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Сирітство як соціальне явище є дуже важливим показником рівня 
розвитку суспільства, його благополуччя, успішності, задекларованих 
пріоритетів. Ситуація в галузі охорони дитинства, яка сьогодні сформувалася 
в Україні, свідчить про глибоку соціальну кризу в державі.  
Характерною рисою суспільства, де нівелюються загальнолюдські цінності, 
втрачається духовність, є зростання кількості дітей, які залишаються без 
батьківської опіки. В Україні проблема сирітства вже набула національного 
значення, і це визнано на вищому державному рівні. До цього питання 
привернуто увагу громадськості, міжнародних благодійних організацій, 
педагогів, соціальних працівників, провідних українських науковців. 

Сьогодні йде розробка законодавчої бази, наукової методології, 
пошуків оптимальних форм виховання дітей, що залишилися без батьківської 
опіки, розглядаються всі можливості поліпшення стану дітей, які 
перебувають у кризовій ситуації, та паралельно з цим – заходи, спрямовані на 
подолання позитивної динаміки показників сирітства (особливо – 
соціального) як явища. Вивчаються можливості запобігання його 
поширенню. 

Закон України «Про охорону дитинства» дає такі визначення: «дитина-
сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки; 

діти, позбавлені батьківського піклування, – 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 внутрішніх справ, пов’язаним 
з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх 
місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм 
виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки 
яких не відомі, діти, від яких відмовились батьки та безпритульні діти;  

безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі залишили 
сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця 
проживання» [2]. 

Вивчаючи соціальне сирітство як загрозливе явище сучасного 
українського суспільства, Л.С. Волинець та Т.В. Говорун сформулювали це 
поняття так: «Соціальне сирітство – соціальне явище, обумовлене ухиленням 
або відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків по 
відношенню до неповнолітньої дитини. Соціальні сироти – це особлива 
соціально-демографічна група дітей, які внаслідок соціальних, економічних 
та морально-психологічних причин лишились сиротами при живих батьках» 
[10]. 



Про тісний взаємозв’язок між кризовими явищами в суспільстві та їх 
деструктивний вплив на сім’ю як соціальний інститут, розмежування сім’ї і 
батьківства, поширення сирітства в Україні говорять у своїх працях немало 
дослідників. Зокрема, Г.М. Бевз та І.М. Пєша виклали це таким чином: 

«... Суттєвою тенденцією останніх років є процес відокремлення сім’ї 
від батьківства. Він насамперед проявляється у значному поширенні 
неофіційних громадянських шлюбів, неповних сімей (внаслідок різних 
причин: усвідомленого народження дитини без батька, через розлучення 
батьків тощо) і в значній мірі обумовлюється відсутністю достатньої 
соціальної підтримки, важким матеріальним становищем багатьох сімей. Це, 
у свою чергу, веде до поширення сирітства на Україні і особливо його 
загрозливої форми – соціального сирітства» [1]. 
Дуже подібну характеристику дають Л.С. Волинець та Т.В. Говорун: 

«... Кризові явища у житті суспільства мають безпосередній вплив і на 
сім’ю як соціальний інститут. На підтвердження цього свідчать і 
демографічні показники: загальне зниження народжуваності, збільшення 
числа розлучень та неповних сімей. ... Показовою тенденцією останніх років 
є відокремлення сім’ї від батьківства. Насамперед вона проявляється у 
значному поширенні неповних сімей (внаслідок різних причин : 
усвідомленого народження дитини без батька, розлучення подружжя, 
високого відсотку смертності населення у працездатному віці, тобто у тому 
віці, коли на утриманні померлого були неповнолітні діти тощо)...» [10]. 

Заслуговують на увагу статистичні показники (за різними джерелами), 
які свідчать про те, що в Україні налічується близько 103.000 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Більш ніж дві третини з них 
мешкають в інтернатних закладах, більше 90% дітей з інтернатних закладів 
мають батьків або законних опікунів. За 2000 – 2004 роки кількість 
вихованців інтернатних закладів віком від 0 до 7 років збільшилася на 40%, а 
віком від 7до 17 років – на 65%. Щорічно реєструється біля 900 відмов 
матерів від дітей у пологових будинках. Протягом 2004 року до дитячих 
будинків прибуло 2,4 тис. вихованців, до шкіл-інтернатів – 3 тисячі, до 
будинків дитини – 5 тисяч дітей (див. «Проблеми бездоглядності та 
безпритульності дітей в Україні: тематична Державна доповідь про 
становище дітей в Україні за підсумками 2003 року») [7].  

