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АНОТАЦІЯ 

 

 

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

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. 

Запропоновано до правової основи механізму захисту прав дітей віднести 

міжнародно-правові акти, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, Конституцію України, закони України, підзаконні 

нормативно-правові акти. 

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 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. 
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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 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. 

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 їхньої нормальної 

життєдіяльності та зумовлюють необхідність додаткової соціальної допомоги 

та захисту. 

Доведено, 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 і т.д.). 

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. 

Встановлено, що адміністративно-правовий механізм захисту прав 

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

умови та порядок застосування інструментів публічного адміністрування для 
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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 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 

захисту 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 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. 

Зазначено, що до суб’єктів загальної компетенції, які забезпечують 

захист прав дітей відносяться: Президент України, Верховна Рада України, 

Уповноважений 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. 
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Обґрунтовано віднесення до суб’єктів спеціальної компетенції, які 

забезпечують захист прав дітей: Уповноваженого Президента України з прав 

дитини; Міністерство соціальної політики України, Національну соціальну 

сервісну службу 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. 

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 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. 

Звернуто увагу, 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 на національному, так й на міжнародному рівнях. Відзначено, що на 

національному рівні інші суб’єкти, діяльність яких пов’язана із захистом 
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прав дітей, представлені насамперед судовими органами, які розглядають 

справи, що стосуються правового становища дітей, та органами прокуратури.  

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. 

Обґрунтовано, що адміністративні процедури у сфері захисту прав 

дітей є різновидом спеціальних адміністративних процедур. Доведено, що 

адміністративні процедури у сфері захисту прав дітей є переважно 

неюрисдикційними адміністративними процедурами. 

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). 
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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. 

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 

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 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. 

Ключові слова: адміністративні процедури, адміністративно-

правовий механізм, відповідальність, дитина, захист, інституційна 

система, неповнолітній, принципи. 
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ANNOTATION 

 

 

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

of children’s rights. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

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

law and process; financial law; information technology 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 

directions of development of academic thought concerning the administrative and 

legal mechanism for ensuring the protection of children's rights are revealed. 

Approaches to the definition of the essence of the administrative and legal 

mechanism for the protection of children’s rights are outlined. 

The legal basis of the mechanism for ensuring 

the protection of children's rights is characterized. It is suggested to include 

international legal acts, agreed to be binding by the Verkhovna Rada of Ukraine, 

the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine, and by-laws to the legal basis of 

the mechanism  for ensuring the protection of children's  rights. 

The existence of a separate interdisciplinary legal institution in legal 

doctrine – mechanism  for ensuring the protection of children's  rights, which is a 

system of comparatively separated from other and related legal norms governing 

the implementation of protection of children's rights and legal status of authorities 

entrusted to be a party with regard to the field of protection of children's rights is 

substantiated. 

The concept of “administrative and legal mechanism  for ensuring 

the protection of children's  rights” is defined as a set of methods of the influence 

of authorized body on social relations that are developing in the field of the 

protection of children’s rights determined by the administrative and legal norm in 
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order to provide favorable  conditions for guaranteeing and protecting their rights 

within the framework of public administration. 

It is established that the administrative and legal mechanism  for ensuring 

the protection of children's  rights consists of separate elements: a) legal norms that 

determine the conditions and procedure for the use of public administration tools to 

protect children’s rights; b) the institutional system for ensuring  the protection of 

children’s rights, which is constituted of the authorized bodies empowered to 

provide  favourable conditions for guaranteeing and protecting children’s rights; 

c) administrative procedures within which the protection of children’s rights is 

carried out. 

As the conceptual apparatus in the analyzed field has been improved, in 

particular, for the purposes of social protection, it is proposed to consider the 

definition of "child" as a person under 35 years of age suffering from chronic 

illness or infirmity caused by congenital or acquired mental or physical disabilities 

making him unfit to engage in any occupational activity. 

It is proved that the general legal status is specified through special statuses 

elaborated on the level of separate social relationships within a certain branch 

affiliation. It is substantiated that the acquisition of a specific special status 

becomes possible, first of all, if a person has the general status of a child and 

relevant circumstances (for example, health, place of residence or birth, presence 

or absence of parents, difficult life circumstances, etc.). 

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

of children's rights as a set of bodies that are called to interact with each other and 

with the external environment to ensure the protection of children's rights in a 

certain legal order.  

It is established that the distinctive features of the administrative and legal 

mechanism  for ensuring the protection of children's  rights are as follows: 1) legal 

norms, that determine the application of public administration tools for the 

protection of children's rights include the norms of national legislation and the 

norms of international legal acts agreed to be binding by the Verkhovna Rada of 
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Ukraine; 2) recognition of the protection of children’s rights as a particularly 

important area of public relations, which requires taking into account international 

standards and principles in the implementation of administrative and legal 

regulation; 3) in the field of protection of children's rights such tools of public 

administration as adoption of normative and individual administrative acts are 

mainly used; 4) the institutional system for ensuring the protection of children's 

rights is formed of national bodies of general and special competence; the activities 

of international actors (international bodies and institutions) that directly or 

indirectly deal with the protection of children's rights are taken into account by 

national actors in the institutional system of protection of children's rights. 

Emphasis is placed on public administration bodies, which are bodies of 

general competence in the field of protection of children's rights. It is noted that the 

institutional system for ensuring the protection of children's rights includes 

activities of: 1) bodies of general competence that ensure the protection of 

children's rights, i.e. those in which the protection of children's rights is not the 

main and exclusive activity, but they are empowered to some extent in this field; 

2) bodies of special competence that ensure the protection of children's rights, i.e. 

directly authorized to ensure the protection of children's rights and this type of 

activity is central for them;  

3) other bodies whose activities are related to ensuring the protection of 

children's rights. 

It is noted that the bodies of general competence in the field of protecting the 

rights of children include: the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of 

Ukraine, the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, the Cabinet 

of Ministers of Ukraine, central executive bodies, and local governments, etc. The 

procedure for exercising the powers of the bodies of general competence, which 

ensures the protection of children's rights, is analyzed.  

It is substantiated that the following authorities  fall within special 

competence ensuring the protection of children's rights: Presidential Commissioner 

for Children's Rights, the Ministry of Social Policy of Ukraine; the Ministry of 
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Education and Science of Ukraine and their territorial subdivisions; authorized 

bodies of the National Police of Ukraine, rehabilitation centers (for example, social 

rehabilitation institutions, social rehabilitation vocational schools, medical and 

social rehabilitation centers, special detention facilities  of the  State Criminal-

Executive Service of  Ukraine, centers for socio-psychological 

rehabilitation of children,  social  rehabilitation centers) , guardianship and custody 

bodies.  

It is determined that the system of realization principles  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) ensuring 

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  be raised in care; 8) the right of priority; 9) the right to be protected  against all 

forms of abuse, neglect, violence and exploitation. 

To the aim of the research, it is proposed to consider the definition of "other 

bodies whose activities are related to ensuring the protection of children's rights" 

as  a set of bodies entrusted with the competence in the field of protection of 

children’s rights and which are exercising preventive and protection function at the 

national and international levels. It is also noted that at the national level " other 

bodies whose activities are related to ensuring the protection of children's rights " 

primarily consists of judicial authority dealing with cases related to the status of a 

child and of prosecuting authorities.   

It is established that civil society institute plays a crucial role in the 

mechanism for ensuring the protection of children's rights due to awareness-raising 

work, providing methodological, organizational and financial assistance, public 

control, examining draft laws, participating at elaboration of programs and 

concepts, cooperation with state authorities in the field of protection of children's 

rights, etc.  
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It is substantiated that administrative procedures in the field of protection of 

children's rights are a kind of special administrative procedures. It is proved that 

administrative procedures in the field of protection of children's rights are mainly 

non-jurisdictional administrative procedures – they are carried in the absence of a 

dispute between a public administration bodies and a person. 

It is proposed to refer to administrative procedures aimed at  the protection 

of children's rights the following procedures: child adoption, providing social 

assistance to families with children; registration of persons wishing to adopt 

children; temporary placement of orphans and children deprived of parental care; 

obtaining the status of a mentor over a child living in an institution for orphans and 

children deprived of parental care. 

It would also be feasible to classify administrative procedures aimed at  the 

protection of children's rights as follows: those, which are initiated by application 

(for example, the formation of an electronic registration card for registration of a 

person as a candidate for adoption, potential guardians, trustees, foster parents, 

allocation of social assistance) and those, which are interfering one (for example, 

termination of accrual and /or allocation of state social assistance, deprivation of 

parental rights, bringing minors to administrative responsibility). 

It is pointed out that the constitutional provisions providing  for general 

principles of administrative responsibility for minors should be divided into four 

groups: 1) definition of the principles of administrative liability and of 

administrative liability itself by the laws of Ukraine; 2) the irreversibility of the 

laws providing for administrative liability in time; 3) one-time bringing a person to 

administrative liability for committing the same offense; 4) the individual nature of 

administrative liability. 

