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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сфера захисту прав дітей традиційно визнається 

однією з найважливіших як на національному, так і на міжнародному рівнях. 

Можна констатувати, що на міжнародному рівні вже сформовано розгалужену 

інституційну систему забезпечення захисту прав дітей. Разом з тим, відсутній 

уніфікований підхід до понятійного апарату.  

В Україні, в свою чергу, відсутність ефективної системи гарантій 

забезпечення прав дітей є однією з найгостріших проблем, яка призводить до 

збільшення правового нігілізму та зниження рівня показників функціонування 

сфери суб’єктів публічного адміністрування. Необхідність здійснення 

адміністративного забезпечення прав дітей відповідно до загальновизнаних 

міжнародних стандартів зумовлює потребу в реформуванні законодавства 

України. 

Окрім того, про необхідність удосконалення адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей свідчить негативна статистика щодо збільшення 

кількості випадків вчинення правопорушень щодо дітей, притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських прав, а 

також рівень ювенальної злочинності. Зазначеним негативним явищам можна 

запобігти шляхом створення якісного законодавчого підґрунтя та забезпечення 

належного функціонування суб’єктів публічного адміністрування щодо 

захисту, контролю й нагляду за дотриманням прав дітей в Україні. 

Водночас, захист прав дітей відбувається за допомогою сукупності заходів 

та інструментів, що спрямовані на забезпечення їх правового статусу, а також 

діяльності уповноважених суб’єктів, які зобов’язані забезпечувати умови 

реалізації цих заходів.  

Наразі національне законодавство неповною мірою відповідає вимогам 

правозастосування в аналізованій сфері, що відображається у відсутності 

уніфікованого законодавчого визначення поняття «дитина»; недосконалості 

окремих процедур забезпечення захисту прав дітей; розпорошеністю та 

дублюванням повноважень щодо захисту прав дітей, відсутністю 

спеціалізованого органу та суду, до компетенції яких віднесено захист прав 

дитини, тощо. Таким чином, зазначене зумовлює необхідність узагальнення 

теоретичних і практичних проблем реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей із метою формування нового концептуального 

підходу до функціональної природи діяльності суб’єктів у напрямі створення 

безпечних та комфортних умов життя дітей, а також вирішення колізійних 

питань правозастосовної практики в цій сфері. 

Науково-теоретичною основою дослідження стали праці провідних учених 

у галузях адміністративного, сімейного, цивільного та кримінального права 

щодо правового статусу дитини, а також забезпечення і гарантування їх прав. 

Зокрема, цих питань у своїх роботах торкалися В.Б. Авер’янов, О.С. Андреєва, 

О.М. Бандурка, М.Н. Берідзе, Ю.П. Битяк, Н.І. Білак, І.В. Бойко, І.В. Болокан, 

О.Г. Бондар, О.В. Бутько, М.Ю. Віхляєв, Ш.Н. Гаджиєва, В.М. Гаращук, 

І.П. Голосніченко, Г.О. Горбова, С.М. Гусаров, О.В. Джафарова, В.В. Доненко, 
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В.Н. Закопирін, В.П. Захаров, С.В. Ківалов, Л.П. Коваленко, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Н.В. Крестовська, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, 

С.М. Кушнір, К.Б. Левченко, В.А. Ліпкан, Д.В. Лученко, Р.С. Мельник, 

О.І. Миколенко, Л.І. Миськів, О.М. Мінаєва, Л.В. Могілевський, 

С.В. Осауленко, І.А. Петрова, Ю.В. Пирожкова, О.О. Пунда, О.В. Пчеліна, 

В.Д. Пчолкін, С.Г. Стеценко, О.П. Угровецький, О.В. Федосова, Ю.М. Фролов, 

О.В. Хохідра, М.Ю. Шамрін, Р.В. Шаповал, В.В. Шендрик, І.П. Яковлєв інші 

науковці.  

Водночас залишається невирішеною значна кількість проблемних питань 

щодо нормативно-правового підґрунтя та ефективності функціонування  

адміністративно-правового механізму захисту прав дітей, що свідчить про 

актуальність обраної теми дослідження. 

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

виконано в Запорізькому національному університеті в межах наукового 

проєкту «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Тема 

дослідження відповідає основним положенням Стратегії реформування системи 

державної служби в Україні, Концепції формування та розвитку вищого 

корпусу державної служби, Стратегії реформування державного управління 

України на 2016–2020 рр., а також Концепції реформування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад. Тема дисертації відповідає 

Перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії Національної 

академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

визначити сутність та особливості адміністративно-правового механізму 

захисту прав дітей. 

Для досягнення вказаної мети в дисертації необхідно було вирішити такі 

основні задачі: 

 висвітлити стан і напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового механізму захисту дітей; 

 визначити правову основу механізму захисту прав дітей; 

 охарактеризувати поняття та сутність правового статусу дітей; 

 розкрити поняття адміністративного-правового механізму захисту прав 

дітей; 

 визначити й охарактеризувати суб’єктів загальної компетенції, які 

забезпечують захист прав дітей; 

 охарактеризувати суб’єктів спеціальної компетенції, які забезпечують 

захист прав дітей; 

 визначити інших суб’єктів, діяльність яких пов’язана із захистом прав 

дітей; 
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 виокремити принципи реалізації адміністративно-правового механізму 

захисту прав дітей; 

 розглянути адміністративні процедури, що застосовуються в рамках 

захисту прав дітей; 

 висвітлити особливості притягнення до адміністративної відповідальності 

неповнолітніх, їх законних представників та інших осіб. 

 Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо застосування 

адміністративно-правових засобів впливу в сфері забезпечення захисту прав 

дітей. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий механізм захисту 

прав дітей. 

