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економічне їх посилення жінок через програми сприяння жіночому 

бізнесу розглядається не так вже й часто. 

     Варте уваги переважання жінок серед тих респондентів, хто 

вважає доцільним кроком формування серед населення  позитивного 

політичного іміджу жінки-політика, заохочення партій включати 

кваліфікованих жінок до своїх списків, впровадження відповідних 

законодавчих актів щодо політичної участі жінок. Чоловіки ж 

несуттєво переважають серед тих респондентів, які вважають 

доцільним підбирати і висувати громадських активісток та експерток 

із середовища жіночих громадських організацій та створювати 

самостійні жіночі партійні платформи. 

 

Науковий керівник – канд. політ.наук,  доцент Костенко А. М.  

 

 

ДОТРИМАННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА СІМЕЙНІ ФОРМИ 

ВИХОВАННЯ: ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 

Мірошниченко М. 

Реформування державної системи захисту прав дітей, 

основними напрямками якої є розвиток сімейних форм виховання 

дітей - розвиток послуг на рівні громад, щоб попередити потрапляння 

дітей в інституції і забезпечити їх можливістю рости і розвиватися в 

сімейному оточенні. Розвиток таких послуг базується на найкращих 

міжнародних стандартах та політиках у цій галузі, з розумінням того, 

що жодна дитина не повинна потрапляти в інтернат з причин бідності, 

обмежених можливостей або походження з етнічної меншини. 

Експертами та правозахисниками відзначається, що вихованці 

українських інтернатів часто відчувають небезпеку, покинутість, 

самотність та стрес, що суттєво впливає на їх поведінку, збільшує 

ризик стати у майбутньому правопорушниками, безробітними або 

безпритульними. Рівень смертності в інституціях надзвичайно 

високий – кожні 3 дні в одному з 751 закладів помирає дитина. 

В Україні одна з найбільших серед європейських країн 

кількість дітей (до кількості дитячого населення), які знаходяться в 

інституціях– 1,5%. Тоді як у багатьох країнах Європи успішно 

проведена деінституалізація (ДІ): вихованці інтернатних закладів 

отримали сім’ї, дітей забезпечено послугами на рівні громад і 

вбережено від потрапляння в інтернати.  
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В Україні близько 104 тис. дітей виховуються в закладах 

інституційного догляду, такі дані моніторингового дослідження 

функціонування системи інтернатних закладів та закладів соціального 

захисту дітей озвучив Микола Кулеба під час прес-конференції в 

Адміністрації Президента. За інформацією Уповноваженого, в 

середньому в Україні кожні 3 дні в Україні 250 дітей влаштовуються 

до закладів інституційного догляду, а кожна 35 дитина в Україні є 

вихованцем інтернатного закладу певного типу. Всього ж в Україні 

функціонує 774 інтернатних закладів та установ соціального захисту 

дітей, в яких виховується близько 104 тис. дітей, при цьому із них 

лише близько 10 тис.– це діти - сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, у всіх інших є батьки.  

Дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які 

навчаються у спеціальних школах-інтернат, планують максимально 

влаштовувати в сімейні форми виховання: прийомні сім'ї чи дитячі 

будинки сімейного типу. У випадках, коли це неможливо, створювати 

"групові" будинки, де проживатиме не більше десяти таких дітей і 

вони отримуватимуть індивідуальний підхід та догляд сімейного типу.  

Саме тому створення оптимальних умов для підтримки дітей - сиріт як 

найбільш уразливої категорії населення є першочерговим завданням 

держави. Для вдалої їх соціалізації та адаптації необхідно не 

ізолювати дітей від суспільства в закладах закритого типу, а 

забезпечити їх інтеграцію у соціумі через пріоритетність сімейних 

форм виховання, таких як прийомна сім’я, опікунство, дитячий 

будинок сімейного типу, усиновлення. Це дасть їм змогу зростати в 

родині, відчуваючи батьківську турботу, спілкуватись з великою 

кількістю людей і не сприймати їх вороже, що згодом стане 

запорукою їх нормальної життєдіяльності в соціумі. Тож необхідно 

вдосконалювати функціонування системи соціально - психологічної 

підтримки й супроводу дітей - сиріт і захисту їх юридичних прав, а 

також активно реалізовувати програми сімейних форм виховання.   

 

Науковий керівник – канд. політ.наук,  доцент Костенко А. М.  

 

 

 

 

 

 