It is established that the juvenile administrative liability has the following 

features: 1) only the person who has reached the appropriate age at the time of the 

administrative offense can hold  administrative  responsibility; 2) parents or 

persons replacing them are brought to justice for the commission of an 

administrative offense by minors or minors aged 14–16; 3) the possibility to bring 
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minors to justice on general grounds or by application of measures of influence 

(except for Article 185 of the Code of Administrative Offenses); 4) as a rule, 

measures of influence to be used against minors  instead of administrative 

penalties, which is saying about speaks primarily about the re-education measures 

applied; 5) inadmissibility of application of administrative arrest to minors; 6) the 

committing an administrative defense  by a minor is a mitigating circumstance  

attributed to circumstances; 7) exclusively judicial procedure for bringing a minor 

to administrative liability; 8) the interests of the person brought to administrative 

liability and the victim, who are minors, have the right to be represented by their 

legal representatives (parents, adoptive parents, guardians, trustees), etc. 

Key words: administrative procedures, administrative and legal 

mechanism, liability, child, protection, institutional system, minor, principles. 
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ВСТУП 

 

 

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 
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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, 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. 
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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; 
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 охарактеризувати суб’єктів спеціальної компетенції, які 

забезпечують захист прав дітей; 

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

прав дітей; 

 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 
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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 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 
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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 
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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; 

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; 
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 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 



25 

визнані як фахові з юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому 

виданні, а також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ 

 

 

1.1. Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового механізму захисту прав дітей  

 

Дослідження стану наукової думки щодо адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей спрямовано на аналіз наукових праць, які 

автори в різний період часу присвячували цій темі або окремим її аспектам, 

висвітлення проблемних питань та пошук шляхів їх вирішення. 

Значну частина досліджень в сфері захисту прав дітей здійснювали 

вчені - цивілісти. Наприклад, у дисертаційному дослідженні Л.В.Красицької 

на тему «Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав 

батьків і дітей» (2015 р.) авторка зазначає, що складовою механізму 

правового регулювання сімейних відносин є механізм здійснення особистих 

та майнових прав батьків і дітей, що  включає в себе сукупність таких 

елементів, як юридичні факти, суб’єктивні права матері, батька і дитини, 

форми, способи, суб’єкти, принципи, межі здійснення прав батьків і дітей, 

взаємодія яких дозволяє задовольнити приватні інтереси матері, батька і 

дитини та публічні інтереси суспільства. При цьому, наголошено, що дія 

механізму здійснення особистих та майнових прав батьків і дітей 

відбувається за такими стадіями: 1) виникнення прав матері, батька і дитини 

(обов’язкова стадія), 2) реалізація прав матері, батька і дитини (обов’язкова 

стадія), 3) захист прав матері, батька і дитини (факультативна стадія) [82, c. 

11]. 

В свою чергу, предметом наукового дослідження Г.О. Резніка стала 

тема «Право на захист особистих немайнових прав дитини», при висвітленні 

якої автором розкрито поняття «право на захист особистих немайнових прав 
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дитини» та сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення законодавства в частині захисту особистих немайнових прав 

дитини. Зокрема, науковцем справедливо відзначено, що охорона і захист 

цивільних прав взагалі та особистих немайнових прав дітей зокрема є 

частиною функцій не лише держави, а й діяльності усього громадянського 

суспільства. Одночасно право дітей на захист розглядається як елемент, що 

входить до змісту будь-якого суб’єктивного цивільного права, яким може 

бути наділена дитина. На думку науковця, під правом дитини на захист 

особистих немайнових прав слід розуміти забезпечену законом можливість 

дитини та її законних представників діяти певним чином або звернутися до 

суду чи до інших компетентних органів з вимогою вжити передбачені 

законом заходи впливу задля усунення порушень чи відновлення особистого 

немайнового права дитини. Загалом автором відмічено, що українське 

законодавство в частині захисту особистих немайнових прав в цілому 

відповідає міжнародним стандартам. Водночас, не можна не визнавати 

необхідність уточнення і доповнення відповідних норм цивільного 

законодавства, що забезпечить більш ефективну реалізацію і захист прав 

дітей на особисті немайнові блага.  

З огляду на це запропоновано доповнити Сімейний кодекс України 

(далі  СК України) положеннями про право дитини на захист, передбачивши, 

право дітей на захист своїх прав і законних інтересів. Такий захист може 

здійснюватися дитиною самостійно, її батьками (особами, які їх замінюють), 

а у випадках, передбачених СК України, органом опіки та піклування, 

прокурором і судом. Дитина, незалежно від віку, має право самостійно 

звертатися за захистом своїх прав до органів опіки і піклування, а з 

досягненням 14 років – до суду. Дитина, яка відповідно до закону набула 

повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років, має право 

самостійно захищати свої права та обов’язки. Дитина має право на захист від 

зловживань батьківськими правами [206. с.109]. 
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Схожі теми досліджувались при написанні дисертаційних робіт 

Т.М. Підлубною («Право на захист цивільних прав та інтересів», 2009 р.) 

[121] та Ж. Л. Чорною («Цивільно-правовий захист майнових прав та 

інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб», 2005 р.) [227]. 

Окрему групу наукових праць вчених складають дослідження, 

присвячені питанням суб’єктів, до компетенції яких віднесено захист прав 

дітей. Наприклад, у статті Л. А. Мельник на тему «Суб’єкти державної 

політики у сфері захисту прав дітей» акцентовано увагу на тому, що в 

Україні система органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для 

дітей має достатньо розгалужену структуру, кожен ланцюг якої здійснює 

конкретну компетенцію для забезпечення прав дітей. Зазначено, що органи 

місцевого самоврядування максимально наближені до проблем дитинства та 

володіють цією інформацією більше, ніж інші органи влади. Надано 

пропозиції посилити вплив громадськості на реалізацію державної політики 

щодо захисту прав дітей, що в свою чергу, сприятиме створенню системи 

громадянської освіти (зокрема, запровадження у навчальних закладах 

спеціалізованих дисциплін, спрямованих на формування громадянськості; 

проведення для учнів середніх шкіл позакласних заходів із громадянської 

освіти; періодичне опублікування у засобах масової інформації матеріалів, 

спрямованих на підвищення загальної поінформованості про демократичне 

громадянство, а також про права дітей, контроль за їх дотриманням) [95]. 

Важливій темі «Суб’єкти захисту житлових та майнових прав дітей в 

Україні» присвячено дослідження Д.В. Виноградова, в якому зазначено, що 

питаннями захисту житлових та майнових прав дітей в Україні опікується 

цілий ряд суб’єктів публічної влади, судових та правоохоронних органів, 

інституцій громадянського суспільства. Водночас, автором наголошується, 

що у сучасних умовах, враховуючи поступове запровадження європейських 

стандартів, реформування органів публічної влади, децентралізацію влади та 

реформування місцевого самоврядування, українське законодавство потребує 

відповідних змін, оновлення та запровадження новітнього інституційного 
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механізму розподілу повноважень та взаємодії органів публічної влади між 

собою у питаннях захисту житлових та майнових прав дітей в Україні [16, 

c.154-155]. 

В свою чергу, В.А. Ватрас дослідив тему «Батьки та діти як суб’єкти 

сімейних правовідносин». Так, автор вказує на те, що походження дітей від 

батьків породжує виникнення батьківського правовідношення. Разом з цим, 

до основних критеріїв, які є необхідними для набуття жінкою і чоловіком 

статусу батьків, науковець відносить: фактичний (біологічний) — 

народження дитини жінкою і чоловіком; юридичний — засвідчення 

походження дитини в органах державної влади шляхом реєстрації 

народження дитини у органах реєстрації актів цивільного стану. Під 

категорію «батьки, як суб’єкти сімейних правовідносин» пропонується 

розуміти жінку і чоловіка, які народили дитину/дітей та наділені щодо 

неї/них законом особистими немайновими та майновими правами і 

обов’язками. Виокремлено особливості батьків, як суб’єктів сімейних 

правовідносин [ 13, c.146]. 

Заслуговує на увагу наукова праця Н.В. Коломієць на тему «Місцеві 

державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав 

дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної 

адміністрації)», в якій звернуто увагу на необхідність удосконалення 

законодавства та розширення кола суб’єктів в регіонах, на які безпосередньо 

покладатимуться повноваження у сфері забезпечення та реалізації прав дітей. 

Місцевими державними адміністраціями мають бути активізовані заходи 

щодо підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей. У рамках 

удосконалення професійної майстерності необхідними є організація навчання 

та підвищення рівня кваліфікації державних службовців з питань реалізації 

заходів щодо дотримання прав дітей відповідно до міжнародних стандартів. 

На думку вченого, варто також здійснювати постійні моніторинги та 

узагальнення отриманих результатів з метою покращення ситуації на 
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конкретній адміністративно-територіальній одиниці щодо реалізації та 

дотримання прав дітей [61, c.69]. 

