослідженням механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, у якому виявлено проблеми щодо організації та здійснення 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, для їх подальшого розв’язання шляхом удосконалення механізмів у 

цій сфері, а також розроблення науково-практичних рекомендацій щодо 

підвищення якості надання послуг (соціальних, освітніх, виховних, 

юридичних, медичних, реабілітаційних) у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей.  

Теоретично обґрунтовано інтегрований управлінський підхід у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей, який базується на засадах холізму 

і синергії щодо розроблення та застосування механізму координації та 

взаємодії між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, до 

компетенції яких віднесено функції, пов’язані із управлінням закладами, у 

яких здійснюється інституційний догляд та виховання дітей в умовах 

загострення воєнно-політичної ситуації, погіршення економічного стану 

країни, зниження життєвого рівня, добробуту населення та зростання 

соціальної напруженості у суспільстві. 
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Визначено структурно-функціональний зміст механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, 

який полягає в ієрархічно-структурному та функціональному впорядкуванні 

методів, засобів, інструментів, важелів впливу, комплексних організаційних, 

правових, економічних, соціальних, мотиваційних та інших заходів, за 

допомогою яких уповноважені органи державної влади та місцевого 

самоврядування відповідно до їх функціональних рівнів послідовно 

розв’язують проблеми управління соціальними процесами щодо організації 

та здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку, з метою забезпечення надання 

якісних соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних, 

реабілітаційних послуг. 

Удосконалено систему принципів щодо реалізації державної політики у 

сфері охорони дитинства (безпека і благополуччя дитини є пріоритетом 

державної політики; сім’я є найкращим середовищем для виховання та 

розвитку дитини; збереження сім’ї для дитини є головною умовою 

забезпечення найкращих інтересів дитини та її благополуччя; державою 

заохочується та підтримується відповідальне батьківство; реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей проводиться з 

урахуванням потреб, думки та інтересів кожної дитини; залучення дітей до 

прийняття рішень, що стосуються їх життя та майбутнього), зокрема цю 

систему доповнено такими принципами: відкритості й послідовності 

політики у сфері соціального захисту дітей, які виховуються в закладах 

інституційного догляду та виховання: дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку; інтегрованого підходу органів 

державної влади та місцевого самоврядування до проведення державної 
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політики у сфері ІДтаВД; компетентності кадрів у сфері ІДтаВД; 

забезпечення захисту особистих і майнових прав дітей, які потребують опіки 

держави; забезпечення прав на освіту для дітей з особливими освітніми 

потребами шляхом запровадження інклюзивної форми навчання; формування 

ціннісно-орієнтованої та морально-духовної особистості вихованців закладів 

ІДтаВД як повноцінних членів громадянського суспільства; 

Визначено, що державне управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей – це цілеспрямований, організуючий та регулюючий вплив 

держави через органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, до 

компетенції яких належать питання управління соціально-педагогічними 

процесами в межах інституційних закладів, спрямований на забезпечення 

надання соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних, 

реабілітаційних послуг з метою реалізації законних прав дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку в усіх сферах 

суспільного життя. 

Розглянуто організаційний, правовий, соціальний, фінансовий, 

мотиваційний та інноваційний механізми державного управління у сфері 

ІДтаВД в Україні та розкрито їх основну роль.  

Проведений аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, які 

визначають особливості системи ІДтаВД в Україні, регулюють організацію 

надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського 

піклування, дітям з інвалідністю, дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, частково дітям з особливими освітніми потребами, які 

мають складні вади розвитку, свідчить, що наявний нормативно-правовий 

фундамент у більшості його правового змісту, який стосується цієї сфери в 

окремих положеннях має декларативний характер, що не забезпечує чітку 

вертикаль відносин між центральними органами виконавчої влади 

(Міністерством соціальної політики України, Міністерством охорони 
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здоров’я України, Міністерством освіти і науки України), Уповноваженим 

Президента України з прав дитини та інститутами громадянського 

суспільства, що ускладнює надання соціальної послуги для реалізації 

громадянських, економічних, соціальних та культурних прав дітей в Україні.  

Проаналізовано та узагальнено європейський досвід реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей, який полягає в тому, що 

питаня соціальної безпеки ЄС та політики у сфері соціального захисту дітей є 

одним з основних чинників інтеграції до ЄС. Ця амбітна мета має бути 

досягнута у форматі реалізації виконання комплексу завдань та проведення 

заходів у рамках зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС.  

Запропоновано пріоритетні напрями вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, зокрема: реформування системи державного управління у сфері 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку; удосконалення законодавчого і нормативно-правового 

забезпечення інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

упровадження інноваційних форм надання соціальних послуг у закладах, у 

яких здійснюється інституційний догляд та виховання дітей; упровадження 

громадського контролю за закладами інституційного догляду та виховання 

дітей. 

Визначено шляхи вдосконалення механізмів державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, до яких 

віднесено: організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-

педагогічні. 

Розроблено проект Концепції громадського контролю за дотриманням 

прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні, 

у якому викладено систему поглядів на: способи забезпечення прав і 
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законних інтересів дитини; дотримання законності у сфері державного 

управління щодо соціального захисту дітей, які виховуються в інтернатах; 

сприяння участі громадян в управлінні закладами, які здійснюють 

інституційний догляд та виховання дітей.  

Ключові слова: державне управління, деінституалізація, інтернати, 

механізми державного управління, система інституційного догляду та 

виховання дітей, соціальна політика, соціальний захист прав дітей, соціальні 

послуги. 

 

ANNOTATION 

 

Yarmolynska I. V. Mechanisms of public administration in the field of 

institutional care and education of children in Ukraine. – Qualifying scientific 

work as a manuscript. 

Thesis submitted for the scientific degree of Candidate of Sciences in Public 

Administration, speciality 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – 

Leonіd Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Khmelnytskyi, 

2019. 

Dissertation work is the first comprehensive study of the mechanisms of 

public administration in the field of institutional care and education of children in 

Ukraine, which identified problems in the organization and implementation of 

social protection of orphans, children deprived of parental care, children with 

disabilities, children in difficult life circumstances, partially children with special 

educational needs, with complex developmental disabilities, for their further 

solution by improving mechanisms in this area, as well as the development of 

scientific and practical recommendations to improve the quality of services (social, 

educational, legal, medical, rehabilitation) in the field of institutional care and 

education of children. 

The integrated management approach in the sphere of institutional care and 

education of children, which is based on the principles of holism and synergy 
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regarding the development and application of the mechanism of coordination and 

interaction between the Executive authorities and local self-government, the 

competence of which includes the functions related to the management of 

institutions in which institutional care and education of children is carried out in 

conditions of aggravation of the military-political situation, deterioration of the 

economic situation of the country, reduction of living standards, welfare of the 

population and the growth of social tension in society. 

The structural and functional content of mechanisms of public 

administration in the sphere of institutional care and education of children in 

Ukraine, which consists in hierarchical, structural and functional improvement of 

methods, means, tools, levers of influence, complex organizational, legal, 

economic, social, motivational and other measures by which the authorized bodies 

of state power and local self-government in accordance with their functional levels 

consistently solve the problems of management of social processes for the 

organization and implementation of social protection of orphans, children deprived 

of parental care, children with disabilities, children in difficult life circumstances, 

partially, children with special educational needs, with complex developmental 

disabilities, in order to ensure the provision of quality social, educational, teaching, 

legal, medical, rehabilitation services. 

Improved system of principles for implementation of the state policy in the 

sphere of childhood protection (safety and welfare of the child is a priority of state 

policy; family is the best environment for education and child development; family 

preservation for the child is essential to ensuring the best interests of the child and 

his welfare; government encourages and supports responsible fatherhood; 

reforming the system of institutional care and education of children takes into 

account the needs, opinions and interests of each child; the children's involvement 

in decisions regarding their life and future), in particular, this system include the 

principles of: openness and consistency with policy in the sphere of social 

protection of children who are brought up in institutions institutional care and 

education of children-orphans, children deprived of parental care, children with 
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disabilities, children in difficult circumstances, partially of children with special 

educational needs with complex defects of development; an integrated approach of 

state authorities and local self-government in realization of state policy in the 

sphere of institutional care and education of children; competence of staff in the 

field of institutional care and education of children; protection of personal and 

property rights of children in need of care of the state; ensuring the rights to 

education of children with special educational needs through the implementation of 

inclusive education; the formation of value-oriented and moral-spiritual personality 

of inmates of institutions of institutional care and education of children as 

productive members of civil society; 

It is determined that the state administration in the sphere of institutional 

care and education of children is a purposeful, organizing and regulating influence 

of the state through the executive authorities and local self-government, whose 

competence includes the management of socio-pedagogical processes within 

institutional institutions, aimed at ensuring the provision of social, teaching, 

educational, legal, medical, rehabilitation services in order to realize the legitimate 

rights of orphans, children deprived of parental care, children with disabilities, 

children in difficult circumstances, partially children with special educational 

needs, having complex developmental disabilities in all spheres of public life. 

The organizational, legal, social, financial, motivational and innovative 

mechanisms of state administration in the sphere of institutional care and education 

of children in Ukraine and reveals their primary role. 

The analysis of legislative and normative-legal acts that determine the 

features of the system institutional care and education of children in Ukraine 

governing the organization of providing social services to orphans, children 

deprived of parental care, children with disabilities, children in difficult 

circumstances, partly the children with special educational needs  with complex 

defects of development, shows that the existing regulatory foundation in most of 

its legal content, which relates to this sector in separate provisions have a 

declarative nature, which does not provide a clear hierarchy of relations between 
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Central Executive authorities (the Ministry of Social Policy of Ukraine, The 

Ministry of Health of Ukraine, Ministry of education and science of Ukraine), 

Representative of the President of Ukraine for children's rights and institutions of 

civil society that complicates the provision of social services to implement civil, 

economic, social and cultural rights of children in Ukraine. 

European experience of reforming the system of institutional care and 

education of children have been analyzed and summarized, which is that the issue 

of social security of the EU and policies in the field of social protection of children 

is one of the main factors of integration into the EU. This ambitious goal should be 

achieved in the form of implementation of a set of tasks and activities within the 

framework of the commitments made by Ukraine in accordance with the 

Association Agreement between Ukraine and the EU. 

The priority directions of improving the mechanisms of public 

administration in the field of institutional care and education of children in Ukraine 

have been proposed, in particular: reforming the system of public administration in 

the field of social protection of orphans, children deprived of parental care, 

children with disabilities, children in difficult life circumstances, partially children 

with special educational needs, with complex defects of development; improving 

the legislative and regulatory support of institutional care and education of children 

in Ukraine; the introduction of innovative forms of social services in institutions 

that provide institutional care and education of children; introduction of public 

control over institutions of institutional care and education of children. 

The ways of improving the mechanisms of public administration in the field 

of institutional care and education of children in Ukraine have been defined, which 

include: organizational, legal, socio-economic, psychological and pedagogical 

ones. 

Draft of the Concept of public control over observance of the rights of the 

child in establishments of institutional care and education of children in Ukraine 

was made, outlining the system of views on ways of ensuring the rights and legal 

interests of the child; observance of legality in the sphere of public administration 
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on social protection of children who are brought up in orphanages; promoting the 

participation of citizens in the management of the institutions, which provide 

institutional care and upbringing of children. 

Key words: public administration, deinstitutionalization, boarding schools, 

mechanisms of public administration, system of institutional care and education of 

children, social policy, social protection of children's rights, social services. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Праці, які відображають основні наукові результати дисертації 

1. Ярмолинська І. В. Історичні передумови виникнення закладів 

інституційного догляду та виховання дітей. Державне управління: 

удосконалення та розвиток. Київ, 2015. № 10. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1295. 

2. Ярмолинська І. В. Сутність поняття системи інституційного 

догляду та виховання дітей в контексті державного управління. Інвестиції: 

практика та досвід. Київ, 2018. № 16. С. 123–126. 

3. Ярмолинська І. В. Нормативно-правове забезпечення державного 

управління в системі інституційного догляду та виховання дітей. Інвестиції: 

практика та досвід. Київ, 2018. № 17. С. 109–112. 

4. Ярмолинська І. В. Поняття та сутність механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2018. № 18. С. 119–123. 

5. Ярмолинська І. В. Аналіз зарубіжного досвіду реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Інвестиції: 

практика та досвід. Київ, 2019. № 2. С. 123–126. 

6. Ярмолинська І. В. Сучасні тенденцій розвитку наукового знання 

щодо механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2019. № 3.        

С. 138–142. 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1295


 11 

7. Yarmolinskaya I. V. Public and charitable organizations inthe system 

of institutional care and upbringing of children in Ukraine. The European Journal 

of Humanities and Social Sciences, Premier Publishing s.r.o. Vienna. 1. 2019.        

P. 12–15. 

Праці, які додаткового відображають наукові результати дисертації 

8. Ярмолинська І. В. Проблеми інституційного догляду та 

виховання дітей. Публічне управління та публічна служба в Україні: стан 

проблем та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. 

участю (Київ, 07–08 верес. 2018 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди,                              

М. М. Білинської, В. Л. Федоренка. Київ: Ліра-К, 2018. С. 512–514. 

9. Ярмолинська І. В. Сутність механізмів державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Актуальні 

проблеми юридичної науки: зб. тез міжнар. наук. конф. “Сімнадцяті осінні 

юридичні читання” (Хмельницький, 19–20 жовт. 2018 р.) [у 2 ч.]. 

Хмельницький: ХУУП, 2018. Ч. 1. С. 114–116. 

10. Ярмолинська І. В. Правове регулювання діяльності у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей, які не здатні забезпечити 

ефективне виконання своїх функцій. Людська гідність і права людини як 

основа конституційного устрою держави: зб. тез міжнар. наук. конф.                         

(Хмельницький, 19–20 жовт. 2018 р.). Хмельницький: ХУУП, 2018. С. 381–

384. 

11. Ярмолинська І. В.  Правове регулювання діяльності у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей. Освіта і наука в умовах 

глобальних трансформацій: матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. (Дніпро,            

26–27 жовт. 2018 р.) / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД “Охотнік”, 

2018. С. 313–315. 

12. Ярмолинська І. В. Актуальні питання реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей. Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: 



 12 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Одеса, 26 жовт.        

2018 р.). Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 194–195. 

13. Ярмолинська І. В. Вплив громадських та благодійних організацій 

на процес реформування сфери інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні. Теорія і практика публічного управління та адміністрування у ХХІ 

сторіччі: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 30 листоп. 

2018 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської. Київ: Ліра-К, 2018.       

С. 390–392. 

 
 



 13 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ…………..15 

ВСТУП…………………………………………………………………….……..16 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ 

ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ................................................................27 

1.1. Система інституційного догляду та виховання дітей як об’єкт 

державного управління.........................................................................................27 

1.2. Поняття та сутність механізмів державного управління у сфері  

інституційного догляду та виховання дітей в Україні......................................49 

1.3. Нормативно-правове забезпечення державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні............................61 

Висновки до розділу 1……………………………………………………70  

Список використаних джерел до розділу 1..............................................72 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В 

УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС……………………………………………………77 

2.1. Деінституалізація як основний процес децентралізації 

повноважень у сфері інституційного догляду та виховання дітей...................77  

2.2. Аналіз проблемних питань державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні.....................................103 

2.3.  Європейський досвід реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей................................................................................127 

Висновки до розділу 2……………………………………………...…...137 

Список використаних джерел до розділу 2............................................139 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ В УКРАЇНІ..............................................................................................144 

3.1. Пріоритетні напрями вдосконалення механізмів державного 



 14 

управління у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в Україні..144 

3.2. Шляхи вдосконалення механізмів державного управління у сфері  

інституційного догляду та виховання дітей в Україні……………………….164 

3.3. Науково-практичні підходи до впровадження Концепції 

громадського контролю за дотримання прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей…………………………………..180 

Висновки до розділу 3……..…………………………………………....189 

Список використаних джерел до розділу 3............................................191 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………..195 

ДОДАТКИ………………………………………………………………..201 

 



 15 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  

 

ІДтаВД – інституційний догляд та виховання дітей 

СОР – міжнародна спільна мережа для захисту дітей у всьому світі від загроз 

в кіберпросторі 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ЄС – Європейський Союз 

ЄНЕБД – Єдина Національна Електронна База Дітей 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України  

МОН – Міністерства освіти і науки України  

Мінсоцполітика – Міністерство соціальної політики України  

США – Сполучені Штати Америки 

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина  

 



 16 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. У ст. 52 Конституції України зазначено, що 

«…утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує 

благодійницьку діяльність щодо дітей». 

Аналіз соціальних звітів за 2016–2018 рр. Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки України та Уповноваженого Президента України з прав дітей 

щодо кількості дітей, які перебувають в інтернатних закладах, установив, що 

їх чисельність постійно зростає – зі 105 783 до 106 700 осіб, із яких лише           

8 174 – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а 18 190 

дітей в інтернатах мають встановлену інвалідність. 

Важливість дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю 

чіткого визначення й обґрунтування дієвих механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні 

(ІДтаВД), тим більше, що це наукове завдання дотепер не має системного 

розкриття у вітчизняній науковій літературі.  

Концептуальні підходи до процесу реформування системи ІДтаВД 

закладені в Національній стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, схваленій розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 526-р, де визначено цілі 

та пріоритетні напрями проведення реформи у сфері ІДтаВД, що передбачає 

заходи щодо перетворення застарілої системи ІДтаВД на систему 

формування особистості дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

сімейному середовищі та соціальної адаптації дітей з інвалідністю.  

Актуальність комплексного дослідження механізмів державного 

управління у сфері ІДтаВД в Україні зумовлена також уведенням у дію Указу 

Президента України від 12 січня 2018 р. № 5/2018 «Про першочергові заходи 

щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
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та осіб із їх числа», де пріоритетними напрямами для підвищення 

ефективності забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту їх особистих 

і майнових прав є: підвищення фахового рівня працівників служб у справах 

дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; своєчасне 

виявлення та облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

надання таким дітям статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, улаштування таких дітей, насамперед до сімейних 

форм виховання. 

Отже, вищезазначені актуальні стратегічні орієнтири наукового 

дослідження за обраною темою зумовлені зміною ролі сімейного виховання у 

формуванні соціально – адаптованої особистості дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, де на першому місці в 

процесі забезпечення законних прав та інтересів дітей, які потребують опіки 

держави, мають стояти загальнолюдські й сімейні цінності. Зважаючи на 

навчально-виховні, соціальні, психологічні та інші умови, які в сукупності 

створюють специфічну систему державно-громадського навчання та 

виховання, що сьогодні неспроможна повною мірою забезпечити повноцінне 

формування у дітей та підлітків умінь гармонійно і самостійно адаптуватися 

та реалізовуватись у відкритому соціумі, та як наслідок, актуалізує велику 

вірогідність потрапляння вчорашніх випускників до асоціальної категорії 

населення. Така система навчання та виховання апріорі зумовлює відсутність 

сімейного досвіду, посилює явище соціального манкуртизму, що в 

майбутньому призводить до поповнення закладів ІДтаВД їх нащадками. 

Розв’язання проблеми цього замкненого кола є одним із першочергових 

стратегічних завдань держави, що потребує додаткового залучення широкого 

спектра спеціалістів з питань соціальної роботи, науковців, незалежних 

експертів та громадськості. 
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Крім того, Україна має міжнародні зобов’язання у сфері соціального 

захисту дітей у рамках членства та співробітництва з ООН (дитячий фонд 

ООН, ЮНІСЕФ), СОР (міжнародна спільна мережа для захисту дітей у 

всьому світі від загроз в кіберпросторі) та ЄС, у яких визначено, що сім’я є 

найкращим середовищем для виховання дитини, її розвитку та становлення 

особистості, необхідності створення умов для реалізації права кожної дитини 

на виховання в сім’ї, забезпечення пріоритету сімейних форм улаштування 

дитини. 

Актуальні питання дослідження й розвитку теорії та практики 

державного управління, його механізмів були предметом наукових розробок 

українських учених, зокрема: В.Авер’янова, М.Андрієнка, В.Бакуменка, 

О.Бандурки, М.Білинської, І.Гасюка, Н.Глазунової, О.Долгого, В.Корженка, 

О.Коротич, М.Круглова, В.Куйбіди, В.Малиновського, Н.Мельтюхової, 

П.Надолішнього, О.Оболенського, І.Розпутенка, О.Сальнікової, 

А.Сіцінського, М.Сіцінської, Ю.Тихомірова, О.Федорчак та ін. 

Розвитку теми інституційного догляду та виховання дітей, реалізації 

прав дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування в закладах інституційного догляду та виховання присвячені праці 

сучасних українських учених, таких як: Т.Бавол, О.Бурлаки, Я.Бордіяна, 

Т.Івлевої, Ю.Кахіан, М.Кравченко, Л.Кривачук, О.Крестовської, О.Мордань, 

В.Покась, О.Прокопенко, В.Резнік, О.Темченко, А.Толкачова, Ю.Харченко, 

Т.Харук, М.Черепань та ін. 

Вивчення внутрішніх явищ і процесів, які мають місце в роботі  

закладів ІДтаВД педагогічної і соціально-педагогічної проблематики, 

займались М.Бевзюк, О.Василенко, І.Веретенко, Л.Канішевська, В.Кушнір, 

І.Малишевська, В.Покась, Ю.Поліщук, А.Поляничко, А.Толкачова, 

М.Черепань, Л.Чижова та ін. 

Водночас досліджень, у яких із позицій системного підходу розглянуто 

державно-управлінські аспекти комплексної проблеми надання соціальних 

послуг дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з 
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інвалідністю, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітям з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, у цілому та механізмів державного управління у сфері ІДтаВД в 

Україні зокрема, практично немає.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково -дослідної роботи Хмельницького 

університету управління та права за темою «Управлінські та правові засади 

забезпечення сталого розвитку України як європейської держави»                    

(ДР № 0108U008927). Роль автора як співвиконавця полягала в дослідженні 

питання організації надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям 

позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітям з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку.  

Крім того, окремі положення дисертаційної роботи є складовою 

частиною заходів із реалізації Указу Президента України від 12 січня 2018 р. 

№ 5/2018 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа» та розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 526-р «Про Національну 

стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 роки». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретичне обґрунтування механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні та розроблення науково-

практичних рекомендацій органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування та інститутам громадянського суспільства щодо 

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту 

дітей, які виховуються в закладах,  що здійснюють інституційний догляд та 

виховання. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
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 провести системний аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних 

дослідників щодо сутності, завдань і механізмів реалізації державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

 визначити й охарактеризувати механізми державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

 проаналізувати нормативно-правове забезпечення державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

 виявити проблемні питання державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей у кризових умовах в Україні; 

 проаналізувати й узагальнити європейський досвід реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей; 

 запропонувати пріоритетні напрями та визначити шляхи 

вдосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні; 

 розробити проект Концепції громадського контролю за дотриманням 

прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері соціального захисту 

дітей в Україні. 

Предмет дослідження – механізми державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертаційної 

роботи є сукупність способів наукового пізнання та загальнонаукових 

принципів проведення дослідження, яке ґрунтується на застосуванні 

системного підходу та сукупності методів , що забезпечують реалізацію цього 

підходу. Так, методи структурного аналізу та синтезу були використані в 

процесі відбору наукової інформації за темою дисертації та під час 

з’ясування сутності основних понять дослідження. За допомогою методу 

класифікації та порівняльно -правового методу проведено аналіз джерельної 

бази дослідження державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 
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перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку. Використання 

зазначених методів дає можливість простежити процес становлення та 

розвитку державної політики щодо соціального захисту цих категорій дітей, 

починаючи з ХVIII ст. і до сьогодення. Метод статистичного та 

документального аналізу застосований для аналізу та виявлення недоліків у 

сфері ІДтаВД; метод системного аналізу дав змогу визначити підходи до 

оцінки ефективності системи ІДтаВД та якості надання соціальної послуги 

дітям, які виховуються в інтернатах; метод екстраполяції та рекомендаційний 

аналіз використано з метою впровадження європейського досвіду у 

вітчизняну практику і формулювання пропозицій органам державної влади, 

місцевого самоврядування та інститутам громадянського суспільства щодо 

забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, 

забезпечення пріоритету сімейних форм улаштування дитини. 

Інформаційну базу дослідження становлять Конституція України, 

закони України, укази Президента України , постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України , нормативно-правові акти центральних органів 

виконавчої влади України , теоретичні та практичні напрацювання 

вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали науково-практичних 

конференцій, інтернет-джерела, наукові публікації автора.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є першим комплексним дослідженням механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, у якому виявлено проблеми щодо організації та здійснення 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, для їх подальшого розв’язання шляхом удосконалення механізмів у 

цій сфері, а також розроблення науково-практичних рекомендацій щодо 

підвищення якості надання послуг (соціальних, освітніх, виховних, 
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юридичних, медичних, реабілітаційних) у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей.  

У дисертаційному дослідженні: 

уперше:  

– теоретично обґрунтовано інтегрований управлінський підхід у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей, який базується на засадах 

холізму і синергії щодо розроблення та застосування механізму координації 

та взаємодії між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, до 

компетенції яких віднесено функції, пов’язані із управлінням закладами, у 

яких здійснюється інституційний догляд та виховання дітей в умовах 

загострення воєнно-політичної ситуації, погіршення економічного стану 

країни, зниження життєвого рівня, добробуту населення та зростання 

соціальної напруженості у суспільстві;  

– визначено структурно-функціональний зміст механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, який полягає в ієрархічно-структурному та функціональному 

впорядкуванні методів, засобів, інструментів, важелів впливу, комплексних 

організаційних, правових, економічних, соціальних, мотиваційних та інших 

заходів, за допомогою яких уповноважені органи державної влади та 

місцевого самоврядування відповідно до їх функціональних рівнів 

послідовно розв’язують проблеми управління соціальними процесами щодо 

організації та здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку, з метою забезпечення надання 

якісних соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних, 

реабілітаційних послуг; 

удосконалено: 

– систему принципів щодо реалізації державної політики у сфері 

охорони дитинства (безпека і благополуччя дитини є пріоритетом державної 
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політики; сім’я є найкращим середовищем для виховання та розвитку 

дитини; збереження сім’ї для дитини є головною умовою забезпечення 

найкращих інтересів дитини та її благополуччя; державою заохочується та 

підтримується відповідальне батьківство; реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей проводиться з урахуванням 

потреб, думки та інтересів кожної дитини; залучення дітей до прийняття 

рішень, що стосуються їх життя та майбутнього), зокрема цю систему 

доповнено такими принципами: відкритості й послідовності політики у сфері 

соціального захисту дітей, які виховуються в закладах інституційного 

догляду та виховання: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають 

складні вади розвитку; інтегрованого підходу органів державної влади та 

місцевого самоврядування до проведення державної політики у сфері 

ІДтаВД; компетентності кадрів у сфері ІДтаВД; забезпечення захисту 

особистих і майнових прав дітей, які потребують опіки держави; 

забезпечення прав на освіту для дітей з особливими освітніми потребами 

шляхом запровадження інклюзивної форми навчання; формування ціннісно-

орієнтованої та морально-духовної особистості вихованців закладів ІДтаВД 

як повноцінних членів громадянського суспільства; 

набули подальшого розвитку: 

–  понятійно-категоріальний апарат науки державного управління 

завдяки уточненню сутності таких понять, як: “система інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні”, “система державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні”, “державне 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні”, 

“механізми державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні”; 

– пріоритетні напрями вдосконалення механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, 
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зокрема до вже існуючих запропоновано нові напрями: реформування 

системи державного управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку; удосконалення 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні; упровадження інноваційних форм 

надання соціальних послуг у закладах, у яких здійснюється інституційний 

догляд та виховання дітей; упровадження громадського контролю за 

закладами інституційного догляду та виховання дітей. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення та висновки дисертації доведено до рівня 

конкретних пропозицій, які сприятимуть реалізації державної політики у 

сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, частково дітей з особливими освітніми потребами, що 

спричинені складними вадами розвитку, які виховуються в закладах 

інституційного догляду та виховання. Окремі положення дисертаційної 

роботи використано в практичній діяльності:  

– Хмельницького Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій під час підготовки й 

проведення тематичних зустрічей, лекцій, круглих столів, практичних занять 

для директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

керівників відповідних комунальних закладів органів місцевого 

самоврядування, які утворилися у результаті об’єднання територіальних 

громад з проблематики виконання основних завдань Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–

2026 роки; у процесі підготовки навчально-методичних, інформаційно-

довідкових матеріалів для практичної роботи працівників центрів соціальних 
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служб для сім’ї, дітей та молоді Хмельницької області (довідка про 

впровадження від 19 червня 2018 р. №175/01-23/2018); 

– Фонду соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної 

політики України під час виконання державних програм щодо соціального 

захисту дітей з інвалідністю під час проведення проінформаційного семінару 

для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їхніх батьків. Зокрема, 

дисертантом запропоновано нові механізми забезпечення доступності та 

якості надання соціальних послуг дітям-інвалідам шляхом запровадження 

державних гарантій їх економічної та моральної підтримки в процесі 

реалізації індивідуальних програм реабілітації (довідка про впровадження від 

21 серпня 2018 р. №1/7-31.08); 

–  Інституту законодавства Верховної Ради України під час 

законотворчої діяльності, зокрема автором були подані пропозиції щодо 

потреби розроблення та прийняття комплексного законодавчого акта, який 

би чітко визначив правові засади забезпечення ефективності та якості 

процесів формування та реалізації державної соціальної політики у сфері 

інституційного догляду і виховання дітей у контексті вимог Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року та Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 роки (довідка про впровадження від 10 вересня 2018 р. № 22/419-

1-15). 

– Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 1 щодо створення 

відповідних соціальних послуг для дітей з особливими потребами, які  

реалізують їх право на здобуття дошкільної та середньої освіти. Зокрема, 

дисертантом були запропоновані нові критерії оцінки та відбору потреб і 

послуг з надання права на здобуття дошкільної та середньої освіти дітьми з 

особливими потребами віком від 2 до 18 років відповідно до основних 

завдань Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки та Закону України «Про 

освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами 
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до освітніх послуг” (довідка про впровадження від 26 грудня 2018 р. № 01-

30/30). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні положення та розробки в межах 

дослідження, зокрема ті, що характеризують його наукову новизну та 

практичне значення результатів, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження оприлюднені автором на науково-практичних конференціях, 

зокрема: «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід» (Одеса, 2018); «Освіта і наука в умовах 

глобальних трансформацій» (Дніпро, 2018); «Сімнадцяті осінні юридичні 

читання» (Хмельницький, 2018); «Людська гідність і права людини як основа 

конституційного устрою держави» (Хмельницький, 2018); «Публічне 

управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи 

розвитку» (Київ, 2018); «Теорія і практика публічного управління та 

адміністрування у ХХІ сторіччі» (Київ, 2018). 

Публікації. За темою дослідження опубліковано 13 наукових праць, з них 

шість статей – у наукових фахових виданнях України з державного управління, 

одну статтю – у зарубіжному виданні, шість тез доповідей – у матеріалах 

науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів зі списком використаних джерел до кожного, 

висновків та додатків. Повний обсяг дисертації становить 215 сторінок, з них 

185 − основного тексту. Робота містить десять рисунків, одну таблицю, три 

додатка. Загальна кількість джерел налічує 132 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ 

ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Система інституційного догляду та виховання дітей як об’єкт 

державного управління 

 

Оскільки Україна знаходиться на шляху інтеграції до європейської 

спільноти, виникає потреба реформування та розвитку основних галузей 

суспільного життя відповідно до європейських стандартів. Оптимізація 

управління та впровадження позитивних змін вимагає детального вивчення 

та зважування проблемних ситуацій, які історично склались в державному 

управлінні. Особливої уваги заслуговують галузі соціальної та освітньої 

сфери, оскільки їх діяльність спрямована на захист та здійснення прав 

найвразливішої категорії населення – дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку.  

Розвиток української державності, цілеспрямований процес 

формування сучасної європейської системи соціальних цінностей 

неможливий без вивчення власної історичної спадщини, як основи 

реформування існуючої системи державного управління в системі 

забезпечення соціальних потреб. В усі часи в Україні, як і в усьому світі, 

існувала проблема утримання та виховання дітей, які залишились без 

батьківського піклування, або потребували спеціальних умов через 

особливості фізичного чи психічного стану цих дітей. На різних історичних 

етапах ця проблема вирішувалась відповідно до рівня розвитку суспільних 

цінностей та світоглядних позицій прогресивної еліти. Розгляд історичних 

умов формування інституційних закладів догляду та виховання дітей і 
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управління ними дозволить виявити основні проблеми державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей, та 

перспективи їх розвитку на сучасному етапі формування української 

державності. 

Вивченням причин виникнення закладів інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні займались учені з різних галузевих позицій. 

Зокрема, вивченням історіографії поняття закладів інтернатного типу 

займалась М.Черепань. Розгляд історичного аспекту становлення шкіл-

інтернатів знаходимо у роботі А.Толкачової. Питання становлення закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на різних 

етапах розвитку суспільства в Україні  досліджувала Т.Харук. Вивчення 

історичних форм виховання дітей-сиріт у контексті сучасної опіки в Україні 

здійснював В.Резнік. Проблему історичних умов державної політики щодо 

соціального захисту дітей, які залишились без піклування відображено у 

дослідженні О.Мордань. Соціально-педагогічні основи становлення та 

розвитку загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні (1956–1966 рр.) та зміну 

філософської парадигми управління навчально-виховним процесом 

інтернатних закладів освіти України досліджував В.Покась. У науковому 

напрацюванні Ю.Кахіані вивчались історичні факти виникнення закладів 

інтернатного типу в Україні з позиції соціальної педагогіки. Проте в процесі 

аналізу публікацій історичного спрямування з проблеми нашого дослідження 

не виявлено доробку праць, які б розкривали  державно-управлінський 

аспект становлення закладів інституційного догляду та виховання дітей.  

Свідомий початок розвитку людства характеризується наявністю 

певних організованих форм існування людських первісних общин. Проблема 

догляду та виховання дітей, набуття ними соціального досвіду є однію з 

ознак свідомого існування людського суспільства. За часів раннього 

матріархату, який датується з 40 до 20 тисяч років до нашої ери, люди 

проживали родами. В цей період діти належали усьому роду. Зрозуміло, що 

соціального сирітства за таких умов бути не могло. Діти утримувались за 
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однакових умов, а мета виховання зводилась до передачі практичного 

досвіду [10].  

За часів пізнього матріархату з розвитком ремесел виникає неохідність 

галузевої передачі досвіду. Формування первісних релігійних уявлень 

зумовлюють виникнення певної унормованності суспільного укладу життя. 

Управління общиною здійснюється жінкою – вождем, яка є гарантом 

виконання правил в середині общини. Саме в цей період виникають перші 

освітні інституції, які функціонували окремо для хлопчиків та дівчат [10].  