Методи дослідження. Достовірність результатів дослідження забезпечено 

завдяки використанню сукупності філософських, загальнонаукових і 

спеціально-юридичних методів, які використовуються в адміністративно-

правових дослідженнях. В основі методологічної конструкції дисертаційної 

роботи лежить системний аналіз, завдяки якому визначено напрями 

дослідження адміністративно-правового механізму захисту прав дітей 

(підрозділ 1.1). Діалектичний метод дав змогу встановити правову основу 

механізму захисту прав дітей (підрозділ 1.2). За допомогою логіко-системного 

методу сформульовано й поглиблено понятійний апарат, який використано в 

дисертації (підрозділи 1.3, 1.4). За допомогою формально-догматичного методу 

здійснено змістовий аналіз поняття правового статусу дітей (підрозділ 1.3), 

визначено та охарактеризовано адміністративні процедури захисту прав дітей 

(підрозділ 3.2). Формально-логічний метод використано для змістового аналізу 

поняття адміністративного-правового механізму захисту прав дітей 

(підрозділ 1.4). Структурно-функціональний метод дав можливість 

проаналізувати статус і функції суб’єктів, які забезпечують захист прав дітей 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Для з’ясування сутності та виокремлення основних 

принципів реалізації адміністративно-правового механізму захисту прав дітей, а 

також особливостей притягнення до адміністративної відповідальності 

неповнолітніх, їх законних представників та інших осіб застосовано 

структурно-функціональний і системний методи, прийоми логічного методу 

(підрозділи 3.1, 3.3). Застосування методів аналізу, моделювання й синтезу дало 

змогу сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у 

сфері захисту прав дітей. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, а також міжнародні стандарти в зазначеній сфері 

суспільних відносин. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

органів, які забезпечують захист прав дітей. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним 
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дослідженням адміністративно-правового механізму захисту прав дітей. У 

результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, 

рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

 визначено поняття «адміністративно-правовий механізм захисту прав 

дітей» як сукупність визначених адміністративно-правовою нормою способів 

впливу уповноважених суб’єктів на суспільні відносини, що складаються в 

рамках захисту прав дітей, з метою створення належних умов для гарантування 

й охорони їх прав у межах здійснення публічного адміністрування; 

 надано трактування поняття «правова основа механізму захисту прав 

дітей», під яким запропоновано, з однієї сторони, розуміти правовий базис,  на 

основі якого функціонує механізм захисту прав дітей, а з іншої – сукупність 

нормативно-правових актів, у межах яких повинні діяти всі суб’єкти, які 

залучаються до сфери захисту прав дітей; 

 обґрунтовано існування у правовій доктрині окремого міжгалузевого 

правового інституту – механізму захисту прав дитини, який є системою 

відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, що 

врегульовують порядок реалізації захисту прав дитини та правовий статус 

суб’єктів, які беруть участь у відносинах у сфері захисту прав дітей; 

 визначено, що адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей як 

структурне утворення об’єднує в собі нормативну, інституційну та реалізаційну 

(процедурну) складові, а саме: а) правові норми, що визначають умови й 

порядок застосування інструментів публічного адміністрування для захисту 

прав дітей; б) інституційну систему забезпечення захисту прав дітей, яка 

сформована з уповноважених суб’єктів, наділених повноваженнями щодо 

створення належних умов для гарантування й охорони прав дітей; 

в) адміністративні процедури, у межах яких реалізується захист прав дітей; 

 запропоновано інституційну систему забезпечення захисту прав дітей 

розглядати як сукупність суб’єктів, які покликані в процесі своєї діяльності 

тією чи іншої мірою взаємодіяти між собою та із зовнішнім середовищем з 

метою забезпечення захисту прав дітей у визначеному правом порядку; 

удосконалено: 

 понятійний апарат в аналізованій сфері, зокрема, в цілях соціального 

захисту запропоновано дефініцію поняття «дитина» розглядати як особу у віці 

до 35 років, яка страждає хронічним захворюванням чи хворобливістю, 

спричиненими вродженими або набутими вадами розумового чи фізичного 

розвитку, що спричиняють обмеження їх нормальної життєдіяльності та 

зумовлюють необхідність додаткової соціальної допомоги та захисту; 

 підхід до виокремлення системи принципів реалізації адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей; 

 наукові положення стосовно порядку відшкодування майнової шкоди 

(збитків) за порушення у сфері захисту прав дітей (в тому числі, дітей-сиріт, 

дітей з інвалідністю, дітей, позбавлених батьківського піклування);  

 положення щодо особливостей притягнення до адміністративної 

відповідальності неповнолітніх, їх законних представників та інших осіб; 
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набули подальшого розвитку: 

 підходи до визначення ролі Європейського суду з прав людини в 

інституційному механізмі забезпечення захисту прав дітей як міжнародного 

судового органу, юрисдикція якого поширюється на розгляд справ, у тому 

числі, щодо відновлення порушених прав дітей; 

 теоретичні підходи до розмежування таких понять, як «дитина», 

«малолітня дитина», «неповнолітня дитина», «немовля», «новонароджена 

дитина», «ВІЛ-інфікована дитина», «дитина з інвалідністю, яка потребує 

постійного стороннього догляду», «дитина-біженець», «дитина, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів», «дитина, яка 

потребує додаткового захисту», «дитина, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах», «дитина, яка постраждала від домашнього насильства», «дитина, 

яка постраждала від насильства за ознакою статі» тощо. Зокрема, з 

урахуванням загального підходу до визначення поняття «дитина», критеріями 

розмежування понять «новонароджена дитина», «немовля», «неповнолітня 

дитина» є віковий ценз; 

 пропозиції щодо нормативно-правового вдосконалення реалізації права 

дітей на особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та інших. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

проблемних питань адміністративно-правового механізму захисту прав дітей; 

 правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким врегульовано питання адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей; 

 правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей; 

 навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Сімейне право», 

«Адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей», а також у підготовці 

підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного навчального 

курсу, статей та наукових повідомлень. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на трьох науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 

2021 р.); «Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової 

системи» (м. Дніпро, 2021 р.); «Проблеми вдосконалення правового 

забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 

2021 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, з яких 4 опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 

3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 186 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 141 сторінка. Список використаних джерел налічує 

239 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету й 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення одержаних результатів, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами й темами, а також наведено відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичні питання адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового механізму захисту дітей» проаналізовано наукові 

джерела, у яких автори висвітлювали окремі аспекти адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей. Констатовано, що в більшості випадків 

під час дослідження адміністративно-правового механізму захисту прав дітей 

науковці та практики обмежувалися розглядом лише окремих питань 

адміністративно-правового статусу дитини (зокрема, визначенням 

адміністративної правосуб’єктності, окресленням специфіки притягнення до 

адміністративної відповідальності неповнолітніх, детермінації гарантій захисту 

прав дітей тощо), а також розглядом компетенції суб’єктів публічного 

адміністрування, які наділені повноваженнями у сфері захисту прав дітей. 

Обґрунтовано, що актуальність досліджень науковців в основному 

зумовлювалась необхідністю узгодження національного законодавства у сфері 

охорони прав дітей із міжнародними стандартами та потребою у впровадженні 

передових практик ювенального захисту, визначення правового статусу 

суб’єктів, які наділені повноваженнями у сфері захисту прав дітей, 

розмежування повноважень, вивчення стану захисту окремих прав дітей. 

У підрозділі 1.2 «Правова основа механізму захисту прав дітей» досліджено 

правову основу механізму захисту прав дітей, до структурних елементів якої 

віднесено: 1) міжнародно-правові акти; 2) Конституцію України; 3) закони 

України; 4) підзаконні нормативно-правові акти. 

Доведено, що основні засади здійснення захисту прав дитини закладені в 

Конституції України, яка містить дві групи статей: а) ті, що опосередковано 

стосуються захисту прав дітей; б) ті, що безпосередньо стосуються захисту прав 

дітей. 

Обґрунтовано, що правова основа адміністративно-правового механізму 

захисту прав дітей є цілісною системою, елементи якої перебувають в 

ієрархічній підпорядкованості. Визначено, що правовий статус практично 

кожного суб’єкта правовідносин у сфері захисту прав дітей врегульовано 
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спеціальним нормативно-правовим актом. Виявлено низку неузгодженостей у 

нормативно-правових актах, що регулюють питання захисту прав дітей. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та сутність правового статусу дітей» 

розглянуто поняття й сутність правового статусу дітей. Надано характеристику 

й обґрунтування загального та спеціальних правових статусів, у яких може 

перебувати дитина, а також розкрито залежність обсягу прав, свобод і гарантій 

дітей від її правових статусів. Наголошено на тому, що дитина може одночасно 

набувати декількох правових статусів залежно від життєвих обставин, у яких 

вона перебуває, її стану здоров’я, віку, місця народження, проживання тощо. 

Зазначено, що загальний правовий статус конкретизується через спеціальні 

статуси на рівні окремих суспільних відносин у межах певної галузевої 

приналежності. Обґрунтовано, що набуття конкретного спеціального статусу 

стає можливим, в першу чергу, за умови наявності у особи загального статусу 

дитини та відповідних обставин (наприклад, стан здоров’я, місце проживання 

чи народження, наявність чи відсутність батьків, складні життєві обставини 

тощо). Доведено, що сучасний ювенальний статус характеризується відносною 

невизначеністю через його різноаспектність, що додатково створює умови для 

неспроможності суб’єктів публічної адміністрації в повній мірі гарантувати та 

забезпечити дотримання інтересів дітей та їх захист. 

У підрозділі 1.4 «Поняття адміністративного-правового механізму 

захисту прав дітей» наведено доктринальне визначення поняття 

«адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей». Встановлено, що 

адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей характеризується 

наступним: 1) до правових норм, що визначають умови та порядок 

застосування інструментів публічного адміністрування для захисту прав дітей, 

належать норми національного законодавства та норми міжнародно-правових 

актів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; 2) захист 

прав дітей як особливо важлива сфера суспільних відносин потребує 

врахування міжнародних стандартів та принципів в рамках здійснення 

адміністративно-правового регулювання; 3) в сфері захисту прав дітей 

використовуються переважно такі інструменти публічного адміністрування як 

прийняття нормативних та індивідуальних адміністративних 

актів; 4) інституційна система забезпечення захисту прав дітей сформована з 

національних суб’єктів загальної та спеціальної компетенції; діяльність 

міжнародних суб’єктів (міжнародних органів, установ та інших інституцій), які 

прямо чи опосередковано займаються питаннями захисту прав дітей, 

враховується національними суб’єктами інституційної системи забезпечення 

захисту прав дітей.   

Розділ 2 «Інституційна система забезпечення захисту прав дітей» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти загальної компетенції, які забезпечують захист 

прав дітей» досліджено поняття та види суб’єктів загальної компетенції, які 

забезпечують захист прав дітей. Акцентовано на суб’єктах публічного 

адміністрування, які є суб’єктами загальної компетенції у сфері захисту прав 

дітей. Зазначено, що інституційна система забезпечення захисту прав дітей 
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включає діяльність: 1) суб’єктів загальної компетенції, які забезпечують захист 

прав дітей тобто тих, в яких забезпечення захисту прав дітей не є основною та 

виключною діяльністю, при цьому вони наділені в певній мірі повноваженнями 

в цій сфері; 2) суб’єктів спеціальної компетенції, які забезпечують захист прав 

дітей, тобто безпосередньо уповноважені на забезпечення захисту прав дітей і 

цей вид діяльності для них є основним; 3) інших суб’єктів, діяльність яких 

пов’язана із забезпеченням захисту прав дітей. 