Цікавим вбачається дисертаційне дослідження М.В. Бакаїм, присвячене 

темі «Адміністративно-правова характеристика діяльності суб’єктів 

запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» (2021 

р.). Авторкою цілком обґрунтовано, що збільшення кількості правопорушень 

у сімейно-побутовій сфері шляхом вчинення насильства в сучасних 

українських сім’ях пов’язано із погіршенням матеріального становища 

населення; руйнуванням моральних регуляторів, які визначають культуру 

спілкування подружжя, батьків і дітей,; збереженням стереотипів традиційної 

організації сімейного життя у значної частини населення. Окрім цього, у 

дослідженні особливу увагу звернуто на прояви насильства, що 

культивуються в соціальних мережах та негативно впливають на свідомість 

неповнолітніх. З огляду на зазначене, підкреслено, що захист дітей від 

інформації, пропаганди та агітації, яка завдає шкоди здоров’ю, моральному 

та духовному розвитку, має відбуватись шляхом вжиття заходів, зокрема, із 

захисту від проявів національної, соціальної нетерпимості, від впливу 

реклами алкогольної продукції та тютюнових виробів, від пропаганди 

соціальної, расової, національної та релігійної нетерпимості, від поширення 

друкованої продукції, аудіо - та відеопродукції, що пропагує насильство та 

жорстокість, а також порнографію, наркоманію, токсикоманію, тощо. 

Авторкою досліджується міжнародний досвід в сфері запобігання 

домашньому насильству. Зокрема, вказано, що згідно оновленого підходу у 

політиці США щодо реагування на насильство в сім’ї, є застосування 

контролю, який виражається в формі практики обов’язкового реагування 

(зокрема, арешт; принцип обов’язкового судового провадження та 

інформування), який передбачає, що медичний персонал зобов’язаний 

повідомляти про будь-які факти насильства в правоохоронні органи [9 с. 

174]. 
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Заслуговує на увагу наукова праця А.А. Навроцкого на тему 

«Уповноважений по правам як інституція забезпечення прав дитини: 

зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні», в якій автор 

висвітлив особливості ґенези, сучасного стану нормативно-правової 

регламентації функціонування інституту уповноважених з прав дитини в 

деяких розвинутих державах сучасного світу (зокрема, в Норвегії, Швеції, 

Данії, Новій Зеландії, Австрії, Ісландії, Люксембурзі, Ізраїлі, Австраліі, 

Канаді та ін.), виокремивши особливості зарубіжних організаційно-

функціональних моделей діяльності уповноважених з прав дитини [99. c.80].  

У підручнику «Контрольні повноваження Комітетів Верховної Ради 

України» за авторством Лінецького Л. та Кушніренка В. висвітлено правовий 

статус Комітетів Верховної Ради України, в тому числі: Комітету з питань 

науки і освіти, Комітету з питань охорони здоров’я, Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Комітету з 

питань правової політики і правосуддя, Комітету з питань сім’ї, молодіжної 

політики та спорту, Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення та ін. [90].  

Заслуговує на увагу розроблений колективом авторів  (А.І. Гусєв, Ю.Б. 

Костова, Н.М. Крестовська, Т.Є. Семікоп, В.І. Шмеріга, І.Г. Терещенко) за 

редакцією Н.М. Крестовської навчальний посібник на тему «Ювенальна 

юстиція» [232]. 

Окрему групу наукових праць присвячено висвітленню теоретико-

правових засад функціонування механізму захисту прав, свобод та інтересів 

людини та громадянина. Зокрема, в дисертаційній роботі І.О. Ієрусалімової 

«Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина» (2006 р.), [49] науковій роботі О.М. Муза на тему 

«Адміністративно-правовий механізм захисту прав, свобод, та інтересів 

фізичних і юридичних осіб в Україні» розглянуті теоретичні питання 

сутності адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних і юридичних осіб в Україні. Визначено нормативний, 
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інституційний, адміністративно-процедурний (управлінський) та 

адміністративно-правозастосовчий рівні захисту прав, свобод та інтересів 

приватних осіб у сфері адміністративних правовідносин [98]. 

Привертає особливу увагу стаття Н.В. Коломоєць, яка присвячена 

дослідженню теми «Механізм адміністративно-правового захисту прав 

дитини в Україні». Авторкою наголошується, що захист прав дитини є 

питанням, яке потребує свого нагального вирішення. Зумовлено це тим, що 

на фоні загальнополітичних, загальносоціальних, загальнокультурних 

проблем дитина залишається поза увагою держави, незважаючи на начебто 

велику кількість нормативно-правових актів міжнародного та національного 

характеру. На думку Н.В. Коломоєць, це пояснюється відсутністю 

узгодженості між матеріальним і процесуальним правом. Тобто норма є, а 

механізму реалізації немає. Отже, складається ситуація, за якої неможливо 

виконати ту чи іншу норму законодавства в сфері захисту прав дітей [63, 

с.45]. 

Важливим для досягнення цілей, поставлених при написанні 

дисертації, є дослідження правового статусу дитини.  З цією метою, доцільно 

звернути увагу на дослідження Н. Якимчук на тему «Поняття, правовий 

статус, правове положення, правовий модус та правовий режим: теоретико-

правовий аналіз» [233], а також А.В. Панчишина на тему «Поняття, ознаки та 

структура категорії «правовий статус», які здійснили аналіз ознак та 

структури категорії «правовий статус» [114].  

Тема «Сімейно-правовий статус дитини» стала предметом дослідження 

Н. Найман, яка вказує, що правовий статус дитини є складною категорією та 

визначається через загальний, спеціальний та індивідуальний правові статуси 

дитини. Так, загальний правовий статус притаманний кожній дитині як 

людині або громадянину. Спеціальний правовий статус дитини 

характеризується особливостями, притаманними саме конкретній категорії 

осіб – дітей (спеціальний статус може певною мірою звужувати або 

розширювати загальний статус). Індивідуальний правовий статус дитини 
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притаманний конкретному суб’єкту правовідносин та дає змогу 

індивідуалізувати його серед інших суб’єктів. Авторка приходить до 

обґрунтованих висновків про те, що останніми роками правовому статусу 

дитини, зокрема, її правам, на законодавчому рівні приділяється велика 

увага. Про це може свідчити навіть факт імплементації низки міжнародно-

правових актів у національне законодавство України. На її думку без 

дослідження сімейно-правового статусу дитини неможливо дослідити 

правовий статус людини взагалі, оскільки людина починається з дитини, а 

дитина починається із сім’ї [103]. 

Цікавою видається наукова робота С.А. Саблук на тему 

«Правосуб’єктність як елемент правового статусу дитини», в якій авторка 

зазначає, що в Великій Британії і США дієздатність і правоздатність 

визначаються одним терміном — «правова здатність» («legal capacity»). У 

літературі та судовій практиці зустрічаються також терміни «пасивна 

правова здатність» («passive capacity»), що за змістом, який вкладають у 

нього англійські юристи відповідає поняттю «правоздатність», і «активна 

правова здатність» («active capacity»), «здатність до здійснення правового 

акту» (capacity for performance of legal act), що означає дієздатність. У той же 

час у  Франції, як і у Великій Британії, чіткого термінологічного 

розмежування між дієздатністю і правоздатністю не проводять, 

застосовується термін “capacity”, під яким розуміють дієздатність і 

правоздатність [28]. 

Авторкою визначено загальні ознаки правоздатності дитини, що 

притаманні кожній галузі права, до яких запропоновано 

віднести: 1) абстрактний характер наявних у дитини можливостей бути 

носієм прав і обов’язків; 2) наявність наступних властивостей: постійність 

повторення юридично значимих дій, які не потребують кожного разу 

правової регламентації для їх здійснення; невизначеність правового змісту 

цих юридичних дій у рамках наявних можливостей; відносна невизначеність 

конкретних об’єктів, щодо яких здійснюються юридично значимі дії; 
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3) виникнення з моменту народження фізичної особи (а щодо відносин 

спадкування враховуються права ще ненародженої дитини) і припиняється з 

її смертю (що стосується спадку, то воля спадкодавця враховується та 

захищається і після його смерті) [210, c.103].  

В свою чергу К.Є. Демиденко дослідив тему «Правосуб’єктність 

дитини як учасника сімейних правовідносин», запропонувавши визначати 

сімейну правоздатність як здатність особи мати права та обов’язки, яка 

виникає у момент її народження, а проявляється з досягненням окресленого 

сімейним законодавством в кожному конкретному випадку віку при 

реалізації особою своїх сімейних прав та обов’язків як самостійного члена 

сім’ї. Автором звертається увага на те, що об’єм  прав однієї дитини може й 

не дорівнюватись об’єму прав як будь-якої іншої дитини, так й дорослої 

людини, проте об’єм можливостей мати такі права повинен бути рівним 

незалежно від об’єму прав та обов’язків іншої особи. Як повноправний 

суб’єкт, зокрема сімейних відносин, дитина реалізує свої суб’єктивні сімейні 

права через законних представників. Дана форма реалізації суб’єктивних 

сімейних прав дитини може відбуватись або тільки законними 

представниками (визначення місця проживання дитини до досягнення нею 10 

років: ч. 1 ст. 160 СК; визначення імені (прізвище, ім’я, по батькові) дитини: 

ст.ст. 145–47 СК тощо), або за спільною участю як дитини (до досягнення 14 

років), так і законних представників. З іншої сторони, дитина може й 

самостійно приймати участь (після досягнення 14 років) в реалізації своїх 

сімейних прав при згоді чи відмові в згоді законних представників [33]. 