Незважаючи, на перші державні утворення на території України, 

початком української державності вважають виникнення могутньої 

середньовічної держави – Київської Русі з центром у Києві. Дослідники 

стверджують, що ще у 911 році князі здійснювали опіку над людьми, які 

потребували соціальної допомоги, зокрема дітьми-сиротами. На ранніх 

етапах існування слов’янської держави сформувався інститут утримання 

сиріт – приймацтво, як форма допомоги посиротілим дітям. Поряд із цим 

існувала і інша форма – допомога громади. Сироту приймали в родину літні 

люди, які не мали дітей [40].   

З приходом на терени України релігії християнства розпочинається 

новий етап становлення суспільної свідомості. Основою моральних 

цінностей стають християнські заповіді. Діти-сироти та діти-інваліди 

починають сприймаютись з особливим милосердям, з позиції любові до 

ближнього. Першим документом, який на державному рівні закріплює 

піклування про дітей-сиріт є «Поучення Володимира Мономаха». У ньому 

читаємо  «…Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по 

силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не 

давайте сильным губить человека» [29] .  

В цей період офіційна опіка над життям сиріт надавалась монастирям. 

Слід зазначити, що фінансування монастирів, які опікувались сиротами 

велось з княжої скарбниці. Функція заможних князів зводилась до надання 

милостині на утримання таких дітей.  
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Вивчення історії становлення інституційних закладів догляду та 

виховання дітей на різних етапах існування України, ускладнюється тим, що 

українські землі знаходились під управлінням кількох держав, у кожній з 

яких були усталені норми суспільного життя та державні закони. Польща, 

Литва, Молдова, Австро-Угорщина, Туреччина та Росія здійснювали власну 

державну політику на своїх землях, що накладало відбиток на 

соціокультурне життя українського суспільства.  

В період існування козацької держави через численні війни проблема 

сирітства була надзвичайно гострою. Козаки привозили на Січ дітей-сиріт. 

Для них створювались школи, де хлопців навчали військовій справі. Також за 

часів козацтва існувала мережа притулків, які називали шпиталями. В описі 

Павла Халебського, котрий з антіохійським патріархом Макарієм 

подорожував Україною до Москви в 1654 р., зазначено: «Починаючи з цього 

міста (Рашків на Дністрі) по всій землі козацькій, у кожному місті, в 

кожному селі для убогих, немічних і сиріт збудовано на краю чи всередині 

населеного місця будинки, в яких вони мають притулок» [46].   

Ці примітивні братські притулки, де, зрозуміло, медичного догляду не 

було, у XVI ст. називали шпиталями. Створенням та опікою яких займались 

братства, що відігравали, на той момент, важливу роль у боротьбі 

українського народу проти національного гноблення польськими панами, 

проти спроб окатоличування. 

Для нашого дослідження більш актуальним та інформативним є аналіз 

ситуації на українських землях у складі Російської імперії, тому що саме ці 

процеси призвели до формування сучасної мережі закладів інституційного 

догляду та виховання дітей.  

У період з ХVIII століття до другої половини ХIХ століття значна 

частина українських земель входила до Російської імперії. Зокрема, за часів 

правління Петра І у 1715 році був виданий указ про створення при церквах 

закладів, до яких би приносили незаконнонароджених дітей, що мали 

утримуватись за рахунок губернських коштів. Тобто процес створення та 
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фінансування інституцій для дітей-сиріт був документально підтриманий на 

державному рівні. Хоча задумані заходи щодо фінансування таких закладів 

не були ефективними, все ж це дало початок формуванню державної 

підтримки дітей-сиріт [28].  

Ідея створення інституцій для дітей-сиріт з державними фінансуванням 

була втілена у 1764 році за часів правління Катерини II. Нею створюється 

перший  виховний будинок для незаконнонароджених дітей- сиріт у Москві, 

згодом у інших містах. Через велику кількість дітей у закладах такого типу 

відзначалась висока смертність вихованців. Прийняття нового 

адміністративного Зводу законів про губернії Катериною II (1775) 

передбачало організацію спеціального органу – приказів суспільної опіки. У 

кожній губернії створювався такий приказ під головуванням цивільного 

губернатора. Він охоплював як інститути підтримки, так і інститути 

контролю – народні школи, лікарні, сирітські будинки, аптеки, богодільні; 

будинки для невиліковних хворих, для душевнохворих, трудові тощо [11].  

На початку ХIХ століття виникає нова система інтернатних закладів, 

яка спрямовувалась на утримання солдатських дітей. Термін солдатської 

служби складав 25 років.  Тому родини, які не могли самостійно виховувати 

дітей, відправляли хлопців у спеціальні заклади, де їх навчали військовій 

справі. Як бачимо, цей історичний період характеризується спробою  

охоплення соціально-незахищених дітей державною опікою [13]. 

Початок ХХ століття знаменується складними соціально-політичними 

умовами в середині країни. Перша світова війна, революційна ситуація, 

багатовладдя зумовили появу нового періоду безпритульності, жебратства, 

сирітства та зростання рівня злочинності на теренах України. У 1918 році в 

Україні з метою надання соціальної підтримки населенню був створений 

Народний комісаріат соціального забезпечення. Саме на цей орган 

управління покладались обов’язки боротьби з дитячою безпритульністю. З 

цією метою організовувались інституційні заклади нового типу – виховні 

колонії та трудові комуни.  
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У 1920 році була прийнята «Декларація про соціальне виховання», 

відповідно до якої,  основну роль у захисті дитинства, наданні притулку та 

створенні навчально-виховних умов для безпритульних дітей та дітей сиріт 

відводилась державі. Даний документ задекларував появу нової інституції 

для дітей-сиріт – дитячого будинку. Управління справою охорони дитинства 

відводилось відділу охорони дитинства Наркомосу. Як бачимо, в цей період 

йде формування не лише інституційних закладів  для дітей-сиріт нового 

типу, а й формування нормативної бази та органів управління цими 

закладами догляду та виховання дітей.  

Наслідком другої світової війни стало збільшення дітей-сиріт та, 

відповідно, збільшення інтернатних установ для подолання дитячої 

безпритульності. Структуру тогочасної системи державної опіки складали 

будинки малюка (для дітей до 3 років), дошкільні дитячі будинки (від 3 до        

7 років), шкільні (від 7 до 14 років), змішані (об’єднували дітей дошкільного 

і шкільного віку), спеціальні (для дітей, батьки яких загинули в боротьбі з 

фашизмом). Оскільки радянська система опіки відкидала можливість 

сімейної опіки над такими дітьми через важке повоєнне становище населення 

та ідеологічні мотиви, постає потреба створення шкіл-інтернатів.  

У 1956 році з’являються нові інституції для догляду та виховання дітей 

– школи-інтернати. До них зараховували дітей-сиріт, дітей матерів-одиначок, 

та інших дітей з соціальними потребами. Ці заклади надавали можливість 

одночасного проживання та отримання освіти [48].  

Подальший період становлення закладів інституційного догляду та 

виховання дітей характеризується удосконаленням внутрішніх процесів 

функціонування даних закладів у плані матеріального та методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу, створенням шкіл-інтернатів 

відповідно до спеціальних потреб різних соціальних категорій дітей.  

За часів незалежності України все частіше постає питання про 

реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей. Це 

пов’язано зі зміною системи цінностей сучасного українського соціуму та 
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наявністю проблемних питань існування закладів інституційного догляду та 

виховання дітей в умовах реформування системи державного управління. 

Отримана в спадок радянська адміністративна система перешкоджає 

ефективному управлінню системою таких закладів, а велика кількість 

інтернатних установ є затратною, і не дає можливості спрямовувати кошти 

безпосередньо для догляду та виховання дітей-сиріт. Також проблемним є 

питання формування особистості в умовах ізольованості інтернатної системи. 

Дані інституції обмежують формування самостійності у вихованців, 

сповільнюють набуття соціального досвіду через відокремленість від 

загального соціуму, виховують громадянина-споживача, а не носія свідомої 

громадянської позиції.  

Розвиток країни відповідно до європейських стандартів, сучасна 

політична ситуація, військові дії на території України підвищили інтерес до 

вивчення проблеми функціонування закладів інституційного догляду та 

виховання дітей. Зокрема, вивчення внутрішніх явищ та процесів, які мають 

місце в роботі інституційних навчально-виховних закладів як педагогічної та 

соціально-педагогічної проблеми займались М.Бевзюк, О.Василенко, 

І.Веретенко, Л.Канішевська, В.Кушнір, І.Малишевська, В.Покась, 

А.Поляничко, Ю.Поліщук, А.Толкачова, М.Черепань, Л.Чижова, 

Відображеня проблеми реалізації прав дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку в інституційних закладах 

знаходимо у напрацюваннях Я.Бордіяна, Т.Івлевої, О.Прокопенко, проблеми 

соціального захисту у доробку Т.Бавол, О.Бурлаки. Ю.Кахіан, Л.Кривачук, 

О.Крестовської, О.Мордань, В.Резнік, О.Темченко, В.Покась, Т.Харук та ін.  

 Водночас аналіз наукових джерел із досліджуваної проблематики 

засвідчує, що для теорії та практики державного управління в Україні 

питання функціонування системи інституційного догляду та виховання дітей 

залишаються актуальними, складними і потребують подальшого вивчення. 
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Під інституційним доглядом розуміють діяльність інтернатних 

закладів, які виконують застарілі функції колективного виховання дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з 

особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку.  

Поняття системи інституційного догляду та виховання дітей в 

контексті державного управління інтегрує у собі діяльність, пов’язану з 

основними сферами суспільного життя – економічною, соціальною, 

політичною та духовною. Така широка трактація потребує конкретного 

визначення сутності поняття системи інституційного догляду та виховання 

дітей.  

Аналізуючи наукову літературу, ми не зустріли визначення даного 

поняття, лише класифікацію закладів інституційного догляду та виховання 

дітей за типами, формами власності та підпорядкування, зазначену у 

Національній стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 роки та відповідних положеннях про 

організацію роботи цих закладів. Це – загальноосвітні школи-інтернати; 

навчально-реабілітаційні центри; будинки дитини; дитячі будинки; дитячі 

будинки-інтернати; навчально-виховні комплекси, у складі яких є групи, 

класи, відділення цілодобового перебування дітей; інші заклади цілодобового 

та довготривалого (понад три місяці) перебування дітей, у яких одночасно 

проживає більше ніж 15 дітей [20]. 

Спробуємо визначити основні категорії дітей, що перебувають у 

закладах інституційного догляду та виховання в Україні та їх призначення 

задля визначення сутності системи інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні. 

 Слід зазначити, що, відповідно до Закону України «Про охорону 

дитинства» дитина це – «… особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно 

з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше». 

Цей закон також дає визначення основним соціальним категоріям дітей [37]. 
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Зупинимось на визначеннях, які розкривають зміст категорій дітей, що 

відображають об’єкт нашого дослідження. Адже, саме діти-сироти, діти 

позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково діти з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, є основними 

мешканцями закладів інституційного догляду та виховання дітей в Україні.  

Отже, дитина-сирота це – «… дитина, в якої померли чи загинули 

батьки», а діти, позбавлені батьківського піклування це «діти, які 

залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських 

прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням 

батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, 

відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під 

вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, 

пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою 

хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські 

обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких 

невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують 

своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з 

перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні 

діти». До категорії дітей з інвалідністю Закон України «Про охорону 

дитинства» відносить дітей «… зі стійким розладом функцій організму, 

спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового 

чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної 

життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту». 

Цим самим законом встановлюється, що дитина, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах це – «…дитина, яка потрапила в умови, що негативно 

впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку з інвалідністю, 
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тяжкою хворобою, безпритульністю, перебуванням у конфлікті із законом, 

залученням до найгірших форм дитячої праці, залежністю від психотропних 

речовин та інших видів залежності, жорстоким поводженням, зокрема 

домашнім насильством, ухилянням батьків, осіб, які їх замінюють, від 

виконання своїх обов’язків, обставинами стихійного лиха, техногенних 

аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів тощо, що встановлено 

за результатами оцінки потреб дитини» [37]. 

У першому розділі Закону України «Про освіту» наводиться 

визначення щодо осіб з особливими освітніми потребами. До них належать 

особи, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в 

освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту [35]. 

Ми визначили основні категорії дітей, що знаходяться у межах 

сучасної системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні, тепер 

з’ясуємо, які типи закладів існують для забезпечення прав відповідних 

категорій дітей на догляд, всебічний розвиток та освіту. Розглянемо 

визначення типів закладів інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні відповідно до чинного законодавства.  

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу-інтернат та 

загальноосвітню санаторну школу-інтернат загальноосвітня школа-інтернат 

це – «…загальноосвітній  навчальний заклад I-II, I-III ступенів, що забезпечує 

реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну 

середню освіту». Загальноосвітня санаторна школа-інтернат – «…це 

загальноосвітній навчальний заклад I-II, I-III ступенів з відповідним 

медичним профілем, що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують 

тривалого лікування та реабілітації, на загальну середню освіту» [23]. 

Попередньо зазначали, що лише частина дітей з особливими освітніми 

потребами потрапляє до закладів інституційного догляду та виховання дітей 

в Україні, оскільки протягом останніх років активно запроваджується 

інклюзивна освіта для цієї категорії дітей. Відповідно, до інституцій 

направляються діти, які з певних причин не можуть здобувати освіту у 
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інклюзіях. Такі діти можуть здобувати освіту у навчально- реабілітаційних 

центрах, що являють собою – «…загальноосвітній навчальний заклад, метою 

діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в 

суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, 

спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, 

розвиток та корекцію порушень». У Положенні про навчально-

реабілітаційний центр зазначається, що діти із складними вадами розвитку – 

«… це діти з вадами слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими 

порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні 

з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, сліпоглухі, діти, 

які себе не обслуговують і відповідно до індивідуальної програми 

реабілітації дитини-інваліда потребують індивідуального догляду та 

супроводу, але вони можуть перебувати у дитячому колективі згідно з 

рекомендованим лікарями режимом» [24]. 

Ще один тип закладів інституційного догляду та виховання для дітей, 

що мають вади розвитку це – спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. 

Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

приводить нам широке визначення данного типу установ – «…спеціальна 

загальноосвітня школа (школа-інтернат) – загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, (далі – спеціальна школа (школа-інтернат)), що 

забезпечує реалізацію права таких громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації. 

 Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – загальноосвітній 

навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну 

орієнтацію та підготовку, проводить корекційно-розвиткову роботу з дітьми, 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, умови 

проживання та утримання за рахунок держави. 
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 Спеціальна загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний 

заклад з продовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та 

корекційно-розвиткову роботу дітей, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку, за рахунок держави» [25]. 

Дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування усіх типів і форм власності це – 

«…навчальні заклади, що забезпечують дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, 

виховання, здобуття освіти, професійної орієнтації та підготовки, готують 

дітей до самостійного життя» [26]. 

Новим типом закладів інституційного догляду та виховання є малий 

груповий будинок. Це – «…заклад соціального захисту, що призначений для 

тривалого (стаціонарного) проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх числа 

в умовах, наближених до сімейних». Метою існування такого типу закладів  є 

забезпечення умов проживання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх числа 

шляхом їх догляду та виховання в умовах, максимально наближених до 

сімейних, соціалізації та підготовки до самостійного життя, організації 

надання їм комплексу необхідних послуг, зокрема у громаді, сприяння 

поверненню дітей в біологічну сім’ю або влаштування в сімейні форми 

виховання» [30]. 

Для дітей віком до 4 років у системі інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні існують будинки дитини, які є комунальними 

закладами охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей, які залишились без піклування батьків, а також дітей з вадами 

фізичного та розумового розвитку. Типове положення про будинок дитини 

визначає основні типи даних закладів: «… 

а) будинок дитини загального  типу – для медико-соціального захисту 

здорових дітей-сиріт (I-II груп здоров’я), дітей, які залишилися без  
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піклування батьків,  віком від народження до трьох років. Крім дітей цієї 

категорії, тут можуть знаходитись діти, які мають сім’ю, проте утримання та 

виховання їх у сім’ї з поважних причин (хвороба годувальника, тривале 

відрядження, навчання тощо) неможливе, а також діти із затримкою 

розумового та фізичного розвитку внаслідок несприятливих умов виховання; 

б) спеціалізований  будинок  дитини – для медико-соціального захисту 

дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, з вадами  

фізичного та розумового розвитку (III-V груп здоров’я) віком від народження 

до чотирьох років, а також: 

з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки; 

з органічним ураженням центральної нервової системи, в тому числі з 

дитячим церебральним паралічем без порушення психіки; 

з порушенням функції опорно-рухового апарату та іншими вадами 

фізичного розвитку без порушення психіки; 

з порушенням слуху та мови; 

з порушенням мови; 

з порушенням зору (сліпі, слабозорі); 

тубінфікованих, хворих з малими та згасаючими формами 

туберкульозу, ВІЛ-інфікованих. 

У спеціалізованих  будинках  дитини  можуть  організовуватись 1–2 

групи для здорових дітей» [34]. 

Для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в Україні 

функціонують притулки для дітей служби відповідної місцевої державної  

адміністрації. Подібні інституції є закладами соціального захисту, 

створеними для тимчасового перебування дітей віком від 3 до 18 років. 

Відповідно до Типового положення про притулок для дітей служби у справах 

дітей основними завданнями закладу є «… – соціальний захист позбавлених     

сімейного виховання дітей, які опинилися в складних житлово-побутових 

умовах, залишили навчальні заклади;  
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– створення належних житлово-побутових і психолого-педагогічних 

умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм 

можливості для навчання, праці та змістовного дозвілля» [43]. 

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей на 2017–2026 роки визначає сучасні типи закладів 

інституційного догляду та виховання дітей за їх функціональним 

призначенням, а також приводить статистичні дані про підпорядкування 

даних закладів трьом міністерствам. Зокрема, станом на 01 вересня 2016 року 

існував 751 заклад інституційного догляду та виховання дітей. За 

підпорядкуванням до сфери управління Міністерства охорони здоров’я 

належало 39 закладів; 132 – до сфери управління Міністерства соціальної 

політики (будинки-інтернати, центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей, притулки для дітей); до сфери управління Міністерства освіти та науки 

– 580 закладів [20].  

Розподіл кількості закладів за сферами управління поданий на рис 1.1. 
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Рис. 1.1. Розподіл кількості закладів за сферами управління 

 

Проте крім підпорядкування, заклади інституційного догляду та 

виховання дітей поділяються ще й за формами власності, відповідно –
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державної, комунальної та приватної. Останнім часом все частіше 

засновниками закладів інституційного догляду та виховання дітей 

виступають громадські об’єднання, благодійні фонди, релігійні організації. 

Це пов’язано зі зміною соціальних та освітніх пріоритетів в бік цінності 

формування особистості дітей позбавлених батьківського піклування у 

сімейному середовищі та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Така розгалужена класифікація закладів інституційного догляду та 

виховання дітей, кількість сфер підпорядкування наводить на думку про 

відсутність чіткої координації в державному управлінні такими закладами. 

Доцільність поєднання цих закладів у єдину організаційну систему 

інституційного догляду та виховання дітей є актуальною, і дозволить 

мінімізувати адміністративні зусилля та бюджетні витрати, призведе до 

доцільнішого використання коштів на користь дітей та сімей з дітьми, які 

потребують соціальної підтримки. Особливої актуальності цей процес 

набуває в умовах проведення адміністративної реформи в Україні. 

Повертаючись до спроби дати визначення системі інституційного 

догляду та виховання дітей, розглянемо науковий підхід до cуб’єктно-

об’єктних взаємозв’язків в середовищі конкретної сфери суспільних 

відносин. 

У науковій літературі здобуло визнання трактування управління «… як 

поняття, що характеризує впорядкування взаємодії певної множини 

елементів або складових природи, суспільства, самої людини. Тобто, 

управління – це структура й функції з упорядкування, збереження і 

цілеспрямованого розвитку системи. Це унормовуючий процес, що 

підтримує систему в наперед заданому якісному стані або переводить її в 

новий» [4].  

Відзначається, що «… управління здійснюється в системах, у яких 

існує мережа причинно-наслідкових залежностей, здатних у межах даної 

основної якості переходити з одного стану в інший. Цей процес забезпечує 
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стабілізацію і розвиток системи, збереження її якісної визначеності, 

підтримання динамічної взаємодії з середовищем. Оскільки такі системи 

функціонують в умовах безперервних змін внутрішнього і зовнішнього 

середовища, завдання управління полягає в тому, щоб якомога доцільніше і 

більш оперативно реагувати на ці зміни, що забезпечується своєчасною 

перебудовою функціональної та організаційної структур системи відповідно 

до притаманних їй закономірностей і тенденцій» [4].   

Погляди на державне управління в окремих галузях знаходимо у 

відображеннях досліджень сучасних українських вчених. Зокрема, з позиції 

адміністративного права на думку В.Авер’янова державне управління має 

широке та вузьке значення. З позиції широкого тлумачення державне 

управління являє собою сукупність всіх видів діяльності держави. У 

вузькому значенні державне управління здійснюється різними державними 

органами, що належать до різних гілок державної влади. На думку вченого, 

саме вузьке розуміння державного управління має бути переважаючим у 

галузевих державно-управлінських дослідженнях [5].  

З позиції галузевих державно-управлінських досліджень розглянемо 

думку О.Калініченко, який пропонує розглядати державне управління 

соціальною сферою як «… систематично здійснюваний цілеспрямований 

вплив держави на стан і розвиток соціальної сфери суспільної системи, 

суспільних процесів, на свідомість, поведінку та діяльність особи і 

громадянина з метою реалізації державної соціальної політики, виробленою 

політичною системою та законодавчо закріпленої в інтересах оптимального 

функціонування та розвитку інститутів громадського суспільства» [12].  

Існує думка, що «… державне управління освітою визначається, як 

цілеспрямований вплив суб’єктів управління всіх рівнів (державного, 

регіонального, місцевого) на всі ланки освіти для забезпечення і подальшого 

розвитку соціального організму і культури суспільства; як певний вид 

діяльності органів держави, що має виконавчий і розпорядчий характер і 

полягає в організовуючому впливі на суспільні відносини у сфері освіти 
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шляхом застосування державно-владних повноважень, включає 

цілеспрямоване вироблення, прийняття й реалізацію організуючих, 

регулюючих і контролюючих впливів на освітню сферу» [3].   

У ході дослідження ми не зустріли в науковій літературі визначення 

терміну «сфера інституційного догляду та виховання», спробуємо самостійно 

визначити його сутність. Відповідно до «Словника української мови» 

поняття «сфера» має кілька тлумачень. За семантикою наше дослідження 

задовольняють кілька тлумачень:  

– район дії, межа поширення чого-небудь. 

– область фізичного або духовного життя, діяльності людини чи 

суспільства; галузь знання, виробництва, мистецтва. 

– сукупність умов, середовище, в яких що-небудь відбувається 

[39].  

Логічним буде вважати, що сфера інституційного догляду є областю 

функціонування системи інституційного догляду та виховання. В 

аналітичному звіті за результатами комплексного дослідження системи 

захисту дітей в Україні, поняття інституційного догляду трактується як 

догляд, що здійснюється в закладах цілодобового перебування (часто 

розрахованих на велику кількість дітей), діяльність яких не ґрунтується на 

потребах дитини, а умови проживання неподібні до сімейних. У таких 

закладах спостерігаються усі риси та ознаки типової інституційної культури 

(знеособлення, жорсткість режиму та діючих правил, відсутність 

індивідуального підходу, соціальне дистанціювання, залежність від 

персоналу, брак підзвітності тощо). Якщо дитина живе в закладі більше ніж 

три місяці і не отримує піклування виключно з боку батьків чи осіб, які їх 

замінюють, то вона вважається такою, що отримує довгостроковий 

інституційний догляд [8].   

Таким чином, система інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні – це комплексна діяльність закладів цілодобового перебування дітей 

усіх типів і форм власності та підпорядкування (Міністерству освіти і науки 
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України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної 

політики України), що здійснюють соціально-педагогічну діяльність, з метою 

реалізації законних прав на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми 

потребами, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо 

забезпечення умов проживання та догляду, надання соціальних, освітніх, 

виховних, юридичних, медичних та реабілітаційних послуг у межах цих 

закладів. 

Існування будь-якої системи, зокрема управлінської, характеризується 

сукупністю двох невід’ємних складових – суб’єкта та об’єкта. Під час 

розгляду організаційної структури державного управління стає зрозумілим, 

що процес управління по відношенню до об’єктів, здійснюють суб’єкти 

державного управління. У системі державного управління об’єктом 

управління виступають сфери і галузі суспільного життя, а суб’єктом – 

органи виконавчої влади. 

Візьмемо за основу думку В.Малиновського, що «… суб’єкт 

управління – це система, наділена певною компетенцією і державно-

владними повноваженнями, що дозволяють їй втілювати свою волю у форму 

керівних команд чи рішень, обов’язкових для виконання, тобто це система, 

що управляє. У державному управлінні до суб’єктів управління належать: 

органи виконавчої влади (уряд, міністерства, державні комітети, інші 

центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації); 

керівники і керівний склад цих органів (політичні діячі; посадові особи; 

службові особи, які наділені державно-владними повноваженнями). Органи 

державної влади, як суб’єкти державного управління, діють у межах 

компетенції, визначеної для них у відповідних нормативних актах» [18].  

Відповідно «…об’єкт управління – це система, яка підпорядковується 

владній волі суб’єкта управління і виконує його рішення, тобто система, 

якою управляють. Об’єктом державного управління є все суспільство. 

Основними об’єктами державного управління слід вважати підпорядковані 
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об’єктам органи виконавчої влади, сектори державного управління, галузі 

промисловості, державні установи, організації і підприємства, підвідомчі 

органам виконавчої влади» [18].  

Суб’єкт і об’єкт управління знаходяться у постійній динамічній 

взаємодії, в процесі якої виникають управлінські відносини. У процесі 

взаємодії між собою суб’єкт і об’єкт утворюють процес управління [47].  

На думку Ю.Тихомирова «… між суб’єктами і об’єктами виникають 

управлінські відносини лише завдяки тому, що суб’єкти наділені відносно 

об’єктів владними повноваженнями» [44].  

Основними специфічними рисами державного управління, які дають 

змогу краще зрозуміти його зміст та розкрити сутність, є такі: «… 

– державне управління завжди є певною організуючою діяльністю, 

у результаті якої виникають конкретні, управлінські за своїм змістом 

відносини; 

– необхідною умовою виникнення управлінських відносин є 

наявність суб’єкта управління, тобто органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування чи посадової особи, які наділені владними 

повноваженнями зі здійснення державного управління;  

– тип відносин, які виникають між суб’єктом та об’єктами 

державного управління, є завжди державно-владним, причому державно-

владними повноваженнями наділено завжди одну сторону – суб’єкта 

управління, а на долю об’єктів управління залишається виконання наказів, 

розпоряджень та інших нормативних документів, що надходять від суб’єкта; 

– організуюча діяльність державно-владного типу полягає у 

виконанні та розпорядництві щодо вимог законів, тобто є підзаконною, 

ґрунтується на чинному законодавстві; 

– державне управління здійснюється у правовому полі чинного 

законодавства, а отже, у випадку порушення останнього настає юридична 

відповідальність; 
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– жоден орган державної влади не визначає самостійно основні цілі 

свого існування і діяльності. Ці цілі встановлюються для органу «зовні», 

зазвичай правовими приписами, виданими органами вищого організаційно-

правового статусу; 

– специфіку діяльності органів державної влади становить 

можливість забезпечити підлеглість шляхом застосування державного 

примусу; 

– державному управлінню притаманна організаційна єдність за 

одночасного охоплення великої кількості спеціальних проблем; 

– «продукція» органу державної влади має особливий характер, що 

зумовлює складність визначення продуктивності та ефективності його 

роботи. Якщо для приватного сектору прибуток є основним мірилом успіху, 

то орган державної влади за відсутності мотиву прибутку не має чіткого 

вичерпного мірила чи стандарту, за яким можна судити про результати його 

діяльності; 

– державні процеси вимагають прозорості та більшої відкритості 

при ухваленні рішень і припускають істотніше втручання й увагу з боку 

громадськості, тоді як процеси ухвалення рішень у приватному управлінні 

менше відкриті для зовнішнього впливу» [19].   

В результаті розгляду основних теоретичних понять, які дають 

можливість зрозуміти сутність поняття державного управління та об’єкту 

державного управління, перейдемо до визначення поняття системи 

інституційного догляду та виховання дітей в контексті державного 

управління. Насамперед з’ясуємо сутність поняття системи. 

Доступним та зрозумілим на наш погляд є трактування поняття 

системи, як « … щось ціле, створене з окремих частин і елементів для 

цілеспрямованої діяльності. Ознаки системи характеризуються: 

– безліччю елементів; 

– єдністю головної мети для всіх елементів; 

– наявністю зв’язків між елементами; 
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– цілісністю і єдністю елементів; 

– структурою та ієрархічністю, відносною самостійністю; 

– чітко вираженим управлінням» [7].   

В нашому випадку структурними елементами системи інституційного 

догляду та виховання дітей можуть виступати заклади інституційного 

догляду та виховання дітей; органи управління закладами інституційного 

догляду та виховання дітей; громадські об’єднання, благодійні фонди, 

релігійні організації, які створені задля підтримки, розвитку або 

реформування даної системи; контингент дітей, щодо якого здійснюються 

освітні, виховні, реабілітаційні та, спрямовані на захист прав спеціальної 

категорії дітей, дії. 

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, діти мають такі  

права: на життя, на ім’я, на набуття громадянства, на піклування з боку 

батьків, на збереження своєї індивідуальності, право бути заслуханою у ході 

будь-якого розгляду, що стосується дитини; право на свободу совісті та 

релігії; право на особисте та сімейне життя; недоторканість житла; таємницю 

кореспонденції; право користуватися найдосконалішими послугами системи 

охорони здоров’я; благами соціального забезпечення; на рівень життя, 

необхідний для її розвитку; на освіту; на відпочинок; на особливий захист: 

від викрадень та продажу, від фізичних форм експлуатації, фізичного та 

психічного насильства, участі у військових діях; право на вжиття державою 

всіх необхідних заходів щодо сприяння фізичному та психічному 

відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка стала жертвою зловживань 

або злочину [49]. 

Проаналізувавши передумови виникнення закладів інституційного 

догляду та виховання дітей та особливості державного управління ними на 

різних етапах існування української державності, слід зазначити, що поява 

відповідних закладів інституційного догляду та виховання дітей 

зумовлювалась конкретними історичними обставинами. В результаті заклади 

інституційного догляду та виховання, які сформувались на основі радянської 
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системи надання соціальних послуг, є застарілими та не відповідають 

сучасним потребам розвитку українського суспільства. Крім цього, 

багатовіковий досвід виникнення інституцій для соціально незахищених 

категорій дітей та особливості управління ними дає можливість врахувати 

недоліки існування таких закладів, а також, виявити основні напрями 

удосконаленя державного управління ними.  

На основі розгляду суб’єкт-об’єктних взаємовідносин в державному 

управлінні та виокремленні структурних елементів системи інституційного 

догляду та виховання дітей можемо окреслити сутність поняття системи 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні.  

Отже, під системою державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні можна розуміти організаційно-

функціональну єдність ієрархічно впорядкованої сукупності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, які в межах своїх 

повноважень справляють управлінський організуючий вплив на 

функціонування закладів інституційного догляду та виховання дітей усіх 

типів, форм власності та підпорядкування з метою забезпечення реалізації 

державної політики щодо соціального захисту: дітей-сиріт; дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей з 

особливими освітніми потребами; дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах.  

У підсумку, зазначимо, що проблема функціонування системи 

інституційного догляду та виховання дітей в контексті державного 

управління є складною, актуальною, і потребує подальшого вивчення, з 

метою удосконалення механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей. 
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1.2. Поняття та сутність механізмів державного управління у сфері  

інституційного догляду та виховання дітей в Україні 

 

Протягом останніх років в Україні неодноразово здійснювались спроби 

перетворення усталеної сфери інституційного догляду та виховання дітей на 

сферу надання соціальних послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку. Нажаль, досі помітних зрушень 

здійснити не вдалось, але  ці спроби привернули значну увагу з боку держави 

та громадськості. Крім реформування внутрішніх процесів даної сфери 

потребують удосконалення й існуючі механізми державного управління 

сферою інституційного догляду та виховання дітей. Розвиток державного 

управління в Україні, який зумовлюється курсом євроінтеграції та реформа 

адміністративної системи потребують якісного удосконалення дієвих 

механізмів державного управління відповідно до сучасного стану управління 

в країні. 

Процес державного управління в Україні перебуває в стадії постійного 

удосконалення та адаптації до сучасних умов політичного курсу 

євроінтеграції. У зв’язку з цим, потребують детального профільного 

вивчення механізми державного управління основними суспільними 

сферами. Розгляд наукових досліджень з питання механізмів державного 

управління дає можливість оцінити  стан розробки зазначеної проблеми в 

сучасній управлінській науці. Основою для дослідження сутності механізмів 

державного управління є праці В.Авер’янова, О.Амосова, Г.Атаманчука, 

В.Бакуменко, Д.Безносенко, І.Гасюка, Н.Глазунової, В.Говорухи, В.Князєва, 

В.Коваленко, В.Корженка, О.Коротич, М.Круглова, В.Куйбіди, М.Кравченко, 

М.Лесечко, В.Малиновського, Н.Мельтюхової, А.Михненко, 

П.Надолішнього, Н.Нижник, В.Олуйка, Л.Паращенко, Л.Приходченко, 
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І.Розпутенка, Р.Рудницької, А.Сіцінського, М.Сіцінської, О.Стельмах, 

Ю.Сурміна, Ю.Тихомирова, О.Федорчак, О.Фурсіна, Л.Юзькова.  

Оскільки, процес інституційного догляду та виховання дітей частково 

інтегрується до соціальної сфери, освітньої сфери, сфери охорони здоров’я та 

охорони дитинства, зазначимо про окремі галузеві дослідження механізмів 

державного управління. Зокрема, вивченням механізмів державного 

управління у соціальній сфері займались О.Вольська, К.Дубич, М.Мельник, 

М.Панченко. Поняття механізмів державного управління в освітній сфері 

розкриваються у доробку Н.Зелінської, Н.Карпеко, О.Коцовської, 

Л.Паращенко. Розвитком теми в галузі охорони здоров’я займались такі 

дослідники: В.Григорович, Д.Карамишев, М.Музика, З.Надюк, І.Фуртак, 

В.Шевченко, В.Шевцов. Механізми державного управління у сфері охорони 

дитинства відображені у доробку Л.Кривачук, О.Крестовської, О.Темченко. 

Проте, в науковій літературі ми не зустріли досліджень про механізми 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей.  