Аргументовано, що суб’єктам публічної адміністрації, наділених 

повноваженнями у сфері захисту прав дітей, притаманні ряд ознак, які 

характеризуватимуть їх систему, зокрема: а) це певним чином узгоджена й 

організована система органів, яка не є ієрархічно побудованою, проте має діяти 

узгоджено та цілеспрямовано; б) метою діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації є забезпечення публічного інтересу – належного забезпечення 

прав дітей; в) основною діяльністю суб’єктів публічної адміністрації є владні 

повноваження; г) компетенція суб’єктів публічної адміністрації визначається 

законом через встановлення певних способів їх впливу на суспільні відносини у 

сфері захисту прав дітей. 

Віднесено до суб’єктів загальної компетенції, які забезпечують захист прав 

дітей: Президента України, Верховну Раду України, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Кабінет Міністрів України, центральні 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування тощо. 

Проаналізовано порядок реалізації повноважень суб’єктами загальної 

компетенції, які забезпечують захист прав дітей. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти спеціальної компетенції, які забезпечують 

захист прав дітей» досліджено суб’єктів спеціальної компетенції, які 

забезпечують захист прав дітей, та доведено, що ці суб’єкти є суб’єктами 

публічного адміністрування. Зазначено, що суб’єктами спеціальної компетенції, 

які забезпечують захист прав дітей, є уповноважені органи та установи, що 

наділені виключними повноваженнями, які спрямовані на захист прав дітей та 

закріплені у відповідних нормативно-правових актах.   

Обґрунтовано віднесення до суб’єктів спеціальної компетенції, які 

забезпечують захист прав дітей: Уповноваженого Президента України з прав 

дитини; Міністерство соціальної політики України, Національної соціальної 

сервісної служби України, Міністерство освіти та науки України та їх 

територіальні підрозділи; уповноважені підрозділи органів Національної поліції 

України, установи реабілітації дітей (наприклад, школи соціальної реабілітації 

та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти, центри медико-

соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров’я, спеціальні виховні 

установи Державної кримінально-виконавчої служби України, центри 

соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційні центри), 

органи опіки й піклування. 

Окрему увагу приділено дослідженню питання функціонування інституту 

дитячого омбудсмена, в тому числі, аналізу міжнародного досвіду. 

Обґрунтовано прийнятність для України досвіду Канади щодо надання 
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дитячому омбудсмену повноважень на проведення розслідування за 

індивідуальними скаргами про порушення прав дітей.  

У підрозділі 2.3 «Інші суб’єкти, діяльність яких пов’язана із захистом прав 

дітей» досліджено коло інших суб’єктів, діяльність яких пов’язана із захистом 

прав дітей. Визначено, що для досягнення мети цього дослідження, поняття 

«інші суб’єкти, діяльність яких пов’язана із захистом прав дітей» слід розуміти 

як сукупність організацій та установ, які наділені повноваженнями в сфері 

захисту прав дітей та здійснюють превентивну та захисну діяльність як.  

Відзначено, що на національному рівні інші суб’єкти, діяльність яких 

пов’язана із захистом прав дітей представлені насамперед судовими органами, 

які розглядають справи, що стосуються правового становища дітей, та органами 

прокуратури. Наголошено на динамічному розвитку системи ювенальної 

юстиції в Україні. 

Встановлено, що інститут громадянського суспільства відіграє вагому роль 

у механізмі захисту прав дітей завдяки здійсненню роз’яснювальної роботи 

серед населення, наданню методичної, організаційної та матеріальної допомоги, 

здійсненню громадського контролю за дотриманням прав дітей, наданню 

експертиз законопроєктів, взяттю участі в розробленні програм і концепцій, 

взаємодії з державними органами у сфері захисту прав дітей тощо. 

Розділ 3 «Реалізація адміністративно-правового механізму захисту прав 

дітей» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Принципи реалізації адміністративно-правового механізму 

захисту прав дітей» досліджено принципи адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей, надано їх характеристику. 

Окреслено систему принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей, яку формують: 1) принцип рівності та 

виключення випадків дискримінації; 2) принцип забезпечення спеціального 

захисту та сприятливих умов для розвитку; 3) принцип найкращого 

забезпечення інтересів дитини; 4) принцип гарантування права на ім’я та 

громадянство; 5) принцип користування благами соціального забезпечення; 

6) принцип забезпечення належних спеціальних умов; 7) принцип зростання в 

любові та піклуванні; 8) принцип першочерговості; 9) принцип захищеності 

дитини від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації тощо. 

Охарактеризовано зміст окремих принципів реалізації адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей. 

Обґрунтовано, що визначення принципів реалізації адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей є додатковою гарантією безпеки 

дитинства.  

У підрозділі 3.2 «Адміністративні процедури захисту прав дітей» 

досліджено адміністративні процедури захисту прав дітей. Обґрунтовано, що 

адміністративні процедури у сфері захисту прав дітей є різновидом спеціальних 

адміністративних процедур та переважно неюрисдикційними 

адміністративними процедурами, тобто такими, що реалізуються за відсутності 

спору між суб’єктом публічної адміністрації та приватною особою. 
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Запропоновано до адміністративних процедур захисту прав дітей віднести 

процедуру усиновлення дитини; процедуру надання соціальної допомоги 

сім’ям із дітьми; процедуру обліку осіб, які бажають усиновити дітей; 

процедуру тимчасового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; процедуру отримання статусу наставника над 

дитиною, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, тощо. 