 Схожу тему для дослідження обрано Н.М. Конончуком, який дослідив 

тему «Поняття сімейно-правового статусу дитини: проблеми визначення 

категорії». Автор звертає увагу, що загально-правовий статус дитини є 

недостатньо розробленим, оскільки у загальній теорії права дитини не 

виокремлюються в самостійну групу прав. Теоретично складно визначити і 

юридичну природу категорії «правовий статус дитини». Адже виникають 

питання, чи є він комплексним, тобто включає норми різних галузей права, 
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чи, спираючись на загальнотеоретичну модель, його слід розглядати як 

загальноправовий і галузевий правовий статус дитини, а галузевий – 

загальний чи індивідуальний. Водночас Н.М. Конончук пропонує сімейно-

правовий статус дитини розглядати як складну категорію, яка охоплює 

сукупність прав, інтересів та обов’язків дитини, передбачених у нормах 

сімейного законодавства і не співпадає зі змістом сімейної правосуб’єктності 

дитини [76, c.235]. 

В свою чергу, В.В. Нагорна дослідила таку важливу тему, як 

«Правосуб’єктність дітей з особливими потребами за законодавством 

України», зазначивши, що правосуб’єктність дітей з особливими потребами  

є основним елементом спеціального статусу. Авторка обґрунтувала, що 

дитина з особливими потребами є самостійним суб’єктом права [102]/ 

Ряд робіт науковців присвячено дослідженню окремих прав дитини. 

Наприклад, дисертація О.С. Реус на тему «Правове регулювання трудової 

діяльності неповнолітніх в Україні» (2003 р.), в якій авторка досліджує 

правове регулювання трудових прав дітей. Виявлено специфічні риси 

правового регулювання трудових правовідносин за участю неповнолітніх, 

досліджено динаміку та фактори, які впливають  на їх розвиток, стан 

зайнятості неповнолітніх, визначено необхідні заходи по вдосконаленню 

організаційно-правових форм реалізації прав неповнолітніх у галузі 

зайнятості. Окрім цього, О.С. Реус висвітлено міжнародно-правові акти, які 

потребують ратифікації задля приведення законодавства України у 

відповідність із загальноприйнятими міжнародними нормами правового 

регулювання праці та зайнятості неповнолітніх [207]. 

Актуальну тему «Право на життя та правосуб’єктність зачатої, але 

ненародженої дитини («Nasciturus»)» дослідив екс суддя Європейського суду 

з прав людини  Б.М. Зупанчич. Автором здійснено огляд правового та 

історичного розвитку питання про аборти, яке безпосередньо пов’язано із 

правами дитини на життя. Науковцем звернуто увагу, що на етапі розробки 

Загальної декларації прав людини було розглянуто пропозиції щодо 
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уточнення моменту, коли починається право на захист життя. Тим не менш, 

підсумковий текст залишив відкритим питання щодо застосування абортів та 

евтаназії. Зупанчич Б.М. детально проаналізовано судову практику ЄСПЛ у 

справах, де предметом захисту було право на життя (в тому числі дітей), 

детально визначено проблематику кожної справи [48, c.213]. 

Комплексне дослідження питання захисту прав дітей не вбачається 

можливим без урахування міжнародних стандартів, які є підґрунтям 

формування ефективної системи охорони дитинства. Так, Ю.О. Трестер 

присвятив своє наукове дослідження темі «Міжнародні механізми захисту 

прав дітей», в якому автором розкрито питання ефективності міжнародних 

механізмів захисту прав дітей, розглянуто випадки порушення прав дітей. 

Науковець дійшов висновків про недієздатність існуючих механізмів щодо 

захисту прав дітей [220]. В свою чергу, Л.А. Мельник проаналізовано стан 

імплементації європейських стандартів щодо захисту прав дитини в 

законодавстві. Відзначено, що основними напрямами адміністрування прав і 

свобод дитини у зарубіжних країнах є функціонування інституцій ювенальної 

юстиції; державне сприяння у забезпеченні соціального статусу дитини, яка є 

прийомним членом сім'ї; організаційно-управлінське забезпечення реалізації 

права на освіту дітям з обмеженими можливостями та особливими потребами 

розвитку; адміністрування прав дітей, які є вихованцями інтернатних 

закладів. Окрему увагу приділено дослідженню фостерингу як специфічному 

методу державного сприяння у забезпеченні соціального статусу дитини, яка 

є прийомним членом сім'ї (є поширеним у Великій Британії, Угорщині, 

Латвії, Польщі, Молдові та ін.), а також вивченню іноземного досвіду щодо 

розвитку та впровадження інклюзивної освіти (в Італії, Австрії, Бельгії, 

Нідерландах, Швеції). Розглянуто сучасний стан інклюзивної освіти в 

Україні та встановлено, що незважаючи на зростаючу увагу до інклюзивної 

освіти дітей з боку держави, створення організаційних умов для розвитку 

системи інклюзивної освіти здебільшого відбувається за рахунок приватних 

меценатів та благодійників [94, c.115]. 
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Нікітіна-Дудікова Г.Ю. розкрила зміст правового статусу дитини згідно 

із національним законодавством та міжнародною практикою. Авторкою 

запропоновано поняття «дитина» розглядати як основне під час тлумачення 

правового статусу особи, яка не досягла 18-річного віку та користується 

всіма правами та свободами людини, а також має визначені законодавством 

обов’язки [107]. 

Ряд наукових праць присвячено дослідженням класифікації принципів, 

питанням формування державної політики у сфері захисту прав дітей. До 

прикладу, можна навести працю А.М. Колодій на тему «Принципи права: 

генеза, поняття, класифікація та реалізація» [60]. 

 В свою чергу, А. Дакал дослідила основні напрямки державної 

політики у сфері захисту прав дітей, виокремивши принципи, завдання та 

засоби її реалізації. Авторка наголошує, що модель державної політики, яка 

сформувалась останнім часом, не відповідає масштабу викликів, що 

постають перед державою і суспільством. У зв’язку з чим, постає потреба у 

розробці ретельно вивірених та науково обґрунтованих нових підходів до 

формування та здійснення такої політики [31 , c.59].  

Окрема увага науковців присвячувалась дослідженню інституту 

відповідальності як самих дітей, так і порушень, вчинених відносно 

неповнолітніх. Наприклад у статті Т.А. Павленко  «Кримінальна 

відповідальність за вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини» 

досліджуються проблемні питання, що стосуються складу злочину, 

передбаченого ст. 117 КК України, аналізуються ознаки потерпілого, час 

вчинення злочину, особливий психічний стан матері, зумовлений пологами, 

та ін. [113]. У дисертації В.П. Мироненко  «Відповідальність батьків за 

неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством 

України» (2001 р.) розкрито проблемні питання відповідальності батьків за 

сімейним та цивільним законодавством, які не втратили актуальності й 

сьогодні. Головною метою відповідальності батьків за сімейним та 

цивільним законодавством визначено забезпечення належних виховних 
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функцій кожної окремо взятої родини, де виховуються неповнолітні, а у 

випадку порушення права на виховання - відновлення порушеного стану. До 

видів відповідальності батьків за неналежне виховання дітей за сімейним 

законодавством віднесено санкції у вигляді позбавлення батьківських прав та 

відібрання дитини без позбавлення батьківських прав; за цивільним 

законодавством - обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну їхніми 

неповнолітніми дітьми [96]. У статті І.В. Іщенко  «Адміністративна 

відповідальність як засіб ювенальної превенції» наголошено, що незважаючи 

на примусовий характер забезпечення виконання завдань ювенальної 

превенції, вони перш за все спрямовані на забезпечення інтересів дитини з 

метою її подальшої безпечної життєдіяльності [51]. В науковій праці  

Н. Крестовської на тему «Ювенальна відповідальність: до постановки 

проблеми» авторка, зважаючи на характерні риси існуючих в Україні та 

зарубіжних країнах заходів ювенальної відповідальності, приходить до 

висновку про можливість виділення таких її ознак та особливостей: 

1) ювенальна відповідальність є негативним наслідком правопорушення, що 

є спільною ознакою для всіх видів юридичної відповідальності і що вказує на 

юридичний, а не соціальний (моральний) її характер; 2) носить виключно 

виховний характер; 3) спрямована на ресоціалізацію правопорушника; 

4) соціально насичена, тобто являє собою, перш за все, заходи 

загальносоціального впливу на правопорушника; 5) застосовується і 

виконується не тільки державними органами, але й іншими соціальними 

суб'єктами, уповноваженими на те державою (недержавними органами та 

службами у справах неповнолітніх, медіаторами, адміністрацією навчальних 

закладів тощо). Наголошено, що запропоновані заходи вимагають корінних 

змін у ювенальному законодавстві України, а також інституційних змін в 

системи органів та служб у справах неповнолітніх (зокрема, створення 

системи ювенальної юстиції) [84, c.35].  