Становлення сучасної системи інституційного догляду та виховання 

дітей, а також механізмів державного управління нею відбувалось з середини 

50-х років минулого століття. Зрозуміло, що протягом цього часу відбулась 

повна політична та світоглядна трансформація суспільних процесів в Україні. 

Досвід опікування державою дітей, що потребують інституційного догляду 

та виховання, виявив багато недоліків, які можливо подолати лише 

докорінною зміною державної політики у сфері охорони дитинства. 

Здійснення державної політики у будь-якій сфері відбувається через 

реалізацію механізмів державного управління. Розглянемо основні підходи 

до вивчення сутності поняття механізмів державного управління. 

Вочевидь, що термін «механізм» запозичений з технічної галузі. В 

прямому розумінні він означає сукупність деталей, що приводять у рух 

пристрій. Проте в іншому значенні  термін «механізм» подається «…як 

послідовність станів, процесів, які визначають собою які-небудь дії, явища; 

система, пристрій, який визначає порядок якого-небудь виду діяльності» [15].   
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Цей термін набув трактування у різних галузях науки через широке 

розуміння його сутності. Ми погоджуємся з думкою О.Стояна, що у 

державному управлінні термін «механізм» «…доцільно розглядати з точки 

зору структурно-організаційного та структурно-функціонального підходів. У 

першому випадку поняття «механізм» являє собою сукупність певних 

складових елементів, що формують організаційний базис певних явищ та 

процесів. Структурно-функціональний підхід закладає в організаційні основи 

динамічний рух у процесі реального функціонування. Організаційно-

структурні основи механізму визначають суб’єкти та об’єкти державного 

управління та регулювання, які за своєю природою є носіями статичних 

ознак, а динамічні зміни виникають на основі комплексу взаємозв’язків і 

взаємодій між ними» [41].   

Група авторів на чолі з О.Лазор узагальнює, що «… державне 

управління – це цілеспрямований, організаційний та регулюючий вплив 

держави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку та 

діяльність особи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації 

функцій держави, відображених у Конституції та законодавчих актах, 

шляхом запровадження державної політики, виробленої політичною 

системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної 

влади, наділених необхідною компетенцією» [17].  

В науковій літературі існує багато визначень механізмів державного 

управління. На нашу думку, попереднє визначення державного управління 

доступно ілюструє визначення авторів «Словника-довідника з державного 

управління», які зазначають, що механізми державного управління – це 

практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 

державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну 

систему з метою досягнення поставлених цілей. Схема реального механізму 

державного управління містить цілі, рішення, впливи, дії, результати. 

Комплексний механізм державного управління вони визначають як систему 
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політичних, економічних, соціальних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу органів державного управління [6; 50].   

В.Авер’янов розглядає поняття механізму державного управління як 

«… сукупність відповідних державних органів, організованих у систему для 

виконання цілей (завдань) державного управління відповідно до їх правового 

статусу, та масив правових норм, що регламентують організаційні засади та 

процес реалізації вказаними органами свого функціонального призначення. 

Звідси складовими елементами зазначеного механізму виступають:                

1) система органів виконавчої влади; 2) сукупність правових норм, що 

регламентують як організаційну структуру системи органів виконавчої 

влади, так і процеси її функціонування та розвитку [5].  

У доробку В.Малиновського визначення механізмів державного 

управління звучить, як «… сукупність засобів організації управлінських 

процесів та способів впливу на розвиток керованих об’єктів із використанням 

відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію цілей 

державного управління» [18] .  

Г.Атаманчук відзначає, що механізми управління – це складова частина 

системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких 

залежить результат діяльності управлінського об’єкта. Механізми 

державного управління, на думку автора, це складна система державних 

органів, організованих відповідно до визначених принципів для здійснення 

завдань державного управління; це інструмент реалізації виконавчої влади 

держави. Механізми формування та реалізації державного управління – це 

сукупність і логічний взаємозв’язок соціальних елементів, процесів та 

закономірностей, через які суб’єкт державного управління «схоплює» 

потреби, інтереси і цілі суспільства в управляючих впливах, закріплює їх у 

своїх управлінських рішеннях та діях і практично втілює в життя, зважаючи 

на державну владу [1].  

Н.Нижник та О.Машков механізми державного управління визначають 

як складову частину системи управління, що забезпечує вплив на внутрішні 
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(коли йдеться про механізм управління організацією) та зовнішні (коли 

говорять про механізм взаємодії з іншими організаціями) фактори, від стану 

яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта. Механізми 

управління – це категорія управління, що включає цілі управління, елементи 

об’єкта та їх зв’язки, на які здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення 

цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси управління, 

соціальний та організаційний потенціали. Реальний механізм управління 

завжди конкретний, оскільки спрямований на досягнення конкретних цілей 

за допомогою впливу на конкретні фактори і цей вплив здійснюється через 

використання конкретних ресурсів [21; 50]. 

Розглянувши, на нашу думку, основні визначення механізмів 

державного управління, які зрозуміло розкривають сутність даного поняття, 

можемо зробити висновок, що у науковій літературі зустрічається велика 

кількість визначень механізмів державного управління, але, немає єдиного 

узагальненого визначення. Переважна більшість визначень сутності 

механізмів державного управління трактується з позицій конкретних 

досліджень провідних вчених галузі.  

Аналізуючи наукові доробки з проблематики нашого дослідження, 

перейдемо до класифікації механізмів державного управління. Серед значної 

кількості наукових підходів до класифікації у літературі з державного 

управління слушною видається думка Н.Брюховецької, що від переваги 

акцентів на ті чи інші сфери управління, механізм управління буде мати свою 

назву. Залежно від того, які саме проблеми і як вирішуються із 

застосуванням конкретного державного механізму управління, він може бути 

складним (компонентом) і включати в себе декілька самостійних механізмів. 

Комплексний механізм державного управління може складатися із таких 

видів механізмів:  

– економічного (механізми державного управління банківською, 

грошово-валютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, податковою, 

страховою діяльністю тощо);  



 54 

– мотиваційного (сукупність командно адміністративних та соціально-

економічних стимулів, що спонукають державних службовців до 

високоефективної роботи);  

– організаційного (об’єкти, суб’єкти державного управління, їх цілі, 

завдання, функції, методи управління та організаційні структури, а також 

результати їх функціонування);  

– політичного (механізми формування економічної, соціальної, 

фінансової, промислової політики тощо);  

– правового (нормативно-правове забезпечення: закони і постанови 

Верховної Ради України, укази Президента, постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України, а також методичні рекомендації та інструкції 

тощо) [2].  

Схожої думки стосовно комплексного механізму державного 

управління дотримуються автори монографії «Державний механізм 

забезпечення інформатизації системи охорони здоров’я». Вони зазначають 

про існування єдиної по своїй природі системи механізмів управління, що 

має у своєму складі економічний, мотиваційний, організаційний та правовий 

механізми [38].  

М.Круглов зазначає, що фактори державного управління можуть мати 

економічну, соціальну, організаційну, політичну і правову природу. 

Відповідно комплексний механізм державного управління бачить як систему 

економічних, мотиваційних, організаційних, політичних і правових 

механізмів [16].  

О.Коротич розрізняє механізми державного управління за суб’єктами 

управління. Відповідно до цього, в Україні механізми державного управління 

поділяються на такі, які здійснюються органами управління:  

– вищий рівень (ВРУ, Президент, КМУ);  

– обласного рівня (обласними радами, обласними державними 

адміністраціями);  
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– районного рівня (районними радами, районними державними 

адміністраціями);  

– місцевого рівня (міськими, селищними, сільськими радами) [8; 50]. 

На основі існуючих досліджень О.Федорчак подає узагальнену 

класифікацію механізмів державного управління. За нею механізми 

державного управління поділяються на механізми за функціональним 

призначенням та механізми за суб’єктом управління. Відповідно за 

функціональним призначенням – економічні, мотиваційні, організаційні, 

політичні та правові, а за суб’єктом управління – механізми, які 

використовуються законодавчими органами державної влади, президентом 

України, органами виконавчої влади, органами судової влади, органами 

місцевої влади [45].    

Ми розглянули основні підходи до визначення сутності поняття 

механізмів державного управління та їх класифікації, перейдемо до 

використання цього доробку безпосередньо у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей.  

Велика кількість типів закладів, типів їх підпорядкування, органів 

державного управління та учасників процесу інституційного догляду та 

виховання дітей не дозволяють вважати ефективним процес державного 

управління у цій сфері.  На нашу думку, з метою ефективної реалізації 

державної політики у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в 

сучасних умовах слід запровадити комплексний механізм уніфікованих 

зусиль. За визначенням словника-довідника з державного управління 

комплексний механізм державного управління розглядаємо як «…систему 

політичних, економічних, соціальних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу органів державного управління» [6].   

У сфері інституційного догляду та виховання виділяємо –

організаційний, правовий, мотиваційний, інноваційний, соціальний та 

фінансовий механізми державного управління (рис. 1.2). 
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Основну роль механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні вбачаємо у: 

– підвищенні ефективності забезпечення додержання прав і 

законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

– посилення захисту їх особистих і майнових прав; 

– забезпечення якості надання соціальних, освітніх, 

реабілітаційних, медичних, юридичних послуг дітям, які виховуються в 

інтернатах; 

– здійснення моніторингу та контролю за якістю надання послуг 

дітям з інвалідністю та дітям з особливими освітніми потребами в системі 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

– підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 

закладів інституційного догляду та виховання дітей; 
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– розширення видів діяльності, спрямованої на підтримку дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах в органах державної влади та громадських організаціях 

з урахуванням її  проведення під час надзвичайних ситуацій або військового 

стану; 

– оптимізацію взаємовідносин органів виконавчої влади та 

інститутів громадянського суспільства у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей, забезпечення їх якості та ефективності тощо. 

Розглянемо та охарактеризуємо зміст механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей більш 

докладно. 

Під механізмами державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей слід розуміти сукупність організаційних, 

економічних, правових, соціальних та інших засобів, практичних заходів, 

важелів та стимулів, за допомогою яких уповноважені органи державної 

влади та місцевого самоврядування послідовно розв’язують проблеми 

управління соціально-педагогічними процесами щодо організації та 

здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою 

забезпечення дотримання їх законних прав та інтересів.  

Організаційний механізм – це система основних дій та заходів, що 

забезпечують догляд, виховання та захист дітей в Україні, спрямований на 

організацію та здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з 

особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, шляхом реформування системи управління 

соціальними процесами з метою запобігання вилученню дитини із сім’ї і 

потраплянню в заклад інституційного догляду та виховання дітей, що 
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відповідає основним цілям Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. 

На сьогоднішній день у сфері інституційного догляду та виховання 

дітей процес державного управління на рівні міністерств здійснюється 

Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки 

України, Міністерством охорони здоров’я України. Відповідно на місцевому 

рівні управління здійснюється департаментами і управліннями обласного та 

міського значення на основі низки положень та розпоряджень відповідно до 

типів закладів інституційного догляду та виховання дітей, що надходять з 

різних органів, уповільнюючи та ускладнюючи процес здійснення 

системного управління.  

Правовий механізм – це система законодавчих та нормативно-правових 

норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління 

щодо інституційного догляду та виховання дітей, яка може бути реалізована 

шляхом прийняття законодавчих актів або розроблення системних 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства, спрямованого на 

врегулювання діяльності у сфері надання соціальних послуг дітям-сиротам, 

дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з 

особливими освітніми потребами, дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Мотиваційний механізм – це сукупність чинників у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей, що спонукають учасників 

процесу управління системою інституційного догляду та виховання дітей до 

зміни усталених підходів в управлінні цією сферою відповідно до вимог 

сучасності. Він спрямований на стимулювання працівників закладів 

інституційного догляду та виховання дітей (психологів, соціальних 

працівників/фахівців із соціальної роботи, педагогів-дефектологів, учителів, 

вихователів, медичних працівників, обслуговуючого персоналу) до 

здійснення ефективної діяльності щодо забезпечення якості надання послуг 

дітям, які виховуються в інтернатах тощо. Впровадження даного механізму 
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пов’язане із потребою перетворення системи уявлень та цінностей під час 

догляду та виховання дітей, що потребують опіки держави, з перевагою умов 

сімейного виховання над інституційним. 

Інноваційний механізм – це сукупність інноваційних засобів та заходів, 

що забезпечують реформування усталеної системи державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Він передбачає 

проектування, експериментальну перевірку та впровадження в освітній 

процес закладів інституційного догляду та виховання дітей інноваційних та 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання дітей, 

сприяння розвитку інноваційних форм і методів неформальної та 

інформальної освіти, удосконалення системи професійного навчання та 

адаптації кращого європейського досвіду, методик роботи з дітьми в 

закладах інституційного догляду та виховання дітей, поліпшення соціальних 

умов життя дітей в закладах інституційного догляду та виховання, 

формування умов для розвитку креативного мислення працівників закладів, 

удосконалення процесів і систем управління соціальними інноваціями в 

закладах інституційного догляду та виховання дітей; залучення громадян до 

участі в процесі контролю за управлінням закладами, які здійснюють 

інституційний догляд та виховання дітей тощо.  

Соціальний механізм – це сукупність засобів здійснення управлінського 

впливу на процес формування соціальних послуг у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей, що відображає зміст основних завдань 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей, пов’язаний з формуванням суспільної свідомості громадян 

щодо якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей у закладах 

інституційного догляду та виховання на рівні кожної громади із 

запровадженням дієвого механізму державного контролю за її 

функціонуванням, яка дасть змогу перейти від інституційного догляду та 

виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання дитини в 

сімейному або наближеному до сімейного середовища. 
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Однією з основних причин реформування сфери інституційного 

догляду та виховання дітей, якими опікується держава, є потреба збільшення 

цільового фінансування догляду та виховання дітей в умовах наближених до 

сімейних шляхом зменшення об’єму фінансування потреб закладів 

інституційного догляду та виховання дітей.  

Фінансовий механізм – це комплекс фінансових методів і важелів 

впливу на систему інституційного догляду та виховання дітей та перспективу 

її реформування, що передбачає створення належних фінансових умов для 

ефективного функціонування соціальної сфери в Україні на основі вирішення 

відповідних завдань у цій сфері, запровадження нових і вдосконалення 

існуючих механізмів розрахунку вартості утримання дітей у закладах 

інституційного догляду та виховання дітей різних типів за рахунок батьків 

або осіб, які їх замінюють, та/або за рахунок коштів засновника закладу, а 

також відповідного місцевого бюджету органу опіки та піклування, який 

прийняв рішення про направлення або влаштування дитини до закладу 

інституційного догляду та виховання дітей тощо. 

Отже, у дисертаційній роботі здійснено дослідження сутності та 

трактування поняття механізмів державного управління у сфері  

інституційного догляду та виховання дітей.  

Виявлено, що у сфері інституційного догляду та виховання 

функціонують механізми державного управління відповідно до існуючої 

класифікації на сучасному етапі розвитку управлінської науки. 

Запропоновано класифікацію механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей.  
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1.3. Нормативно-правове забезпечення державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні 

 

Однією з основних ознак державного управління є підзаконність. Тобто 

будь-яка державно-управлінська діяльність повинна здійснюватись за умови 

виконання заявлених конституційних засад та нормативно-правових актів.  

Процес функціонування системи інституційного догляду та виховання 

дітей не є винятком. Відповідно до визначення поняття системи 

інституційного догляду та виховання дітей в контексті державного 

управління як комплексної діяльністі закладів цілодобового перебування 

дітей усіх типів, форм власності та підпорядкування (Міністерству освіти і 

науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству 

соціальної політики України), що здійснюють соціально-педагогічну 

діяльність, з метою реалізації законних прав на соціальний захист дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, щодо забезпечення умов проживання та догляду, 

надання соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних та 

реабілітаційних послуг у межах цих закладів, зазначимо про обширність 

нормативно-правової бази, яка лежить в основі державного управління  

даною системою. 

Слід зазначити, що в науковій літературі не зустріли системного 

вивчення проблеми нормативно-правового забезпечення державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей. Проте окремі 

дослідження нормативно-правового забезпечення державного управління 

складовими елементами системи інституційного догляду та виховання дітей, 

знаходимо у роботах сучасних наукових дослідників. Зокрема, проблемою 

забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування займались О.Василенко, О.Гордуз, О.Мордань. 

Розгляд специфіки законодавчої бази України як соціально-правової 
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умови забезпечення рівних можливостей для дітей з обмеженими 

можливостями знаходимо у роботах О.Кучерук. Дослідженням нормативно-

правового аспекту освіти дітей з особливими потребами займався 

А.Агабабян. Вивченням нормативного забезпечення фінансування закладів 

освіти в сучасних умовах займались І.Комарова, Т.Станкус. 

Як бачимо, проблема нормативно-правового забезпечення державного 

управління в системі інституційного догляду та виховання дітей, як окреме 

дослідження, є актуальною і такою, що потребує системного вивчення. 

Реалізація основних завдань в системі інституційного догляду та 

виховання дітей залежить від скоординованості зусиль перелічених 

міністерств: 

– соціальної політики України; 

– освіти і науки України; 

– охорони здоров’я України; 

– регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

– фінансів України; 

– юстиції України. 

Проте основним законом, що регламентує суспільні процеси в 

українському соціумі залишається Конституція України. У 52 статті 

Конституції України зазначено, що « …утримання та виховання дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. 

Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей» [14].   

Стаття 53 Конституції України закріплює право кожного на освіту, 

тому за створення умов для розвитку та отримання освіти дітьми з 

особливими потребами, до яких належать діти з проблемами фізичного та 

розумового розвитку, з психоневрологічними захворюваннями, 

захворюваннями серцево-судинної системи, з малими і затухаючими 

формами туберкульозу, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
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піклування – несе відповідальність саме держава. Повна загальна середня 

освіта в Україні є обов’язковою [14].  

На основі конституційних засад в Україні функціонує Закон України 

«Про освіту» та Закон України «Про загальну середню освіту». Ці закони 

надають батькам право вибору форми отримання освіти дитиною. Тобто, 

навчання в спеціальному закладі освіти чи у корекційних класах при 

загальноосвітніх школах, або надають можливість надомного навчання. У     

4 статті Закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що 

«…Систему загальної середньої освіти становлять: загальноосвітні навчальні 

заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які 

потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-

виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та 

органи управління системою загальної середньої освіти, а також професійно-

технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, що надають повну 

загальну середню освіту» [33].  

У статті 37 Закону України «Про освіту» визначено перелік закладів 

для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації «…для 

дітей, які не мають необхідних умов для виховання і навчання в сім’ї, 

створюються школи-інтернати; 

– для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, 

створюються школи-інтернати, дитячі будинки, в тому числі сімейного типу, 

з повним державним утриманням;  

– для дітей, які потребують тривалого лікування, створюються 

дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні санаторні школи-інтернати, 

дитячі будинки. Навчальні заняття з такими дітьми проводяться також у 

лікарнях, санаторіях, вдома. Для осіб, які мають вади у фізичному чи 

розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, 

створюються спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі 

будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням за рахунок 

держави; 
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– для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, 

створюються загальноосвітні школи і професійно-технічні училища 

соціальної реабілітації» [35].   

Інтегруючись зі сфери освіти змістимось у площину соціальної сфери, 

яка тісно пов’язана з проблемою інституційного догляду та виховання дітей. 

Розглядаючи проблему нормативного забезпечення державного управління у 

сфері здобуття освіти дітьми з особливими потребами слід зазначити, що 

основу нормативно-правого регулювання у соціальній сфері відносно 

категорії дітей становить Закон «Про охорону дитинства», який визначає 

ключові категорії дітей, що потребують опіки держави та спектр прав та 

свобод для цієї категорії осіб [37]. 

Для дітей-інвалідів існує низка спеціальних законів. Зокрема, Закон 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» дає 

розуміння про основи соціальної захищеності дітей-інвалідів в Україні і 

гарантує їм рівні соціальні можливості, Закон України «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні» визначає основні засади для створення 

відповідних  умов  для  усунення або  компенсації  наслідків, спричинених  

стійким порушенням здоров’я, функціонування системи підтримання   

особами з інвалідністю   фізичного, психічного, соціального благополуччя,  

сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності [36].    

Відповідні норми щодо дітей-інвалідів містить Закон України «Про 

охорону дитинства», який « … визначає охорону дитинства в Україні як 

стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для 

забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої 

політики держави, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, 

охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та 

виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної 

політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів 

дитини» [37].  
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Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» дає визначення термінів дитина-сирота та дитина, позбавлена 

батьківського піклування, визначає правові, організаційні, соціальні засади та 

гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою частиною законодавства 

про охорону дитинства [31].  

Основою нормативно-правової бази для навчально-виховної роботи з 

дітьми, що мають додаткові освітні потреби є Закон України «Про освіту» 

[35]. 

В умовах ведення військових дій на території України діяльність щодо 

переміщених осіб та дітей із іх числа регламентує Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Ним визначено 

порядок розміщення переміщених дітей з числа дітей-сиріт; дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей з 

особливими освітніми потребами; дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах [32]. 

Отже, розглянуто основні, на нашу думку, законодавчі та нормативно-

правові акти, які регламентують діяльність системи інституційного догляду 

та виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, проте вони не є ефективними через розпорошення соціальних 

послуг та управлінських зусиль, спрямованих на реалізацію права на освіту 

кожним громадянином України. 

Очевидно, що через велику кількість законодавчих та нормативно-

правових актів, які регулюють діяльність у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей, які не здатні забезпечити ефективне виконання своїх 

функцій, в умовах проведення адміністративної реформи виникає потреба 
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уніфікації нормативних документів, надання соціальних та освітніх послуг у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей. 

На нашу думку, реформування системи адміністративного устрою 

нерозривно пов’язане із зміною пріоритетів розвитку усіх суспільних сфер, 

тому реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, яка 

являє собою об’єкт державного управління з позицій різних міністерств та 

відомств і спрямовується на формування повноцінної особистості громадян 

країни, є актуальним та своєчасним. Зростання формування громадянської 

позиції та отримання соціального досвіду дітьми, які належать до 

спеціальних категорій, надзвичайно важливе в умовах складного 

політичного, військового та соціального стану країни. Адже саме, 

захищеність спеціальних категорій населення являє собою показник 

благоустрою держави. 

Процес реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей називають деінституалізацією. Основними документом, що 

регламентує проведення цієї реформи є Національна стратегія реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, яка 

була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 526-р від        

09 серпня 2017 року. Цей документ поклав початок перетворенням застарілої 

системи інституційного догляду та виховання дітей на систему формування 

особистості дітей позбавлених батьківського піклування у сімейному 

середовищі та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. 

У даній Стратегії знаходимо класифікацію закладів інституційного 

догляду та виховання дітей за типами, формами власності та 

підпорядкування. Це – загальноосвітні школи-інтернати; інтернати; 

навчально-реабілітаційні центри; будинки дитини; дитячі будинки; дитячі 

будинки-інтернати; навчально-виховні комплекси, у складі яких є групи, 

класи, відділення цілодобового перебування дітей; інші заклади цілодобового 

та довготривалого (понад три місяці) перебування дітей, у яких одночасно 

проживає більше ніж 15 дітей [20].    
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Державне управління внутрішньою діяльністю закладів інституційного 

догляду та виховання дітей унормовується також відповідними 

положеннями: Положення про загальноосвітню школу-інтернат та 

загальноосвітню санаторну школу-інтернат; Положення про навчально-

реабілітаційний центр; Типове положення про будинок дитини; Положення 

про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; Положення про дитячий 

будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю, Типове 

положення  про притулок для дітей служби у справах дітей. 

Знову спостерігаємо тенденцію про значну кількість закладів, які 

керуються у своїй діяльності окремими положеннями, наказами,  що зменшує 

ефективність управлінських дій. 

Осовними принципами, на яких базується Стратегія є: 

– безпека і благополуччя дитини є пріоритетом державної 

політики; 

– сім’я є найкращим середовищем для виховання та розвитку 

дитини; 

– збереження сім’ї для дитини є головною умовою забезпечення 

найкращих інтересів дитини та її благополуччя; 

– державою заохочується та підтримується відповідальне 

батьківство; 

– реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей проводиться з урахуванням потреб, думки та інтересів кожної дитини; 

– залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх життя та 

майбутнього [20].   

Як бачимо, про виховання дітей в умовах шкіл-інтернатів мова не йде. 

На початку вересня 2016 року в Україні існував 751 заклад інституційного 

догляду та виховання дітей. У підпорядкуванні Міністерства охорони 

здоров’я знаходилось 39 закладів, у підпорядкуванні Міністерства соціальної 

політики 132 заклади та 580 закладів інституційного догляду та виховання 
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дітей у розпорядженні Міністерства освіти і науки України. У обласному 

підпорядкуванні перебувало 80% закладів, у районному, міському – 20% і, 

відповідно, 0% у володінні територіальних громад [20].   

Аналізуючи такий розподіл, стає зрозуміло, що основні законодавчі та 

нормативно-правові акти, які забезпечують існування системи 

інституційного догляду та виховання дітей постійно доповнюються 

відповідними листами та розпорядженнями відомств різних рівнів. Задля 

ефективного державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей йде значна затрата зусиль, яку варто мінімізувати шляхом 

удосконалення законодавства в процесі реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей, що відображено у основних 

завданнях Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки: 

«… удосконалення законодавства для забезпечення реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей; 

інтегрування основних принципів, цілей і завдань Стратегії у 

пріоритетні  напрями діяльності органів виконавчої влади; 

запровадження механізму міжвідомчої координації дій для досягнення 

цілей і виконання завдань Стратегії; 

конкретизація та розмежування повноважень і відповідальності органів 

виконавчої влади на центральному та місцевому рівнях щодо забезпечення 

прав дитини та підтримки сім’ї, сприяння у реалізації таких повноважень 

органами місцевого самоврядування; 

розроблення фінансових механізмів забезпечення реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей, розвитку послуг з 

підтримки дітей і сімей з дітьми; 

розроблення та впровадження регіональних планів реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей; 

розроблення та впровадження системи моніторингу та оцінювання 

процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; 
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впровадження механізму прийняття рішень у найкращих інтересах 

дитини всіма суб’єктами забезпечення та захисту її прав, а також залучення 

дітей до прийняття рішень з питань, що стосуються їх життя» [20].  

Наразі завершується перший етап виконання Стратегії – підготовчий. 

Його метою було розроблення та прийняття нормативно-правових актів, 

необхідних для реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей, та розробка методичного забезпечення. Зокрема, робота йде над 

створенням регіональних планів реформування даної системи. 

У 2019 році розпочався другий етап – реалізація реформи, який 

триватиме до 2024 року. Його метою стане реалізація регіональних планів 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. 

Передбачається, що якісні зміни нормативно-правового забезпечення та 

реалізація регіональних планів призведуть до скорочення мережі закладів 

інституційного догляду та виховання дітей та дозволять перейти до третього 

етапу виконання Стратегії.  

Підсумковий етап передбачає комплексний аналіз існуючого стану 

системи інституційного догляду та виховання дітей, аналіз досягнених 

результатів та визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку нової 

системи забезпечення та захисту прав дітей в Україні, яка замінить застарілу 

систему інституційного догляду та виховання дітей. 

Отже, на основі системного аналізу нормативно-правового 

забезпечення державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей можемо зробити висновок, про проблемність нормативно-

правового регулювання цієї сфери та необхідність її удосконалення в умовах 

реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. 
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Висновки до розділу 1 

 

На підставі проведення системного аналізу наукових праць вітчизняних 

і зарубіжних дослідників, щодо сутності, завдань та механізмів реалізації 

державної політики соціального захисту дітей, які виховуються в закладах 

інституційного догляду та виховання, виявлено, що сучасна соціальна 

політика орієнтується на міжнародні вимоги та стандарти соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку; спрямована на : розвиток і підтримку національного усиновлення 

(удочеріння), установлення опіки та піклування , передавання дітей до 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу , інших форм сімейного 

виховання таких дітей ; створення ефективної системи раннього виявлення та 

підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

з метою запобігання розлученню дитини із сім’єю і потраплянню в заклад 

інституційного догляду та виховання дітей; формування та розвиток 

соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних, реабілітаційних 

послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей, передусім, на рівні громади; 

підвищення професійного рівня фахівців, що надають послуги дітям та 

сім’ям з дітьми, створенню умов для участі громадських організацій у 

наданні послуг сім’ям з дітьми тощо. 

Визначено, що державне управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей – це цілеспрямований, організуючий та регулюючий вплив 

держави через органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, до 

компетенції яких належать питання управління соціально-педагогічними 

процесами в межах інституційних закладів, спрямований на забезпечення 

надання соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних, 

реабілітаційних послуг з метою реалізації законних прав дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 
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перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку в усіх сферах 

суспільного життя. 

Визначено та охарактеризовано механізми державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, а саме: 

організаційний, правовий, соціальний, фінансовий, мотиваційний, 

інноваційний.  

Проведено системний аналіз нормативно-правової бази з питань 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, який свідчить, що реформування (деінституалізація) системи 

інституційного догляду та виховання дітей проходить складний процес 

гармонізації за міжнародно-правовими, загальноєвропейськими нормами та 

стандартами захисту прав дітей. 

Аналіз національного законодавства, що регулює суспільні відносини у 

сфері соціального захисту прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають 

складні вади розвитку, дав змогу встановити основні проблеми системного 

законодавчого й державно-правового регулювання у сфері забезпечення 

надання послуг дітям, які виховуються в інтернатах. 

Основні положення першого розділу висвітлені у таких наукових 

працях автора: «Історичні передумови виникнення закладів інституційного 

догляду та виховання дітей» [9], «Сутність поняття системи інституційного 

догляду та виховання дітей в контексті державного управління» [42], 

«Нормативно-правове забезпечення державного управління в системі 

інституційного догляду та виховання дітей» [22], «Поняття та сутність 

механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні» [27]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ТА 

КРАЇНАХ ЄС  

 

2.1. Деінституалізація як основний процес децентралізації повноважень 

у сфері інституційного догляду та виховання дітей  

 

Питання реформування сфери інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні давно ініціюється громадськістю та науковими 

дослідженнями у соціальній сфері. На жаль, процес зміни світоглядних 

орієнтирів сучасного суспільства щодо утримання, виховання та захисту прав 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, на сьогоднішній день випереджає процес реалізації державної 

політики у соціальній сфері.  

На разі триває адміністративна реформа, реформа державної служби та 

низка соціальних реформ, саме тому, на нашу думку, дуже зручним є період 

запровадження Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей. На хвилі загальних перетворень та за активної 

підтримки громадськості є шанс подолання основних недоліків попередніх 

спроб реформування сфери інституційного догляду та виховання. 

У квітні 2014 року уряд схвалив Концепцію реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади і План заходів щодо її 

реалізації. Прийняття даного документу дало початок реформі – 

децентралізації.  

Мета реформи децентралізації – формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 
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високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів 

прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних 

громад. Реформа передбачає відповідальність органів місцевого 

самоврядування перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед 

державою – за її законність [33]. 

З початку дії реформи була сформована та набрала чинності 

нормативно-правова база децентралізації. Зокрема, оновлені Бюджетний та 

Податковий кодекси України дали початок фінансовій децентралізації, що 

призвело до збільшення місцевих бюджетів з 68,6 мільйярдів гривень у        

2014 році до 234 мільйярдів гривень у 2018 році [21]. 

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

дав старт початку формування нового рівня місцевого самоврядування. З 

2015 по 2018 роки в Україні створено 878 об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ). До складу ОТГ увійшли більше 4000 колишніх місцевих рад і близько 

9 млн людей проживають в ОТГ [21]. 

Зазначений Закон став також основою формування інституту старост в 

об’єднаних територіальних громадах, які представлятимуть інтереси 

сільських мешканців у раді громади. У 2018 році об’єднані територіальні 

громади отримали у комунальну власність майже 1,5 мільйони гектарів 

земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів  

[21]. 

Задля розв’язання проблем спільного характеру для територіальних 

громад був прийнятий Закон України «Про співробітництво територіальних 

громад». Наприкінці 2018 року було реалізовано 325 договорів про 

співробітництво [21]. 

Формування пакету законів щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг 

забезпечило передачу органам місцевого самоврядування відповідного рівня 

повноваження щодо надання основних адміністративних послуг. Таких як: 

– реєстрація місця проживання; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
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– видача паспортних документів; 

– державна реєстрація юридичних та фізичних осіб, підприємців, 

об’єднань громадян; 

– реєстрація актів цивільного стану, речових прав; 

– вирішення земельних питань тощо [21]. 

Розглянемо основні позитивні перспективи для місцевих громад від 

реалізації децентралізації: 

1. Підвищення рівня ефективності місцевого самоврядування в 

результаті децентралізації дозволяє розширити можливість для розвитку 

освітньої, медичної, транспортної та житлово-комунальної інфраструктури у 

регіонах.  

2. Використання сплачених податків на користь громад та 

зацікавленість місцевої влади у розвитку власних територій підвищує рівень 

життя населення громади. Спрощення реєстраційних процедур для ведення 

бізнесу дозволить залучати інвестиції та сприяти соціально-економічному 

розвитку територіальних громад.  

3. Запровадження реформи децентралізації стало відправною 

точкою для повноцінного розвитку місцевих громад, які роками перебували у 

занепаді, та дозволило громадянам стати співучасниками створення 

благоустрою у місцях їх проживання [21]. 

Одним із напрямів децентралізації у соціальній сфері є реалізація 

реформи деінституаліації. 

Для розуміння сутності реформи спробуємо визначити поняття 

“деінституалізація”. 

Зазначимо, що інституція – це заклад, група або відділення для більш 

ніж 15 осіб, де діти проживають цілодобово понад 3 місяці [9].  

Інституалізацією у соціальній сфері, на нашу думку, називають  політику 

розміщення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах з метою надання надання 
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соціальних, освітніх, реабілітаційних та медичних послуг в умовах закладів 

цілодобового перебування. За семантичним навантаженням префікс де- у 

складних словах означає  віддалення, видалення, виділення, скасування, 

припинення, усунення чого-небудь [39]. Отже, можемо зробити висновок, що 

поняття «деінституалізація» є оберненим до поняття «інституалізація» і має 

протилежний зміст. 

Розглянемо основні підходи щодо трактування даного поняття в 

умовах децентралізації. 

За визначенням посібника з найкращих практик «Деінституалізація та 

трансформація послуг для дітей» «…деінституалізація та трансформація 

послуг для дітей – це комплексна діяльність: це не просто вилучення дітей з 

інституцій. Натомість це систематичні, стратегічно обґрунтовані зміни, які 

призводять до значного зниження рівнів використання інституційного 

догляду і до поширення послуг по збереженню родини на рівні громади» [8]. 