Обґрунтовано виокремлення у сфері захисту прав дітей заявних 

адміністративних процедур (наприклад, формування електронної облікової 

картки про реєстрацію особи як кандидата в усиновлювачі, потенційних 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям) та втручальних 

адміністративних процедур (наприклад, припинення нарахування та/або 

здійснення державної соціальної допомоги, позбавлення батьківських прав, 

притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності). 

У підрозділі 3.3 «Особливості притягнення до адміністративної 

відповідальності неповнолітніх, їх законних представників та інших осіб» 

досліджено особливості притягнення до адміністративної відповідальності 

неповнолітніх, їх законних представників та інших осіб. Відзначено, що в 

більшості країн, визначення віку, з якого настає адміністративна 

відповідальність, суттєво відрізняється, зокрема, в країнах Північної Африки, 

Близького Сходу, в Арабській Республіці Єгипет, Республіці Ірак, Ліванській 

Республіці початковий вік відповідальності настає з 7 років, а в окремих штатах 

Сполучених Штатах Америки, Французької Республіки, Республіки Узбекистан 

та інших – з 13 років. Виокремлено специфічні ознаки, що характеризують 

притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх.  

Вказано, що конституційні положення, якими врегульовані загальні засади 

адміністративної відповідальності щодо неповнолітніх доцільно розділити на 

чотири умовних блоки: 1)  визначення засад адміністративної відповідальності 

та безпосередньо адміністративної відповідальності виключно законами 

України; 2) незворотність дії законів, якими встановлено адміністративну 

відповідальність в часі; 3) разовість притягнення особи до адміністративної 

відповідальності за вчинення одного й того самого правопорушення; 

4) індивідуальний характер адміністративної відповідальності. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо надання адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Здійснено дослідження стану та розвитку наукової думки за 

проблематикою реалізації адміністративно-правового механізму захисту прав 

дітей, унаслідок чого встановлено відсутність комплексних робіт, присвячених 

безпосередньо цій проблематиці, які повною мірою враховували би положення 
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адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства та 

правозастосування. 

2. Обґрунтовано, що на сьогоднішній день міжнародні договори, учасницею 

яких є українська сторона, створюють право поле щодо врегулювання питань, 

пов’язаних з здійсненням батьківських прав і виконанням обов’язків, незалежно 

від громадянства і місця проживання дітей; правовідносинами батьків та дітей, 

батьківською відповідальністю, опікою, піклуванням, а також визнанням і 

виконанням судових рішень та ін. 

Запропоновано систематизувати нормативно-правові акти України, якими 

врегульовані механізм захисту прав дітей наступним чином: 1) ті, що 

визначають основні засади державної політики в сфері охорони та захисту прав 

дітей та молоді, а також правовий статус цих осіб; 2) ті, що визначають питання 

гарантій відпочинку, соціального захисту дітей, забезпечення житлових прав; 

3) ті, що регулюють питання захисту дітей від насильства, викрадення, 

розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль; 4) ті, 

що стосуються питання притягнення до відповідальності неповнолітніх та 

інших осіб, за чинення правопорушень щодо дітей та ін. 

3. Визначено, що правовим статусом дитини є юридично закріплене 

становище дитини в суспільстві, її права і свободи, обов’язки, гарантії та 

відповідальність, що встановлені законодавством. Наявність правового статусу 

дитини означає, що особа фактично бере участь у конкретних відносинах та має 

потенційні можливості, які можуть бути реалізовані й забезпечені. 

Встановлено, що спеціальні статуси дитини конкретизують її загальний 

правовий статус на рівні окремих суспільних відносин у межах окремої 

галузевої приналежності. 

4. З’ясовано, що адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей є 

похідним за змістом від загального механізму реалізації та захисту прав 

громадян, разом із тим має свої певні особливості як окреме правове явище 

адміністративного права та  власну структуру. 

Визначено, що адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей 

передбачає реалізацію комплексу правових, соціально-економічних, 

організаційних, технічних та інших способів, що мають на меті запобігти 

порушенням прав дітей, відновити порушені права, усунути будь-які 

перешкоди у реалізації законних прав. Способами впливу уповноважених 

суб’єктів є інструменти публічного адміністрування, зокрема: прийняття 

нормативних актів, прийняття індивідуальних адміністративних актів та 

укладення адміністративних договорів. 

5. Обґрунтовано, що суб’єкти загальної компетенції уповноважені на 

впорядкування суспільних відносин різного типу, зокрема й тих, учасниками 

яких є діти. Функціональне відображення діяльності суб’єктів загальної 

компетенції здійснено у визначенні основних напрямів державної політики у 

сфері захисту прав дітей, забезпеченні розроблення та прийняття законів, 

розподілі функції між органами виконавчої влади, координації їх діяльності, 

забезпеченні ефективної реалізації державної політики у сфері охорони 

дитинства, статусу дітей і захисту їх прав.  
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6. Встановлено, що суб’єкти спеціальної компетенції наділені виключними 

повноваженнями, які спрямовані на захист прав дітей і визначаються у 

спеціальних законах, положеннях та інших актах законодавства, якими 

врегульовано їх правовий статус. Відзначено, що існуюча система державних 

органів у вигляді міністерств та їх територіальних органів,  до повноважень 

яких віднесено інші, окрім захисту та охорони прав дітей питання, не здатна в 

повній мірі забезпечити захист прав дітей, забезпечити належний контроль за 

станом їх дотримання.  

Обґрунтовано необхідність створення спеціалізованого відомства (служби, 

агентства) з питань захисту та охорони прав дітей зі статусом центрального 

органу виконавчої влади та наділенням його координаційною функціє;  

передачу відповідних функцій спеціалізованому органу з метою уникнення 

дублювання повноважень та ефективної координації захисту прав дітей.  

7.  Доведено, що інституційна система органів управління, які забезпечують 

захист прав дітей, підлягає докорінному перегляду. Обґрунтовано потребу в 

утворенні спеціалізованого ювенального суду. 