Таким чином, в результаті здійснення аналізу наукових джерел, стану 

та напрямків розвитку наукової думки щодо адміністративно-правового 



39 

механізму захисту дітей можна дійти висновку, що в більшості випадків в 

рамках 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 дитини), а також компетенції суб’єктів публічного 

адміністрування, яких наділено повноваженнями у сфері захисту прав 

дитини. 

В цій частині дисертаційного дослідження проаналізовано наукові 

джерела, в яких  науковці висвітлювали окремі аспекти адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей. 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 

адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства та 

правозастосування. 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.  

 

 

1.2. Правова основа механізму захисту прав дітей 

 

В Україні в останні роки динамічно розвивається інститут захисту прав 

дитини, вводяться нові посади, до повноважень яких віднесено охорону 
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інтересів дітей, реформується законодавство з урахуванням їх наближення до 

міжнародних стандартів. Правові норми, що визначають умови та порядок 

застосування інструментів публічного адміністрування для захисту прав 

дітей є одним із структурних елементів механізму захисту прав дітей, у 

зв’язку з чим вбачається за необхідне здійснити їх аналіз та систематизацію.  

В чинному законодавстві України та доктрині відсутнє визначення 

поняття «правова основа механізму захисту прав дітей». При цьому, 

загальноприйнятим є використання терміну «правова основа», що охоплює 

нормативно-правові акти, які врегульовують діяльність відповідного органу 

або сфери суспільних відносин.  

З огляду на зазначене пропонуємо під терміном «правова основа 

механізму захисту прав дітей», 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 [21, c.112]. 

До структурних елементів правової основи механізму захисту прав 

дітей віднесемо: 1)  міжнародно-правові акти; 2) Конституцію України; 

3) закони України; 4) підзаконні нормативно-правові акти. 

У розумінні Закону України «Про міжнародні договори» міжнародним 

договором України є укладений у письмовій формі з іноземною державою 

або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним 

правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох 

пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного 

найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо). В залежності 

від суб’єкта укладення міжнародні договори класифікуються на: 1) ті, що 

укладені Президентом України або за його дорученням від імені України 

(зокрема, що стосуються прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, в 

тому числі дитини; про участь України в міждержавних об'єднаннях 

(організаціях), системах колективної безпеки); 2) ті, що укладені Кабінетом 

Міністрів України або за його дорученням - від імені Уряду України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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(зокрема, з економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та 

інших питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України); 

3) міжвідомчі, тобто ті, що укладені міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади, державними органами від імені міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, державних органів (зокрема з 

питань, що належать до повноважень міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади та державних колегіальних органів) [162]. 

Україна є учасницею цілого ряду міжнародно-правових актів, які 

можливо систематизувати в залежності від спеціалізації предмету 

нормативного регулювання на:  

1) підгрупу міжнародно-правових актів, що регламентують цілісну 

систему захисту прав дітей, яка включає: 

 Конвенцію про права дитини [70], ратифіковану Постановою 

Верховної ради РСР «Про ратифікацію Конвенції про права дитини» [189]: 

 Європейську конвенцію про здійснення прав дітей [40],  

ратифіковану Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції 

про здійснення прав дітей» [182]; 

 Європейську конвенцію про громадянство [162], ратифіковану 

Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про 

громадянство» [181];  

2) підгрупу міжнародно-правових актів, що регламентують систему 

захисту соціальних, трудових та майнових прав дітей, яка включає: 

  Конвенцію про мінімальні норми соціального забезпечення [69], 

ратифіковану Законом України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 

організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102» 

[186];  

  Конвенцію про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 

найгірших форм дитячої праці № 182 [65], ратифіковану Законом України 

«Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 182 про 
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заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої 

праці» [185]; 

  Конвенцію про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, 

виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів 

захисту дітей [73], ратифіковану Законом України «Про приєднання України 

до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, 

виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів 

захисту дітей» [179]; 

  Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном [71], 

ратифіковану Законом України «Про приєднання України до Конвенції про 

стягнення аліментів за кордоном» [177]; 

  Конвенцію про визнання і виконання рішень стосовно 

зобов’язань про утримання [64], ратифіковану Законом України «Про 

приєднання України до Конвенції про визнання і виконання рішень стосовно 

зобов'язань про утримання» [176]; 

  Європейську конвенцію про правовий статус дітей, народжених 

поза шлюбом [41], ратифіковану Законом України «Про ратифікацію 

Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом 

[183]; 

  Європейську конвенцію про усиновлення (переглянуту) [42], 

ратифіковану Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції 

про усиновлення дітей (переглянутої)» [184]; 

  Конвенцію про міжнародне стягнення аліментів на дітей та 

інших форм сімейного утримання [68], ратифіковану Законом України «Про 

ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших 

видів сімейного утримання» [188];  

 3) підгрупу міжнародно-правових актів, яка регламентує систему 

захисту дитини від викрадення та різних видів експлуатації, яка включає: 
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  Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства [74], ратифіковану Законом України 

«Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства» [190];  

  Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми [75], ратифіковану Законом України «Про ратифікацію Конвенції 

Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми» [191];  

  Конвенцію про контакт з дітьми (ETS N 192) [67], ратифіковану 

Законом України «Про ратифікацію Конвенції про контакт з дітьми» [187];  

  Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо 

торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, 

ратифікований [222], ратифікований Законом України «Про ратифікацію 

Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі 

дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії» [192];  

  Конвенцію про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей [72], ратифіковану Законом України «Про приєднання 

України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей» [178]; та ін. 

Зазначене дає підстави стверджувати, що на сьогоднішній день 

міжнародні договори, учасницею яких є українська сторона, створюють 

правове 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. Основні міжнародні стандарти в сфері захисту прав 

дитини базуються, насамперед, на необхідності врахування найкращих 

інтересів дитини, а також гарантуванні та забезпеченні поваги до основних їх 

прав та свобод. 
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Що стосується конституційних засад захисту прав дитини, слід сказати, 

що Основний закон містить дві групи статей, а саме: 1) ті, що 

опосередковано стосуються захисту прав дітей; 2) ті, які безпосередньо 

стосуються захисту прав дітей.  

Так, прикладом першої групи є: ст. 24 Конституції України, якою 

врегульовано рівність конституційних прав і свобод громадян перед законом; 

створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та 

інших пільг вагітним жінкам і матерям; ст. 51 Конституції України, якою 

передбачено рівні права і обов’язки подружжя у шлюбі та сім'ї; обов’язок 

батьків утримувати дітей до їх повноліття; охорона державою сім’ї, 

материнства і батьківства; ст. 52 Конституції України, якою передбачено, що 

держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей та ін. 

Розкриваючи положення Основного закону щодо рівності 

конституційних прав і свобод громадян перед законом, якими передбачено, 

заборону привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками, вважаємо, що хоча цей перелік не є вичерпним, але його необхідно 

розширити ще цензовим критерієм, доповнивши ст. 24 Конституції 

України [77] 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». 

Внесення таких змін сприятиме усунення дискримінації прав дітей. 

До другої групи слід віднести: ст. 51 Конституції України в частині 

обов’язку повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків; 

охорона державою дитинства; ст. 52 Конституції України, якою 

регламентовано, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а 
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також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним; заборону будь-якого 

насильства над дитиною та її експлуатація; обов’язок держави утримати та 

виховувати дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; ст. 92 

Конституції України, якою передбачено, що виключно законами України 

визначаються засади охорони дитинства, виховання, освіти [77] та ін.  

Окремим структурним елементом правової основи механізму захисту 

прав дітей витупають закони України, які можливо систематизувати на:  

1) ті, що визначають основні засади державної політики в сфері 

охорони та захисту прав дітей та молоді, а також правовий статус цих осіб:  

 Закон України «Про охорону дитинства» [173], яким врегульовані 

основні засади державної політики у сфері охорони дитинства, які 

ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини; який визначає 

охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний 

пріоритет, що має важливе значення для забезпечення реалізації прав дитини 

на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток, 

виховання в сімейному оточенні. До завдань законодавства про охорону 

дитинства віднесено розширення соціально-правових гарантій дітей, 

забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого 

покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою 

захисту прав та законних інтересів дитини в Україні; 

 Закон України «Про основні засади молодіжної політики» [171], 

який визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми 

реалізації молодіжної політики в Україні, а також гарантії участі молоді у її 

формуванні та здійснені, особливості організаційних і правових засад 

утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань; 

 СК України [214], відповідно до якого визначаються  підстави 

виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків 

батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів;  

 Цивільний кодекс України (далі  ЦК України) [223], який 

врегульовує охорону інтересів зачатої, але ще не народженої дитини; 
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порядок набуття повної цивільної дієздатності особами, які не досягли 

повноліття; підходи до визначення місця проживання дитини; порядок 

управління майном особи, над якою встановлено опіку; доступ до інформації 

про стан здоров’я, право на зміну імені та прізвища; право дитини до 6 років 

на безоплатний проїзд; питання відшкодування шкоди батьками, 

позбавленими батьківських прав, а також відшкодування шкоди, завданої 

смертю потерпілого; особливості спадкування; 

 Закон України «Про громадянство України» [135], визначає 

значення терміну «дитина», правовий зміст громадянства України, підстави і 

порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, 

що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок 

оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, їх посадових і службових осіб; та ін. 