У енциклопедії соціальної роботи С.Сегал визначає деінституалізацію 

як «…процес, альтернативний тривалому утриманню людей душевнохворих, 

правопорушників, дітей, людей похилого віку) у великих стаціонарних 

закладах різного типу. Головний принцип деінституалізації – надати людині 

право знаходитися не в таких обмежених умовах існування, як стаціонари, а 

вести нормальний спосіб життя і жити настільки незалежно, наскільки вона 

здатна. Основні елементи деінституалізації: 

– намагання уникати без крайньої необхідності розміщення і 

утримання людей в стаціонарах; 

– організація відповідних альтернативних варіантів за місцем 

проживання для розміщення, лікування, професійної підготовки, навчання і 

реабілітації осіб, яких нема необхідності утримувати в стаціонарах;  

– поліпшення умов догляду і лікування за місцем проживання тих, 

кого раніше прийнято було поміщати в стаціонари» [35].  

Серед публікацій активістів громадських організацій та Проектного 

офісу з підтримки реформи – ДІ зустрічаємо визначення деінституалізації, як 
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процесу заміни системи інституційного догляду дітей на систему, яка 

забезпечує виховання дітей в сім’ї або в умовах максимально наближених до 

сімейних [44]. 

За словами міністра соціальної політики (2016–2019 рр.) А.Реви 

«…деінституалізація – це інструмент, що допоможе побороти циклічне коло 

бідності, яке залишилось у спадок від радянської системи виховання дітей, 

позбавлених батьківського піклування» [32]. 

Колишня очільниця Національного офісу реформи – ДІ М.Онуфрик 

зауважує, що деінституалізація це міжнародний термін. Його вживають, коли 

йдеться про розвиток освітніх, медичних, соціальних та реабілітаційних 

послуг для дітей та їхніх сімей у громадах. Завдяки цьому, потреба в 

інтернатних закладах поступово зникне [9]. 

Вивчення проблеми деінституалізації дітей знаходимо у наукових 

публікаціях В.Бошняк, Ю.Горемикіної, А.Дакал, Л.Завацької, А.Попович, 

А.Суходольської, Н Фойгт, Ю.Харченко та інших. 

На основі розглянутих тлумачень ми можемо зробити висновок, що 

деінституціалізація – це основа для розроблення сучасних та ефективних 

послуг з догляду для дітей і родин , а саме процес відмови від системи 

догляду, яка ґрунтується на великих інституційних закладах і перехід до 

низки соціальних послуг на основі сім ’ї та громади. 

 Отже, основними компонентами деінституалізації у сфері захисту прав 

дітей є: 

– запобігання направленню та перебуванню в інституціях без 

необхідності; 

–  пошук та розробка належного альтернативного догляду за 

дитиною в межах громади (забезпечення житлом, лікування, навчання, 

освіта) та реабілітація дітей та їхніх родин ; удосконалення послуг у громаді 

для дітей , які дійсно потребують державного догляду , а також надання 

підтримки сім’ї; 
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–  довгострокові плани з догляду і постійне влаштування в 

забезпечені родини для тих дітей , чиї батьки виявилися неспроможними 

відреагувати на відповідні втручання та реабілітацію й оцінені, як такі, які 

нездатні піклуватися про дитину. 

Основним документом, що регулює процес деінституалізації в Україні 

є Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 роки та План заходів з реалізації І етапу. 

Дана Стратегія розроблена та прийнята 09 серпня 2017 року на 

засіданні Кабінету Міністрів України у межах виконання Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року та Плану пріоритетних 

дій Уряду. 

Саме прийняття та введення у дію Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-

2026 роки вважається офіційним стартом реформи деінституалізації. 

До цього моменту дискусії навколо системи інтернатів зводились, в 

основному, до створення альтеративних форм опіки для дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування та влаштування їх у середовища 

наближені до сімейних умов перебування. Проте відсутність комплексного 

підходу щодо проблеми інституційного догляду та виховання в Україні 

завадила зменшенню ролі інституцій для дітей та призвела до формальності у 

виконанні Державної цільової соціальної програми реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

затвердженої Постановою Кабінету міністрів України № 1242 від 17 жовтня 

2007 року та розрахованої до виконання протягом 10 років. Ця Програма 

виявилась не ефективною і не вирішила проблеми перебування у інституціях 

дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, з метою забезпечення 

дотримання їх законних прав та інтересів [10]. 

Наступною спробою здійснити реформу у сфері інституційного 

догляду було прийняття у 2012 році Національної стратегії з попередження 
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соціального сирітства до 2020 року. Ця Стратегія передбачає соціальний 

захист не лише для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а й перспективи розв’язання проблем щодо дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Національна стратегія з 

попередження соціального сирітства до 2020 року визначила основним 

пріоритетом перевагу сімейного виховання над інституційним, проте до 

початку третьої спроби реформування означеної галузі не виконала своїх 

основних завдань [23]. 

Попередні дві спроби реформування сфери інституційного догляду в 

результаті дещо привернули увагу громадськості та органів державної влади 

щодо неефективності інституційного виховання дітей, проте не змогли 

подолати опору з боку працівників сфери та докорінно змінити погляди щодо 

соціального захисту і захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми 

потребами, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Представниця Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності А.Філіпішина зауважила, станом на 

початок деінституалізації в Україні, що «..з 2006 року в Україні з’явилися 

такі нові форми, як прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, розвиток 

опіки. В результаті сьогодні 92% дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, які раніше в переважній більшості виховувались в інтернатах, 

вже виховуються в сім’ях громадян України» [12]. 

Згідно з інформацією Уповноваженого Президента з прав дитини         

М.Кулеби з моменту початку першої реформи у 2006 році почалось 

вирішення проблем дітей сиріт, проте не вирішеною залишилась проблема 

потрапляння дітей до інституцій. Відповідно з 2006 року кількість дітей-сиріт 

у інституціях зменшилась з 40% до 8% за рахунок усиновлення та інших 

альтернативних форм опіки.  

За словами М.Кулеби «…думалося: сиріт розберуть, й інтернати 

повідмирають. Однак школи-інтернати зрозуміли, що їм не треба триматися 
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за сиріт, а шукати контингент серед дітей з неблагополучних сімей. Вони 

пішли по таких сім’ях, зокрема через місцеві департаменти освіти. І вони 

дійсно отримали цих дітей – шляхом зміни типу інтернатного закладу на 

санаторну школу-інтернат. Наприклад, ставали школою для дітей з вадами 

легеневого розвитку. Неважко отримати довідку про те, що дитина має 

бронхіт. Що виходило? Дитина з бідної родини, має бронхіт – значить, пряма 

дорога до санаторної школи-інтернату. Діти в санаторних школах мають 

перебувати лише певний час, однак на практиці такі санаторні школи діють 

як звичайні інтернати» [38]. 

На думку Уповноваженого, вирішення проблеми лежить у визначенні 

потреб сімей для запобігання потраплянню до інституцій дітей, що мають 

хоча б одного з батьків.  

Отже, деінституалізація не повинна обмежуватися тільки виведенням 

дітей із інтернатних закладів, вона має передбачати розвиток мережі 

превентивних і підтримуючих послуг на рівні громади, орієнтованих на 

задоволення потреб дітей і захист їхніх прав [7]. 

Він зазначає, «…що коштів, які сьогодні виділяються на інтернатну 

систему, достатньо для того, щоб за цю суму належним чином підтримувати 

сім’ї. Це понад 8 мільярдів гривень щороку. Жодним чином не йдеться про 

економію коштів. Що люди зазвичай думають, коли йдеться по реформу? 

Ніби – то комусь потрібне приміщення, земля, економія. Хочу розвіяти ці 

міфи. Нам потрібні діти, які в нашій державі у цей час живуть у гідних 

умовах у власних родинах і отримують усю необхідну підтримку з боку 

батьків та держави. І коли реформою називають покращення умов, зміну 

типу закладу, закриття інтернатів без жодного плану чи переведення дітей з 

одного інтернату до іншого, то це не так» [38]. 

Відповідно, основними завданнями деінституалізації в умовах 

проведення реформи децентралізації повноважень у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей уряд вбачає у: 
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– забезпеченні умов для повернення дітей, які зараз перебувають у 

закладах, у рідні сім’ї або переведення їх на сімейні форми виховання 

(усиновлення, опіка родичів, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу); 

– запобіганню розлучення дітей з батьками та влаштування до 

інтернатних закладів шляхом запровадження послуг з підтримки дітей і сімей 

у громадах; 

– підготовці до самостійного життя, забезпеченні соціального 

включення випускників інтернатних закладів [7]. 

Для подолання негативних наслідків порушень прав дітей потрібно 

вжити заходів щодо: 

– розмежування повноважень із соціального захисту дітей у 

системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на 

різних рівнях адміністративно-територіального устрою; 

– забезпечення наявності у структурах виконавчих органів 

об’єднаних територіальних громад посадових осіб, відповідальних за захист 

прав дітей; 

– запровадження механізму державного контролю за дотриманням 

законодавства України та якістю надання соціальних послуг [7]. 

Розробка нормативно-правої основи деінституалізації, а саме, 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 роки та Плану заходів з реалізації І етапу,  

здійснювалась із врахуванням недоліків попередніх реформ  і детального 

аналізу діяльності існуючої мережі закладів системи інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні.  

Актуальність проблеми реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні підтверджується незалежними дослідженнями 

громадських організацій, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав 

дітей. Зокрема, активну участь у формуванні та реалізації основних положень 

реформування означеної сфери інституційного догляду та виховання в 

Україні здійснюють  українські та міжнародні організації, а саме: «Надія та 
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Житло для дітей», «Партнерство кожній дитині», «SOS Дитячі містечка 

Україна», Британська фундація Lumos та інші. 

Також, Аналітичний звіт за результатами комплексного дослідження 

системи захисту дітей в Україні «Ілюзія захисту», підготовлений 

міжнародною організацією «Надія та Житло для дітей» у співпраці із 

органами державної влади. За сприяння Уповноваженого Президента 

України з прав дитини головам областей та Київської міської державної 

адміністрації був надісланий лист від 18 листопада 2015 р. No 02-01/4553 за 

підписом Голови Адміністрації Президента України «Про проведення 

моніторингу мережі інтернатних закладів, закладів соціального захисту та 

функціонування системи захисту дітей на обласному рівні [14]. 

Цей Звіт надав чітку інформацію про стан системи інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні. Наявна у ньому інформація була 

використана урядовими фахівцями та громадськими активістами під час 

розробки Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. 

За інформацією Аналітичного звіту, що містить результати 

комплексного дослідження системи захисту дітей в Україні та має назву 

«Ілюзія захисту», інтернатна система в Україні є несприятливим 

середовищем для розвитку і соціалізації дитини, а закритість інтернатної 

системи уможливлює випадки насильства стосовно дітей. Інтернати не 

забезпечують належних умов для задоволення базових потреб дітей, надання 

їм підтримки, захисту і догляду для розкриття особистісного потенціалу [14]. 

Фахівцями моніторингу встановлено, що існуючі процедури 

направлення дітей в інтернатні заклади не є уніфікованими та чіткими. Тому 

рішення щодо відправки дитини до інтернату приймаються без урахування 

потреб дитини, навіть за наявності батьків, що не позбавлені батьківських 

прав [14]. 

Аналіз фінансування інтернатів станом на початок реформи 

деінституалізації встановив, що 85% фінансування спрямовується на оплату 



 87 

праці персоналу інституцій і лише 15% на утримання дітей. У 2016 році на 

утримання системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні 

було витрачено 7 мільярдів гривень. З них на щоденні потреби дитини, в 

середньому, витрачається 27 гривень на день. Тобто, 1 гривня на лікування,   

3 гривні на одяг та 23 гривні на їжу. У середині інтернатної системи 

спостерігається закономірність: із збільшенням кількості дітей – 

збільшуються видатки на їх утримання, але при цьому основна сума витрат 

всеодно припадає на оплату праці персоналу інтернатів. Як бачимо, діти у 

інституціях отримують лише мізерну частку на задоволення життєвих потреб 

[36]. 

Незалежні дослідження ситуації у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей напередодні реформи показало, що більшість дітей, 

всупереч міжнародним вимогам, перебувають в інтернатних закладах з 

причин бідності, складних життєвих обставин та соціальної незахищеності 

сімей [14]. 

Представниця Уповноваженого з питань дотримання прав дитини        

А.Філіпішина підтверджує, що «…більшість дітей в інтернатах опиняються 

там через бідність батьків. Крім того, вони не отримують достатньої 

підготовки до дорослого життя. Саме тому, уряд ухвалив Національну 

стратегію   реформування інтернатних закладів» [12]. 

Інформація щодо утримання у інтернатних закладах відповідного 

профільного типу дітей, які потребують реабілітаційних та освітніх послуг 

для дітей з психофізичними порушеннями або інвалідністю, свідчить, що 

інтернатні заклади мають низьку інституційну спроможність та недостатню 

кількість персоналу з відповідною кваліфікацією для якісного надання таких 

послуг. Унаслідок цього, навіть за тривалого перебування дітей у таких 

закладах, очевидного покращення стану їх здоров’я й успішності не 

спостерігається [14]. 

Актуальність запровадження деінституалізації також викликана 

формальністю результату двох попередніх спроб реформ, які мали на меті 

http://www.bazarmedia.info/podjii/4971-v-ukraini-zakryiut-internaty-do-2026-roku
http://www.bazarmedia.info/podjii/4971-v-ukraini-zakryiut-internaty-do-2026-roku
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змінити існуючу мережу закладів інтернатного типу, проте на практиці 

реальних змін не відбулось. Зокрема, зміна назв закладів не призвела до 

зміни режиму їх роботи. Навпаки, у деяких випадках спостерігалось штучне 

наповнення інтернатів з метою збереження обсягу фінансування [26]. 

Думку щодо відсутності позитивного результату у реформуванні 

системи інституційного догляду дітей в Україні під час дії попередніх 

програм підтверджують слова першого заступника Міністра соціальної 

політики України (2016–2019 рр.) О.Крентовської «…захист прав дітей є 

одним із п’яти пріоритетів соціальної сфери стратегії Уряду, розробленої на 

період до 2020 року. Ми маємо в Україні певну історію в цих заходах. Однак, 

попередні заходи були не достатньо дієвими, тому перед початком роботи ми 

проаналізували – що й чому не вдавалось у минулі роки. Розроблена нашою 

командою нинішня стратегія захисту прав дітей дала можливість подивитись 

ширше на інші зміни, котрі ми впроваджуємо в соціальній сфері – на те, як 

можуть функціонувати втілювані нами реформи, наприклад, децентралізації” 

[26]. 

Оцінюючи функції державних органів, що відповідають за соціальний 

захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, слід зазначити, що відомча 

розрізненість підпорядкування інтернатних закладів, відсутність єдиного 

бачення і брак політичної волі щодо їх поетапного закриття, одночасно з 

розвитком на рівні громади мережі послуг для дітей і сімей, спрямованих на 

попередження вилучення дитини із сім’ї, призвели до консервації проблеми 

та неможливості впровадження якісних змін [14]. 

Комплексне дослідження системи захисту дітей в Україні фахівцями 

міжнародної організації «Надія та Житло для дітей» встановило, що 

влаштування значної частки дітей до інтернатів можна було б уникнути за 

умови наявності на місцях інфраструктури послуг з підтримки дітей і сімей. 

Надання таких послуг є економічно та соціально ефективнішим, порівняно з 
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підтримкою нинішньої інтернатної системи. Результати дослідження 

демонструють, що фактично такі послуги відсутні і діти з сім’ями не 

отримують допомоги та фахової підтримки. Аналіз показав, що кількість і 

професійна спроможність спеціалістів системи захисту дітей, соціальної 

роботи на районному/міському рівні, за місцем проживання дітей є дуже 

низькою і недостатньою для запобігання влаштуванню дітей в інтернатні 

заклади та надання підтримки дітям і сім’ям з дітьми [14]. 

Та все ж основною причиною, що зумовлює потребу виведення дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах із інституцій є шкода від багаторічного перебування 

ними в ізольованому середовищі.  

Колишня очільниця Національного офісу ДІ-реформи М.Онуфрик 

зазначає, що «…деінституціалізація вже відбулася в усіх розвинутих країнах. 

Дослідження свідчать, що інституційний догляд і виховання дитини, 

особливо в ранньому віці, мають згубний і в більшості випадків непоправний 

вплив на розвиток дитини – на її подальшу соціалізацію, самореалізацію і, 

зрештою, на щасливе дитинство і гідне майбутнє» [9]. 

Зокрема, доведено, що лише 10% випускників інтернатних закладів 

успішно реалізуються в житті [14]. 

Вихованці інтернатів мають труднощі у спілкуванні, відстають у 

когнітивному, емоційному розвитку від однолітків, які зростають у сім’ях. 

Ось, як впливають інтернати та дитячі будинки на дітей раннього віку: 

– 55% мають затримку загальних моторних навичок; 

– 40% – затримку розвитку дрібної моторики; 

– 32% – затримку розумового розвитку; 

– 43% – затримку мовного розвитку; 

– 28% – затримку емоційного розвитку; 

– 44% дітей мають затримку одразу за трьома і більше 

показниками [9]. 
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Перелічені вище особливості стану сфери інституційного догляду 

зумовили потребу у комплексному реформуванні системи інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні шляхом запровадження 

деінституалізації. 

Деінституалізація – це складна реформа. Тому, що інтернатні заклади 

знаходяться у віданні трьох міністерств: Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики 

України. У нормативній документації щодо реформи деінституалізації не 

знайдено чіткого визначення категорій дітей, що знаходяться на утриманні та 

вихованні у середині системи інституційного догляду та виховання дітей. Ми 

розуміємо, що це може бути пов’язано із тим, що до інтернатів певного 

профілю часто потрапляють діти, які не є обов’зково тих категорій, що 

зазначені у нормативній документації закладу. Часто діти, які потребують 

опіки з боку держави, потрапляють до тих закладів, які знаходяться 

найближче до місця їх попереднього перебування. Та все ж нами були 

визначені категорії дітей, що знаходяться на утриманні системи 

інституційного догляду, розглянувши типові положення про заклади, які 

віднесені Національною стратегією реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки до відання трьох міністерств. 

Отже, законодавство України до інтернатних закладів, які 

підпорядковуються системі освіти, відносить: дитячі будинки, 

загальноосвітні школи-інтернати; спеціалізовані школи-інтернати з 

поглибленим вивченням окремих предметів; спеціальні школи-інтернати для 

дітей, які потребують корекції фізичного чи (та) розумового розвитку; 

навчально-реабілітаційні центри, санаторні школи-інтернати всіх типів і 

форм власності; гімназії-інтернати та ліцеї-інтернати. Вирізняють також 

заклади інтернатного типу, що підпорядковані органам соціального захисту, 

які створено для захисту інтересів та надання послуг соціального захисту 

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, а також для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, для 
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дітей, які потребують соціальної допомоги, для дітей, які потребують 

тривалого лікування та реабілітації. До закладів, що перебувають у віданні 

системи охорони здоров’я, відносять будинки дитини для дітей до 4-х років 

[22]. 

У зазначених вище закладах перебувають діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми 

потребами, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Саме 

щодо цих категорій дітей ми здіснюватимемо  подальше дослідження. 

Оскільки, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з 

інвалідністю, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково діти з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку належать до категорій дітей, що підлягають соціальному захисту, 

роль координуючого міністерства під час деінституалізації, була відведена 

Міністерству соціальної політики. 

Основні концептуальні положення української моделі деінституалізації 

закладені у Національній стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. 

Ця стратегія розроблена з метою зміни існуючої системи 

інституційного догляду та виховання дітей, яка не відповідає реальним 

потребам дітей та сімей з дітьми, і створення умов для повноцінного 

виховання і розвитку дитини в сім’ї [22]. 

Повертаючись до аналізу деінституалізації, зазначимо, що 

координатором реформи уряд визначив Міністерство соціальної політики 

України. Допомогу Міністерству соціальної політики України, Міністерству 

освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України надаватиме 

Національний офіс з деінституалізації при Уповноваженому президента 

України з прав дитини, який створений за ініціативи канадського проекту 

EDGE. 

Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг 
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фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 

реалізації Стратегії, визначається щороку з урахуванням можливостей 

державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених 

законодавством. Держава вживатиме заходів до залучення інвестицій для 

реалізації Стратегії і забезпечуватиме моніторинг їх цільового використання 

[22]. 

Основні етапи реалізації Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки подані у 

таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Етапи реалізації Національної стратегії реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки [22]. 

 

І етап 
(2017–2018 

роки) 

Підготовчий  

розроблення та прийняття нормативно-правових актів, 

необхідних для реалізації реформи системи інституційного догляду та 

виховання дітей, організацію методичного забезпечення; 

аналіз існуючої мережі закладів інституційного догляду та 

виховання дітей з метою оцінювання забезпечення реалізації права 

дитини на виховання в сім’ї та затвердження регіональних планів 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; 

формування та навчання міжвідомчих робочих груп з 

упровадження Стратегії; 

розроблення навчальних програм для підготовки та 

перепідготовки фахівців, зокрема тих, які працюють із дітьми з 

інвалідністю; 

розроблення критеріїв моніторингу процесу реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей; 

залучення інвестицій для реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей. 

ІІ етап 

(2019–2024 

роки) 

Реалізація 
реформи 

виконання регіональних планів реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей; 

реформування закладів інституційного догляду та виховання 

дітей, зокрема шляхом їх ліквідації, реорганізації у заклади денного 

перебування дітей; 

припинення практики влаштування дітей віком до трьох років до 

закладів інституційного догляду та виховання дітей; 

зменшення кількості дітей, які виховуються в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей, зокрема шляхом 

влаштування їх до сімейних форм виховання; 

забезпечення доступності послуг для дітей та сімей з дітьми 

відповідно до їх потреб на рівні територіальної громади; 
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Продовження табл.2.1 
 скорочення мережі загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шкіл-інтернатів 

для дітей, які потребують соціальної допомоги, спеціалізованих шкіл-

інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-

інтернатів, санаторних шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл-інтернатів, 

дитячих будинків-інтернатів, дитячих будинків, будинків дитини, 

навчально-реабілітаційних центрів із цілодобовим перебуванням дітей 

та кількості дітей, які в них виховуються та навчаються. 

ІІІ етап  

(2025–2026 

роки) 

Підсумковий  

комплексний аналіз ситуації в Україні (за регіонами) щодо 

забезпечення права дитини на виховання в сім’ї; 

аналіз ефективності діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

Стратегії, зокрема: 

аналіз досягнення очікуваних результатів, визначених Стратегією 

(за регіонами); 

визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку системи 

забезпечення та захисту прав дітей в Україні. 

 

Реалізація першого етапу деінституалізації передбачає здійснення 

Плану заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки [31]. 

Цим планом передбачені конкретні заходи, відповідальні за їх 

виконання, строки виконання та індикатори виконання. 

Національний офіс ДІ – реформи при Уповноваженому президента 

України з прав дитини обрав такі індикатори моніторингу деінституалізації: 

– інтернатні заклади; 

– діти в інтернатних закладах; 

– альтернативні форми виховання; 

– послуги [19]. 

Аналіз соціальних звітів за 2016–2018 роки дозволив порівняти 

кількісні показники стану системи інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні в період запровадження першого етапу деінституалізації. 

Почнемо з вивчення підґрунтя запровадження реформи 

деінституалізації в умовах децентралізації.  

Наприкінці звітного періоду 2016 року соціальний звіт Міністерства 

соціальної політики України демонструє стартові умови запровадження 
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реформи деінституалізації. Саме у 2016 році розпочалась підготовка до 

запровадження деінституалізації. З метою проведення поетапної реформи, 

спрямованої на відмову від виховання дітей в інституціях та створення умов 

для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально 

наближених до сімейних, створено робочу групу з питань реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей під головуванням 

Уповноваженого Президента України з прав дитини М.Кулеби, у рамках якої 

розроблено проект Стратегії деінституціалізації догляду дітей [41]. 

Розглянемо на основі інформації Соціального звіту Міністерства 

соціальної політики України за 2016 рік більш детально, які саме заходи 

вживались урядом на шляху до підготовки реформи деінституалізації. 

«…Протягом 2016 року за ініціативи Мінсоцполітики удосконалено 

законодавчу та нормативну базу захисту прав дітей в Україні, а саме: 

– запроваджено нову соціальну послугу патронату над дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах (у січні 2016 року внесено 

зміни до Сімейного кодексу України), створено можливість для такої 

категорії дітей тимчасово проживати в патронатних сім’ях, а не в 

стаціонарних закладах. Затверджено Порядок створення та діяльності сім’ї 

патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї 

патронатного вихователя, Порядок оплати послуг патронатного вихователя 

та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя, Типовий договір про патронат над дитиною (постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 148). Прийнято зміни до 

Бюджетного кодексу України, якими визначено джерела фінансування 

видатків на здійснення патронату над дитиною (Закон України від 20 грудня 

2016 року №1794-VІІІ). У співпраці з Міжнародною благодійною 

організацією «Партнерство «Кожній дитині» підготовлено 20 національних 

тренерів, які надалі проводитимуть навчання кандидатів у патронатні 

вихователі в регіонах. Розпочато навчання кандидатів у патронатні 

вихователі в Дніпропетровській та Черкаській областях; 
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– удосконалено законодавчі норми щодо захисту дітей, які 

перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (Законом України 

від 26 січня 2016 р. № 936-VIII внесено зміни до Закону України «Про 

охорону дитинства»); 

– забезпечено право одному з батьків-вихователів, які перебувають 

у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а 

також працюють за трудовим договором у фізичної особи, скористатися 

відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а 

також уточнено, що зазначеним видом відпустки може скористатися лише 

один із прийомних батьків (Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових 

соціальних гарантій» від 17 травня 2016 р. № 1366-VIII); 

– затверджено Примірне положення про центр соціальної 

підтримки дітей та сімей (постанова Кабінету Міністрів України від 16 

листопада 2016 р. № 834), що сприятиме створенню багатопрофільних 

закладів нового типу для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в умовах наближених до сімейних, безпосередньо 

в територіальних громадах, за місцем проживання дитини; 

– врегульовано механізм надання дитині, яка не є громадянином 

України, розлученій із сім’єю, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, а також вдосконалено міжвідомчу взаємодію при здійсненні 

соціального захисту таких дітей (постанова Кабінету Міністрів України від 

16 листопада 2016 р. № 832); 

– розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України 

законопроект, яким надано право ставати на квартирний облік дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які є 

внутрішньо переміщеними особами, за новим місцем їхнього проживання 

(проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа», реєстр. № 5045); 

– розроблено Порядок надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

– посилено захист прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях, забезпечено діяльність дитячого будинку 

сімейного типу, прийомної сім’ї у разі їх переміщення до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці (постанова Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2016 р. № 458 «Про внесення змін до Положення про 

дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю»); 

– встановлено термін, протягом якого батьки-вихователі або 

прийомні батьки зобов’язані повідомити структурні підрозділи з питань 

соціального захисту населення про зміну розміру пенсії, аліментів, стипендії 

чи державної допомоги для проведення відповідного перерахунку розміру 

раніше призначеної соціальної допомоги та механізм повернення надміру 

виплачених коштів внаслідок неподання батьками-вихователями або 

прийомними батьками відомостей про зміну розміру пенсії, аліментів, 

стипендії чи державної допомоги (постанова Кабінету Міністрів України від 

23 серпня 2016 р. № 520); 

– врегульовано механізм здійснення нагляду службами у справах 

дітей за умовами проживання та виховання усиновлених дітей (наказ 

Мінсоцполітики від 18 серпня 2016 р. № 913); 

– затверджено Програму підготовки громадян, які виявили 

бажання усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського 

піклування, з метою підвищення рівня батьківських навичок та посилення їх 

відповідальності, а також запобігання випадкам скасування усиновлення та 

повернення дітей в інтернатні заклади (наказ Мінсоцполітики від 23 грудня 

2016 р. № 1591); 
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– спрощено процедуру вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї усиновлювачів (наказ 

Мінсоцполітики, МОН, МОЗ від 25 жовтня 2016 р. № 1219/82/1131); 

– затверджено план заходів з виконання в 2016 році 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 590); 

– розроблено проект Концепції Державної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на 2017–2021 роки; 

– підготовлено щорічну державну доповідь про становище дітей в 

Україні на тему «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: 

досягнення, проблеми, перспективи» за період 2009–2016 роки [41]. 

Як бачимо, перед запровадженням деінституалізації урядом була 

здійснена спроба системного підходу щодо здійснення підготовчого етапу 

реформи. Зрозуміло, що ці заходи лише частково забезпечували підготовку 

до  реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні. Здебільшого вони відповідали викликам, що вже виникли у сфері 

соціального захисту дітей щодо реалізації їх законних прав та інтересів. 

Тому, перший етап реалізації Національної стратегії реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, що 

здійснювався протягом 2017–2018 років, відповідно до Плану, здійснював 

власне підготовку щодо проведення реформи деінституалізації.  

 Розглянемо основні здобутки у сфері захисту прав дітей відповідно до 

Соціального звіту Міністерства соціальної політики за 2017 рік. 

Саме у Соціальному звіті за 2017 рік з’являється інформація щодо 

здійснення деінституалізації. Зокрема, «…для зміни системи інституційного 

догляду дітей на систему, яка забезпечує їх догляд і виховання в сімейному 

або наближеному до сімейного середовищі»:  
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– затверджено Національну стратегію реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки та план заходів 

з реалізації її І етапу (розпорядження Кабінету Міністрів України від                

09 серпня 2017 р. № 526-р); 

–  схвалено Концепцію Державної соціальної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 

2021 року, метою якої є забезпечення продовження послідовної імплементації 

положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи 

захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах 

децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до 

міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини 

(2016–2021) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 квітня           

2017 р. № 230-р); 

–  внесено зміни до Типового положення про комісію з питань захисту 

прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад, згідно з 

якими обмежено перелік підстав для зарахування дітей до інтернатних 

закладів інституційного догляду та виховання, а також забезпечено 

колегіальне прийняття таких рішень (постанова Кабінету Міністрів України 

від 09 серпня 2017 р. № 576);  

– затверджено Порядок взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування (наказ Мінсоцполітики від 19 вересня 

2017 р. № 1485, зареєстрований у Мін’юсті 11 жовтня 2017 р. за 

№ 1250/31118 [42]. 

Отже, продовженням здійснення державної політики щодо соціального 

захисту дітей уразливих категорій, а саме, дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку, у 2017 році стає унормування 

нормативно-правої бази, яка регулює роботу сфери інституційного догляду 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012/paran9#n9
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012/paran9#n9
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/paran380#n380
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/paran380#n380
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/paran380#n380
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF
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та виховання дітей в Україні, що засвідчує звітність Міністерства соціальної 

політики в Україні. 

У 2018 році в Україні здійснювались заходи щодо подальшої реалізації 

підготовчого етапу деінституалізації, про що свідчать дані щорічного 

Соціального звіту Міністерства соціальної політики України. Зокрема, 

реалізація Урядової стратегії реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей у 2018 році сприяла оптимізації 59 інтернатних закладів 

для дітей (з них 22 ліквідовано, 12 реформовано у заклади денного 

перебування, 25 реформовано в стаціонарні заклади). 

На кінець 2018 року функціонувало 514 закладів інституційного 

догляду та виховання дітей. У 2019 році заплановано реорганізувати                 

38 закладів.  

В межах реалізації реформи системи інституційного догляду та 

виховання дітей запроваджено послугу альтернативного догляду за дітьми, 

які з певних причин не можуть проживати з біологічними батьками – 

патронат над дитиною. Послуга патронату розвивається у 19 регіонах  

(у І кварталі 2019 року послуга буде запроваджена ще у 5 регіонах). Станом 

на 01 січня 2019 р. функціонує 71 сім’я патронатних вихователів, до яких 

було влаштовано 204 дитини, на стадії створення протягом І кварталу 

2019 року – 29 сімей. На функціонування сімей патронатних вихователів 

використано понад 6,3 млн гривень субвенції з державного бюджету. 

У 2018 році було прийнято нормативні акти, спрямовані на посилення 

соціального захисту дітей, зокрема щодо: 

– реалізації права внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, а також 

осіб з їх числа, бути зарахованими на квартирний та соціальний квартирний 

облік за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб (Закон 

України від 08 лютого 2018 р. № 2279-VIII); 

–  категорій, які можуть скористатися своїм правом взяття на 

квартоблік за місцем взяття їх на облік внутрішньо переміщених осіб, 
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оскільки їхнім місцем походження є тимчасово окупована територія України 

або район проведення антитерористичної операції (постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 616); 

– вдосконалення Порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 301); 

–  порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам (постанова Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2018 р. № 300); 

– можливості будівництва у разі наявності проекту нового 

будівництва житла, призначеного для дитячого будинку сімейного типу, 

малого групового будинку (постанова Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 р. № 465); 

– зняття обмеження вартості будівництва дитячих будинків 

сімейного типу та планування при новому будівництві малих групових 

будинків за рахунок субвенції та відповідно до рекомендацій щодо вимог з 

будівництва та оснащення таких будинків (постанова Кабінету Міністрів 

України від 12 вересня 2018 р. № 734); 

– вдосконалення соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах (постанова Кабінету Міністрів України від        

03 жовтня 2018 р. № 800). 

З метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, підтримки 

розвитку відповідального батьківства Урядом запроваджено нові ініціативи 

(зокрема, постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 427; 

20 червня 2018 р. № 512) щодо: 

– надання з 01 вересня 2018 року одноразової натуральної 

допомоги при народженні дитини «пакунок малюка» в межах державної 

допомоги сім’ям з дітьми; 

– відшкодування з січня 2019 року послуги з догляду за дитиною 

до трьох років «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на 
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дітей віком до шести років, встановленого на 01 січня відповідного року, на 

умовах співфінансування з різних бюджетів; 

– підтримки міст, об’єднаних територіальних громад, які 

долучилися до міжнародної ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» 

та отримає статус громади, дружньої до дітей та молоді [43]. 

Як засвідчують дані Соціального звіту за 2018 рік, заходи щодо 

реалізації першого етапу деінституалізації були у 2018 році більш плідними 

ніж у попередньому 2017 році.  

На основі аналізу даних моніторингу реформи у 2017–2018 рр. та 

даними Соціального звіту за 2018 рік можемо сформувати уявлення щодо 

тенденції зменшення кількості інституцій у сфері інституційного догляду та 

виховання в Україні, що зображені на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Кількість інтернатних закладів в Україні [19, 43]. 

 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що наразі триває закінчення 

першого етапу деінституалізації, результатом якого є формування 

регіональних планів щодо реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей. Обширність мережі закладів інституційного догляду та 

органів державної влади, що задіяні у процесі управління сферою 



 102 

інституційного догляду, великий об’єм нормативно-правової документації, 

широкий кількісний об’єм категорій дітей, що знаходяться у системі та інші 

проблемні моменти створюють перешкоди у реалізації реформи 

деінституалізації, але водночас підтверджують актуальність реформування 

системи інституційного догляду та виховання. 