Встановлено, що до основних міжнародних суб’єктів, які забезпечують 

захист прав дітей, належать: 1) універсальна та регіональні міжнародні 

міжурядові організації  та об’єднання, а також їх органи, агенції та установи, 

які займаються питаннями захисту прав дітей прямо чи опосередковано 

(наприклад, ООН, Рада Європи); 2) міжнародні судові інституції (наприклад, 

ЄСПЛ); 3) міжнародні неурядові організації (наприклад, Amnesty International, 

Lumos, Hebrew Immigrant Aid Society, Alliance for Childhood European Network 

Group, End Child Prostitution and Trafficking).  

8. Доведено, що адміністративно-правовий механізм державного захисту 

прав дітей як стале явище опосередковує необхідність виокремлення єдиної 

системи принципів, які потребують нормативного закріплення на рівні 

спеціального закону. Запропоновано під поняттям «принципи реалізації 

адміністративно-правового механізму захисту прав дітей» розуміти 

основоположні ідеї та основи функціонування суб’єктів публічного 

адміністрування щодо застосування визначених адміністративно-правовою 

нормою способів впливу уповноважених суб’єктів на суспільні відносини, що 

складаються в процесі захисту прав дітей, з метою створення надійних умов для 

гарантування та охорони їх прав. 

9. Виокремлено ознаки, що характеризують адміністративні процедури у 

сфері захисту прав дітей, зокрема: а) їх учасниками є суб’єкти публічної 

адміністрації, що здійснюють публічне адміністрування у сфері захисту прав 

дітей, та приватні особи; б) їх урегульовано нормами адміністративного права, 

що містяться в актах спеціального законодавства про захист прав дітей; в) вони 

завершуються прийняттям відповідних адміністративних актів; г) вони є 

переважно неюрисдикційними адміністративними процедурами. 

10. Виокремлено специфічні ознаки, що характеризують адміністративну 

відповідальність щодо неповнолітніх, серед яких: 1) суб’єктом відповідальності 

є лише та особа, яка набула відповідного віку на момент вчинення 

адміністративного проступку; 2) за вчинення адміністративного 
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правопорушення малолітніми або не повнолітніми у віці 14–16 років до 

відповідальності притягуються батьки або особи, які їх замінюють; 

3) можливість притягнення до відповідальності неповнолітніх на загальних 

підставах або застосування заходів впливу (окрім ст. 185 КУпАП); 4) до 

неповнолітніх, як правило, не застосовуються адміністративні стягнення, а 

тільки заходи впливу, що говорить насамперед про виховний характер 

відповідальності; 5) недопустимість застосування до неповнолітніх 

адміністративного арешту; 6) вчинення проступку неповнолітнім віднесено до 

обставин, що пом’якшують адміністративну відповідальність; 7) виключно 

судовий порядок притягнення неповнолітнього до адміністративної 

відповідальності тощо, 8) інтереси особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми, мають право 

представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, 

піклувальники) та ін. 

Встановлено відсутність спеціальної правової регламентації порядку 

здійснення контролю за станом забезпечення захисту прав дітей. Доведено 

необхідність розроблення реєстру дітей, які потребують державного нагляду й 

захисту, перебувають у складних життєвих ситуаціях. 

11. Запропоновано внести зміни до низки актів законодавства у сфері 

реалізації адміністративно-правового механізму захисту прав дітей. Зокрема, 

запропоновано: 

а) доповнити ч. 3 ст. 24 Конституції України словом «віку» та викласти її в 

такій редакції: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, віку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного й соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками»; 

б) доповнити ст. 52 Конституції України частиною четвертою такого змісту: 

«Держава гарантує найкраще забезпечення інтересів дитини у всіх сферах 

суспільних відносин.»; 

в) доповнити ст. 125 Конституції України частиною шостою такого змісту: 

«З метою захисту прав, свобод та інтересів дітей діють ювенальні суди»; 

г) доповнити ч. 2 ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

пунктом третім такого змісту : «3) Вищий ювенальний суд»»; 

ґ) доповнити ст. 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

частиною третьою  такого змісту: «3. Суддею Вищого ювенального суду може 

бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за 

результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність 

здійснювати правосуддя у Вищому ювенальному суді, а також відповідає 

іншим вимогам, встановленим законом»; 

д) доповнити розділ ХІІ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

статтею 15-1 такого змісту: «Вищий ювенальний суд утворюється та 

проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено 

протягом дванадцяти місяців із дня набрання чинності цим Законом»; 

е) розробити Порядок відшкодування майнової шкоди (збитків) за 

порушення у сфері захисту прав дитини, Порядок ведення Єдиного реєстру 
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дітей, які потребують державного нагляду, захисту, перебувають у складних 

життєвих ситуаціях та; 

є)  викласти ч. 2 ст. 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» в такій редакції – «дитиною є: особи у віці до 18 років (окрім тих, які у 

встановленому законом порядку набули повної цивільної дієздатності раніше); 

а в цілях соціального захисту – особи у віці до 35 років, які страждають 

хронічним захворюванням чи хворобливістю, спричиненими вродженими або 

набутими вадами розумового чи фізичного розвитку, що спричиняють 

обмеження їх нормальної життєдіяльності та зумовлюють необхідність 

додаткової соціальної допомоги та захисту». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Волкова І.І. Адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей. Розкрито стан та напрями розвитку 

наукової думки щодо адміністративно-правового механізму захисту прав дітей. 

Окреслено підходи до визначення сутності адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей. 

Охарактеризовано правову основу механізму захисту прав дітей, до якої 

запропоновано віднести: міжнародно-правові акти, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, Конституцію України, закони України, 

підзаконні нормативно-правові акти. 