Найбільш поширеною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування в нашій державі є державні заклади, 
організовані за віковим принципом (будинок дитини, дитячий будинок, 
школа-інтернат, професійно-технічні училища інтернатного типу). Можливо, 
на певному історичному етапі створення такого державного інституту 
утримання дітей, які залишилися без батьківської опіки (фактично, система 
була напрацьована і забезпечена законодавчо наприкінці 60-х років), була 
виправдана, але динамічний розвиток суспільства, трансформації, що 
відбуваються у всіх його галузях, а головне – наслідки «інтернатного» 
виховання дають усі підстави стверджувати, що настав час кардинально 
змінити форми державного піклування про зазначені категорії дітей.  



Найбільшою і найпершою проблемою, прямим порушенням права 
дитини на життя в родині, як наголошують у своїх працях Л.С. Волинець, 
І.В. Пєша та ін., є її безальтернативне поміщення в державну установу. Сама 
дитина не має права вибору форми влаштування. Разом з тим інтернатні 
заклади – єдина безкоштовна (для місцевого бюджету), чітко відпрацьована 
форма влаштування дитини, яка втратила сім’ю. Направлення дитини до 
державного закладу не потребує видатків з місцевого бюджету, і питання 
економічної доцільності переважає інтереси дитини та її право на сімейне 
виховання. Принципи колективного виховання, на яких базується інтернатна 
система, не відповідають новим суспільним реаліям, вимогам 
індивідуального розвитку особистості, не готують дитину до самостійного 
життя. Умови перебування дітей у більшості таких установ не відповідають 
елементарним вимогам. 

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко у 
своєму виступі на Всеукраїнській нараді „З любов’ю та турботою про дітей” 
зазначив: «... Остання міжвідомча перевірка діяльності інтернатних закладів, 
яку ми проводили разом з іншими міністерствами за дорученням Президента 
України, дала невтішні висновки. Майже у 90% перевірених особових справ 
дітей були виявлені порушення. 45% вихованців закладів не мають юридично 
підтвердженого статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування. Більшість дітей не має підтверджень їх житлових 
прав. Матеріальний і технічний стан багатьох закладів є незадовільним... 
Серед причин, що призводять до самовільного залишення дітьми навчально-
виховних закладів, як показало вивчення, є непрофесійність вихователів, 
керівників закладів, байдужість і навіть жорстокість і насильство з їх боку 
стосовно вихованців» (стенограма виступу від 29 листопада 2005 р.). 

Багато говориться і про переповнення закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. За статистичними даними, в них 
виховується по 250-300 дітей, що не дає можливості створити для кожної 
дитини належну атмосферу, не йде мова про наближене до родинного 
виховання. Серед проблем вихованців інтернатних закладів, які особливо 
гостро проявилися в останні роки, сучасні дослідники відзначають такі: 
відсутність навичок поведінки та спілкування з іншими людьми, 
невпевненість, комплекс неповноцінності, низька самооцінка, невміння 
планувати, приймати рішення і відповідати за свої вчинки, почуття 
соціальної відчуженості, недостатній прояв позитивних соціально-рольових 
орієнтирів, егоцентричність, підвищена агресивність, зневага до себе як до 
особистості, дисадаптація в самостійному житті. Педагоги-методисти 
Н.В. Татарчук та В.О. Лосєв говорять про проблему так: «... Формування 
особистості в умовах цих закладів відзначається тим, що діти-вихованці 
обмежені у спілкуванні з дорослими, відстають у психічному розвитку, 
мають розлади здоров’я, спостерігається неготовність до самостійного життя 
та почуття меншовартості. Вони зазнають у своєму житті великих втрат, 
здебільшого уже не вірять у своє майбутнє» [9]. 