Обґрунтовано, що існуюча інституційна модель утримання дитини в 

інтернатному закладі на тривалий період справляє надзвичайно шкідливий 

вплив на її розвиток , що це абсолютно неадекватна та нераціональна модель 

догляду за дітьми , у результаті чого більшість дітей страждають від 

серйозних наслідків , що значно знижують їхні життєві мож ливості та вони 

складно інтегруються в соціум . Тому державі необхідно вживати всіх заходів 

для запобігання розлученню дітей з рідними батьками , а коли це неможливо , 

надати змогу кожній дитині зростати у турботливому сімейному середовищі – 

під опікою родичів, у прийомній сім ’ї чи сім ’ї усиновлювачів 

(деінституалізація). Отже, деінституціалізація – це основа для розроблення 

сучасних та ефективних послуг з догляду для дітей і родин , а саме процес 

відмови від системи догляду, яка ґрунтується на великих інституційних 

закладах, і перехід до низки соціальних послуг на основі сім ’ї та громади.  

Розкрито основні компоненти деінституалізації у сфері захисту прав 

дітей: запобігання направленню та перебуванню в інституціях без 

необхідності; пошук та розробка належного альтернативного догляду за 

дитиною в межах громади (забезпечення житлом , лікування, навчання, 

освіта) та реабілітація дітей та їхніх родин ; удосконалення послуг у громаді 

для дітей , які дійсно потребують державного догляду , а також надання 

підтримки сім ’ї; довгострокові плани з догляду і постійне влаштування в 

забезпечені родини для тих дітей , чиї батьки виявилися неспроможними 

відреагувати на відповідні втручання та реабілітацію й оцінені, як такі, які 

нездатні піклуватися про дитину. 
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2.2. Аналіз проблемних питань державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні 

 

Сучасна система інституційного догляду та виховання дітей почала 

формуватись у середині 50-х років минулого століття. На момент свого 

формування дана система задовольняла потреби тогочасного суспільства і 

цілком реалізовувала освітню та соціальну політику післявоєнної держави. 

Влаштування дітей, що потребували опіки держави у відповідні інституції 

було єдиною альтернативою їх бездоглядності через складний матеріальний 

стан населення у післявоєнний період. Діяльність тогочасних закладів 

інституційного догляду та виховання дітей була ефективною в умовах 

економічної кризи та становлення державної політики нового радянського 

режиму. 

Система інституційного догляду та виховання дітей в Україні, як 

проблемне питання в сфері соціального захисту дітей-сиріт; дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей з 

особливими освітніми потребами; дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, в дослідженнях науковців набуває особливої 

актуальності протягом останнього десятиліття. Така система є затратною на 

державному рівні, має багато недоліків у реалізації прав дітей, що 

потребують державної підтримки, та  негативно впливає на формування 

особистості самих вихованців інституційних закладів. 

 Зокрема, на думку А.Дакал, «… зміна пріоритетів державної політики 

у сфері дитинства вимагає активізації соціальної роботи, спрямованої на 

запобігання розміщенню дітей в інтернатних закладах і захист їхнього права 

на сімейне виховання» [7].  

В.Кузьминський зауважує, що історично «…ті країни, що ставили 

інтереси дітей в основу своєї стратегії розвитку, пройшли цей шлях і мають 

високі стандарти життя. Тому нам є чого в них повчитися, адже життя 

показує, що найкращими інвестиціями є інвестиції в дітей» [28]. 
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А.Суходольська вважає, що «…для держави повернення дитини у 

біологічну сім’ю – найоптимальніший варіант влаштування дитини». 

Найважливішим завданням держави вона вбачає виведення сімей зі складних 

життєвих обставин для подальшого повноцінного піклування батьками про 

дітей. Тут своєчасною допомогою стають тимчасові форми перебування 

соціальних сиріт – короткострокове перебування в інтернатних закладах або 

центрах реабілітації, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, у 

сім’ях патронатних батьків. Під час перебування дитини у тимчасових 

формах перебування з біологічною сім’єю повинна проводитися 

реабілітаційна робота у вигляді сприяння зайнятості батьків (допомога у 

перекваліфікації, підвищення кваліфікації тощо), соціально-психологічна 

робота, медико-соціальна підтримка хворих батьків (у тому числі на 

алкоголізм та наркоманію)» [45].  

Ю.Горемикіна зазначає, що «…перебування дитини в інституції, з 

одного боку, орієноване на пом’якшення таких соціальних ризиків, як 

сирітство та інвалідність, а з іншого – створює новий «ризик шкідливої 

інституалізації», який є результатом проблем у діяльності багатьох закладів 

інституційного догляду дітей» [6]. 

Перейдемо до предметного аналізу проблемних питань державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, що 

становлять інтерес нашого подальшого дослідження. 

На сьогоднішній день Україна опинилась у складних кризових умовах. 

Це і загострення воєнно-політичної ситуації, зростання соціальної 

напруженості у суспільстві, різке погіршення економічного стану країни та 

зниження життєвого рівня добробуту населення. Але водночас саме такі 

кризові ситації завжди є стартовими умовами для активних перетворень, як 

реакція на суспільно-політичні виклики та загрози. 

Кабінет Міністрів України 11 травня 2006 року схвалив Концепцію 

Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яка була розрахована на 10 років. 
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Фактично був проголошений старт деінституалізації. Проте зазначена 

Концепція лише привернула увагу до проблеми розміщення дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та частково дітей з 

особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, до 

закладів інституційного догляду та виховання дітей, але не сприяла ані 

зменшенню кількості закладів, ані кількості мешканців у них.  

Враховуючи недоліки попередньої програми, 09 серпня 2017 року 

урядом схвалена Національна стратегія реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки та план заходів 

з реалізації І першого підготовчого етапу Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на  

2017–2026 роки, який завершився підготовкою регіональних планів 

реформування.  

Наразі розпочався другий етап реформування системи інституційного 

догляду та виховання, який триватиме до 2024 року. Цей етап передбачає 

реалізацію регіональних планів у сфері інституційного догляду та виховання 

дітей, тобто, власне, саму реформу. В результаті попереднього 

розвідувального дослідження стану сфери інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні в період першого етапу реформи, який відбувався 

протягом 2017–2018 років, нами були виявлені наступні проблемні питання, 

що відображені на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Проблемні питання державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні 
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інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами та дітям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Розпочинаючи роботу над дослідженням особливостей функціонування 

системи закладів інституційного догляду та виховання нами здійснювався 

аналіз нормативно-правової бази, якою регулюється діяльність означеної 

сфери. В результаті була виявлена велика кількість нормативно-правових 

актів, які затверджені за ініціативою декількох міністерств. Це низка законів, 

концепцій, стратегій, положень, указів та листів, які регулюють здійснення 

широкого спектру послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами та 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо забезпечення 

проживання, стаціонарного догляду, захисту особистих та майнових прав, 

навчально-виховних, медичних, реабілітаційних та інших  умов.  

В процесі розгляду специфіки нормативно-правого регулювання 

діяльності закладів інституційного догляду виокремили кілька напрямів 

регулювання, що представлені на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Нормативно-правова база з регулювання надання соціальних 

послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з 
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Зрозуміло, що така обширність нормативно-правової бази ускладнює 

процес державного управління у сфері інституційного догляду та виховання і 

вимагає постійного внесення змін в умовах запровадження деінституалізації 

та децентралізації повноважень. 

Відповідно, продовженням першого проблемного питання у сфері 

інституційного догляду та виховання постає відсутність уніфікованого 

підходу до управління сферою інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні.  

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей на 2017–2026 роки проголошує, що «…забезпечення 

зростання дитини в сім’ї повинно бути пріоритетом в усіх сферах державного 

управління, пов’язаних з реалізацією прав дитини. При цьому держава є 

головною стороною, відповідальною за перехід від інституційного до 

сімейного догляду та виховання дитини, а дії щодо підготовки та 

впровадження реформи координує Кабінет Міністрів України» [22]. 

Стосовно органів місцевого самоврядування у Стратегії зазначено, що 

вони «…сприяють реалізації Стратегії, створюють необхідні умови для 

виховання дітей, забезпечення їх безпеки та благополуччя, виявлення та 

підтримки вразливих сімей з дітьми з метою збереження сім’ї для дитини та 

запобігання вилученню дитини у батьків. Відповідно до найкращого 

світового досвіду органи місцевого самоврядування забезпечують розвиток 

соціальних, медичних, освітніх, реабілітаційних послуг для дітей та сімей з 

дітьми, можуть виділяти необхідні для цього фінансові та кадрові 

ресурси» [22]. 

Як бачимо, головну віповідальність за реалізацію ключових моментів 

Стратегії держава бере на себе. Отже, державна політика щодо дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей з 

особливими освітніми потребами; дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах має здійснюватись через систему державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 
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Слід зауважити, що вихідними умовами здійснення державної політики 

у сфері інституційного догляду та виховання дітей є перебування суспільства 

у кризовому стані через загострення воєнно-політичної ситуації, зростання 

соціальної напруженості у суспільстві, різке погіршення економічного стану 

країни та зниження життєвого рівня добробуту населення. 

В процесі розгляду об’єкту дослідження, неодноразово наголошували 

на розподілі основних управлінських повноважень у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні між трьома міністерствами: 

Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки та 

Міністерством охорони здоров’я. Така ситуація, з першого погляду, є явищем 

негативним, оскільки призводить до розпорошення управлінських зусиль. 

Проте, зважаючи на історичні особливості формування системи державного 

управління, яка існувала протягом десятиліть радянського устрою, ми 

розуміємо, що без завершення адміністративної реформи та реформи 

деінституалізації  подолати це явище неможливо. 

Багатопрофільність послуг, що надаються дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з 

особливими освітніми потребами, дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дійсно утворює розгалуджену систему органів, що 

здійснюють управлінський процес у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей. 

Наочно цю ситуацію можемо розглянути на схематичному зображенні 

системи органів управління у сфері інституційного догляду в Україні, що 

подається на рис. 2.4. 
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Вирішення даного проблемного питання у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей полягає у застосуванні механізму координації та 

взаємодії між органами виконавчої влади всіх рівнів та місцевого 

самоврядування, які пов’язані із управлінням закладами інституційного 

догляду та виховання, на основі інтегрованого управлінського підходу, який 

би базувався на засадах холізму та синергії. 

Концепція холізму, у чистому вигляді, означає поєднання усіх 

предметів, процесів та явищ у єдину цілу гармонійну систему, у якій кожна 

частина виконує важливу фунцію [40]. 

Термін синергія дослівно з грецької означає – співпраця, 

співдружність [15]. 

Ці два поняття дуже активно використовуються у різних галузях наук. 

В нашому випадку, ми розуміємо інтегрований управлінський підхід на 

засадах холізму та синергії, як єдність та важливість усіх структурних 

елементів, що здійснюють ефективний процес управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні лише взаємодіючи між 

собою. 

Оскільки ведемо дослідження проблемних питань державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні в 

період запровадження Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, знову 

повернемось до основних її положень. Стратегія наголошує, що «…держава 

із залученням громадських об’єднань, благодійних організацій, церкви та 

релігійних організацій у взаємодії з учасниками процесу реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей повинна забезпечувати 

формування громадської думки про пріоритетність прав і найкращих 

інтересів дитини, поширення ідеї відмови від інституційного догляду та 

виховання дітей; проводити моніторинг діяльності місцевих органів 

виконавчої влади щодо реалізації Стратегії; сприяти створенню ринку 

соціальних послуг та забезпечувати їх надання» [22]. 



 112 

В процесі дослідження, дійшли до думки, що на даному етапі реалізації 

Стратегії, першочергового значення набувають мотиваційний та 

організаційний механізми державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей. Реалізація цих механізмів на практиці є 

ефективною лише за умови підтримки громадськості, яка має можливість 

здійснювати мотиваційний вплив на усіх учасників процесу запровадження 

змін. Тут є слушною думка А.Русакова, який зазначає, що «…громадські, 

некомерційні організації – це найбільш організована частина громадян, яка, 

використовуючи власні ресурси, зобов’язується розв’язувати найскладніші 

проблеми добровільно, відповідально та професійно. Явною перевагою 

виконання соціальних послуг є те, що громадські організації пропонують 

нові, раціональні і прийнятніші підходи у розв’язанні проблем» [34].  

Зокрема, зі слів директора Представництва благодійної організації 

«Надія і житло для дітей» Г.Постолюк, стає зрозумілим, що у розробці 

стратегії неформально брали участь громадські організації. Вона висловлює 

сподівання, що саме представники громадських організацій стануть 

активними учасниками запровадження реформи сфери інституційного 

догляду та виховання дітей та зможуть гарантувати суспільству принципову 

позицію щодо професійності дій усіх сторін, захисту дітей та їхніх прав. 

Оскільки… «усі інноваційні, пілотні, працюючі моделі в цій сфері є 

напрацьованими громадськими, благодійними організаціями» [27]. 

Нормативно-правову базу та основні категорійні поняття з 

досліджуваної нами проблеми становлять Закони України «Про громадські 

об’єднання» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

Департаментом державної реєстрації та нотаріату створений реєстр 

громадських організацій і благодійних організацій в Україні.  

Розмежуємо для себе, в рамках законодавства, основні поняття 

категорій «громадські організації» та «благодійні організації». Відповідно до 

Закону України «Про громадські об’єднання» № 4572-VI у редакції від  

22 липня 2018 року поняття громадські організації є похідним від від поняття 

https://life.pravda.com.ua/authors/53bfc045c95a9/
https://life.pravda.com.ua/authors/53bfc045c95a9/
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громадське об’єднання, що означає – «… добровільне об’єднання фізичних 

осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав 

і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів». За організаційно-правовою 

формою утворення вирізніють громадську організацію або громадську 

спілку. Звідси громадська організація це – «громадське об’єднання, 

засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи». А громадська 

спілка це – «громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи 

приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи 

приватного права та фізичні особи» [30]. 

Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» № 5073-VI у редакції від 06 листопада 2016 року, 

благодійна організація це – «юридична особа приватного права, установчі 

документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, 

визначених цим Законом, як основну мету її діяльності». Звідси благодійна 

діяльність це – «добровільна особиста та/або майнова допомога для 

досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання 

благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або 

компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара». 

Бенефіціар це – «набувач благодійної допомоги (фізична особа, 

неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу 

від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим 

Законом». Благодійником виступає – «дієздатна фізична особа або юридична 

особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка 

добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності» [29]. 

Вище розглянули визначення основних понять, які вживаються при 

вивченні досліджуваної нами проблематики. Зміст цих  понять дає розуміння 

спектру діяльності цих організацій у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей. Очевидною є роль посередника між офіційною владою та 

громадськістю, що сприяє реалізації державної політики у даній сфері. 
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Діяльність громадських та благодійних організацій дозволяє допомогти 

безпосередньо здійснювати основні цілі Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–

2026 роки: 

Ціль 1. Інтегрування та координація дій для забезпечення реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей; 

Ціль 2. Розвиток ефективної та спроможної системи підтримки 

зростання дітей у сім’ї; 

Ціль 3. Забезпечення якісного альтернативного догляду дітей, які 

залишилися без піклування батьків, з метою запобігання потраплянню таких 

дітей до закладів інституційного догляду та виховання дітей; 

Ціль 4. Забезпечення участі суспільства у реалізації Стратегії [22]. 

Спробуємо виокремити основні функції громадських та благодійних 

організацій у сфері інституційного догляду та виховання дітей: 

– інформаційно-мотиваційна – включає в себе надання 

громадськості інформації щодо основних напрямів здійснення державної 

політики у зазначеній сфері шляхом використання різноманітних засобів 

масової інформації, інформаційних публічних заходів, спрямованих на зміну 

мотиваційних орієнтирів щодо утримання та виховання дітей, які потребують 

опіки держави; 

– розвідувальна – включає в себе вивчення можливостей та потреб 

в середині громади, щодо здійснення державної політики у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей; 

– організаційна – включає в себе допомогу щодо створення у 

громаді спеціального спектру послуг для дітей з перевагою сімейного 

виховання над інституційним; 

– інноваційна – включає в себе використання досвіду роботи 

громадських та благодійних організацій з метою сприяння здійснення 

завдань реформи у зазначеній сфері. 
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Враховуючи статутні особливості благодійних та громадських 

організацій, що здійснюють діяльність в Україні, можемо умовно 

класифікувати їх за такими параметрами: 

– за змістом діяльності: організації, що надають підтримку дітям з 

інвалідністю, дітям-сиротам, дітям з особливими потребами тощо; 

– за місцем діяльності: у межах певного регіону, всеукраїнські або 

міжнародні. 

Зважаючи на зазначене вище, можемо зробити висновок про широку 

спроможність громадських та благодійних організацій у залучені 

громадськості щодо забезпечення здійснення основних цілей Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 роки та процесу зміни світоглядних уявлень щодо зміни 

усталеної системи інституційного догляду та виховання дітей на більш 

гуманну та органічну систему збереження виховання дітей, які потребують 

опіки держави, в умовах сімейного виховання. Проте, як бачимо, поки що 

процес впливу громадськості на стан сфери інституційного догляду та 

виховання дітей йде паралельно з діяльністю органів державної влади, 

виступаючи однією із зацікавлених сторін в деінституалізації.  

Тому, зрозуміло постає наступне проблемне питання таке, як 

відсутність чіткої організації взаємодії громадськості з органами 

державної влади та місцевого самоврядування у питаннях реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей. 

З 11 вересня 2011 року Україна приєдналась до міжнародної ініціативи 

 «Партнерство «Відкритий Уряд», яка була запроваджена президентом   

США та Бразилії і долучила до участі 50 країн світу. Уряди країн, які 

приймають участь у ініціативі, зобов’язались сприяти прозорості державного 

управління, використанню нових технологій для покращення його якості, 

залученню громадян до участі у процесах державного управління, а також 

боротьбі з корупцією [18].  
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Протягом останнім років на тлі реформ основних суспільних галузей в 

Україні, ми дійсно спостерігаємо підвищення рівня громадської активності. 

Мова йде не лише про участь в публічних обговореннях, соціальних 

проектах та взаємодію з офісами реформ, а й про контороль з боку 

громадськості. 

На думку  директора Харківської правозахисної групи Є.Захарова     

«… громадський контроль – це публічна перевірка громадянським 

суспільством діяльності держави на відповідність проголошеним нею цілям, 

коригування цієї діяльності і самих цілей, підпорядкування політики 

держави, діяльності її органів і посадових осіб інтересам суспільства, а також 

нагляд громадянського суспільства за діяльністю державних органів та 

органів місцевого самоврядування, спрямованою на захист і забезпечення 

прав і законних інтересів людини та фундаментальних свобод, і на повагу до 

них» [13]. 

Громадському контролю підлягають різноманітні сфери державної 

діяльності. Узагальнюючи, Є.Захаров відзначає, що це, «… по-перше, 

публічна перевірка відповідності діяльності держави декларованим нею 

цілям і коригування цієї діяльності і самих цілей, підпорядкування діяльності 

держави інтересам суспільства. По-друге, із статті 3 Конституції України, яка 

проголошує, що «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави… Утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави», випливає, що нагляд за 

здійсненням функцій держави в царині прав людини також є предметом 

громадського контролю. По-третє, окрім прав людини, які 

стосуються всіх людей, є законні суспільні інтереси, які цікавлять окремі 

групи людей, – реалізація таких інтересів також є предметом громадського 

контролю» [13]. 

Сфера інституційного догляду та виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей, які перебувають у складних 
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життєвих обставинах, повинна бути предметом особливої уваги з боку 

громадськості, оскільки мова йде про життя та здоров’я вразливих категорій 

дітей. 

На сьогоднішній день не можемо з упевненістю сказати, що виклики 

щодо громадського контролю за системою інституційного догляду та 

виховання дітей є цілком задоволеними.  

Отже, маємо на черзі наступне проблемне питання у сфері 

інституційного догляду та виховання – відсутність громадського контролю 

за системою інституційного догляду та виховання дітей. 

Зокрема, Планом заходів з реалізації I етапу Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–

2026 роки було передбачено, що у IV кварталі 2018 року має здійснюватись 

удосконалення механізму участі інститутів громадянського суспільства у 

прийнятті рішень, які стосуються забезпечення захисту прав дитини, 

проведенні моніторингу дотримання прав дитини в закладах інституційного 

догляду та виховання дітей з передбаченням заходів реагування та впливу і в 

результаті подання на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних 

проектів нормативно-правових актів. Проте, на жаль, не зустрічаємо 

офіційної інформації про реалізацію даного завдання у формі звіту, хоча 

громадською спілкою «Українська мережа за права дитини» спільно з офісом 

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Міністерством 

соціальної політики України, за підтримки офісу ЮНІСЕФ Україна 

здійснювались моніторингові перевірки дитячих закладів для дітей, які 

знаходяться у віданні Міністерства охорони здоров’я. За свідченням 

моніторингу активістка проекту І.Скачко вважає, що «…порядку потребує не 

один окремий Будинок дитини, а система в цілому. Перебування в подібних 

закладах, навіть якщо в них створені ідеальні умови, вкрай несприятливо 

позначається на розвитку і здоров’ї дітей, особливо малечі до трьох років. 

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 рр. передбачає, що саме будинки дитини треба 
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реорганізувати в першу чергу. В ідеалі діти до трьох років взагалі не мали б 

сюди потрапляти» [22]. 

Натомість, знаходимо інформацію про часткове задоволення проблеми 

громадського контролю за системою інституційного догляду та виховання 

дітей на законодавчому рівні у деяких положеннях про організацію роботи в 

інституціях. Зокрема, у Типовому положенні про дитячий будинок – інтернат 

у частині «Контроль за діяльністю будинку-інтернату» зазначено, що 

«…громадський контроль за діяльністю будинку-інтернату здійснює 

громадська рада у плановому порядку або в разі екстреного повідомлення 

про відповідне порушення». У пункті 17 в частині «Завдання та основні 

напрями діяльності будинку-інтернату» зазначається, що якість надання 

послуг контролюється громадськістю, а у пункті 18 цієї ж частини 

знаходимо, що при будинку-інтернаті може утворюватися громадська рада, 

положення про яку затверджує засновник. Громадська рада має своїм 

завданням: 

– сприяти забезпеченню прав та інтересів вихованців/підопічних, 

вивчає умови їх проживання та подає керівництву будинку-інтернату 

пропозиції щодо їх покращення; 

– сприяти дотриманню будинком-інтернатом вимог законодавства 

з питань соціального захисту; 

– сприяти наданню соціальних послуг вихованцям/підопічним; 

– сприяти організації культурно-масової роботи 

вихованців/підопічних [46]. 

Також офіційною спробою здійснювати громадський контроль за 

діяльнісю закладів інституційного догляду та виховання дітей є розміщення 

на сайті Проектного офісу з підтримки реформи деінституалізації розділу, в 

якому можна розміщувати інформацію щодо порушень прав дитини у 

інтернатах. На сайті міститься інформація про 15 повідмлень за 5 місяців 

існування платформи, проте розглянутими зазначаються лише  

2 повідомлення. Це може свідчити про низький рівень реагування офіційних 
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органів, задіяних в управлінні системою інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні [24]. 

Логічним продовженням проблеми відсутності громадського контролю 

за системою інституційного догляду та виховання дітей є проблема 

відсутності державної гарантії щодо професійності дій усіх сторін із 

захисту дітей та їхніх прав у контексті реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей. 

На думку директора «Асоціації незалежних моніторів» Андрія 

Черноусова, надання соціальних послуг дітям в Україні наразі можливе лише 

у стаціонарних закладах – інтернатах, тому якщо дитина їх потребує, у неї 

немає іншої альтернативи, де їх отримати. Через це в інтернатах знаходяться 

різні категорії дітей: розумово відсталі, діти з фізичними вадами, діти, які 

залишилися без батьківського піклування. І найцікавіше, за словами 

експерта, те, що їм усім надається однаковий комплекс соціальних 

послуг [47]. 

В результаті перевірки інтернатних закладів у 2018 році, зі 104 469 

дітей в інтернатах – 13 922 дитини, постійно проживають у закладі, навіть на 

вихідних і канікулах. Із цієї кількості  лише в середньому 6 000 дітей мають 

статус дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, а 

близько 8 000 дітей, знаходяться у інтернаті, маючи батьків.  Розподіл цих 

дітей за формою перебування зображений на рис. 2.5. [3]. 
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Рис 2.5. Розподіл дітей за формою перебування у закладах. 

 

На думку Уповноваженого Президента України з прав дитини 

М.Кулеби «Виникає думка, чому дитина, при живих батьках фактично є 

сиротою, а статус їй ніхто не встановлює? На жаль, інтернатам простіше 

роками розказувати, яка «бідна» дитина, непотрібна власним батькам і 

нікому окрім них, а органу опіки роками ігнорувати дитину, ніж спільно 

організувати відповідну роботу зі Службою у справах дітей та надати дитині 

статус в судовому порядку. В межах реформи ДІ повинна відбутися оцінка 

потреб кожної дитини в інтернаті! І якщо дитина страждає від нехтування, 

якщо батьки нею не цікавляться і головне – використані всі спроби щодо 

«возз’єднання» сім’ї (бо саме з таких причин суди часто відмовляють у 

позбавленні батьківських прав), то терміново потрібно готувати документи 

до суду і позбавляти батьків батьківських прав!» [4]. 
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З огляду на зазначене вище, виникає думка про те, що оцінка потреб 

дітей та стан порушення їх прав має здійснюватись з професійної точки зори, 

без зайвої емоційності, опираючись на пріоритет інтересів дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах.  

Підсумовуючи проблемність ситуації з відсутності державної гарантії 

щодо професійності дій усіх сторін із захисту дітей та їхніх прав у контексті 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, слід 

зазначити, що рівень професійності також залежить від рівня розробки 

відповідних критеріїв оцінки стану системи інституційного догляду та 

виховання під час здійснення плану реформування цієї системи. 

Відповідно маємо на часі наступні проблемні питання у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Це – нерозробленість 

кількісних критеріїв-індикаторів оцінки стану системи інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні та нерозробленість критеріїв 

моніторингу процесу реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей. 

Просування будь-якої реформи неможливе без оцінки попереднього 

стану процесу, що підлягає реформуванню, сучасного стану у стадіїї 

реформи та кількісно-якісної оцінки здобутків реформованого процесу. 

Проблема розробки кількісних критеріїв-індикаторів та критеріїв 

моніторингу процесу реформування деінституалізації в Україні є 

актуальною, проте на практиці потребує організованої, спланованої та чіткої 

роботи фахівців, що здійснюють оцінку основних компонентів у сфері 

інституційного догляду та виховання.  

Оцінка стану системи інституційного догляду та виховання є нелегким 

процесом через велику кількість об’єктів оцінки та рівнів. Маємо на увазі 

оцінку на регіональному та місцевому рівнях, оцінку інституцій різного 
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статутного характеру відповідно до категорій дітей, оцінку відповідно до 

існуючих потреб територіальних громад та інших умов. 

З огляду на це, дуже важко на підготовчому етапі виокремлювати 

необхідні критерії оцінки стану сфери інституційного догляду та виховання 

дітей. Моніторингові дослідження і досі носять різноплановий характер, що 

зумовлюється відсутністю відповідного досвіду та супротиву працівників 

системи інституційного догляду та виховання в Україні. 

Оголошений старт реформи деінституалізації відбувся у серпні              

2017 року, проте офіційна платформа моніторингу реформи запрацювала 

лише у грудні 2018 року [19]. 

Національним офісом реформи деінституалізації визначені основні 

індикатори моніторингу, що у свою чергу містять кількісні критерії 

моніторингу: 

Інтернатні заклади. 

– кількість інтернатних закладів в регіонах за підпорядкуванням та 

типами; 

– кількість інтернатних закладів системи освіти в регіонах за 

типами та спеціалізацією. 

Діти в інтернатних закладах. 

– кількість дітей в інтернатних закладах; 

– кількість дітей в інтернатних закладах системи освіти; 

– частка дітей, які перебувають в інтернатних закладах, від 

дитячого населення регіону; 

– кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та дітей, які мають батьків, серед вихованців інтернатних 

закладів; 

– кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та дітей, які мають батьків, серед вихованців інтернатних 

закладів системи освіти; 
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– частка дітей з інвалідністю від загальної кількості дітей, які 

перебувають в інтернатних закладах; 

– розподіл дітей-вихованців інтернатних закладів за формою 

перебування; 

– кількість дітей віком до 3 років (повних 2 роки), які перебувають 

в інтернатних закладах. 

Альтернативні форми виховання. 

– альтернативні форми влаштування дітей; 

– кількість дітей в альтернативних формах влаштування. 

Послуги. 

Саме через проблему нерозробленості кількісних критеріїв-індикаторів 

оцінки стану системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні та 

нерозробленість критеріїв моніторингу процесу реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на початковому етапі де 

інституалізації, виникає наступне проблемне питання – відсутність 

детального аналізу діяльності існуючої мережі закладів інституційного 

догляду за дітьми.  

Ідея оптимізації роботи мережі інтернатних закладів, а згодом її 

реформування, не є новою. Попередні спроби, на жаль, не мали успіху та 

реалізовувались лише формально, не змінивши суті системи інституційного 

догляду та виховання. На нашу думку, визначальною у неефективності 

попередніх спроб була відсутність політичної волі, щодо запровадження 

деінституалізації.  

На сьогоднішній день хід реформи чітко підпорядковується Плану 

заходів з реалізації І етапу Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. Проте під час 

проведення заходів Плану зустрічаються ті самі проблеми, що і під час 

реалізації попередніх двох реформ. Це пов’язано з відсутністю системної 

оцінки неефективності попередніх спроб міністерств реформувати систему 

інституційного догляду та виховання дітей, що постає наступною 
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проблемною ситуацією у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні. 

Окрім бажання сучасної команди фахівців, що працюють над 

реформою та підтримкою міжнародних організацій у сфері захисту прав 

дітей, для успішного здійснення деінституалізації необхідне ще й належне 

методичне забезпечення. Зрозуміло, що власних напрацювань в української 

команди не достатньо. Методична база деінституалізації в Україні 

складається більше з інформаційних, ніж методичних матеріалів. Переважна 

більшість методичних рекомендацій є представленням досвіду окремих 

інституцій, що зуміли переформатувати власну діяльність з перевагою 

сімейного виховання дітей над інституційним. Тренінгові матеріали, що 

використовуються Національним офісом де інституалізації, представлені на 

основі зарубіжного досвіду з метою адаптації в умовах реалізації української 

моделі реформи. Така ситуація породжує наступну проблему – 

нерозробленість методичного забезпечення необхідного для впровадження 

реформи системи інституційного догляду та виховання дітей. 

На початку першого етапу реформи процес державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання в Україні містив більше запитань 

ніж відповідей. Це пов’язано не лише з відсутнісю чіткої координації між 

органами державної влади і системою інституційного догляду та виховання 

дітей чи недосконалістю нормативної бази у даній сфері, а й з формуванням 

абсолютно нової  організаційної структури в результаті децентралізації. 

Інститут об’єднаних територіальних громад знаходиться ще на стадії 

становлення. Тому постає чергова проблема у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні – це нерегламентована відповідальність 

об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення щодо 

надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського 

піклування та дітям з інвалідністю, що створює для цієї категорії дітей 

низку ризиків і проблем. 
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У Національній стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки зазначається, що  «…держава 

вживає заходів для популяризації важливості виховання та розвитку дитини, 

ролі  територіальної громади у забезпеченні найкращих інтересів дитини, 

неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її 

розвитку, негативних наслідків інституційного  догляду та виховання для 

дитини і суспільства в цілому» [22]. 

Проте, зрозуміло, що підвищення ролі  територіальної громади у 

забезпеченні найкращих інтересів дитини це справа не одного дня.  

Підтвердженням цього є інформація посібника «Повноваження 

об’єднаних громад із питань забезпечення та дотримання прав дитини: 

розуміння витоків функцій», створеного за сприяння громадської організації 

«Український кризовий медіа-центр» та Глобал Ком’юнітіз під експертним 

керівництвом кандидата політичних наук Л.Волинець, у якому йдеться про 

те, що  «…станом на початок 2018 року в Україні діяло 665 ОТГ, на території 

яких проживало 7 млн громадян, із яких понад 1 млн – діти, тобто особи 

віком від народження до 18 років. Відповідно, вже сьогодні у сфері 

діяльності ОТГ перебуває близько 13 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, близько 20 тисяч дітей з інвалідністю, понад  

200 тисяч дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Варто було 

би розпочати з аналізу законодавства з питань здійснення в Україні 

децентралізації влади та її складової – децентралізації повноважень щодо 

дотримання, забезпечення та захисту прав дитини. Варто! Та, на жаль, 

законодавчі акти, що стосуються процесів децентралізації, обходять питання 

дітей, хіба що крім розподілу освітньої субвенції та субвенції на охорону 

здоров’я. Наведемо єдиний із багатьох таких випадків. Так, затверджена 

Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) Концепція реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

(розпорядження КМУ від 01 квітня 2014 р. № 333) з питань захисту дітей 

містить лише один пункт: це визначення повноважень зі сприяння 
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влаштуванню дітей в інтернатні заклади. Очевидно, що це протирічить 

багатьом нормам законодавства та процесам деінституалізації, план 

здійснення якої також затверджено Кабміном. Таких розбіжностей у 

законодавстві чимало» [25]. 

Розглянули низку проблемних питань у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні, проте однією з головних проблем є не лише 

велика кількість дітей, щодо якої неодхідно здійснювати соціальний захист, а 

й наявність великої кількості працівників зазначеної сфери. 

За даними дослідження проблемних питань сирітства в Україні 

громадською організацією «Публічний аудит» – незалежного недержавного 

контролера за публічними фінансами та їх розпорядниками. У 2015 році на 

утримання одного вихованця школи-інтернату з місцевих бюджетів  

витрачено 10,7 тисяч гривень у місяць. На утримання дитини в дитячому 

будинку-інтернаті – 8,1 тисяч гривень. Утримання дитячого будинку 

сімейного типу та прийомної сім’ї коштувало місцевим бюджетам, 

приблизно, утричі меньше – 3,7 тисячі гривень. Навіть одного такого 

прикладу достатньо, щоб зрозуміти, що, коли витрати на персонал інтернатів 

становлять 80% видатків, то це є явищем недоцільним у плані фінансування 

системи інституційного догляду та виховання дітей. Звідси наступні 

проблемні питання – недосконалість організаційно-штатної структури та 

витрат на утримання персоналу, що працює в інтернатах (зокрема, 70% із 

них – технічний персонал, 29% – вихователі та вчителі і лише 1% – 

вузькопрофільні спеціалісти) та зменшення цільового фінансування потреб 

закладів інституційного догляду та виховання дітей [11]. 