2) ті, що визначають питання гарантій відпочинку, соціального захисту 

дітей, забезпечення житлових прав:  

 Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» [136], 

яким встановлено гарантований державою рівень матеріальної підтримки 

сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням 

складу сім'ї, її доходів та віку дітей. Дію цього закону спрямовано на 

забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній 

системі соціального захисту населення; 

   Закон  України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» [139], яким визначено 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; 

 Закон України «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей» [170], який визначає загальні засади 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, забезпечує 
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правове регулювання відносин у суспільстві, які спрямовані на реалізацію 

бездомними особами і безпритульними дітьми прав і свобод, передбачених 

Конституцією та законодавством України, створює умови для діяльності 

громадських та благодійних організацій, що працюють у сфері соціального 

захисту населення;  

  Закон України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» [167], 

який регламентує основні засади державної політики у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і 

діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов'язки та 

відповідальність усіх учасників процесу; 

 Житловий кодекс Української РСР [44], яким врегульовані 

житлові відносини з метою забезпечення гарантованого права громадян (в 

тому числі, дітей) на житло, належного використання і схоронності 

житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин. 

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

розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль: 

  Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» [144], який встановлює організаційно-правові засади 

запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого 

насильства;  

 Закон України «Про протидію торгівлі людьми» [180], який 

визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, гарантуючи 

гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади 

міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої 

влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, та порядок надання допомоги таким особам; та ін.  
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 Закон України «Про захист суспільної моралі» [158], який 

встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження 

продукції, що негативно впливає на суспільну мораль; та ін. 

4) ті, що стосуються питання притягнення до відповідальності 

неповнолітніх та інших осіб, за чинення правопорушень щодо дітей: 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі  

КУпАП) [59], який встановлює засади та порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності неповнолітніх та інших осіб за чинення 

правопорушень щодо дітей;  

 Кримінальний кодекс України (далі  КК України) [86], яким 

визначено правопорушення, за які передбачено кримінальну відповідність 

щодо дітей; особливості притягнення до кримінальної відповідальності дітей; 

звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до 3 років, тощо; 

 Кримінальний процесуальний кодекс України (далі  КПК 

України) [87], який визначає особливості здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітньої  особи, а також щодо кримінального 

правопорушення, вчиненого стосовно малолітньої або неповнолітньої особи, 

тощо;  

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» [133] та ін. 

Наступним елементом правової основи механізму захисту прав дітей є 

підзаконні нормативно-правові акти, які представлені актами Кабінету 

Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема: 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. 

№ 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми 

“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” 

на період до 2021 року» [198];   
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 Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні 

процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації», затверджені 

наказом Державіаслужби України від 05.07.2018 р. № 682 [145]; 

 Постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для 

реалізації прав дитини» від 10.07.2019 р. № 691 [195]; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «План заходів 

першого етапу Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки» від 01.06.2020 р. № 703-

р [122]; 

 Наказ Мінчорнобиля України від 11.031996 р. № 36 «Про 

надання одноразової державної допомоги сім’ям, що виховують дітей, які 

стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей, у яких 

видалено щитовидну залозу» [165];  

 Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086 "Про 

першочергові заходи щодо захисту прав дітей [174];   

 Указ Президента України «Про деякі питання забезпечення прав 

та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей» від 

№721 від 2019 р. [140]; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року» [148];  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки» [157] та 

ін. 

Вищезазначений аналіз підзаконних нормативно-правових актів 

дозволяє стверджувати, що для сфери захисту прав дітей характерним є 

наявність значної кількості цільових програм, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України та Указами Президента України. При цьому, 

розповсюдженим є явище втрати їх актуальності через закінчення терміну, на 
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який вони приймались, однак, наразі чинність їх зберігається. У зв’язку з 

чим, вважаємо, що такі нормативно-правові акти потребують перегляду та 

оновлення на предмет відповідності вимогам часу та існуючим викликам в 

означеній сфері. 

Із урахування того, що правовий статус практично кожного суб’єкта 

правовідносин у сфері захисту прав дітей врегульовано спеціальним 

нормативно-правовим актом, пропонуємо здійснити їх систематизацію, 

виокремивши окрему групу, до яких слід віднести: Закон України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” [163], Закон України “Про місцеві 

державні адміністрації” [164], Указ Президента України «Питання 

Уповноваженого Президента України з прав дитини» від 11.08.2011 р. 

№ 811/2011 [120], постанову Кабінету Міністрів України «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

від 24.09.2008 р. № 866 [119]; наказ Офісу Генерального прокурора «Про 

особливості виконання функцій прокуратури з питань захисту інтересів дітей 

та протидії насильству» № 509 від 04.11.2020 р. [172], Закон України «Про 

Національну поліцію” [166], Закон України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» [168], Постанову Кабінету Міністрів 

України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» від 03.11.2010 р. № 996 [143]; та ін. 

Таким чином, можна дійти  висновку, що протягом останнього часу в 

Україні сформовано доволі ґрунтовну правову основу механізму захисту 

прав дітей, що свідчить про усвідомлення важливості зазначеної сфери 

суспільних відносин та необхідності імплементації в національне 

законодавство міжнародних стандартів.  

Слід наголосити, що норми права є головним, визначальним елементом 

механізму захисту прав дітей, що обумовлено специфікою функцій, які вони 

виконують, зокрема: встановлюють правовий статус дітей (тобто нормативно 

визначають об’єкт юридичного захисту); визначають суверенізацію прав 

дітей шляхом встановлення гарантій їх дотримання іншими суб’єктами; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
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визначають заходи державного примусу, що застосовуються до 

неповнолітніх, а також за порушення прав дітей; закріплюють компетенцію 

суддів, правоохоронних та інших держаних органів, недержавних організацій 

щодо попередження порушень, застосування цих заходів і відновлення 

порушених прав дітей [63]. 

Враховуючи важливість нормативного закріплення положень про 

захист прав дітей, важливо також відзначити, що значна кількість 

нормативно-правових актів в сфері охорони дитинства не завжди означає їх 

якість. Окрім цього, розгалуженість правової системи, як правило, 

призводить до виникнення розбіжностей в окремих питаннях, а також 

відсутності порядку реалізації тієї чи іншої норми. Вважаємо за доцільне 

здійснити комплексний перегляд нормативно-правової бази, якою 

врегульовано відносини в сфері захисту прав дітей, в результаті чого  

усунути недоліки, прогалини, неузгодженості та розробити єдиний 

спеціальний нормативно-правовий акт, положення якого врегулюють 

правовий статус дитини (в тому числі й захист прав дитини як державний 

пріоритет, що відповідатиме в повній мірі підходу, встановленому в 

міжнародних стандартах); визначать форми участі громадськості в процесі 

захисту прав та інтересів дітей; передбачатимуть механізм виконання та 

захист конституційних прав дітей, з урахуванням принципу найкращих 

інтересів дитини; та ін. Зазначені пропозиції покликані сприяти зміцненню 

правового становища дітей. 

Аналіз нормативно-правових засад дозволяє стверджувати, що 

фактично у національній правовій системі на рівні доктрини та нормативно-

правової системи функціонує окремий міжгалузевий правовий інститут – 

механізм 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. 
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В цій частині дисертації досліджено правову основу адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей та надано трактування поняття 

«правова основа механізму захисту прав дітей», під яким запропоновано 

розуміти правовий базис, з огляду на який функціонує механізм захисту прав 

дітей.  

Визначено, що правова основа адміністративно-правового механізму 

захисту прав дітей є цілісною системою, елементи якої перебувають в 

ієрархічній підпорядкованості.  

Встановлено, що правовий статус практично кожного суб’єкта 

правовідносин у сфері захисту прав дітей урегульовано спеціальним 

нормативно-правовим актом.  

 

 

1.3. Поняття та сутність правового статусу дітей  

 

Станом на теперішній час сформовано розгалужену правову систему в 

сфері захисту прав дітей, проте як на міжнародному, так і на національному 

рівні відсутній уніфікований понятійний апарат в частині визначення змісту 

категорії «дитина». У зв’язку з чим перед дослідженням визначення 

правового статусу дітей, першочергово з’ясуємо значення терміну «дитина» 

шляхом виокремлення його сутнісно-змістовних характеристик. 

В розумінні Конвенції про права дитини, ратифікованої Постановою 

Верховної Ради  РСР «Про ратифікацію Конвенції про права дитини» [189], 

«дитиною» є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за 

законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше 

[70]. Аналогічний підхід застосовується в Європейській конвенції про 

громадянство, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію 

Європейської конвенції про громадянство» [181] заміною формулювання 

«людська істота» на «будь-яка особа» [70]. Відповідно до Конвенції про 

заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці 
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№ 182 [65], ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції 

Міжнародної організації праці № 182 про заборону та негайні заходи щодо 

ліквідації найгірших форм дитячої праці» [185], термін «дитина» 

застосовується до всіх осіб віком до 18 років. Схоже тлумачення терміну 

«дитина» наводиться в Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства [74], ратифікованій 

Законом України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей 

від сексуальної експлуатації та сексуального насильства» [190], як будь-яку 

особу віком до вісімнадцяти років. Аналогічне визначення наявне в 

Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [75], 

ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи 

про заходи щодо протидії торгівлі людьми» [191]. 