Діти в інтернатних закладах не мають можливості оволодіти базовими 



життєвими навичками, наслідком цього є проблемне інтегрування в 
суспільство по закінченню періоду перебування в установі державного 
піклування. Так, дослідники відзначають у випускників інтернатів: слабке 
уявлення про своє майбутнє, відсутність планів на майбутнє – де будуть 
жити, працювати, як забезпечуватимуть себе; ослаблене здоров’я і цілий ряд 
хронічних захворювань; думки про суїцид, нечітке уявлення про стосунки в 
родині, обмаль знань про свої права й обов’язки. Окрім зазначених уже 
проблем, існуюча система виховання дітей в інтернатних закладах практично 
позбавляє їх можливості підтримувати стосунки з біологічним родичами. Як 
доводить у своїх роботах Л.С. Волинець, в документах, що супроводжують 
дитину впродовж її перебування в інтернатних закладах, брати і сестри 
вказуються лише в тому випадку, коли документи на інституалізацію 
оформлялися одночасно, або дитина набула статус сироти у старшому віці і 
могла повідомити таку інформацію, чи були підтверджуючі документи. 
Інформація про найближчих родичів дитини: баби, діда, тітки, дядька тощо 
фіксується лише в тому випадку, коли вони були причетними до 
влаштування дитини у державну установу. В інших випадках – дитина 
позбавляється можливості спілкування з ріднею, разом з тим втрачаються і 
шанси на підтримку рідними людьми, втрачаються зв’язки з суспільством 
поза школою-інтернатом. Не містять документи дитини інформації про 
майно батьків(житло), право на яке на законних підставах повинно 
зберігатися за дитиною до її повноліття. 

Таким чином можна зробити висновок про порушення багатьох 
положень про права та інтереси дітей, які гарантовані Конституцією України 
і Конвенцією ООН про права дитини, що прямо пов’язано з 
функціонуванням колективних форм виховання в державних 
багатокомплектних закладах інтернатного типу в такому вигляді, якими вони 
є зараз. 

Така ситуація, що склалася нині в системі опіки дітей-сиріт, зумовила 
зміни в підходах до виховання й утримання дітей, спричинила початок 
процесу реформування системи. Сімейні форми виховання визнано 
пріоритетними, почато роботу щодо створення для дітей закладів нового 
типу чисельністю не більше 50 вихованців.  

З огляду на процеси, що відбуваються в державі, з аналізу останніх 
законодавчих актів, що стосуються охорони дитинства, враховуючи 
співпрацю держави і громадських організацій та благодійних фундацій, що 
опікуються проблемами дітей-сиріт, використанням у роботі закордонного 
досвіду, є всі підстави вважати, що первинними в процесі нинішнього 
реформування є дитина, її права та інтереси.  

Дуже важливим для впровадження нових технологій є узагальнений та 
адаптований досвід інших країн, де сімейні форми виховання дітей-сиріт 
застосовуються давно і напрацьовано великий позитивний матеріал. Багато 
уваги питанням деінституалізації дітей приділяють Дитячий фонд ООН, Рада 
Європи, ОБСЄ, ТАСІС та інші міжнародні організації. Значний досвід 
накопичено в пострадянських країнах Балтії, Білорусі, Казахстані. В Румунії 



та Болгарії розукрупнення інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, було одним з базових видів діяльності 
щодо прийняття у члени Ради Європи. Триває процес реформування в 
Російській Федерації, там Указом Президента затверджено Національний 
план дій в інтересах дітей, який з-поміж іншого передбачає розукрупнення 
інтернатних закладів, наближення моделей виховання до сімейних. У 
Великобританії в інтернатних закладах виховується менше 2% дітей, що 
втратили сім’ю (в Україні цей показник становить – 2/3). З огляду на це 
вартим уваги є досвід США, де всі діти-сироти, позбавлені батьківського 
піклування та тимчасово вилучені з кризових родин, виховуються в умовах 
сімейних форм опіки (з матеріалів виступу Міністра України у справах сім’ї, 
молоді та спорту Юрія Павленка на Всеукраїнській нараді «З любов’ю та 
турботою про дітей» 29 листопада 2005 року). 