У результаті проведеного аналізу громадська організація «Публічний 

аудит» з’ясувала, що різниця в розмірах таких видатків пов’язана, перш за 

все з тим, що структура витрат на інтернатні заклади майже на 80%, а в 

деяких випадках на 90 %  складається з утримання штатної чисельності 

працівників (виплата заробітної плати з нарахуваннями) та утримання 

будівель (оплата комунальних послуг й енергоносіїв). Разом з тим видаткова 
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частина з виплати заробітної палати в дитячих будинках сімейного 

виховання – 35 %. Із розрахунку на 10 дітей припадає 8 осіб обслуговуючого, 

адміністративного та педагогічного персоналу.  І це без урахування 

працівників міністерств, служб, які забезпечують реалізацію державної 

інституційної політики. Для порівняння, у дитячих будинках сімейного типу 

з розрахунку на 10 дітей припадає сімейне подружжя або окрема особа, що 

не перебуває у шлюбі, тобто 1–2 особи [11]. 

 

2.3. Європейський досвід реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей 

 

Останні роки, обравши курс євроінтеграції, Україна активно рухається 

шляхом реформ. Необхідність кардинальних змін торкається усіх сфер 

суспільного життя. За підтримки міжнародних партнерів та на основі досвіду 

країн Євросоюзу формуються основні цілі та стратегічні завдання 

реформування економічної, політичної, культурної та соціальних сфер життя. 

Соціальна сфера є однією з найбільш важливих, оскільки рівень її 

розвитку є якісним показником благоустрою в середині держави. 

Ефективність державного управління у процесі реформування соціальною 

сферою у великій мірі залежить від правильного вивчення та застосування 

міжнародного досвіду, оскільки попередній адміністративний устрій вже не 

задовольняє виклики сучасності. 

Важливого значення набувають питання захисту прав та утримання 

дітей, що потребують опіки з боку держави. Мова йде про дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку.  

На хвилі загальних перетворень у процесі децентралізації владних 

повноважень підлягає реформуванню існуюча система інституційного 
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догляду та виховання дітей в Україні, оскільки її функціонування переходить 

під повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих бюджетів. 

В Україні в серпні 2017 року розпочалась реформа під назвою 

«деінституалізація». За визначенням міжнародної організації «Надія та житло 

дітям» деінституалізація «…це процес заміни системи інституційного 

догляду дитини на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини у 

сімейному або наближеному до сімейного середовищі. Цей процес не 

обмежується лише виведенням дітей із закладів інституційного догляду та 

влаштуванням їх у сім’ї. Він має запобігати направленню дітей до 

інтернатних закладів і надавати дітям та сім’ям нові можливості отримувати 

підтримку у власній громаді» [14].  

Для України це є не перша спроба перетворень у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей. У 2007 році була прийнята Державна цільова 

соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Проте в результаті виконання цієї 

програми жоден заклад інституційного догляду та виховання фактично не 

змінив своєї суті.  

Новим етапом вирішення проблемної ситуації на державному рівні 

стало прийняття у серпні 2017 року Національної стратегії реформування 

системи  інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. 

Метою даної Стратегії є «…зміна системи інституційного догляду та 

виховання дітей на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в 

сімейному або наближеному до сімейного середовищі» [22]. 

Під час виконання першого етапу Стратегії активно реалізуються 

мотиваційний, інноваційний та організаційно-правовий механізми 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні. Діяльність громадських та благодійних міжнародних організацій в 

Україні у співпраці з  координуючим органом реформи – Міністерством 

соціальної політики забезпечують трансформацію уявлень суспільства щодо 

проблеми догляду та виховання дітей у інституціях та необхідність 
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запровадження позитивного зарубіжного досвіду реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей. 

На сьогоднішній день в Україні не зустрічаємо достатньої кількості 

наукових праць щодо галузевого вивчення зарубіжного досвіду 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. 

Переважна більшість публікацій мають публіцистичний характер з метою 

ознайомлення з практикою реформ у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей зарубіжними країнами. Вивчення проблеми зарубіжного 

досвіду здійснюється у широкому розумінні і знаходиться, здебільшого, у 

площині діяльності урядових, громадських та благодійних організацій. 

Відображення міжнародного досвіду деінституалізації та 

реформування соціальних послуг знаходимо у доробку Т.Веретенко, 

О.Денисюк, Т.Спіріної. 

Вивченням зарубіжного досвіду реформування системи опіки 

займалась О.Мордань.  

Зарубіжний досвід роботи альтернативних закладів опіки дітей, 

позбавлених батьківського піклування розглядається у працях О.Щербатюк. 

Особливості влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в Норвегії вивчали Л.Цибулько та А.Білека. 

Розглянуті нами публікації є дотичними до проблеми вивчення 

зарубіжного досвіду реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей, але не відповідають в повній мірі завданням нашого 

дослідження. 

Актуальна проблема реформування системи інституційного догляду та 

виховання в Україні не є новою в практиці зарубіжних країн. На нашу думку, 

це є позитивним моментом для українських фахівців, які мають можливість 

на основі досвіду інших країн не лише спланувати хід самої реформи, а й 

спрогнозувати результативність її перебігу, враховуючи особливості системи 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні та фактори, що 

спричиняють вплив на неї. 
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Інституції по догляду та вихованню дітей, що потребували опіки 

держави, виникали на певних історичних етапах в усіх країнах через війни, 

епідемії та інші кризові ситуації. Але, в залежності від темпу економічного, 

соціального та правового розвитку цих країн, з часом приходило розуміння 

щодо недоцільності інституційного догляду та виховання дітей. Відсутність 

органічної для людини сімейної форми виховання призводить до серйозних 

порушень у розвитку дітей, які у подальшому житті викликають негативні 

фізіологічні, психологічні та, зрештою, соціальні наслідки, а також порушує 

відповідні права дітей на родинне життя, захист від насильства та 

недбайливого ставлення, що закріплені Конвенцією ООН про права людини. 

Зокрема, йде мова про такі наслідки: 

– неорганічна нездатність розвиватися і рости; 

– слабкий рівень впевненості у собі; 

– відсутність співчуття та розуміння інших; 

– нерозбірлива прихильність до дорослих, нерозуміння 

необхідності дотримання певних кордонів чи обмежень; 

– агресія до інших, жорстоке ставлення до тварин; 

– негативна, антисоціальна поведінка; 

– прояви аутизму, стереотипні моделі поведінки, самостимуляція 

та самодеструкція; 

– слабкий когнітивний розвиток, неуспіхи у навчанні; 

– слабкий моральний розвиток (труднощі у розумінні правильного 

і неправильного); 

– проблеми у стосунках в дитинстві та в дорослому житті; 

– злочинна поведінка у підлітковому віці та у перші роки 

дорослого життя; 

– підвищена вірогідність аутистичної соціальної особистості [8]. 

Розглянемо досвід деінституалізації окремих країн. Ще на початку         

ХХ століття у Сполучених Штатах Америки розпочався процес відмови від 

інституційного догляду та виховання дітей через негативні наслідки впливу 
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на психічний та фізіологічний розвиток особистості дитини, а також високі 

витрати на утримання інституцій, поряд із менш затратним вихованням у 

прийомних сім’ях. На державному рівні був прийнятий курс першочергової 

підтримки біологічної сім’ї перед вилученням дитини для влаштування до 

прийомної родини або закладу інституційного догляду та виховання. В 

результаті кількість дітей у інституціях стрімко зменшувалась, особливо 

після прийняття у 1937 році закону про соціальний захист, що забезпечував 

фінансову підтримку родин у складних життєвих умовах [20].  

У середині 50-х років процес відмови від інституційного догляду та 

виховання дітей розпочався у Швеції. На сьогоднішній день там практикують 

існування закладів інституційного догляду та виховання, як тимчасову форму 

утримання дітей перед влаштуванням їх до прийомних сімей. Процес 

закриття державних інституцій для утримання дітей з особливими потребами 

у цій країні завершився у 2000 році. Розформування таких інституцій 

відбувалось за допомогою чіткої моделі, яка враховувала інтереси учасників 

процесу виховання та догляду дітей з особливими потребами [48].  

У Великобританії також відбувся процес деінституалізації. Відмова від 

інституційного догляду та виховання розпочалась після завершення Другої 

світової війни. У Сполученому королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії, Королівстві Норвегія та Республіці Ісландія не практикують 

утримання немовлят та дітей віком до 3-х років у закладах інституційного 

догляду та виховання [22].  

У Норвегії, Великобританії, Ісландії та Словенії кількість дітей, що 

перебувають у інституціях є нижче ніж одна дитина на 10 000 дітей. 

Порівняно із цими країнами, у Данії показник є доволі високим – 7 дітей на   

10 000 дітей. Проте слід зауважити, що у Данії інституційний догляд дітей  

здійснюється високваліфікованими працівниками з розрахунку на одного 

працівника – 2 дитини [5].  

Порівняльний аналіз моделей деінституалізації знаходимо у 

дослідженні Ю.Горемикіної. На її думку спільними рисами політики 
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деінституалізації у США, Австрії, Ізраїлі, Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії є усиновлення та прийомні (тимчасові) сім’ї, 

орієнтованість на постійне влаштування через усиновлення. Практикується 

робота спеціалізованих агентств із питань усиновлення (наприклад, 

некомерційні та приватні агентства щодо всиновлення у США, картотека 

щодо всиновлення в Ізраїлі, «Центр психологічної діяльності» в Австрії). 

Поширення фостерних сімей як пріоритетної форми влаштування дітей 

(якщо усиновлення неможливе). Наявність системи підготовки фостерних 

батьків. Наявність стандартів догляду за дитиною, яких мають 

дотримуватись батьки-вихователі (наприклад, Національні стандарти 

фостерного виховання та «Загальні інструкції щодо влаштування дітей», 

«Правила влаштування дітей на фостерне виховання» у Сполученому 

Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії) та державного 

інспектування фостерних сімей (наприклад, агентствами із забезпечення 

добробуту дітей у США, представниками Міністерства юстиції в Ізраїлі, 

муніципальними радами у Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії). Забезпечення контакту дитини з біологічною родиною 

(наскільки це можливо) [6]. 

Для Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії, Німеччини, Італії, Іспанії та 

Франції спільними рисами є підтримка біологічної родини та прийомні 

(тимчасові) сім’ї, орієнтованість на превентивне кризове втручання з метою 

підтримки біологічної родини та недопущення інституалізації дитини. 

Позбавлення батьківських прав у цій моделі є надзвичайно складною 

процедурою, а у деяких скандинавських країнах воно взагалі неможливе. 

Забезпечення різних форм допомоги біологічним батькам, у тому числі і 

короткострокової передачі дитини до фостерної родини. Наприклад, в Італії 

батьки самі можуть подати заяву на розміщення дитини у фостерній родині, а 

в усіх скандинавських країнах використовується технологія «сімейно-

групових конференцій», що передбачає залучення у процес розроблення 

рішення про найкращий формат роботи з дитиною та її батьками 
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«розширеної сім’ї» за безпосереднього супроводу та консультування 

спеціалістів соціальних служб. Високий рівень професіоналізації фостерного 

батьківства (зокрема, обов’язкові курси для таких батьків функціонують в 

Іспанії та Італії, усіх скандинавських країнах) та оплата праці фостерних 

батьків, які працюють за офіційними контрактами з державою [6].  

Для України, Росії, Білорусі, Болгарії, Греції, Польщі, Молдови та  

Румунії спільними є встановлення опіки та піклування  та  початок розвитку 

сімейних форм влаштування. Найбільш поширеною формою сімейного 

влаштування залишається (переважно родинна) опіка та піклування (зокрема, 

в Україні, Росії, Білорусії). Якщо можливостей для такої опіки немає, дитина 

з високою вірогідністю потрапляє у заклад інституційного догляду. Розвиток 

альтернативних форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, що 

залишилися без піклування батьків, у більшості країн із такою моделлю (за 

винятком Польщі) відбувається відносно повільними темпами. На відмінну 

від попередніх моделей, фостерні (прийомні) сім’ї переважно розглядаються 

як довгострокове рішення проблеми влаштування дітей-сиріт, а не як 

тимчасова форма сімейного догляду. Прийомним сім’ям надається додаткове 

державне утримання в основному у вигляді виплат на дітей (Білорусь, 

Молдова, Україна), у деяких країнах прийомні батьки працюють за трудовим 

договором та отримують заробітну плату (Болгарія, Румунія). Підтримка та 

відновлення зв’язків із біологічними батьками є недостатньо розвиненою 

практикою. Наявність спеціалізованих державних центрів допомоги сім’ям та 

матерям, які опинилися у складних життєвих обставинах (зокрема, в Україні, 

Румунії, Болгарії, Росії). Складність та непрозорість процедур 

усиновлення [6]. 

На нашу думку, для України вагоме значення має зарубіжний досвід 

деінституалізації постсоціалістичних країн через схожість проблем: 

– наявність типових інтернатних установ; 

– традиційних світоглядних уявлень щодо виховання та утримання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей інвалідів; 
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– схожість проблем управління системою інституційного догляду 

та виховання дітей, оскільки ці країни мали подібний нашому 

адміністративний устрій; 

– гальмування деінституалізації працівниками сфери через високий 

рівень безробіття та корупції в середині країни; 

– низький рівень дотримання та захисту прав дітей; 

– низький рівень активності громадських організацій. 

На думку В.Бошняк – хорватського експерта у сфері реформи догляду 

за дітьми в Центральній та Східній Європі «…у країнах Східної Європи та 

СНД деінституалізація – синонім докорінної перебудови старої системи 

захисту вразливих сімей і дітей. Адже успадкована система, зосереджуючись 

на інтернатних закладах, нехтувала роллю сім’ї в розвитку дитини й заміняла 

її місце державною опікою не лише для дітей-сиріт, а й для дітей з розладами 

поведінки та особливими потребами. До масштабної інституалізації дітей 

своєю чергою призвела злочинна, з людської точки зору, практика – коли 

замість підтримки батьків у нарощуванні незамінного батьківського 

потенціалу як засіб впливу широко використовувалося позбавлення 

батьківських прав» [28]. 

Більш детально розглянемо досвід деінституалізації у Болгарії. 

Деінституалізацію у цій країні розпочали з превентивних заходів. Задля 

зменшення кількості дітей, що потрапляють у державні заклади 

інституційного догляду та виховання дітей, створювались денні центри 

допомоги сім’ям, центри матері і дитини, консультативні центри підтримки 

сімей з дітьми. Соціальними працівниками відстежувались родини, які 

опинялись в складних життєвих обставинах. Новостворені центри формували 

стандарти надання соціальних послуг таким родинам. При неможливості 

збереження дитини у родині намагались заміняти потрапляння дітей у 

інституції всиновленням. 

Основним завданням на початковому етапі був пошук для конкретної 

дитини оптимальних умов для влаштування її у прийомну родину чи дитячий 
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будинок сімейного типу. На державному рівні почали застосовувати грошові 

виплати при всиновленні. В залежності від кількості всиновлених дітей  

збільшувались встановлені грошові виплати.  

У 2010 році уряд Болгарії прийняв Стратегію деінституалізації та план 

дій реформування системи інтернатних закладів на період до 2020 року. Цим  

Планом були конкретно передбачені типи центрів для надання послуг різним 

категоріям дітей та батьків, види працівників, що надаватимуть ці послуги та 

вказані конкретні стандарти цих послуг. Відповідно до цього документа 

сьогодні триває реформа у Болгарії [16].  

Наступним розглянемо зарубіжний досвід реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей у Молдові. Початковим етапом 

реформи у цій країні була комплексна оцінка потреб дітей щодо захисту їх 

прав. На основі цієї оцінки була розроблена карта наявних соціальних служб 

та створені регіональні плани роботи. Координація роботи відбувалась на 

центральному, місцевому та секторальному рівнях. На цих рівнях були 

створені комісії задля виявлення родин у складних життєвих обставинах та 

роботи з ними. Ці комісії вивчають умови, в яких опинились ці родини та 

спосіб допомоги їм, в тому числі, можливість фінансової підтримки. 

Центральним органом у проведенні реформи виступає Міністерство захисту 

праці, соціуму та сім’ї Молдови. 

На даному етапі реформування у Молдові працюють дитячі будинки 

сімейного типу на трьох-сімох дітей, при цьому діти можуть повернутися 

додому, якщо з їхніми біологічними батьками встановлять контакт. У 

регіонах працюють материнські центри для тимчасового перебування матерів 

із дітьми та інтернати для дітей з інтелектуальними порушеннями. У сфері 

надання послуг також діють спеціалізовані служби для дітей з особливими 

потребами – патронатні, сімейна підтримка, денні центри, мобільні бригади, 

що надають послуги на дому для осіб з обмеженими можливостями, як 

дорослих, так і дітей [17].  
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Розглянувши досвід з проведення реформи системи інституційного 

догляду та виховання дітей у різних країнах, можемо зазначити, що усі 

міжнародні моделі деінституалізації будуються на основі ментальних 

поглядів щодо догляду та виховання дітей вразливих категорій та специфіки 

національних сфер соціальної політики.  

Щодо здійснення реформи деінституалізації у Болгарії та сусідній 

Молдові, можемо зробити висновок, що соціальний прорив у цій сфері, 

значною мірою, залежав від наполегливості та професійності урядових 

команд, що займались деінституалізацією. На початковому етапі важливим є 

планування та прийняття рішень з питання реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на державному рівні, залучення 

громадськості з метою трансформації уявлень щодо виховання та утримання 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з 

особливими потребами і формування відповідного нормативно-правового 

супроводу реформи. Наступним етапом має бути створення відповідних 

органів на місцевому рівні для моніторингу потреб та послуг для дітей, що 

потребують опіки держави та сімей з дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах з метою запобігання потраплянню дітей у заклади 

інституційного догляду та виховання. Важливою умовою є формування 

професійної категорії соціальних працівників та створення відповідних 

центрів соціальних послуг, використовуючи потенціал існуючих на 

сьогоднішній день закладів інституційного догляду та виховання дітей, що 

зменшить супротив педагогічного та обслуговуючого персоналу, який 

задіяний у системі інституційного догляду та виховання дітей. Акумулюючи 

успішний зарубіжний досвід деінституалізації та власні зусилля, Україна 

може реалізувати національну модель реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей за умови дієвого, а не формального виконання 

заходів, передбачених Національною стратегією реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки.  
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Висновки до розділу 2 

 

Обґрунтовано, що існуюча інституційна модель утримання дитини в 

інтернатному закладі на тривалий період справляє надзвичайно шкідливий 

вплив на її розвиток , що це абсолютно неадекватна та нераціональна модель 

догляду за дітьми , у результаті чого більшість дітей страждають від 

серйозних наслідків , що значно знижують їхні життєві можливості та вони 

складно інтегруються в соціум. Тому державі необхідно вживати всіх заходів 

для запобігання розлученню дітей з рідними батьками , а коли це неможливо , 

надати змогу кожній дитині зростати у турботливому сімейному середовищі – 

під опікою родичів , у прийомній сім ’ї чи сім ’ї усиновлювачів 

(деінституалізація). Отже, деінституціалізація – це основа для розроблення 

сучасних та ефективних послуг з догляду для дітей і родин , а саме процес 

відмови від системи догляду, яка ґрунтується на великих інституційних 

закладах, і перехід до низки соціальних послуг на основі сім ’ї та громади.  

Розкрито основні компоненти деінституалізації у сфері захисту прав 

дітей: запобігання направленню та перебуванню в інституціях без 

необхідності; пошук та розробка належного альтернативного догляду за 

дитиною в межах громади (забезпечення житлом , лікування, навчання, 

освіта) та реабілітація дітей та їхніх родин ; удосконалення послуг у громаді 

для дітей , які дійсно потребують державного догляду , а також надання 

підтримки сім ’ї; довгострокові плани з догляду і постійн е влаштування в 

забезпечені родини для тих дітей , чиї батьки виявилися неспроможними 

відреагувати на відповідні втручання та реабілітацію й оцінені, як такі, які 

нездатні піклуватися про дитину. 

Проаналізовано європейський досвід реформування системи ІДтаВД та 

виявлено, що теорія і практика системи соціального захисту дітей в 

європейських країнах мають значно вищий офіційний статус , ніж в Україні.  

Установлено, що кожна країна має власну модель реформування 

системи ІДтаВД з огляду на політичні, соціальні, культурні, економічні та 
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безпекові умови, спрямовану на забезпечення додержання прав і законних 

інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, посилення захисту їх особистих і майнових прав та 

ефективності впровадження процесу деінституціалізації . Зокрема, досвід 

таких країн, як Італія, Іспанія, Сербія, Словаччина, Норвегія, 

Великобританія, Ісландія, Болгарія, Словенія та Молдова переконливо 

свідчить про те, що модель, орієнтована на виховання в сім’ї, є основою 

створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, 

забезпечення пріоритету сімейних форм улаштування дитини та є одним із 

пріоритетних напрямів соціального захисту дітей. Так, у Західній Європі (за 

винятком Великобританії , Норвегії та Ісландії , де дітей молодшого віку 

взагалі не розміщують в інтернатах), абсолютна більшість дітей – 69% – 

опинилася у таких закладах через насильство та недбайливе ставлення з боку 

батьків; 4% – через залишення їх батьками; 4% – через інвалідність, а ще 23% 

– унаслідок інших обставин, наприклад, через хворобу чи ув’язнення батьків.  

Узагальнення європейського досвіду, зокрема взаємозбагачення ідеями 

різних домінуючих концепцій, апробованих моделей та специфічних форм 

соціально-педагогічної підтримки дітей у різних типах освітніх закладів і 

практичним досвідом реформування системи ІДтаВД, дає підстави 

запропонувати нові шляхи вдосконалення механізмів державного управління 

у сфері ІДтаВД в Україні.  

Основні положення другого розділу висвітлені у таких наукових 

працях автора: «Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні» [2], «Public and 

charitable organizations inthe system of institutional care and upbringing of 

children in Ukraine» [49], «Актуальні питання реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей» [1] . 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В 

УКРАЇНІ 

 

3.1. Пріоритетні напрями вдосконалення механізмів державного 

управління у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в Україні 

 

У першому розділі дослідження на основі системного аналізу наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, щодо сутності, завдань та 

механізмів реалізації державної політики соціального захисту дітей, які 

виховуються в закладах інституційного догляду та виховання, аналізу 

національного законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері 

соціального захисту прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають 

складні вади розвитку, визначено та охарактеризовано механізми державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні: 

організаційний; правовий; соціальний; фінансовий; мотиваційний; 

інноваційний. 

Ці механізми, у загальному розумінні, можуть діяти у будь якій сфері 

державного управління. Проте у нашій роботі вони набувають змісту 

пов’язаного з реалізацією державної політики у сфері інституційного догляду 

та виховання щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Актуалізуємо основну роль механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні: 

– підвищення ефективності забезпечення додержання прав і 

законних інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 
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дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку; 

– посилення захисту їх особистих і майнових прав; 

– забезпечення якості надання соціальних, освітніх, виховних, 

юридичних, медичних, реабілітаційних послуг дітям, які виховуються в 

інтернатах; 

– здійснення моніторингу та контролю за якістю надання послуг 

дітям з особливими потребами в системі ІДтаВД; 

– забезпечення якості надання соціальних, освітніх, виховних, 

юридичних, медичних, реабілітаційних послуг дітям, які виховуються в 

інтернатах; 

– підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 

закладів інституційного догляду та виховання дітей; 

– розширення видів діяльності щодо підтримки дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку; 

– оптимізацію взаємовідносин органів виконавчої влади та 

інститутів громадянського суспільства у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей, забезпечення їх якості та ефективності тощо. 

На основі змісту та ролі механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей, запропоновані пріоритетні 

напрями вдосконалення механізмів державного управління у сфері  

інституційного догляду та виховання дітей в Україні та шляхи їх реалізації. 

Класифікація напрямів та шляхів подана на рис. 3.1. 
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Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрями та шляхи вдосконалення механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей 

 

Реформування 

системи державного 

управління у сфері 

соціального захисту 

дітей-сиріт, дітей 

позбавлених 
батьківського 

піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, 

які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, 

частково дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами, які 

мають складні вади 

розвитку 

Удосконалення 

законодавчого та 

нормативно-

правового 

забезпечення 

інституційного 

догляду та 

виховання дітей в 

Україні, зокрема, 

модернізації 

чинного 

законодавства, 
приведення його у 

відповідність з 

вимогами у сфері 

надання соціальних 

послуг зазначеним 

категоріям дітей, 

пов’язаних з 

реформою системи 
інституційного 

догляду та 

виховання в умовах 
децентралізації 

влади 

Упровадження 

інноваційних форм 

надання соціальних 

послуг у закладах, у 

яких здійснюється 

інституційний 

догляд та виховання 

дітей щодо 

забезпечення 

надання якісних 

соціальних, освітніх, 

виховних, 
юридичних, 

медичних, 

реабілітаційних 

послуг  

 

Упровадження 
громадського 

контролю за 

закладами 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей в Україні щодо 

забезпечення 

прийняття рішень 
стосовно дитини в її 

найкращих інтересах, 

дотримання прав і 

законних інтересів 

дитини, посилення 

захисту особистих 

та майнових прав 

дитини 

 

Соціально-економічні 

шляхи – віднесено 

упорядкування з боку 

держави соціальних та 

економічних відносин у 

сфері соціального 

захисту дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, 

частково дітей з 

особливими освітніми 

потребами, які мають 

складні вади розвитку, 

з метою реалізації 

реформи системи 

ІДтаВД в Україні, 

зокрема щодо переходу  

від інституційного 

догляду та виховання 

дітей до забезпечення 

безпечного догляду і 

виховання дитини в 

сімейному або 

наближеному до 

сімейного середовищі 

Організаційно-правові 

шляхи передбачають: 

ужиття організаційно-

правових заходів, 

спрямованих на зміну 

структури закладів 

інституційного догляду 

та виховання дітей, 

управління ними; нові 

організаційно-правові 

форми, що здатні 

сформувати якісно нову 

систему забезпечення 

та захисту прав дітей 

у закладах ІДтаВД на 

рівні кожної громади, 

що упроваджуються 

органами державної 

влади,місцевого 

самоврядування та 

інститутами 

громадянського 

суспільства, до 

компетенції яких 

належать питання 

управління соціальними 

процесами, що 

відбуваються в межах 

інституційних закладів 

Психолого-

педагогічні шляхи – 

це впровадження 

нестандартного 

інноваційного підходу 

до організації та 

проведення 

навчально-

педагогічного 

процесу в 

інституційних 

закладах й постійне 

його вдосконалення, 

усебічний аналіз 

виховних заходів з 

точки зору сучасних 

альтернативних 

форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей з 

інвалідністю 

Розробка та 

запровадження 

Концепції 

громадського 

контролю за 

дотриманням прав 

дитини в закладах 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 
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Отже, відповідно до першого напряму вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні – реформування системи державного управління у сфері соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, нами встановлено, що в умовах децентралізації влади зростають 

ризики розбалансування державного управління, які полягають у відсутності 

чіткого розподілу, взаємодії між органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування функцій, повноважень і відповідальності та 

невизначеності формальних показників, за якими можна здійснювати 

контроль та оцінку ефективності системи забезпечення прав та інтересів 

дітей. Саме тому, реформуванню підлягає складна система державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Відповідно до пострадянської системи у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей державне управління здійснювалось централізовано, тому 

і оцінка потреб дітей, які перебувають у закладах сфери інституційного 

догляду та виховання здійснювалась з позиції потреб закладу, що схематично 

зображено на рис. 3.2. 
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Органи місцевого самоврядування 

Заклади системи ІДтаВД 

Профільні 

міністерства 

Рис. 3.2. Організаційна структура управління щодо оцінки потреб 

дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні до початку деінституалізації 
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В результаті здійснення деінституалізації оцінювання потреб дітей у 

системі інституційного догляду та виховання дітей має відбуватись за 

принципом дитиноцентризму, забезпечуючи дотримання прав та законних 

інтересів дітей, закріплених Конвенцією про права дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Організаційна структура управління щодо оцінки потреб 

дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей 

в Україні по завершенню деінституалізації 

Отже, метою реформи системи інституційного догляду та виховання 

дітей, є утримання дітей з позиції оптимальних умов розвитку особистості з 

пріоритетом збереження родинного виховання. 

Діти-сироти, діти позбавлені батьківського 

піклування, діти з інвалідністю, діти, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, 

які мають складні вади розвитку 

Центри надання соціальних послуг для 

дітей відповідних категорій  

Органи місцевого 

самоврядування 

Уряд 

Міністерство соцполітики 
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Після реформування планується отримати такі результати: 

– діти до трьох років не повинні потрапляти до інституцій; 

– менше 0,5% повинні знаходитись у закладах альтернативного 

догляду; 

– розвинутий ринок соціальних послуг (50% обсягу надають 

недержавні організації); 

– забезпечено базовий пакет послуг у громаді;  

– 45 000 дітей з інвалідністю отримують інклюзивну освіту [26].  

На думку заступника директора благодійної організації «Hope and 

Homes for Children Ukraine» Д.Чуприни «…за нашими дослідженнями 

Україна вже більше 15 років просуває тему комплексного реформування 

системи захисту дітей і відмови від успадкованої від Радянського Союзу 

системи інтернатів. Країнам східної Європи, що мали ті ж масштаби трагедії, 

вдалося провести реформу в короткі терміни. Йдеться про великі державні 

інтернати, в яких багато персоналу і не так багато дітей. Обсяги 

фінансування інтернатної системи, що складається з понад 600 інтернатів по 

всій Україні, сягають 6,4 млрд. гривень щороку. На потреби дітей йде не 

більше 10% від суми. Таким чином ми фінансуємо стіни і персонал, що не 

надає жодних спеціалізованих послуг дітям» [1]. 

Тобто, на завершальному етапі деінституалізації, вирішальними мають 

стати саме потреби дітей, а не закладів. Необхідність запровадження певних 

послуг у середині громади буде залежати від попиту на них, саме у цій 

громаді, а не ініціюватись на загальнодержавному рівні. Процес забезпечення 

цих послуг також буде залежати від внутрішніх ресурсів громади. До уряду 

мають надходити реальні пропозиції, що відображають реальну ситуацію у 

регіонах. 

Отже, далі очевидним постає наступний напрям вдосконалення 

механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні, який ми вбачаємо у вдосконаленні законодавчого 

та нормативно-правового забезпечення інституційного догляду та 
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виховання дітей в Україні, зокрема, модернізації чинного законодавства , 

приведення його у відповідність з вимогами у сфері надання соціальних 

послуг зазначеним категоріям дітей, пов’язаних з реформою системи 

інституційного догляду та виховання в умовах децентралізації влади.  

Відповідно, другий напрям передбачає приведення нормативно-

правової бази у відповідність з сучасним станом державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Фахівцями юридичної фірми Clifford Chance в рамках Pro Bono 

допомоги для благодійної організації «Надія і житло для дітей»                           

в 2014–2016 роках був проведений аналіз законодавства щодо захисту дітей у 

європейських країнах, а саме, Великобританії, Франції, Польщі, Румунії та 

Німеччині. Результати даного аналізу викладені у посібнику «Порівняльна 

характеристика законодавства щодо захисту дітей у європейських країнах та 

висновки за результатами аналізу».  

За результатами аналізу у посібнику визначені основні висновки, які 

сприяють виявленню недоліків у національній нормативно-правовій базі 

сфери інституційного догляду та виховання дітей, а саме:  

«…1. Децентралізація повноважень: національні уряди, як правило, 

встановлюють лише загальні принципи та норми щодо політики захисту 

дітей. Відповідальність за безпосереднє планування, створення, 

фінансування і надання послуг з догляду, піклування дітей, підтримки сімей 

лежить переважно на місцевій владі.  

2. Держава та державні установи не є єдиним надавачем соціальних 

послуг. До надання послуг активно залучаються недержавні організації, чиї 

послуги оплачуються з державного або місцевого бюджету.  

3. Допомога, послуги дітям і сім’ям надаються відповідно до 

встановлених мінімальних стандартів.  

4. Критерії для втручання державних службовців, соціальних служб 

у сім’ю, аж до примусового вилучення дитини, позбавлення чи обмеження 
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батьківських прав визначаються на основі всебічного аналізу ситуації та 

вивчення кожного конкретного випадку.  

5. Рішення щодо влаштування дітей, які позбавлені батьківського 

піклування, приймаються індивідуально, на основі потреб та кращих 

інтересів дитини, з урахуванням думки дитини. 

6. Пріоритетом при влаштуванні дитини є сім’я або сімейні форми 

виховання (усиновлення, прийомна сім’я), пріоритетність інституційних 

форм виховання є найнижчою» [24].  

Ці висновки є актуальними для унормування національного 

законодавства у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Проте попереднє вивчення проблемної ситуації недосконалості нормативно-

правової бази з регулювання надання соціальних послуг дітям-сиротам, 

дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з 

особливими освітніми потребами та дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, доводить, що урядових зусиль на даному етапі 

деінституалізації задіяно недостатньо. Через широку розгалуженість 

повноважень органів управління у сфері інституційного догляду та 

виховання та велику кількість проблемних ситуацій під час реалізації 

реформи системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні, ми 

знаходимось лише на початку шляху до унормування нормативно-правової 

бази.  

Для реалізації другого напряму вдосконалення механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні і 

досі актуальними залишаються рекомендації, що виходять із результатів 

аналізу, поданого у посібнику «Порівняльна характеристика законодавства 

щодо захисту дітей у європейських країнах та висновки за результатами 

аналізу»: 

«…1. Передати повноваження та відповідне фінансування для надання 

послуг підтримки дітей і сім’ї на місцевий рівень.  
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2. Створити ринок соціальних послуг (прийняти Закон «Про соціальні 

послуги»).  

3. Розробити стандарти надання послуг, які би фокусувались на 

забезпеченні якості послуг та гарантуванні дотримання прав клієнтів.  

4. Деталізувати процедуру оцінки ситуації дитини та сім’ї (приймати 

рішення виключно на основі результатів всебічної оцінки справи дитини).  

5. Вивчення думки дитини має бути обов’язковою складовою при 

розгляді справ і прийнятті рішень.  

6. Пріоритетність сімейних форм виховання у порівнянні із 

інституалізованими установами має бути чітко закріплена в законодавстві» 

[24].  

З огляду на зазначене вище, Україна знаходиться лише на початку 

здійснення реформи деінституалізації. Національна Стратегія реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки 

покликана створити в країні відповідні умови щодо реформування, проте не 

може гарантувати повного виконання стратегічних завдань, закладених у її 

зміст. Відповідно, адаптуючись до сучасних умов децентралізації, 

удосконалення законодавства та проведення низки реформ у всіх сферах 

суспільного життя, необхідно запроваджувати інноваційні форми надання 

соціальних послуг у закладах інституційного догляду та виховання дітей. 

Метою запровадження цих форм є реалізація державної політики у сфері 

захисту прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, у перехідний період деінституалізації. 