В значенні Конвенції про контакт з дітьми (ETS № 192) [67], 

ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції про контакт з 

дітьми» [197] «дитина» означає особу віком до 18 років, стосовно якої 

розпорядження про контакт може бути видане або виконане в договірній 

державі. 

Відмінне визначення терміну «дитина» наведено в Конвенції про 

мінімальні норми соціального забезпечення [69], яку ратифіковано Законом 

України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про 

мінімальні норми соціального забезпечення № 102» [186], де дитиною 

визнається особа, яка не досягла віку закінчення шкільної освіти або не 

досягла 15-річного віку, як це може бути встановлено. При цьому, слід 

зазначити, що категорія «дитини, яка не досягла віку закінчення шкільної 

освіти» у Конвенції про мінімальні норми соціального забезпечення не 

розкривається, що може призвести на практиці до неоднозначного розуміння 

положень міжнародних стандартів, якими врегульовано питання соціального 

захисту дітей [186]. 

Суттєво різниться за змістовими характеристиками визначення терміну 

«дитина», яке наведено в Європейському кодексі соціального забезпечення 
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(переглянутому) (ETS N 139) [43], де він означає: а) дитину шкільного віку 

або дитину, яка не досягла 16 років; б)  відповідно до визначених умов, 

дитину старшу за 16-річний вік, яка є учнем або студентом, або страждає 

хронічним захворюванням чи хворобливістю, що робить її непридатною до 

будь-якої професійної діяльності. При цьому, визначення учня чи студента не 

наводиться. 

Таким чином, аналіз міжнародно-правових документів універсального 

та регіонально характеру дає можливість говорити, що загальноприйнятим є 

визначення терміну «дитина» як особи віком до 18 років. При цьому, 

виявлено ряд міжнародно-правових актів, переважно в сфері соціального 

забезпечення, в яких, з однієї сторони, вирішальним критерієм для розуміння 

поняття «дитина» визначено віковий ценз (досягнення 15 – або 16 – річного 

віку, досягнення віку закінчення шкільної освіти), який відрізняється від 

загальноприйнятого (досягнення 18  річного віку), а з іншої  - характеризує 

статус дитини («учень», «студент») або стан здоров’я, який робить особу 

непридатною до будь-якої професійної діяльності (хронічні захворювання чи 

хворобливість). 

Основними сутнісно-змістовими ознаками віднесення осіб до категорії 

«дитина» відповідно до міжнародно-правових актів універсального та 

регіонального рівня є: 1) віковий ценз (з моменту народження та до 

досягнення особою повноліття, тобто до 18 років); 2) факт не набуття прав 

повнолітньої раніше відповідно до законодавства, застосованого до 

неї. Окрім загальноприйнятих сутнісно-змістових ознак, можна ще й 

виокремити: 1) не досягнення особою віку закінчення шкільної освіти; 

2) перебування дитини у статусах «учень» або «студент»; 3) стан здоров’я 

дитини, яка страждає хронічним захворюванням чи хворобливістю, що 

робить її непридатною до будь-якої професійної діяльності.  

Що стосується терміну «дитина» в національному законодавстві, слід 

звернути увагу, що його використання є досить поширеним. Зокрема, термін 

«дитина» означає: особу віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з 
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законом вона не набуває прав повнолітньої раніше (Закон України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми») [136]; особу віком до 18 років 

(повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває 

прав повнолітньої раніше (Закон України «Про охорону дитинства») [173];  

будь-яка фізичну особу віком до 18 років (Закон України «Про протидію 

торгівлі людьми») [180]. В свою чергу, більш лаконічне визначення терміну 

«дитина» наведено в Законі України «Про громадянство України», як особа 

віком до 18 років [135]. 

Тобто загальноприйнятим у розумінні національного законодавства є 

визначення терміну «дитина», як особи віком до 18 років (повноліття), якщо 

згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої 

раніше. Таке визначення відповідає й основним міжнародним стандартам, 

ратифікованим Україною в установленому законом порядку в частині 

визначення вікового 18-річного вікового цензу. 

У Сімейному кодексі України також відсутнє визначення терміну 

«дитина», однак зазначається, що правовий статус дитини має особа до 

досягнення нею повноліття. Дитина у віці від 14 до 18 років вважається 

неповнолітньою, а у віці до 14 років малолітня [214]. 

За загальним правилом, передбаченим ст. 34 ЦК України, повною 

цивільною дієздатністю наділена фізична особа, яка досягла 18 років 

(повноліття). При цьому, законодавством передбачені випадки, відповідно до 

яких: 1) фізична особа, яка не досягла повноліття, набуває повної цивільної 

дієздатності у разі реєстрації шлюбу (з моменту реєстрації); якщо шлюб 

припинено до досягнення фізичною особою повноліття або у разі визнання 

шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних з протиправною поведінкою 

неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається); 

2) фізична особа, яка не досягла повноліття, може набувати повної цивільної 

дієздатності у разі укладення фізичною особою, яка досягла шістнадцяти 

років, трудового договору; запису матір'ю або батьком 

дитини; волевиявлення бажання займатися підприємницькою діяльністю при 
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досягненні нею шістнадцяти років (з моменту державної реєстрації її як 

підприємця). Рішення про надання повної цивільної дієздатності може 

прийматись органом опіки та піклування (у разі якщо наявна письмова згода 

батьків (усиновлювачів) або піклувальника), або судом (за відсутності 

письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальник). Суб’єктом 

звернення є заінтересована особа [223]. 

Важливо наголосити, що при набутті в установленому порядку статусу 

повнолітньої особи раніше, за такою особою залишається більшість існуючих 

прав та гарантій, передбачених чинним законодавством в сфері захисту дітей, 

а також одночасно набувається повна цивільна дієздатність. 

Слід звернути увагу на окремі підзаконні нормативно-правові акти, які 

дещо по іншому розкривають значення поняття «дитина» та похідних йому 

понять. Так, в розумінні авіаційного законодавства термін «дитина/діти 

(«child/children»)» означає особу, вік якої становить 2 або більше років, але 

яка ще не досягла віку 12 років (Про затвердження Авіаційних правил 

України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної 

експлуатації в цивільній авіації», затверджених наказом Державіаслужби 

України від 05.07.2018 р. № 682). При цьому, особа віком до 2 років 

йменується «немовля («infant»)» [145].  

Окрім терміну «немовля», в національному законодавстві 

використовується також така правова категорія як «новонароджена дитина», 

під якою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов 

для реалізації прав дитини» від 10.07.2019 р. № 691, слід розуміти дитину, 

яка не досягла одного року з дня її народження, а також дитину, яка 

народилася на тимчасово окупованій території у Донецькій або Луганській 

області, Автономної Республіки Крим чи м. Севастополя та народження якої 

не зареєстровано органом державної реєстрації актів цивільного стану [195].  

В даному випадку також необхідним є звернення уваги ще на одну 

категорію осіб – «молодь», про яку йдеться в ряді нормативно-правових 
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актів. Зокрема, відповідно до Закону України «Про основні засади 

молодіжної політики» молоддю вважаються молоді особи – це особи віком 

від 14 до 35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах [171]. 

З огляду на зазначене, відповідно до національного законодавства 

можна здійснити наступну вікову періодизацію 1) новонароджена дитина 

(особа, яка не досягла одного року); 2) немовля (особа, яка не досягла 2 

років); 3) дитина в розумінні авіаційного законодавства (особа у віці з 2 до 12 

років); 4) малолітня дитина (особа віком до 14 років); 5) неповнолітня дитина  

(особа у віці з 14 до 18 років); 6) молодь (особи від 14-35 років). Цікавою в 

цьому контексті видається класифікація, запропонована Всесвітньою 

організацію охорони здоров’я, відповідно до  якої: 25-44 років – молодий вік; 

44-60 років – середній вік; 60-75 років – похилий вік; 75-90 років – старечий 

вік; 90 років – і вище – довгожителі [15]. 

Враховуючи загальний підхід до визначення поняття «дитина», 

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

«неповнолітня дитина» доцільно визначити віковий ценз; критеріями 

розмежування понять «дитина з інвалідністю, яка потребує постійного 

стороннього догляду», «дитина, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах», «ВІЛ-інфікована дитина»  наявність відповідного 

захворювання, вид захворювання, необхідність постійного стороннього 

догляду; критеріями розмежування понять «дитина-біженець», «дитина, яка 

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

потребує додаткового захисту», «дитина, яка постраждала від домашнього 

насильства», «дитина, яка постраждала від насильства за ознакою статі» є 

наявність та вид відповідних життєвих обставинах, в яких перебуває дитина 

(зокрема, збройні конфлікти, домашнє насильство та ін.). 