Переваги родинних форм виховання, впровадження інституту 
прийомного батьківства, адаптацію і впровадження кращого світового 
досвіду обґрунтовують у своїх працях провідні українські науковці: 
Г.М. Бевз, Л.В. Балим, І.В. Пєша, Л.С. Волинець, Т.В. Говорун, 
О.О. Яременко та ін. Заслуговують на увагу роботи російських дослідників 
А.М. Прихожан, Н.Н. Толстих, В.Г. Ослонової, А.Б. Холмогорової, 
В.М. Алієвої, Д.В. Волкова, а також праці вчених М. Боровського (Чехія), 
В. Грози (Університет Огайо США), Д.У. Клоуза (Університет Орегону 
США) та ін.  

Концепція реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, зараз знаходиться у стадії розробки та 
спрямована на виконання Указу Президента України від 11 липня 2005 р. 
«Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», доручення Кабінету 
Міністрів України від 19.07.05 та Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування». У Проекті Концепції чітко вказано, 
що підсумком реформування передбачається поетапне створення 
малокомплектних дитячих закладів, у кожному з яких буде виховуватися не 
більше 50 дітей віком від народження до 18 років. Навчання таких дітей буде 
здійснюватися в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. 

Актуальними залишаються усиновлення, особливо національне, і 
опікунство. Разом з тим, значну увагу приділено поширенню досвіду 
інституту прийомних сімей в Україні та створенню дитячих будинків 
сімейного типу в кожному місті і районі. Кожна з цих форм має свої недоліки 
і переваги, адже в жодному разі не зможе замінити благополучну біологічну 
родину. Але переваги сімейних форм виховання, їх дієвість, ефективність, 
спрямованість на особистість дитини є незаперечними.  

Родина, як природне середовище дитини, дає їй найбільше шансів 
сформуватися повноцінною, повноправною суспільною особистістю. У сім’ї 
закладаються світогляд, ціннісна база, життєві орієнтири, навички і норми 
життя та поведінки, формуються стереотипи стосунків і закладається 
сутність особистості. Інститут прийомної сім’ї дає можливість дитині 



реалізувати своє право на життя в родині. Прийомне батьківство як соціальне 
явище також є об’єктом пильного вивчення, адже від особистих якостей 
батьків у значній мірі залежатиме життєвий успіх дитини, взятої на 
виховання. Триває процес вивчення й адаптації світового досвіду створення 
прийомних сімей. Українське законодавство дає таке визначення: «Прийомна 
сім’я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та 
спільне проживання» (стаття 1 Закону України «Про охорону дитинства», 
п. 2. Положення про прийомну сім’ю) [2]. 

В Україні історію розвитку інституту прийомної сім’ї можна умовно 
поділити на 3 періоди:  

– перший (1998-2000 рр.) – започаткування соціального експерименту з 
утворення прийомних сімей, розробка методик і технологій створення та 
функціонування прийомних сімей; 

– другий (2000-2001 рр.) – розробка практичних механізмів 
оформлення і соціального супроводу прийомних сімей та методик підготовки 
спеціалістів; 

– третій(2002-2005 рр.) – формування інституту прийомної сім’ї, 
створення інфраструктури соціальної підтримки таких сімей.  

Науково-методичне забезпечення функціонування прийомних сімей в 
Україні здійснюється Українським інститутом соціальних досліджень у 
межах проекту «Трансформація державної системи інститутів піклування про 
дитину», що реалізується згідно з угодою про співпрацю між Урядом 
України та ЮНІСЕФ. Біля витоків цієї справи стоїть цілий ряд українських 
учених-дослідників, роботи яких заслуговують на увагу. Це Г.М. Бевз, 
І.В. Пєша, Л.С. Волинець, О.О. Яременко та інші.  

Отже, маємо всі підстави стверджувати, що інститут прийомної сім’ї як 
форма влаштування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, 
має в нашій державі певний історичний досвід, напрацьовану методологічну 
базу, законодавче підґрунтя. 

Разом з тим. відносна новизна цієї форми, її соціальна важливість 
змушують нас продовжувати пошуки кращого досвіду в Україні і за 
кордоном, розробляти і деталізувати методичну базу, вдосконалювати 
технології з метою їх подальшого широкого впровадження в практику 
створення і успішного функціонування прийомних сімей як однієї з 
пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та реалізації їх права на виховання в сім’ї. 
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