З огляду на це, маємо третій напрям удосконалення механізмів 

державного управління у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні – упровадження інноваційних форм надання соціальних послуг у 

закладах, у яких здійснюється інституційний догляд та виховання дітей 
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щодо забезпечення надання якісних соціальних, освітніх, виховних, 

юридичних, медичних, реабілітаційних послуг.  

Соціальне обслуговування в Україні здійснюється шляхом надання 

соціальних послуг: 

– за місцем проживання особи (удома); 

– у стаціонарних інтернатних установах та закладах; 

– у реабілітаційних установах та закладах; 

– в установах та закладах денного перебування; 

– в установах та закладах тимчасового або постійного перебування; 

– у територіальних центрах соціального обслуговування; 

– в інших закладах соціальної підтримки (догляду) [3].  

Предметом нашої уваги є заклади інституційного догляду та виховання 

дітей, а саме, надання інноваційних форм соціальних послуг у їх роботі. 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» від  

04 липня 2002 р. № 40-IV під інноваціями розуміються новостворені 

(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [11].  

Для нас інновації соціальної сфери становлять інтерес у вузькому 

розумінні, а саме, як інноваційні форми надання соціальних послуг дітям у 

закладах інституційного догляду та виховання з метою покращення рівня їх 

проживання, розвитку, реабілітації тощо.  

Зрозуміло, що обрання інноваційних форм соціальних послуг, які 

можуть надаватись в закладах, буде залежати від профілю інституційного 

закладу. Проте можуть існувати також інноваційні соціальні форми надання 

послуг типового змісту.  

Умовно, в залежності від змісту інноваційних форм надання соціальних 

послуг дітям у закладах інституційного догляду та виховання можемо 

розділити їх на  профільні, навчально-виховні, соціалізуючі. 
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До профільних віднесемо інноваційні форми надання соціальних 

послуг дітям у  закладах інституційного догляду, які пов’язані з підвищенням 

якості надання медичних, реабілітаційних та послуг з відновлення стану 

здоров’я, відповідно до типу закладу за призначенням. До них, зокрема, 

можемо віднести інноваційні форми надання соціальних послуг щодо 

організації відпочинку за межами закладу та запровадження нестандартних 

методик надання реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю. 

На нашу думку, цікавим також є досвід Канади у об’єднанні будинків 

для літніх людей та дитячих будинків. В результаті експерименту, люди 

похилого віку отримали можливість передачі власного соціального досвіду 

дітям, які не мали змоги отримати його у межах інституційного закладу. 

Лікарі констатували поліпшення всіх життєвих функцій у літніх людей, а у 

дітей зникли страх, невпевненість, смуток, вони стали схожими на дітей, що 

зростають у сімейному оточенні [20].  

До навчально-виховних інноваційних форм надання соціальних послуг 

дітям у закладах інституційного догляду та виховання віднесемо інновації, 

що пов’язані із підвищенням якості надання освітніх та виховних послуг у 

інституціях. 

На думку заступника міністра освіти та науки України (2016–2019 рр.) 

П.Хобзея - «…Діти зі шкіл-інтернатів мають обов’язково ходити до 

загальноосвітньої школи – ми не повинні створювати для них гетто. Дітей не 

потрібно відділяти від інших, навпаки, треба сприяти їх соціалізації. А поки 

дитині не знайшли сім’ю, колеги з Мінсоцполітики мають подбати про те, 

аби вона могла тимчасово проживати в пансіонаті» [17].  

Отже, на сьогоднішній день у загальноосвітніх школах, що є у складі 

закладів інституційного догляду та виховання, мають впроваджуватись усі 

інноваційні форми надання освітніх послуг, пов’язаних з реалізацією 

реформи сфери освіти. А у процесі виховної роботи закладів інституційного 

догляду та виховання дітей необхідно впроваджувати інноваційні форми 
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соціальної роботи, спрямованої на виховання сімейно-орієнтованої 

особистості вихованців. 

До соціалізуючих, відповідно, віднесемо інноваційні форми надання 

соціальних послуг дітям у  закладах інституційного догляду та виховання, які 

пов’язані з підвищенням ефективності формування навичок самостійного 

життя вихованців інтернатів, соціалізації, професійного самовизначення. 

Зокрема, до інноваційних соціалізуючих форм надання соціальних 

послуг дітям у  закладах інституційного догляду та виховання, можна 

віднести послугу – наставництва. 

Багато дітей-сиріт, які проживають в інтернатах, з різних причин 

(здоров’я, старший вік, відсутність статусу сироти) не можуть бути 

всиновленими. У дітей старше п’яти років шанси знайти батьків різко 

знижуються. А бажаючих усиновити підлітка – одиниці. Це значно шкодить  

емоційному та психологічному стану дітей. Як результат, діти не отримують 

самостійних навичок існування, тому, більшість з них після виходу з 

інтернату ведуть асоціальний спосіб життя [18].  

За офіційною статистикою, після виходу із інтернатних закладів кожна 

друга дитина здійснює злочин, кожна п’ята – стає безхатченком, кожна сьома 

– здійснює спробу самогубства, тільки 1% дітей-сиріт вступають у вищі 

навчальні заклади [19].  

За словами К.Тищенко, «…Наставник може навчити підопічного 

найпростішим побутовим речам: як готувати їжу, прати й прасувати; 

пояснити, звідки беруться гроші і як правильно планувати бюджет, як 

обирати товари в магазині; розповісти, куди звертатися для отримання 

медичної допомоги або інших консультацій; допомогти визначитися з 

майбутньою професією, підготуватися до вступу до вузу або знайти роботу» 

[5]. 

З 2009 року наставництвом в Україні займається громадська 

організація «Одна надія», яка надавала експертну підтримку процесу 
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створення та розвитку програми наставництва відповідно до наявних у її 

фахівців досвіду та компетентності. 

Фахівцями цієї організації розроблений посібник «Методичні 

рекомендації з реалізації програми наставництва над дітьми», в якому 

викладена інформація щодо понятійного апарату та структури механізму 

запровадження інноваційної послуги наставництва у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні [16].  

Напрацювання громадської організації «Одна надія» лягли в основу 

розробки послуги наставництва на державному рівні. Початком підтримки 

цієї інноваційної послуги державою стала постанова Кабінету міністрів від 

04 липня 2017 року № 465 «Деякі питання здійснення наставництва над 

дитиною», якою були введені в дію Положення про наставництво та форма 

типового договору про наставництво. 

Положення про наставництво визначає основні завдання цієї послуги, 

ними є: «…  

– визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її 

інтересів у професійному самовизначенні; 

– надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки; 

– формування в дитини практичних навичок, спрямованих на 

адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових 

питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, 

соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг; 

– ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування 

та подолання складних життєвих ситуацій; 

– сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної 

особистості; 

– формування в дитини навичок здорового способу життя» [22].  

Дане Положення також встановлює вимоги до особи наставника. Ним 

може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань 

соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя і отримала 
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висновок про спроможність ведення діяльності з організації наставництва та 

уклала договір про наставництво [22].  

У ст. 212 Сімейного кодексу України вказані особи, які не можуть бути 

усиновлювачами. Ті ж самі вимоги передбачені для осіб наставників. 

Відповідно, наставниками не можуть бути особи, які: «… 

1) обмежені у дієздатності; 

2) визнані недієздатними; 

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; 

4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було 

скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи 

діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої 

вини; 

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи 

наркологічному диспансері; 

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; 

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку 

(доходу); 

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров’я; 

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли 

іноземець є родичем дитини; 

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та 

гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти 

громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а 

також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150
-1

, 164, 166, 167, 169, 

181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших 

злочинів; 

11) за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду» 

[29]. 

Повертаючись до теми інновацій у соціальній сфері, що стосуються 

захисту прав дітей, вважаємо за необхідність, проаналізувати захід, який 

відбувся у червні 2016 року на підтримку деінституалізації. 

У НСК Олімпійський 07 червня 2016 р. відбулась конференція за 

назвою «Саміт супергероїв для дітей», організована благодійною 

організацією «Надія і житло для дітей». У межах цього заходу експерти та 

фахівці різних країн: Великобританїї, Швеції, Болгарії, Казахстану, Росії 

ділилися своїм досвідом та напрацьовували ефективні стратегічні рішення 

для забезпечення рівного права всіх дітей на виховання в сім’ї. Мова йшла 

про те, що більше 15 років Україна безуспішно намагається подолати 

проблеми у сфері захисту дітей. Ті державні інститути, що були створені для 

захисту інтересів дітей та сімей з дітьми, вже давно втратили свою 

ефективність у сучасних кризових умовах. Ці інститути самі перетворились 

на проблеми у сфері захисту прав дітей, що призводить до збільшення 

потрапляння дітей у заклади інституційного догляду та виховання. Ці 

інститути не здатні забезпечити реалізацію державної політики переваги 

сімейного виховання дітей над інституційним [4]. 

Ключова мета Саміту полягала у напрацюванні інноваційних рішень 

щодо забезпечення реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей, побудови системи ефективної допомоги дітям і сім’ям за 

місцем проживання в Україні та країнах регіону Східної Європи і 

Центральній Азії [15].  

Саміт став експериментальним консолідуючим заходом для фахівців з 

різних сфер, які вже мають напрацьовані інновації та рішення, що можуть 

бути застосовані для соціальної сфери та сфери захисту дітей з метою 

подолання низки проблем сфери інституційного догляду та виховання дітей, 
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зміни світоглядних уявлень щодо громадянської активності, ролі та функцій 

держави тощо [15].  

Пошук рішень та ідей відбувався в рамках роботи 6 сесій:  

1. Час для змін: як сформувати політичну волю до змін заради дітей 

і залучити у цей процес суспільство? 

2. Інновації: як створити запит на інновації у підтримці дітей і сімей 

та забезпечити їх поширення? 

3. Інвестиції в майбутнє: як залучити інвестиції для реформи 

системи захисту дітей 

4. Діти у центрі уваги: як сформувати підзвітну і прозору державну 

політику, у центрі якої знаходиться дитина? 

5. Діти-супергерої: які рішення пропонують самі діти? 

6. Хакатон [15]. 

Як бачимо, на Саміті розглядались дійсно суттєві проблеми означеної 

сфери за участю не лише фахівців різних сфер, а й дітей-учасників. Нашу 

увагу привернула 4 сесія, яка стосується змісту нашого наступного напряму 

вдосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні. Головними проблемними запитаннями 

на цій сесії були названі такі: 

– Як зробити благополуччя дітей цінністю для державної політики? 

– Як створити дитиноцентровані політики та урядові системи? 

– Як виміряти, чи справді вони покращують благополуччя дітей? 

– Які механізми необхідно впровадити, щоб досягти прозорості та 

підзвітності уряду та забезпечити довготерміновий ефект реформ [15]? 

В черговий раз, досліджуючи потенційні можливості здійснення 

деінституалізації у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, знаходимо підтвердження важливості напрацювань громадських та 

благодійних організацій у сфері надання послуг для дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 
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перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку. 

На підтвердження цієї думки, виокремлюємо четвертий напрям 

вдосконалення механізмів державного управління у сфері  інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні – упровадження громадського 

контролю за закладами інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні щодо забезпечення прийняття рішень стосовно дитини в її 

найкращих інтересах, дотримання прав і законних інтересів дитини, 

посилення захисту їх особистих і майнових прав. 

Реалізація державної політики у сфері охорони дитинства базується на 

таких основних принципах:  

– безпека і благополуччя дитини є пріоритетом державної політики; 

– сім’я є найкращим середовищем для виховання та розвитку 

дитини; 

– збереження сім’ї для дитини є головною умовою забезпечення 

найкращих інтересів дитини та її благополуччя; 

– державою заохочується та підтримується відповідальне 

батьківство; 

– реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей проводиться з урахуванням потреб, думки та інтересів кожної дитини; 

– залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх життя та 

майбутнього [35].  

За результатами проведеного дослідження сучасного стану державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей, вважаємо за 

необхідність доповнити цю систему такими принципами: 

– відкритості й послідовності політики у сфері соціального захисту 

дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду та виховання: 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 
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розвитку; 

– інтегрованого підходу органів державної влади та місцевого 

самоврядування до проведення державної політики у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей; 

– компетентності кадрів у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей; 

– забезпеченні захисту особистих і майнових прав дітей, які 

потребують опіки держави; 

– забезпечення прав на освіту для дітей з особливими освітніми 

потребами шляхом запровадження інклюзивної форми навчання; 

– формуванні ціннісно-орієнтованої та морально-духовної 

особистості вихованців закладів ІДтаВД як повноцінних членів 

громадянського суспільства. 

Попередній аналіз сучасного здійснення державної політики у сфері 

охорони дитинства наводить на думку, що лише одними зусиллями держави 

забезпечення реалізації зазначених принципів не є можливим. Державне 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей, що є 

складовою сфери охорони дитинства, без залучення громадськості не буде 

ефективним.  

Тим більше, що основні повноваження у зазначеній сфері, належать 

Уповноваженому Президента України з прав дитини, діяльність якого за 

останні роки неможливо проаналізувати через відсутність його звіту. 

Востаннє звіт надавався ще у серпні 2012 року Ю.Павленком, який 

обіймав цю посаду до М.Кулеби. 

На момент створення інституту Уповноваженого Президента України з 

прав дитини у 2011 році допомогу йому надавала Громадська консультативна 

рада. До складу Ради увійшли 40 міжнародних та громадських організацій, 

які працювали у сфері захисту прав дітей [14].  

Знову підтверджується факт, що без дієвої участі громадськості 

моніторинг ситуації з захисту прав дітей в Україні неможливий. 
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Зокрема, ініціативи громадських активістів в Україні під час 

деінституалізації сфери інституційного догляду та виховання дітей, є 

рушійною силою у здійсненні реформи 

Цікавою, на нашу думку, є пропозиція виконавчого директора 

громадської організації – «Альянс Україна без сиріт» та координатора 

розвитку Наставництва в Україні  громадської організації «Одна надія» 

Є.Осипчука про створення «Єдиної Національної Електронної Бази Дітей, які 

перебувають в інтернатній системі». Метою цього проекта є збір інформації 

про вихованців інтернатів задля попередження збільшення іх кількості у 

системі інституційного догляду та виховання дітей. Кроки реалізації він 

вбачає у проведенні трьох етапів проекту. Зокрема: 

1. Підготовка законодавчого підґрунтя: 

– формування міжвідомчої групи з представників профільних 

Міністерств та залучених громадських експертів; 

– напрацювання відповідних законопроектів, розробка стандартів, 

критеріїв, механізмів контролю за функціонуванням бази, які дадуть правову 

можливість; 

– лобіювання проекту та напрацьованих законодавчих ініціатив. 

2. Налагодження комунікації з цільовими аудиторіями та розвиток 

співпраці з учасниками проекту: 

– проведення стратегічних сесій; 

– підписання меморандумів та угод про співпрацю; 

– формування координаційних груп та залучення фахових ГО. 

3. Технічне створення та внесення даних ЄНЕБД: 

– розробка онлайн платформи для розміщення бази даних; 

– внесення даних в базу; 

– адміністрування ЄНЕБД [19]. 

В результаті здійснення даного проекту автор прогнозує позитивні 

зрушення  у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, а 

саме: «.. 
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– Створення ЄНЕБД стане одним з ключових компонентів у 

вирішенні проблеми сирітства в Україні та допоможе не втратити жодну 

дитину за всіма цифрами і реформами. 

– ЄНЕБД дозволить ретельно дослідити та проаналізувати 

ситуацію кожної дитини зі 106 тис. дітей, які виховуються в інтернатних 

закладах. 

– ЄНЕБД допоможе оцінити реальні потреби дітей та ефективно 

спланувати створення необхідних послуг. 

– Фінансування на утримання інтернатної системи – це 9 млрд. 

гривень коштів платників податків щорічно, які витрачаються не ефективно і 

не прозоро. ЄНЕБД сприятиме використанню цих коштів в інтересах дитини. 

– Інтернатна система – найбільш закрита система в Україні, тому 

що керівник закладу – це єдина людина, яка вирішує, кого допустити до 

дитини. Закрита система веде до збільшення корупції та нехтування правами 

дітей. ЄНЕБД зробить інтернатну систему більш прозорою. 

– Громадський контроль – це показник зрілості та відповідальності 

суспільства. Нічиїх чи державних дітей не існує! Ми повинні усвідомити, що 

вирішення проблем дітей в інтернатних закладах – це пряма відповідальність 

кожної окремої громади і суспільства в цілому» [19]. 

Підсумовуючи результати попереднього дослідження щодо 

удосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей, слід зауважити, що на усіх ключових етапах 

знаходимо відображення участі громадськості у процесах державного 

управління. Часто діяльність громадськості супроводжує усі функції 

державного управління, бере участь у формуванні його механізмів. 

Беззаперечною є і подібність функцій громадськості щодо здійснення 

державної політики у соціальній сфері до функцій державного управління, а 

саме: 

– функції прогнозування; 

– функції організації; 
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– функції координації; 

– функції контролю [32]. 

Оскільки, під час процесу дослідження стану державного управління у  

сфері інституційного догляду та виховання в Україні, ми постійно опирались 

на матеріали напрацьовані громадськими та благодійними організаціями, що 

здійснюють активну діяльність у сфері захисту прав дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, очевидним та 

актуальним стає здійснення функції не лише моніторингу а й громадського 

контролю за діяльністю закладів цієї сфери.  

 

 

3.2. Шляхи вдосконалення механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні  

 

Зміст визначених у попередньому підрозділі пріоритетних напрямів 

удосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні дає можливість окреслити шляхи 

вдосконалення механізмів державного управління у зазначеній сфері.  

На реалізацію першого напряму вдосконалення механізмів державного 

управління у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в Україні, 

який передбачає реформування системи державного управління у сфері 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку спрямована дія соціально-економічних шляхів удосконалення 

механізмів державного управління у сфері  інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні. 

До них відносимо регулювання (упорядкування) з боку держави 
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соціальних та економічних відносин у сфері соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, з метою реалізації 

реформи системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні, 

зокрема щодо переходу від інституційного догляду та виховання дітей до 

забезпечення безпечного догляду і виховання дитини в сімейному або 

наближеному до сімейного середовищі. 

«…Діти, як члени громад мають свої права, як особлива група. Право 

на життя, на освіту, на охорону здоров’я, на розвиток, на правосуддя, на 

батьківську турботу, на сім’ю, на захист з боку громади й держави тощо» – 

йдеться у посібнику «Повноваження об’єднаних громад із питань 

забезпечення та дотримання прав дитини: розуміння витоків функцій» [21].  

За законодавством, основні обов’язки з утримання, виховання, 

підтримки дітей виконують їхні батьки. Вони є членами громади. Сімейний 

кодекс деталізує права і обов’язки батьків щодо народження, визнання 

батьківства, виховання та підтримки дітей. Кримінальний кодекс України 

містить статті про покарання батьків за зловживання своїми батьківськими 

обов’язками або за їх невиконання. Численні обов’язки щодо представлення 

інтересів членів своєї громади покладено законодавством на голову, старост 

та виконавчі органи ОТГ. Окрім того, важливо звернути увагу на те, що 

відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 

громад» ОТГ є правонаступником усього майна, прав та обов’язків 

територіальних громад, що об’єдналися. Тобто голова ОТГ, старости 

представляють інтереси дітей, як членів своєї громади, і виконують 

обов’язки щодо створення соціально-економічних умов реалізації 

особистості на території громади [21].  

Фахівцями благодійної організації «Надія та житло дітям», що 

здійснює підтримку деінституалізації в Україні, на численні запити 

представників влади та громадських організацій був створений посібник 
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«Дорожня карта реформи: міцні сім’ї, захищені діти», який відображає досвід 

цієї благодійної організації із запровадження деінституалізації та 

містить  рекомендації фахівцям, які працюють на місцевому рівні. Адже, 

саме у місцевих громадах необхідно здійснювати реформи з побудови 

оптимально ефективної системи захисту дітей, оскільки на цьому рівні 

приймаються всі рішення стосовно дітей [8].  

У посібнику детально висвітлені компоненти проекту, що, по суті, є 

складниками деінституціалізації, а саме: 

– підвищення поінформованості та залучення органів влади й 

місцевого самоврядування, мешканців громади району до реформи системи 

захисту дітей; 

– аналіз становища дітей та сімей у районі, формування баз 

потенційних отримувачів послуг, дослідження динаміки кількісних 

показників вилучень та влаштувань дітей, виявлення дітей і сімей у складних 

життєвих обставинах; 

– оцінка потреб дітей-вихованців інтернатного закладу і ресурсів 

сімей, реалізація плану трансформації інтернату; 

– дослідження потреб дітей і сімей у соціальних послугах та 

розроблення дизайну послуг, необхідних громаді району; 

– створення послуг, пошук і навчання персоналу, інтеграція 

новостворених послуг у систему захисту дітей району; 

– розроблення і впровадження порядків взаємодії всіх структур та 

організацій у процесі виявлення дітей в ризику, надання допомоги та 

прийняття рішення щодо долі дитини; 

– моніторинг і оцінювання перебігу проекту та ефективності 

створених послуг і механізмів взаємодії [8].  

Запорукою успіху впровадження реформи зі створення ефективної 

системи забезпечення прав дітей у об’єднаній територіальній громаді є 

переконання усіх учасників процесу в тому, що сім’я є найкращим 

середовищем для розвитку дитини. Саме у безпечній і стабільній родині 
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гарантуються індивідуальна увага і турбота, захист від насильства, виховання 

і всебічний розвиток. Цього неможливо досягти в умовах інституційного 

догляду, де особистість дитини не є цінністю, а лише частиною групи, 

колективу. Персонал інтернату, піклуючись про всіх дітей, не може 

забезпечити особистісний підхід до кожної дитини. Зрозуміло, що реформа 

не обмежується лише закриттям інтернатного закладу і створенням нових 

послуг, це складний інтегрований процес перетворення старої системи 

інституційного догляду та виховання на якісно нову модель виховання дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з 

особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку [8].  

На нашу думку, ефективність соціально-економічних шляхів 

удосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні залежатиме від професійного підходу 

робочих груп з реформи деінституалізації. Детальний моніторинг сфери 

інституційного догляду та виховання у регіоні дозволить здійснити грамотне 

та чітке планування регіонального компоненту реформи системи 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні і уникнути помилок 

попередніх реформ через формальне виконання.  

Потрібно спрямовувати роботу органів місцевої влади на прагнення до 

кінцевого результату реформи, а не формального виконання її етапів. Маємо 

на увазі, що потрбно не лише припинити направляти до закладів 

інституційного догляду та виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку, а забезпечувати виконання 

привентивник заходів в дійсності, через формування у регіоні відповідних 

послуг, залучення спеціалістів сфери освіти та медицини.  

Зокрема, можна залучити до соціального моніторингу лікарів жіночих 

консультацій шляхом проведення із ними мотиваційних заходів. Саме ці 
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лікарі одними з перших мають можливість виявити матерів, які перебувають 

у складних життєвих обставинах та можуть залишити дітей у пологових 

будинках. 

У громадах можна віднайти можливості для створення центрів для 

проживання матерів з дітьми, реалізовуючи право новонароджених на 

виховання у родинному оточенні та соціальний захист. Створити механізми 

влаштування таких матерів до цих центрів з подальшим виведення їх з умов 

складних життєвих обставин. 

На реалізацію другого напряму вдосконалення механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні – 

удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

інституційного догляду та виховання в Україні, зокрема, модернізації 

чинного законодавства, приведення його у відповідність з вимогами у сфері 

надання соціальних послуг зазначеним категоріям дітей, пов’язаних з 

реформою системи інституційного догляду та виховання в умовах 

децентралізації влади спрямована дія організаційно-правових шляхів 

вдосконалення механізмів державного управління у сфері  інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні.  

Ці шляхи передбачають ужиття організаційно-правових заходів, 

спрямованих на зміну структури закладів інституційного догляду та 

виховання дітей, управління ними та нові організаційно-правові форми, що 

здатні сформувати якісно нову систему забезпечення та захисту прав дітей у 

закладах інституційного догляду та виховання дітей на рівні кожної громади, 

що упроваджуються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства, до компетенції 

яких належать питання управління соціальними процесами, що відбуваються 

в межах інституційних закладів. 

Ведучи мову про реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей, ми повинні мати на увазі не лише виведення вихованців за 

межі інституційного закладу до прийомних сімей або інших форм 



 169 

наближених до сімейних. У закладах сфери інституційного догляду та 

виховання знаходяться не лише діти-сироти та діти позбавлені батьківського 

піклування, а й діти з інвалідністю, діти, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, частково діти з особливими освітніми потребами, які 

мають складні вади розвитку. Відповідно, частина дітей після виведення із 

закладів інституційного догляду та виховання всеодно потребуватиме 

щоденної допомоги спеціалістів. 

Тобто, в умовах реалізації деінституалізації виникатиме попит на 

послуги профільних спеціалістів та наявність обладнаних приміщень. 

Враховуючи зазначене, не завжди в результаті реформи йтиме мова про 

закриття закладів. Деякі заклади інституційного догляду та виховання дітей 

відповідно до потреб громади будуть змінювати лише формат діяльності. 

Адаптуючись до потреб та умов місцевих громад органам державного 

управління необхідно використовувати не лише зміст законодавства, 

міжнародний досвід, методичні рекомендації щодо здійснення 

деінституалізації, які постійно оновлюються, а й напрацювання громадських 

та благодійних організацій з досвіду вже реформованих закладів в Україні. 

Цікавим для вивчення є досвід переформатування 

діяльності Харківського обласного спеціалізованого Будинку дитини № 1, за 

ініціативи його головного лікаря Р.Марабяна. Раніше цей заклад був 

звичайною інституцією для маленьких дітей, куди потрапляли малюки від 

народження і до чотирьох років. Заклади такого типу належать до відання 

Міністерства охорони здоров’я і мають назву будинків дитини. Раніше в 

цьому закладі на утриманні знаходилось більше сотні здорових, або ж з 

незначними порушеннями розвитку дітей без батьків. Влаштування дітей, які 

перебували у закладі, до сімейних форм, здійснювали самі працівники 

закладу. Вони вели пошук біологічних батьків, родичів біологічних батьків, 

потенційних усиновлювачів та надавали їм відповідну допомогу до тих пір, 

поки у закладі не залишились лише діти з важкими формами інвалідності. 

Після зміни форми діяльності на постійному утриманні у закладі станом на 
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серпень 2018 року знаходяться лише 14 важкохворих дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Усі приміщення будинку дитини 

оснащені під кімнати для реабілітації (медичної та педагогічної), раннього 

втручання, спільного проживання матерів та дітей з інвалідністю тощо. Крім 

вихованців закладу, тут отримують кваліфіковану допомогу родини з усієї 

області. Замість шкідливого для розвитку дітей утримання в інтернаті, тут 

створений спектр послуг, необхідних у Харківській області: паліативної 

допомоги дітям, реабілітаційної, раннього втручання. Зміни у роботі закладу 

відбулись ще до запровадження реалізації першого етапу Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання на 

2017–2026 роки, за власної ініціативи керівника закладу. Р.Марабяну вдалось 

перетворити інституцію на центр, в якому за рік 600 сімей проходять курс 

реабілітації, 2000 – отримують консультації спеціалістів, а чотири області 

відправляють свої команди сюди на навчання. Персонал закладу має гарну 

мотивацію і успішно працює у новому форматі [33].  

Зауважимо, що саме негативне ставлення персоналу сфери 

інституційного догляду та виховання дітей, є одним із чинників супротиву 

деінституалізації. Але, як доводить досвід даного закладу, спеціалістів, які 

мають досвід роботи у галузі, при наявності відповідних державних програм 

навчання можливо вмотивовувати та використовувати фахівців сфери 

інституційного догляду та виховання дітей, як професійний потенціал у 

галузі надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям позбавлених 

батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітям з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку.  

В рамках реалізації організаційно-правових шляхів удосконалення 

механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні органам місцевого самоврядування разом з 

керівниками закладів інституційного догляду та виховання варто розробити 

плани реорганізації закладів інституційного догляду та виховання, що 
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належать до їх компетенції. Мова йде, спершу, про детальний моніторинг 

ресурсів закладу, який включає такі критерії:  

– кількість фахівців відповідних категорій соціальних послуг, їх 

вік, можливість перекваліфікації шляхом навчання; 

– кількість дітей, які в першу чергу можуть залишити заклад на 

користь альтернативних форм виховання та догляду; 

– попит на певні послуги у межах громади; 

– потенційні можливості матеріально-технічної бази закладу для 

реорганізації щодо надання соціальних послуг дітям певних категорій; 

– наявний фінансовий потенціал у громаді для здійснення 

реорганізації закладу. 

Наступним кроком має бути розроблення чіткого плану дій із 

встановленими термінами реалізації заходів. Заключним кроком буде 

реорганізація закладу інституційного догляду та виховання. 

Зокрема, санаторні школи-інтернати, через наявність фахівців 

лікувальної справи, реабілітологів та психологів, з послідовною 

перкваліфікацією частини вихователів закладу на фахівців соціальної роботи, 

могли би бути потужним осередком надання послуг для дітей з інвалідністю 

та дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку. 

Для реалізації послуги «Муніципальна няня», варто задіяти потенціал 

фахівців будинків дитини, які першими підлягають реформуванню. На основі 

таких закладів є потенційна можливість створювати установи для 

паліативного догляду. Досвід незадіяного під час реорганізації будинків 

дитини персоналу, можливо використати для формування контингенту 

«муніципальних нянь». 

На нашу думку, результат реалізації соціально-організаційних шляхів 

удосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні цілком залежить від зусиль органів 

місцевої влади щодо забезпечення найкращих умов для дітей вразливих 

категорій та працевлаштування фахівців сфери інституційного догляду та 
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виховання. 

На реалізацію третього напряму вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні – упровадження інноваційних форм надання соціальних послуг у 

закладах, у яких здійснюється ІДтаВД щодо забезпечення надання якісних 

соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних, реабілітаційних 

послуг дітям, які виховуються в цих закладах, спрямована дія психолого-

педагогічних шляхів вдосконалення механізмів державного управління у сфері  

інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Ці шляхи полягають у впровадженні нестандартного інноваційного 

підходу до організації та проведення навчально-педагогічного процесу в 

інституційних закладах й постійне його вдосконалення, усебічний аналіз 

виховних заходів з точки зору сучасних альтернативних форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю тощо.  

Розглядаючи психолого-педагогічні шляхи вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, ми знову повертаємось до твердження про різноплановість 

діяльності закладів інституційного догляду та виховання відповідно до їх 

типів. 

Нашу думку підтверджують дослідження А.Наточій. Вона відзначає 

наступне: 

– школа-інтернат – це закритий (напівзакритий) заклад, в якому 

специфічно організовуються життя й побут вихованців, складається 

своєрідний мікроклімат, формуються міжособистісні взаємини, особливою є 

сфера спілкування й діяльності; 

– постійне перебування вихованців у школі-інтернаті протягом 

доби, тижня, місяця, навчального року дає змогу педагогічному колективу 

створити систему навчально-виховної роботи та забезпечити єдність 
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педагогічного процесу і впливу на вихованців як в урочний, так і в 

позаурочний час; 

– найголовніша особливість, що відрізняє ці заклади, зумовлюється 

специфічним складом вихованців [7]. 

На думку, дослідників О.Гурської та Л.Мироненка «…школи-інтернати 

переживають нелегкий період реформування й перебудови. Дискусії щодо 

виховної системи цих закладів, їх переваг та недоліків не вщухають до 

сьогоднішнього дня. Вони є специфічною формою суспільного виховання 

дітей. Для учнів інтернат є домівкою, а колектив педагогів – великою 

родиною. Внутрішня атмосфера та навчальне середовище, що панує у школі, 

впливає не лише на якість освітнього процесу, а й на здатність майбутнього 

випускника розв’язувати життєві проблеми в дорослому житті» [7]. 

Основними характеристиками середовища закладу інституційного 

догляду та виховання, від якого залежатиме якість навчально-виховного 

процесу є: 

– культура середовища життєдіяльності, її відповідність потребам 

виховання дітей, сімейній обстановці; 

– культура способу життя вихованців; 

– матеріальні та культурні можливості інтернату, їх використання в 

інтересах виховання дітей; 

– мікроклімат (морально-психологічний фон), який склався в 

інтернатному закладі; 

– культура самовияву вихователів; 

– підготовленість вихователів до виховної діяльності в 

інтернатному закладі, їх досвід виховання; 

– культура самовияву адміністрації і співробітників установи; 

– культура взаємин вихователів і працівників з вихованцями; 

– зрілість дитячого виховного колективу, його успіхи і невдачі в 

виховному впливі; 

– виховні традиції інтернату; 
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– культура відпочинку вихованців [30].  

На нашу думку, до цього переліку слід додати ще одну характеристику, 

яка впливає на якість виховного процесу у інституції, це – контингент 

вихованців закладу. Маємо на увазі перевагу у кількості в колективі дітей 

певних категорій, адже загальновідомо, що наповненість інтернатних 

закладів не завжди відповідає їх типу. Працівникам закладів у виховній 

роботі доводиться орієнтуватись крім програмних та типових документів ще 

на контингент учнів, щодо яких вони здійснюють професійну діяльність. 

Класичні методи виховної роботи яскраво описані у педагогічних 

дослідженнях, проте, як свідчить статистика соціальних служб, ефективність 

набуття дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування, 

дітьми з інвалідністю, дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, частково дітьми з особливими освітніми потребами, які мають 

складні вади розвитку, прогнозованих у результаті виховної роботи 

педагогами компетентностей самостійного життя для успішної самореалізації 

за межами закладу недостатньо. 

При порівнянні педагогічних досліджень з дослідженнями соціальної 

сфери одразу помітною стає різниця у результатах. Фахівці сфери 

інституційного догляду та виховання звітують про ефективність виховної 

роботи, здійснюваної у закладах щодо дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку, а працівники соціальної сфери -

про недоліки формування особистості дітей у системі інтернатів. 

На нашу думку, це пов’язано із тим, що система закладів 

інституційного догляду та виховання дітей дійсно вичерпала себе і не є 

ефективною в сучасних кризових умовах.  

Наразі, поки триває процес деінституалізації, цілком логічним є 

запровадження новітніх освітніх технологій у навчальний процес закладів 

інституційного догляду та виховання. Проте виховний процес вимагає 
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корегування свого змісту, відповідно до пріоритету сімейних цінностей та 

сімейних умов формування особистості уразливої категорії дітей, 

запровадження нових форм соціалізації у середовищі інтернатних закладів, 

щоб забезпечити процес планомірного виведення дітей за межі шкідливого 

для них середовища інституцій.  