Визначено поняття «адміністративно-правовий механізм захисту прав 

дітей» як сукупність визначених адміністративно-правовою нормою способів 

впливу уповноважених суб’єктів на суспільні відносини, що складаються в 

рамках захисту прав дітей, з метою створення належних умов для гарантування 

й охорони їх прав у межах здійснення публічного адміністрування. 

Встановлено, що адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей як 

структурне утворення об’єднує в собі нормативну, інституційну та реалізаційну 

(процедурну) складові, а саме: а) правові норми, що визначають умови й 

порядок застосування інструментів публічного адміністрування для захисту 

прав дітей; б) інституційну систему забезпечення захисту прав дітей, яка 

сформована з уповноважених суб’єктів, наділених повноваженнями щодо 

створення належних умов для гарантування й охорони прав дітей; 

в) адміністративні процедури, у межах яких реалізується захист прав дітей. 

Звернено увагу на те, що адміністративно-правовий механізм захисту прав 

дітей характеризується наступним: 1) до правових норм, що визначають умови 

та порядок застосування інструментів публічного адміністрування для захисту 

прав дітей, належать норми національного законодавства та норми міжнародно-

правових актів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України; 2) захист прав дітей як особливо важлива сфера суспільних відносин 

потребує врахування міжнародних стандартів та принципів в рамках здійснення 

адміністративно-правового регулювання; 3) в сфері захисту прав дітей 

використовуються переважно такі інструменти публічного адміністрування як 

прийняття нормативних та індивідуальних адміністративних 

актів; 4) інституційна система забезпечення захисту прав дітей сформована з 

національних суб’єктів загальної та спеціальної компетенції; діяльність 

міжнародних суб’єктів (міжнародних органів, установ та інших інституцій), які 

прямо чи опосередковано займаються питаннями захисту прав дітей, 

враховується національними суб’єктами інституційної системи забезпечення 

захисту прав дітей.   
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Запропоновано інституційну систему забезпечення захисту прав дітей 

розглядати як сукупність суб’єктів, які покликані в процесі своєї діяльності 

тією чи іншої мірою взаємодіяти між собою та із зовнішнім середовищем з 

метою забезпечення захисту прав дітей у визначеному правому порядку. 

Зазначено, що суб’єкти загальної компетенції уповноважені на 

впорядкування суспільних відносин різного типу, зокрема й тих, учасниками 

яких є діти. 

Встановлено, що суб’єкти спеціальної компетенції наділені виключними 

повноваженнями, які спрямовані на захист прав дітей і визначаються у 

спеціальних законах, положеннях та інших актах законодавства, якими 

врегульовані їх правовий статус. Відмічено, що існуюча система державних 

органів у вигляді міністерств та їх територіальних органів,  до повноважень 

яких віднесено інші, окрім захисту та охорони прав дітей питання, не здатна в 

повній мірі забезпечити захист прав дітей та  належний контроль за станом їх 

дотримання. 

Визначено, що систему принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей становлять такі засади: 1) принцип рівності та 

виключення випадків дискримінації; 2) принцип забезпечення спеціального 

захисту та сприятливих умов для розвитку; 3) принцип найкращого 

забезпечення інтересів дитини; 4) принцип гарантування права на ім’я та 

громадянство; 5) принцип користування благами соціального забезпечення; 

6) принцип забезпечення належних спеціальних умов; 7) принцип виховання 

любові та піклуванні; 8) принцип першочерговості; 9) принцип захищеності 

дитини від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації тощо. 

Охарактеризовано зміст окремих принципів реалізації адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей. 

Обґрунтовано, що адміністративні процедури у сфері захисту прав дітей є 

різновидом спеціальних адміністративних процедур, та переважно 

неюрисдикційними адміністративними процедурами.  

Ключові слова: адміністративні процедури, адміністративно-правовий 

механізм, відповідальність, дитина, захист, інституційна система, 

неповнолітній, принципи. 

 

Волкова И.И. Административно-правовой механизм защиты прав 

детей. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-

правового механизма защиты прав детей. Раскрыто положение и направления 

развития научной мысли относительно административно-правового механизма 

защиты прав детей. Обозначены подходы к определению сущности 

административно-правового механизма защиты прав детей. 
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Охарактеризована правовая основа механизма защиты прав детей. 

Предложено к правовой основе механизма защиты прав детей отнести 

международно-правовые акты, согласие на обязательность которых 

предоставила Верховная Рада Украины, Конституцию Украины, законы 

Украины, подзаконные нормативно-правовые акты. 

Определено понятие «административно-правовой механизм защиты прав 

детей» как совокупность определенных административно-правовой нормой 

способов воздействия уполномоченных субъектов на общественные 

отношения, складывающиеся при защите прав детей, с целью создания 

надлежащих условий для гарантирования и охраны их прав в рамках 

осуществления публичного администрирования. 

Установлено, что административно правовой механизм защиты прав детей 

состоит из отдельных элементов: а) правовых норм, определяющих условия и 

порядок применения инструментов публичного администрирования для защиты 

прав детей; б) институциональной системы защиты прав детей, которая 

сформирована из уполномоченных субъектов, наделенных полномочиями по 

созданию надежных условий для гарантирования и охраны прав детей; 

в) административных процедур, в рамках которых реализуется защита прав 

детей. 

Обращено внимание на то, что характерными признаками 

административно-правового механизма защиты прав детей являются: 

1) урегулирование международными и национальными правовыми нормами, 

определяющими условия и порядок применения инструментов публичного 

администрирования для защиты прав детей; 2) признание защиты прав детей 

особенно важной сферой общественных отношений, требующей учета 

международных стандартов и принципов при осуществлении административно-

правового регулирования; 3) использование в сфере защиты прав детей 

преимущественно таких инструментов публичного администрирования, как 

принятие нормативных и индивидуальных административных актов; 

4)  институционная система обеспечения защиты прав детей сформирована из 

национальных субъектов общей и специальной компетенции; деятельность 

международных субъектов (международных органов, учреждений и других 

институций), прямо или косвенно занимающихся вопросами защиты прав 

детей, учитывается национальными субъектами институционной системы 

обеспечения защиты прав детей.  

