
Сучасна наука і правоохоронна діяльність. Харків, 2019 

130 © Расторгуєва Н. О., 2019 

дискримінації протидіє ціла система державних і приватних інституцій, які 
співпрацюють між собою: від поліції і адміністрації навчально-виховних за-
кладів для дітей, до громадських об’єднань, батьків дітей і самих дітей. В Ук-
раїні слід вжити усіх необхідних заходів із забезпечення захисту дитини від 
усіх форм дискримінації або покарання за погляди чи переконання дитини 
тощо. 
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ФОСТЕРИНГ ЯК ФОРМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
СФЕРОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ  

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

Однією із найбільш соціально важливих форм публічного адміністру-
вання в сфері забезпечення прав і свобод дитини у зарубіжних державах є 
практика політики фостерингу. Яка полягає в сприянні органами державної 
влади збереженню соціального статусу прийомної дитини, шляхом створення 
організаційних умов та державної підтримки розвитку таких сімей. В цьому 
аспекті доцільно звернутися до дослідження зарубіжного досвіду фостери-
нгу, зокрема Великої Британії, яка по праву вважається його «історичною ба-
тьківщиною», оскільки завжди сприяла формуванню фостерних відносин і 
створювала для цього як правові, так організаційно-управлінські умови. 

Фостеринг (з англійської «foster» – виходжувати, виховувати, догля-
дати) являє собою специфічний метод соціальної роботи, який сформувався 
на основі деінституалізації державних закладів утримання дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування і створення прийомних сімей. Ос-
новними напрямами фостерингової політики є: встановлення над дитиною 
опіки та піклування нерідною по крові родиною, яка приймає дитину; нала-
годження функціонування державних закладів для дітей, позбавлених бать-
ківського піклування; заснування дитячих будинків сімейного типу тощо. Фак-
тично сутність фостерингу зводиться до догляду та опіки над нерідними дітьми, 
створення так званої «фостерної сім’ї». У Великій Британії, Сполучених Шта-
тах Америки, державах Європейського Союзу фостеринг є ефективним напря-
мом діяльності держави щодо забезпечення повноправності дитини. 

У сучасний період, у Сполученому Королівстві діє Закон про дітей («The 
Children Act»)1989 року, який визначає як основні права дітей, так і окремі 
аспекти процесу адміністрування, що спрямовані на повноцінне забезпечення 
та захист перших. Відповідно до вказаного акту, обов’язок турботи про доб-
робут дітей було покладено на органи місцевого самоврядування, які повинні 
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робити все необхідне, щоб забезпечити можливість дитини проживати у вла-
сній сім’ї, бути повноцінним членом суспільства, а також попереджати випа-
дки передачі дитини під державну опіку. 

У Сполученому Королівстві фостерингу приділяють значну увагу на 
всіх рівнях. Державна підтримка фостерингу зводиться до того, що на місце-
вому рівні, органи влади надають організаційне сприяння створенню і діяль-
ності публічних фостерних організацій і агенцій, які надають відповідні пос-
луги. Їх працівники пропонують різні види фостерної опіки для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Одною з таких форм є органі-
зація пошуку для них нових сімей, а для майбутніх прийомних батьків – дітей. 
Найбільшою фостерною організацією в Англії визнається Фостерна мережа 
(«The Fostering Network»), яка є провідною благодійною організацією Сполу-
ченого Королівства для прийомних сімей. Вона була заснована у 1974 році як 
національна інституція, що виконувала посередницькі функції між державою, 
вихователями, соціальними працівниками, ініціативними групами населення, 
які виявляють інтерес до організації прийомних сімей. Сьогодні метою діяль-
ності цієї організації полягає у систематичному формуванні сприятливого клі-
мату в прийомних сім’ях. Англійська фостерна організація об’єднує під своїм 
керівництвом тисячі вихователів, які можуть здійснювати значну кількість фу-
нкцій соціального характеру, що спрямовані на забезпечення статусу дітей. 

Підсумовуючи зазначимо, що фостеринг у Великій Британії є одною з 
основних форм публічного адміністрування сферою забезпечення прав і сво-
бод дитини з метою всебічного забезпечення та утвердження зазначеної 
сферу, яку здебільшого реалізують органи місцевого самоврядування та інші 
спеціалізовані державні інституції. 
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