«…Необхідність реформування існуючої системи виховання 

державних інтернатних закладах в Україні на сучасному етапі не викликає 

сумнівів. Проте виникає питання пошуку оптимального шляху 

трансформації, діючих державних установ утримання та розвитку 

ефективних форм виховання сиріт» – йдеться у аналітичній записці під 

назвою «Розвиток альтернативних форм соціалізації дітей-сиріт у контексті 

реформування державної системи опіки» Регіонального філіалу 

Національного інституту стратегічних досліджень у місті Донецьку [28].  

У ній також визначаються напрями розвитку альтернативних форм 

виховання дітей-сиріт: 

– попередження виходу дітей із родини; 

– повернення до біологічної родини; 

– влаштування сиріт у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 

типу, під опіку; 

– усиновлення [29]. 

Зокрема, введення в Україні альтернативних форм сімейного 

виховання забезпечує право дітей на виховання у сімейному середовищі, 

дозволяє реалізувати внутрішній потенціал щодо формування ціннісно-

орієнтованої особистості. 

На сьогоднішній день в Україні на законодавчому рівні діють такі 

альтернативні форми  догляду та виховання дітей: 

– прийомна сім’я; 

– дитячий будинок сімейного типу. 

У Положенні про прийомну сім’ю зазначається, що прийомна сім’я це- 

«…сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за 
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плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, уражені 

ВІЛ-інфекцією, можуть влаштовуватися для виховання та спільного 

проживання у прийомній  сім’ї  за наявності відповідних висновків органів 

опіки та піклування і закладів охорони здоров’я, а їх загальна кількість не 

повинна перевищувати чотирьох осіб» [23]. 

Прийомні батьки – подружжя або окрема особа, яка не перебуває у 

шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і  дітей,  

позбавлених  батьківського  піклування [23]. 

До прийомної сім’ї влаштовують дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування до досягнення ними 18-річного віку, а в разі 

продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах   

I-IV рівня акредитації – до 23 років або до закінчення відповідних 

навчальних закладів. У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки 

беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності 

відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов. За прийомними  дітьми 

зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [23].  

 «…Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється 

за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які 

беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування» – йдеться у Положенні про дитячий 

будинок сімейного типу [23].  

Батьки-вихователі – це особи, які беруть на виховання та спільне 

проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [23].  

Вихованці перебувають у закладі сімейного типу до досягнення           

18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному,  

вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації – до 23 років або до 

закінчення відповідних навчальних закладів. Загальна кількість дітей у 
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дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, 

враховуючи рідних [23].    

Дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, також 

створюються умови відповідно до чинного законодавства для надання 

соціальних послуг з метою збереження умов сімейного проживання [25].  

Діти з особливими освітніми потребами за новим законодавством 

отримали можливість здобувати освіту у інклюзіях [12] та отримувати 

соціальні послуги у громаді [13]. Відповідно, вони мають можливість 

зростати у біологічних сім’ях.  

Діти з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, на жаль, поки що залишаються у межах системи інституційного 

догляду та виховання. Та ж проблема залишається і щодо дітей з 

інвалідністю, яким за медичними показами надаються соціальні послуги у 

закладах інституційного догляду та виховання дітей. 

Проте в результаті реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей з 2018 року почали функціонувати малі групові будинки. 

Відповідно до Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки планується, що на 

прикінцевому етапі реформи, діти, що залишаться у інституціях будуть 

переведені до цієї форми утримання. 

Також 31 жовтня 2018 року Кабінетом Міністрів України було 

прийняте Примірне положення про малий груповий будинок. У ньому 

зазначено, що малий груповий будинок це – «…заклад соціального захисту, 

що призначений для тривалого (стаціонарного) проживання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з 

інвалідністю, та осіб з їх числа в умовах, наближених до сімейних» [26]. 

Діяльність малого групового будинку базується на засадах: 

– довіри у стосунках між спеціалістами (вихователями) та дітьми; 
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– догляду і виховання дітей на основі оцінки потреб кожної дитини 

та її індивідуального плану соціального захисту, у тому числі з урахуванням 

фізичних особливостей та стану здоров’я дитини; 

– врахування думки дитини під час вирішення питань, що 

стосуються її життя, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може 

її висловити; 

– врахування національного, етнічного та соціального походження, 

релігійної і культурної належності, стану здоров’я, особливих освітніх 

потреб, мови спілкування дитини, в тому числі шляхом використання 

працівниками української жестової мови та рельєфно-крапкового шрифту 

(шрифту Брайля); 

– самоврядування та участі дітей у плануванні та організації своєї 

життєдіяльності [26]. 

Тобто, у засадах діяльності даного типу закладу вже закладаються 

основи догляду та виховання засновані на принципі дитиноцентризму та 

спрямовані на захист прав і законних інтересів дітей, що у перебувають у 

ньому. 

На нашу думку, задля ефективної реалізації психолого-педагогічних 

шляхів вдосконалення механізмів державного управління у сфері  

інституційного догляду та виховання дітей в Україні слід суттєво змінити 

підхід до формату виховного потенціалу закладів інституційного догляду та 

виховання щодо соціалізації дітей, які знаходяться у середині системи 

інституційного догляду та виховання дітей, а саме: 

– здійснити зміни ступеню відкритості системи інституційного 

догляду та виховання дітей для соціуму та вихованців інституцій; 

– ввести у режим самопідготовки вихованців інтернатів «уроки 

соціальної грамотності». Ці заняття повинні проводитись у формі практичних 

занять по веденню самостійного домашнього господарства; 
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– організувати чергування вихованців старшого шкільного віку у 

їдальнях та побутових блоках. Зокрема, старші діти можуть не лише 

розкладати посуд на столах у їдальні, а й допомагати у приготуванні страв.  

– надати можливість дітям з однієї родини проживати у одній 

кімнаті, а не у групових приміщеннях; 

– надати дозвіл відвідувати секції та гуртки за межами інституції. 

Банальний досвід користування громадським транспортом та спілкування з 

однолітками надасть можливість дітям швидше соціалізуватись після життя у 

інституції; 

– запровадити можливість використання певної суми кишенькових 

грошей.  

Таких заходів можна назвати велику кількість, від них користі на 

практиці набато більше, аніж від проведення тематичних виховних годин у 

закладі. 

На реалізацію четвертого напряму вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері  інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні – упровадження громадського контролю за закладами інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні щодо забезпечення прийняття рішень 

стосовно дитини в її найкращих інтересах, дотримання прав і законних 

інтересів дитини, посилення захисту їх особистих і майнових прав є 

розроблення та впровадження Концепції громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей. 

Концепція є правовим документом, у якому викладено систему 

поглядів на способи забезпечення прав і законних інтересів дитини; 

дотримання законності у сфері державного управління щодо соціального 

захисту дітей, які виховуються в інтернатах; сприяння участі громадян в 

управлінні закладами, які здійснюють інституційний догляд та виховання 

дітей в Україні. 
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Визначення науково-практичних підходів до впровадження Концепції 

громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей становитиме подальше завдання 

нашого дослідження. 

 

 

3.3. Науково-практичні підходи до впровадження Концепції 

громадського контролю за дотримання прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей  

 

Україна знаходиться на складному та важливому етапі інтеграції до 

європейської спільноти. Цей процес є можливим лише за умови активних 

реформ у всіх галузях суспільного життя. Попри кризові умови у яких 

знаходиться країна, це – загострення воєнно-політичної ситуації, зростання 

соціальної напруженості у суспільстві, різке погіршення економічного стану 

країни, зниження життєвого рівня, добробуту населення, урядом узяті на себе 

зобов’язання щодо здійснення ряду реформ. 

На тлі здійснення реформи децентралізації актуальності набуває 

реформа деінституалізації у сфері захисту прав дітей. Основні обов’язки у 

здійсненні деінституалізації покладені на Міністерство соціальної політики 

України. Координуючу роль під час реалізації завдань Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на  

2017–2026 роки відведено Уповноваженому Президента України з прав 

дитини. Роль органів державної влади та місцевого самоврядування 

окреслена у Державній соціальній програмі «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року. У 

зв’язку з процесами децентралізації в країні та підвищенням ролі 

територіальних громад до Програми включено розділ «Активізація ролі 

територіальної громади в умовах децентралізації», яким передбачено заходи 

з формування громад, доброзичливих до дітей [9]. 
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Початком реформи деінституалізації в Україні вважають момент 

схвалення Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. Площиною реформи є 

діяльність трьох профільних міністерств щодо здійснення захисту законних 

прав та інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку.  

Оскільки, це вже не перша спроба для України здійснення реформи у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей, до створення  Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 роки та Плану заходів з реалізації її І етапу були залучені 

українські та міжнародні громадські і благодійні організації, які мають досвід  

у сфері захисту прав дітей в Україні.  

Формування громадянського суспільства в Україні є однією із умов 

становлення демократичної держави. Наявність політичної та соціальної 

кризи, війського конфлікту в Україні, рух у бік інтеграції до європейського 

простору, протягом останніх років, дещо підвищили темп формування 

громадянського суспільства. 

Як свідчить досвід передніх двох спроб реформ у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей, а також дослідження українських та 

міжнародних громадських і благодійних організацій однією з головних 

проблем у здійсненні деінституалізації є формалізм у виконанні стратегічних 

завдань з боку органів державної влади. 

Громадський контроль є одним із видів соціального контролю, який 

здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами. Він є 

важливою формою реалізації демократії і способом залучення населення до 

управління суспільством та державою – йдеться у Законі України «Про 

громадські об’єднання» [6]. 



 182 

Основним методом громадського контролю є перевірка виконання 

вимог чинного законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних 

об’єктах. Вона може здійснюватись як самостійно, так і разом з органами 

державного контролю. За результатами перевірок на підставі складених при 

цьому протоколів та актів, громадські організації інформують відповідні 

державні органи про виявлені порушення, вносять пропозиції щодо 

притягнення правопорушників до відповідальності тощо [6].  

Своє право контролю над державними інституціями громадяни 

реалізують через різноманітні громадські об’єднання, що створюються на 

основі Закону України «Про об’єднання громадян».  

Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб 

та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і 

свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів [10].  

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, 

зареєстровані об’єднання громадян користуються правом: «… 

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати 

свою мету (цілі); 

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної 

влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 

(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, 

що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації; 

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні 

проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної 

влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та 

важливих питань державного і суспільного життя; 
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5) проводити мирні зібрання; 

6) здійснювати інші права, не заборонені законом» [10].  

Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи мають права: «… 

1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права відповідно до законодавства; 

2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність 

безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або 

через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи 

(товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) 

громадського об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення 

підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби 

масової інформації; 

4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики 

відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності»; 

5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з 

громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що 

стосуються сфери їхньої діяльності» [10]. Як бачимо, громадські об’єднання 

декларуються законодавством як повноцінні учасники суспільно-політичного 

життя в Україні.  

Аналізуючи особливості механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей, неодноразово звертали увагу на 

те, що саме у цій сфері дуже активною та продуктивною є позиція 

громадських та благодійних організацій. Внесення пропозицій до уряду щодо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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просування деінституалізації в Україні та активне пілотування в регіонах 

соціальних послуг викликає необхідність отримання статусу офіційного 

учасника реформування галузі та можливості здійснювати без перешкод 

громадський контроль за діяльністю об’єктів сфери інституційного догляду 

та виховання. На жаль, в Україні і досі не прийнятий Закон «Про 

громадський контроль», хоча двічі протягом останніх років були 

зареєстровані проекти щодо зазначеного Закону. Цей Закон змінив би статус 

громадського контролю та чітко окреслив би його повноваження. 

Оскільки, реформа деінституалізації розпочалась із введення в дію 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 роки і знаходиться лише на початку реалізації, 

вважаємо за потрібне посилити контроль за дотриманням прав та інтересів 

дітей, що перебувають на утриманні у закладах інституційного догляду та 

виховання в перехідний період шляхом запровадження громадського 

контролю. 

У Альтернативному звіті про дотримання Україною положень 

Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки йдеться 

«…реальна кількість інтернатних закладів майже не скорочується, вони 

реформуються в інші типи закладів. Відповідно до затверджених Кабінетом 

Міністрів України нових положень про окремі типи закладів передбачено 

можливість створення інтернатів у структурі цих закладів. Школи-інтернати 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, часто 

реорганізовуються у спеціальні школи-інтернати для дітей з особливими 

потребами, незважаючи на те, що надати дитині, зокрема, з затримкою 

психічного розвитку, ефективну допомогу в умовах інтернатного закладу 

неможливо. Це один з шляхів штучного приховування процесів, що 

відбуваються в державі. Відповідно до законодавства України, до сімейних 

форм виховання можуть бути влаштовані лише діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування. Наразі 92% дітей в інтернатах не 

підпадають під таку категорію через перебування в інституційному закладі 
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на інших підставах, відповідно, такі діти фактично лишаються без піклування 

батьків, але юридично – позбавлені перспектив виховання у сімейному 

середовищі. Держава ставить перед собою задачу повернення дітей з 

інтернатів до сімей, проте наразі мета не відповідає реальним діям з боку 

держави. Так, у серпні 2017 року Урядом прийнята «Національна стратегія 

реформування інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 

роки», кінцевим результатом якої є зміна системи інституційного догляду та 

виховання дітей на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в 

сімейному або наближеному до сімейного середовищі. Однак, очікувані 

результати Стратегії виглядають занадто амбіційними, зокрема, поставлена 

мета щодо зменшення, починаючи з 2018 року, кількості дітей»[2]. 

Отже, як бачимо, потреба у громадському контролі за сферою 

інституційного догляду та виховання дітей – є нагальною. На засадах 

основних положень Декларації прав дитини, Конвенції про права, Конвенції 

про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про охорону дитинства», 

Закону України «Про освіту», Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2021 року, Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки та на 

підтримку забезпечення реалізації державної політики щодо соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку та виховуються в інституціях, нами розроблений проект Концепції 

громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей. Повний зміст Концепції подано у 

додатку Б. 

З метою уникнення формалізму у виконанні основних етапів реалізації 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 роки та отримання достовірної інформації 
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щодо дотримання прав дітей та законних інтересів дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, в умовах реалізації 

реформи деінституалізації розроблено проект Концепції громадського 

контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні. 

Досягнення зазначеної мети можливе лише за умови  реалізації 

пріоритетних завдань Концепції. Основними завданнями Концепції, 

спрямованими на захист та забезпечення прав і законних інтересів дитини в 

закладах інституційного догляду та виховання дітей, є: 

– забезпечення прозорості та здійснення контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до 

компетенції яких належать питання інституційного догляду та виховання в  

Україні; 

– сприяння взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами 

громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю закладів 

ІДтаВД; 

– сприяння врахуванню органами державної влади громадської думки 

під час реформування системи інституційного догляду та виховання в 

Україні. 

Завдання концепції реалізуються через такі шляхи впровадження 

громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні:  

– створення координаційного органу щодо проведення 

громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 
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– розробка методичної бази громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні; 

– організація робочих груп, щодо здійснення громадського 

контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні; 

– реалізація спланованого громадського контролю за дотриманням 

прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

– оцінка результатів громадського контролю за дотриманням прав 

дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

– створення рекомендацій органам державної влади щодо 

поліпшення ситуації щодо дотримання прав та законних інтересів дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з 

особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, що 

перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей. 

Виконання основних завдань Концепції також залежить від 

ефективності механізмів реалізації даного документу у сфері захисту прав 

дітей. Пропонуємо запровадити Концепцію громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей через дотримання таких механізмів: 

– організаційного, який полягає у створенні умов для здійснення 

моніторингу громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні в середовищі 

громадських і благодійних організацій, які діють у сфері захисту прав дітей;  

– правового, який полягає  у створенні методичної бази та 

розроблення критеріїв щодо здійснення громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні;  
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– соціального, який передбачає комплекс заходів щодо здійснення 

громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні;  

– координаційного, який полягає у взаємодії об’єкта та суб’єкта 

громадського контролю в процесі моніторингу за дотриманням прав дитини в 

закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

– економічного, який передбачає залучення коштів громадських та 

благодійних організацій з метою забезпечення умов здійснення громадського 

контролю в процесі моніторингу за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Після обговорення та схвалення проекту Концепції громадського 

контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та 

виховання дітей Національною дитячою радою, прогнозується реалізація 

передбачених у Концепції завдань. Це дозволить здійснювати громадський 

контроль у досі закритій, та організаційно складній системі інституційного 

догляду та виховання, забезпечити дотримання прав та інтересів дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку. 
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Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі дисертаційного дослідження автором визначено 

основні напрями вдосконалення механізмів державного управління у сфері 

ІДтаВД в Україні. Перший напрям передбачає реформування системи 

державного управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку. Установлено, що в 

умовах децентралізації влади зростають ризики розбалансування державного 

управління, які полягають у відсутності чіткого розподілу, взаємодії між 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування функцій, 

повноважень і відповідальності, та невизначеності формальних показників, 

за якими можна здійснювати контроль та оцінку ефективності системи 

забезпечення прав та інтересів дітей. Другий напрям – це вдосконалення 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення ІДтаВД в Україні, 

зокрема, модернізації чинного законодавства , приведення його у 

відповідність з вимогами у сфері надання соціальних послуг зазначеним 

категоріям дітей, пов’язаних з реформою системи ІДтаВД в умовах 

децентралізації влади. Третій – упровадження інноваційних форм надання 

соціальних послуг у закладах, у яких здійснюється ІДтаВД щодо 

забезпечення надання якісних соціальних, освітніх, виховних, юридичних, 

медичних, реабілітаційних послуг дітям, які виховуються в цих закладах. 

Четвертий – упровадження громадського контролю за закладами ІДтаВД 

щодо забезпечення прийняття рішень стосовно дитини в її найкращих 

інтересах, дотримання прав і законних інтересів дитини, посилення захисту 

їх особистих і майнових прав. 

Визначено організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-

педагогічні шляхи вдосконалення механізмів державного управління у сфері 

ІДтаВД в Україні. 
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Для оптимізації процесу захисту прав та інтересів дітей, що 

знаходяться на утриманні у закладах інституційного догляду та виховання, 

запропоновано проект Концепції громадського контролю за дотриманням 

прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні, 

у якому викладено систему поглядів на: 

– способи забезпечення прав і законних інтересів дитини; 

– дотримання законності у сфері державного управління щодо 

соціального захисту дітей, які виховуються в інтернатах; 

– сприяння участі громадян в управлінні закладами, які здійснюють 

інституційний догляд та виховання дітей.  

Аргументовано, що основними завданнями Концепції, спрямованими 

на захист та забезпечення прав і законних інтересів дитини в закладах 

ІДтаВД, є: забезпечення прозорості та здійснення контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до 

компетенції яких належать питання ІДтаВД в Україні; сприяння взаємодії 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського 

суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю закладів ІДтаВД; сприяння 

врахуванню органами державної влади громадської думки під час 

реформування системи ІДтаВД. 

Основні положення третього розділу висвітлені у таких наукових 

працях автора: «Сучасні тенденцій розвитку наукового знання щодо 

механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні» [30], «Вплив громадських та благодійних 

організацій на процес реформування сфери інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні» [33]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі обґрунтувано теоретичні положення та 

розроблено науково-практичні рекомендації органам державної влади, 

органам місцевого самоврядування та інститутам громадянського суспільства 

щодо вдосконалення механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Результати 

дисертаційної роботи дають підстави сформулювати такі висновки та 

рекомендації. 

1. На підставі проведення системного аналізу наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, щодо сутності, завдань та механізмів 

реалізації державної політики соціального захисту дітей, які виховуються в 

закладах інституційного догляду та виховання, виявлено, що сучасна 

соціальна політика орієнтується на міжнародні вимоги та стандарти 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку; спрямована на : розвиток і підтримку національного усиновлення 

(удочеріння), установлення опіки та піклування , передавання дітей до 

прийомних сімей та дитячих будин ків сімейного типу , інших форм сімейного 

виховання таких дітей ; створення ефективної системи раннього виявлення та 

підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

з метою запобігання розлученню дитини із сім’єю і потраплянню в заклад 

інституційного догляду та виховання дітей; формування та розвиток 

соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних, реабілітаційних 

послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей, передусім, на рівні громади; 

підвищення професійного рівня фахівців, що надають послуги дітям та 

сім’ям з дітьми, створенню умов для участі громадських організацій у 

наданні послуг сім’ям з дітьми тощо. 
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2. Визначено та охарактеризовано механізми державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, розкрито їх 

основну роль, спрямована на: підвищення ефективності забезпечення 

додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку; посилення захисту їх особистих 

і майнових прав; забезпечення якості надання соціальних, освітніх, виховних, 

юридичних, медичних, реабілітаційних послуг дітям, які виховуються в 

інтернатах; здійснення моніторингу та контролю за якістю надання послуг 

дітям з особливими потребами в системі ІДтаВД; підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників закладів інституційного догляду та 

виховання дітей; розширення видів діяльності щодо підтримки дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку; оптимізацію 

взаємовідносин органів виконавчої влади та інститутів громадянського 

суспільства у сфері інституційного догляду та виховання дітей, забезпечення 

їх якості та ефективності тощо. 

3. Проведено аналіз національного законодавства, що регулює 

суспільні відносини у сфері соціального захисту прав дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, що дало змогу 

встановити основні проблеми системного законодавчого й державно-

правового регулювання у сфері забезпечення надання послуг дітям, які 

виховуються в інтернатах, а саме: низький рівень правового регулювання 

сфери надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених 

батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми 

потребами, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що 
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виховуються в закладах інституційного догляду та виховання дітей; практика 

застосування існуючих законодавчих та інституційних механізмів є 

хаотичною, зокрема це стосується конституційно-правових механізмів щодо 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; 

відсутність концептуальної правової бази з питань урегулювання механізмів 

державного та громадського контролю за прийняттям рішень про 

влаштування дитини до закладу інституційного догляду та виховання дітей; 

недосконалість існуючої системи правового розмежування функцій і 

повноважень стосовно захисту прав ціх дітей між органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях 

адміністративно-територіального устрою; відсутність Концепції 

громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей тощо.  

4. Виявлено, що основними проблемними питаннями державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні в 

кризових умовах (загострення воєнно-політичної ситуації, зростання 

соціальної напруженості у суспільстві, різке погіршення економічного стану 

країни, зниження життєвого рівня, добробуту населення) є: недосконалість 

нормативно-правової бази з регулювання надання соціальних послуг дітям-

сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалідністю, 

дітям з особливими освітніми потребами та дітям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; нерозробленість кількісних критеріїв-

індикаторів оцінки стану системи інституційного догляду та виховання дітей 

в Україні; відсутність уніфікованого підходу до управління сферою 

інституційного догляду та виховання дітей; відсутність чіткої організації 

взаємодії громадськості з органами державної влади та місцевого 

самоврядування у питаннях реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей; відсутність системної оцінки неефективності попередніх 

спроб міністерств реформувати систему інституційного догляду та виховання 

дітей; відсутність державної гарантії щодо професійності дій усіх сторін із 
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захисту дітей та їхніх прав у контексті реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей; нерозробленість методичного забезпечення, 

необхідного для впровадження реформи системи інституційного догляду та 

виховання дітей; відсутність детального аналізу діяльності існуючої мережі 

закладів інституційного догляду за дітьми; нерозробленість критеріїв 

моніторингу процесу реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей; нерегламентована відповідальність об’єднаних 

територіальних громад та міст обласного значення щодо надання соціальних 

послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з 

інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами та дітям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, що створює для цієї категорії 

дітей низку ризиків і проблем; відсутність громадського контролю за 

системою інституційного догляду та виховання дітей; недосконалість 

організаційно-штатної структури та витрат на утримання персоналу, що 

працює в інтернатах; зменшення цільового фінансування потреб закладів 

інституційного догляду та виховання дітей, тощо. 

5. Проаналізовано та узагальнено європейський досвід реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей, який полягає в тому, що 

питаня соціальної безпеки ЄС та політики у сфері соціального захисту дітей є 

одним з основних чинників інтеграції до ЄС. Ця амбітна мета має бути 

досягнута у форматі реалізації виконання комплексу завдань та проведення 

заходів у рамках зобов ’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС.  

З’ясовано, що найбільш дієвими європейськими доктринами, 

концепціями, стратегіями, дослідницькими та інноваційними програмами 

впливу на реформи у сфері інституційного догляду та виховання дітей , які 

впроваджувалися в європейських державах, є: зобов’язання всіх країн Європи 

покласти край дискримінації стосовно дітей , насамперед дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей з інвалідністю ; право дітей 

отримувати задоволення від життя в родині , а родини мають право 



 199 

піклуватися про своїх дітей у приватних умовах , без втручань з боку держави, 

крім випадків, коли це узгоджено з родиною , та/або це необхідно для того , 

щоб захистити дитину ; прийняття рішення щодо вжиття певних заходів з 

догляду за дитиною, коли держава повинна переконатися, що такий захід є не 

тільки необхідним , але й виправданим ; партнерство з біологічною родиною , 

що вимагає від соціальних працівників щирого й активного залучення рідних 

батьків дитини в процеси вироблення рішень стосовно неї ; концепція 

“достатньо позитивного” батьківства, що є визначальною для практикуючих 

соціальних працівників , які повинні готувати рекомендації та рішення щодо 

підтримки і збереження дітей у родинах , реінтеграції чи влаштування дітей у 

альтернативні форми догляду; диверсифікація послуг прийомних сімей , які 

мають включати в себе невідкладні, короткострокові, довгострокові послуги , 

послуги з тимчасового догляду та послуги спеціалістів ; запровадження 

адекватних послуг , які можливо пристосовувати для забезпечення потреб 

дітей, а також для того, щоб діти усвідомлювали свою ідентичність; 

заохочення дітей до активної участі та забезпечення справжньої участі дітей 

у процесі деінституціалізації тощо .  

6. Запропоновано пріоритетні напрями вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, зокрема: реформування системи державного управління у сфері 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку; удосконалення законодавчого і нормативно-правового 

забезпечення інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

упровадження інноваційних форм надання соціальних послуг у закладах, у 

яких здійснюється інституційний догляд та виховання дітей; упровадження 

громадського контролю за закладами інституційного догляду та виховання 

дітей. 

Визначено шляхи вдосконалення механізмів державного управління у 



 200 

сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, до яких 

віднесено: організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-

педагогічні. 

7. Розроблено проект Концепції громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні, у якому викладено систему поглядів на: способи 

забезпечення прав і законних інтересів дитини; дотримання законності у 

сфері державного управління щодо соціального захисту дітей, які 

виховуються в інтернатах; сприяння участі громадян в управлінні закладами, 

які здійснюють інституційний догляд та виховання дітей.  

Зазначений проект Концепції доцільно запропонувати для розгляду 

Національній дитячій раді – дорадчому органу при Уповноваженому 

Президента України з прав дитини для залучення дітей до обговорення 

важливих питань, які стосуються захисту їхніх прав у закладах 

інституційного догляду та виховання дітей, розроблення законодавчих 

пропозицій, надання консультаційної та експертної допомоги 

Уповноваженому під час реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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Додаток Б 

 
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАКЛАДАХ ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ  
 

Пояснювальна записка до Концепції громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні  

1. Обґрунтування необхідності прийняття Концепції 

Україна знаходиться на складному та важливому етапі інтеграції до 

європейської спільноти. Цей процес є можливим лише за умови активних 

реформ у всіх галузях суспільного життя. Попри кризові умови, у яких 

знаходиться країна, це – загострення воєнно-політичної ситуації, зростання 

соціальної напруженості у суспільстві, різке погіршення економічного стану 

країни, зниження життєвого рівня добробуту населення, урядом узяті на себе 

зобов’язання щодо здійснення ряду реформ. 

На тлі здійснення реформи децентралізації актуальності набуває 

реформа деінституалізації у сфері захисту прав дітей. Початком реформи в 

Україні вважають момент схвалення Національної стратегії реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. 

Площиною реформи є діяльність трьох профільних міністерств щодо 

здійснення захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми 

потребами, які мають складні вади розвитку. Основні обов’язки у здійсненні 

деінституалізації  покладені на Міністерство соціальної політики України. 

Координуючу роль під час реалізації завдань Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–

2026 роки відведено Уповноваженому Президента України з прав дитини. 

Оскільки, це вже не перша спроба для України здійснення реформи у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей, до створення  Національної 
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стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 роки та Плану заходів з реалізації її І етапу були залучені 

українські та міжнародні громадські і благодійні організації, які мають досвід  

у сфері захисту прав дітей в Україні. 

Як свідчить досвід попередніх двох спроб реформ у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей, а також дослідження українських 

та міжнародних громадських і благодійних організацій, однією з головних 

проблем у здійсненні деінституалізації є формалізм у виконанні стратегічних 

завдань з боку органів державної влади. 

2. Мета та шляхи її досягнення 

З метою уникнення формалізму у виконанні основних етапів реалізації 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 роки та отримання достовірної інформації 

щодо дотримання прав дітей та законних інтересів дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, в умовах реалізації 

реформи деінституалізації створено проект Концепції громадського 

контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні. 

Шляхи впровадження громадського контролю за дотриманням прав 

дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні:  

– ініціативи щодо розроблення нормативно-правової бази 

громадського контролю за діяльністю закладів інституційного догляду та 

виховання у сфері захисту прав дітей; 

– розробка критеріїв громадського контролю за діяльністю закладів 

інституційного догляду та виховання у сфері захисту прав дітей; 

– розробка заходів щодо безпосередньої організації громадського 

контролю за діяльністю закладів інституційного догляду та виховання у 

сфері захисту прав дітей. 
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3. Правові аспекти 

Концепція громадського контролю за дотриманням прав дитини в 

закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні створена на 

підтримку основних положень Декларації прав дитини, Конвенції про права 

дитини, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про 

громадські обєднання», Закону України «Про охорону дитинства», Закону 

України «Про освіту», Державної соціальної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до                  

2021 року, Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, тобто на підтримку 

забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з 

особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку та 

виховуються в інституціях. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Організація громадського контролю за діяльністю закладів 

інституційного догляду та виховання дітей у сфері захисту прав дітей 

здійснюється виключно за кошти громадських та благодійних організацій. 

5. Громадське обговорення 

Проект Концепції громадського контролю за дотриманням прав дитини 

в закладах інституційного догляду та виховання буде поданий для 

обговорення та схвалення Національною дитячою радою – консультативно-

дорадчим органом при Уповноваженому Президента України з прав дитини. 

6. Прогнози результатів   

Після обговорення та схвалення проекту Концепції громадського 

контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та 

виховання дітей Національною дитячою радою, прогнозується реалізація 

передбачених у Концепції завдань. Це дозволить здійснювати громадський 

контроль, у досі закритій та організаційно складній системі інституційного 
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догляду та виховання дітей в Україні, забезпечити дотримання прав та 

законних інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку, під час деінституалізації. 
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Проект станом на січень 2019 р. 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

                                                                 від _____ 2019 р. № ___ 

 

КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ  

ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАКЛАДАХ ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Загальні положення 

 Реформа деінституалізації розпочалась із введення в дію Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 роки і знаходиться лише на початку реалізації, тому необхідно 

посилити контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, що перебувають 

на утриманні у закладах інституційного догляду та виховання в перехідний 

період шляхом запровадження громадського контролю. 

Оскільки, в Україні досі не прийнятий Закон «Про громадський 

контроль», виникає необхідність у розроблені нормативно-правової бази 

громадського контролю у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні.  

На засадах основних положень Декларації прав дитини, Конвенції про 

права дитини, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про 

громадські обєднання», Закону України «Про охорону дитинства», Закону 

України «Про освіту», Державної соціальної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до                 

2021 року, Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки та на підтримку забезпечення 

реалізації державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку та виховуються в 
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інституціях, розроблений проект Концепції громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей. 

Мета, завдання, принципи 

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» –

громадський контроль є одним із видів соціального контролю, який 

здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами. Він є 

важливою формою реалізації демократії і способом залучення населення до 

управління суспільством та державою. 

Метою Концепції громадського контролю за дотриманням прав дитини 

в закладах інституційного догляду та виховання є: 

–  забезпечення прав і законних інтересів дитини; 

–  дотримання законності щодо соціального захисту дітей, які 

виховуються в інтернатах; 

–  сприяння участі громадян в управлінні закладами, які 

здійснюють інституційний догляд та виховання дітей.  

Основні завдання: 

– забезпечення прозорості та здійснення контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до 

компетенції яких належать питання інституційного догляду та виховання 

дітей в  Україні; 

–  сприяння взаємодії органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими 

інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю 

закладів інституційного догляду та виховання дітей; 

–  сприяння врахування органами державної влади громадської 

думки під час реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні. 

Принципи здійснення громадського контролю за дотриманням прав 

дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні: 
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– відкритості та прозорості; 

– пріоритету прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку; 

– добровільного здійснення завдань громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні; 

– принцип достовірних даних; 

– незалежності суб’єктів, що здійснюють громадський контроль за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні; 

– принцип компетентності; 

– принцип координації взаємодії учасників громадського 

контролю; 

– розмежування функцій державного та громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні. 

Шляхи впровадження Концепції громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні: 

– створення координаційного органу щодо проведення 

громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

– розробка методичної бази громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні; 

– організація робочих груп, щодо здійснення громадського 

контролю за дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні; 
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– реалізація спланованого громадського контролю за дотриманням 

прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

– оцінка результатів громадського контролю за дотриманням прав 

дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

– створення рекомендацій органам державної влади щодо 

поліпшення ситуації щодо дотримання прав та законних інтересів дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з 

особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, що 

виховуються в закладах інституційного догляду та виховання дітей. 

Механізми реалізації Концепції громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні. 

Виконання основних завдань Концепції залежить від ефективності 

перелічених механізмів реалізації даного документу у сфері захисту прав 

дітей: 

– організаційного, який полягає у створенні умов для здійснення 

моніторингу громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні в середовищі 

громадських і благодійних організацій, які діють у сфері захисту прав дітей;  

– правового, який полягає у створенні методичної бази та 

розробленні критеріїв щодо здійснення громадського контролю за 

дотриманням прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні;  

– соціального, який передбачає комплекс заходів щодо здійснення 

громадського контролю за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні;  

– координаційного, який полягає у взаємодії об’єкта та суб’єкта 

громадського контролю в процесі моніторингу за дотриманням прав дитини в 

закладах інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 
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– економічного, який передбачає залучення коштів громадських та 

благодійних організацій з метою забезпечення умов здійснення громадського 

контролю в процесі моніторингу за дотриманням прав дитини в закладах 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Очікувані результати 

Реалізація Концепції сприятиме: 

– здійсненню прозорого контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких 

належать питання інституційного догляду та виховання дітей в Україні; 

–  взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами 

громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю закладів 

інституційного догляду та виховання дітей; 

– врахуванню органами державної влади громадської думки під час 

реформування системи інституційного догляду та виховання в Україні. 
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