Предложено рассматривать институциональную систему обеспечения 

защиты прав детей как совокупность субъектов, призванных в процессе своей 

деятельности в той или иной степени взаимодействовать между собой и с 

внешней средой с целью обеспечения защиты прав детей в определенном 

правом порядке. 

Отмечено, что субъекты общей компетенции уполномочены на 

упорядочение общественных отношений разного типа, в том числе тех, 

участниками которых являются дети. 

Установлено, что субъекты специальной компетенции наделены 

исключительными полномочиями, направленными на защиту прав детей и 
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определяются в специальных законах, положениях и других актах 

законодательства, регулирующих их правовой статус. Отмечено, что 

существующая система государственных органов в виде министерств и их 

территориальных органов, к полномочиям которых отнесены другие, кроме 

защиты и охраны прав детей, не способна в полной мере обеспечить защиту 

прав детей, надлежащий контроль за их соблюдением.  

Определено, что систему принципов реализации административно-

правового механизма защиты прав детей образовывают такие элементы: 

1) принцип равенства и исключения случаев дискриминации; 2) принцип 

обеспечения специальной защиты и благоприятных условий для развития; 

3) принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка; 4) принцип 

гарантирования права на имя и гражданство; 5) принцип пользования благами 

социального обеспечения; 6) принцип обеспечения надлежащих специальных 

условий; 7) принцип воспитания в любви и попечительстве; 8) принцип 

первоочередности; 9) принцип защищенности ребенка от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Охарактеризовано 

содержание отдельных принципов реализации административно-правового 

механизма защиты прав детей. 

Обосновано, что административные процедуры в сфере защиты прав детей 

являются разновидностью специальных административных процедур и 

преимущественно неюрисдикционными административными процедурами.  

Ключевые слова: административно-правовой механизм, 

административные процедуры, защита, институциональная система, 

несовершеннолетний, ответственность, принципы, ребенок. 

 

Volkova I.I. Administrative and legal mechanism for ensuring the protection 

of children’s rights. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative law 

and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to a comprehensive study of the administrative and 

legal mechanism for ensuring the protection of children’s rights. The state and 

development of scientific thinking on the administrative and legal mechanism for 

ensuring the protection of children’s rights has revealed. Definition approaches as to 

the essence of the administrative and legal mechanism for ensuring 

the protection of children’s rights are outlined. 

The legal basis of mechanism for ensuring the protection of children’s rights, 

including international legal acts, the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine 

and by-laws is characterized.  

The term of “mechanism for ensuring the protection of children’s rights” is 

defined as a set of ways of  influence of  empowered authorities  on public relations, 

arised in the framework of protection of children's rights in order to provide 

favourable conditions for protection and guaranteeing of their rights within the public 

administration. 
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It is established that the administrative and legal mechanism for ensuring the 

protection of children’s rights includes the following legal, institutional and 

administrative procedure elements: a) legal norms providing for conditions and 

procedure for the use of public administration tools in order to protect  children’s 

rights; b) the institutional system ensuring the protection of children’s  rights which is 

formed of empowered authorities  entrusted with powers to create favourable 

conditions for guaranteeing and protecting children’s rights; c) administrative 

procedures within which the protection of children’s rights is carried out.  

It is stressed that the administrative and legal mechanism for the protection of 

children’s rights has the following features: 1) legal norms providing for conditions 

and procedure for the use of public administration tools in order to protect  children’s 

rights include legal acts of Ukraine as well as international treaties that are in force, 

agreed to be binding by the Verkhovna Rada of Ukraine; 2) protection of children’s 

rights, being a particularly important area of public relations, requires its adherence  

to international standards and principles in the framework administrative and legal 

regulation; 3) in the sphere of protection of children’s rights such tools of public 

administration as the adoption of normative and individual administrative acts are 

mainly used; 4) the institutional system ensuring the protection of children’s  rights is 

formed of empowered authorities of general and special competence; the activities of 

international actors (international bodies, institutions and other institutions) directly 

or indirectly protecting children’s rights should be taken into account by national 

actors 

It is proposed to consider the institutional system ensuring the protection of 

children’s rights as a set of empowered authorities aimed at interacting with each 

other and with the public sphere to ensure the protection of children’s rights in a 

manner established by law. It is noted that the authorities of general competence are 

entrusted to regulate public relations, including those in which children are 

participants. 

 It is established that authorities of special competence are entrusted with 

exclusive competence aimed at the protection of children’s rights and are guided by 

law and by-laws. It is also noted that the current system of state bodies including 

ministries and their territorial bodies, responsible for issues other than protection of 

children's rights, is not able to fully ensure the protection of children's rights and to 

fully control. 

It is determined that the system of principles of realization  of the administrative 

and legal mechanism for ensuring the protection of children’s  rights should include 

the following: 1) the right to equality and non-discrimination; 2) the right to special 

protection and favourable conditions for development; 3) the  best interests of the 

child; 4) the right to a name and to acquire a nationality; 5) the right to social 

security; 6) right to special conditions; 7)  right to be loved and to growth in care; 

8) the right of priority; 9) the right to be protected  against all forms of abuse, neglect, 

violence and exploitation. 

The essence of particular principles of the realization of the administrative and 

legal mechanism for ensuring the protection of children’s rights is outlined. 
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It is established that administrative procedures in the sphere of protection of 

children’s right are a kind of special administrative procedures and mainly are of non-

jurisdictional administrative procedures. 

Key words: administrative and legal mechanism, administrative procedures, 

child, institutional system, minor, principles, protection, responsibility. 
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