З урахуванням міжнародних стандартів, підходу до визначення 

«молоді» в чинному законодавстві України, а також враховуючи доцільність 

збереження відповідних соціальних пільг та гарантій, які надаються дитині з 
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інвалідністю, і які є значно вищими в порівняні з тими, які надаються особі з 

інвалідністю по досягненню нею повноліття (зокрема, в частині можливості 

відвідування реабілітаційних центрів, перебування в яких, як правило, 

обмежено досягненням особою повноліття), вважаємо за можливе, особу, яка 

страждає хронічним захворюванням чи хворобливістю, що робить її 

непридатною до будь-якої професійної діяльності, віднести до категорії 

«дитина» по досягненню нею повноліття. У зв’язку з чим, пропонуємо 

дефініцію «дитина», в цілях соціального захисту 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 їхньої нормальної життєдіяльності та 

зумовлюють необхідність додаткової соціальної допомоги та захисту. 

Зазначене викликає потребу внесення зміни до ряду нормативно-правових 

актів, зокрема ч. 2 ст. 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» [136], ст. 6 Сімейного кодексу України [214] та інших нормативно-

правових актів, які врегульовують питання захисту прав дітей, шляхом 

закріплення уточненого визначення поняття «дитина» та викладу його у 

вищенаведеній редакції. 

Щодо правового статусу дитини, слід зазначити, що визначення будь-

якого поняття, а особливо юридичного, має велике практичне значення. Так, 

в юридичній науці термін «правовий статус» є одним із найбільш уживаних, 

проте зазвичай кожен тлумачить і застосовує його з урахуванням власного 

праворозуміння. Незважаючи на те, що категорія правового статусу 

порівняно не нова в науці, за досить тривалий період вона впевнено ввійшла і 

в науковий обіг, і в положення законодавства. Цей термін та його окремі 

види одержали закріплення в назвах ряду законів України. Широко 

застосовується ця категорія і при окресленні правового положення таких 

суб’єктів права, як організації, публічно-правові утворення, територіальні 

громади, міжнародні організації тощо [233]. 
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Категорія «правовий статус» набуває важливого значення й у 

ювенальній сфері, оскільки дозволяє окреслити межі правового положення 

дітей, які перебувають під особливою опікою держави. Категорія «правовий 

статус дитини», нажаль, законодавцем взагалі не визначена. З огляду на 

зазначене, звернемось до існуючих наукових підходів вчених в рамках  їх 

напрацювань з цього питання.  

Так, в науковій літературі поширеним є визначення правового статусу 

як юридичного закріплення особи в суспільстві. При цьому серед вчених 

відсутній єдиний підхід щодо визначення категорії «правовий статус». Так, 

Н.М. Оніщенко пропонує під цим терміном розуміти систему законодавчо 

встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і 

обов’язків суб’єкта суспільних відносин [218]. 

В свою чергу, А.В. Малько характеризує правовий статус як 

комплексну інтеграційну категорію, що відображає взаємовідносини 

суб’єктів суспільних відносин, особи і суспільства, громадянина і держави, 

індивіда та колективу, а також інші соціальні зв’язки [91]. Узагальнюючи 

вищезгадані положення, А.В. Панчишин пропонує доктринальне визначення 

правового статусу як багатоаспектної, комплексної, універсальної категорії, 

що має чітку стабільну структуру та встановлює характер і принципи 

взаємодії суб’єктів суспільних відносин між собою, а також шляхом 

визначення прав, обов’язків та гарантій їх реалізації визначає місце суб’єкта 

в системі правовідносин. При цьому, до структури правового статусу автор 

відносить правові норми, що визначають статус; основні права, свободи, 

законні інтереси та обов’язки; правосуб’єктність; правові принципи; 

громадянство; гарантії прав і свобод; юридичну відповідальність; 

правовідносини загального типу (статусного типу) [114, c.95-96]. 

В юридичній літературі широко виокремлюється термін «ювенальний 

правовий статус» (правовий статус дитини), який, на думку 

Н.М. Крестовської, розглядається як динамічна система виражених у 

цінностях природного права та нормах позитивного права, гарантованих 
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суспільством і державою суб’єктивних юридичних прав, обов’язків і 

відповідальності особливого суб’єкта права – дитини. Одночасно, авторкою 

пропонується виокремлювлення субстатусів дітей, які перебувають у 

несприятливих умовах або екстремальних ситуаціях. При цьому структуру 

ювенального правового статусу формують такі елементи, як: 1) ювенальна 

правоздатність, дієздатність та деліктоздатність в їх динаміці; 

2) громадянство (безгромадянство, поліпатризм) дитини; 3) природні та 

позитивні права та свободи дитини; 4) обов’язки та відповідальність 

дитини; 5) суспільні та державні гарантії реалізації прав та обов’язків дитини 

[83, с. 279]. 

Загалом погоджуючись із наведеним визначенням авторки, пропонуємо 

дещо уточнене трактування правової категорії «правовий статус дитини» як 

юридично закріпленого становища дитини в суспільстві, її прав і свобод, 

обов’язків, гарантій та відповідальності, що встановлені законодавством і 

гарантовані державою. Наявність правового статусу дитини означає, що 

особа фактично бере участь у конкретних відносинах та має потенційні 

можливості та зобов’язання, які можуть бути реалізовані й забезпечені через 

систему регламентованих прав, гарантій, обов’язків.   

Аналіз чинного законодавства України дає підстави говорити про 

існування різних правових статусів, в яких може перебувати дитина, які 

різняться в залежності від життєвих обставин, стану здоров’я, віку, місця 

народження, проживання, тощо. Окрім цього, важливо відмітити, що одна й 

та ж дитина може одночасно набувати декількох правових статусів. 

Відповідно до нормативно-правових актів, які врегульовують питання 

захисту прав дітей, можна виокремити: 

1) загальний правовий статус (зокрема, «дитина»; «малолітня дитина»; 

«неповнолітня дитина»; «немовля»; «новонароджена дитина»); 

2) спеціальний правовий статус (зокрема, «дитина-сирота»; «дитина, 

розлучена з сім’єю»; «дитина-інвалід», «дитина з інвалідністю», «ВІЛ-

інфікована дитина», «дитина з інвалідністю, яка потребує постійного 
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стороннього догляду»; «дитина-біженець», «дитина, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»;  «дитина-кривдник», 

«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»). 

Таким чином, можна стверджувати, що загальний правовий статус 

конкретизується через спеціальні статуси на рівні окремих суспільних 

відносин у межах окремої галузевої приналежності. При цьому характерними 

ознаками ювенального правового статусу є: 1) окремий порядок правового 

регулювання нормами національного та міжнародного права; 2) прийняття 

участі у відносинах в залежності від віку; 3) наявність потенційних 

можливостей, які можуть бути реалізовані у формі особистої участі та 

волевиявлення (за умови досягнення дитиною відповідного віку); особистої 

участі за бажанням дитини та обов’язковою згодою законних представників 

(батьків, опікунів, піклувальників); участі законних представників дитини від 

її імені; 4) особливий порядок притягнення до відповідальності; 

5) розгалужена система державних органів, які забезпечують права дітей.  

Важливо зазначити, що коректність визначення правового статусу має 

не тільки теоретичне значення, а й практичне. Зазначене обґрунтовується 

тим, що від наявного правового статусу  дитини, залежить обсяг наданих їй 

прав, свобод, гарантій, обов’язків та міра відповідальності.  

Доцільним є звернення уваги на окремі правові статуси, яких може 

набувати дитина. Набуття конкретного спеціального статусу є можливим за 

умови наявності загального статусу дитини та наявних обставин (наприклад, 

стан здоров’я, місце проживання чи народження, наявність чи відсутність 

батьків, складні життєві обставини і т.д.). Як правило, порядок та умови 

набуття спеціального правового статусу дитини врегульовано профільним 

законодавством. Наприклад, правовим статусом «дитина-сирота» відповідно 

до Закону України «Про охорону дитинства» наділені діти, в яких померли 

чи загинули батьки [173]; правовим статусом «дитина, розлучена із сім’єю» 
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відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту» наділені особи віком до 18 років, які 

прибувають чи прибули на територію України без супроводу батьків чи 

одного з них, діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікуна чи 

піклувальника, призначених відповідно до законодавства країни походження, 

або інших повнолітніх осіб, які до прибуття в Україну добровільно чи в силу 

звичаю країни походження взяли на себе відповідальність за виховання 

дитини [193]. 

Спеціальними правовими статусами дитини у зв’язку зі станом її 

здоров’я є: «дитина-інвалід», «дитина з інвалідністю», «ВІЛ-інфікована 

дитина», «дитина з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього 

догляду» та ін. Так, дитина з інвалідністю в розумінні Закону України «Про 

охорону дитинства» є дитина 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 

[173]. Натомість, Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» уточнено, що «дитина-інвалід» – це особа віком до 18 років 

(повноліття) зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із 

зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, 

внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав 

нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист [193], а 

Законом України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» зазначено, що 

дитиною з інвалідністю є особа до досягнення нею повноліття (віком до 18 

років) зі стійким обмеженням життєдіяльності, якій у порядку, визначеному 

законодавством, встановлено інвалідність [194]. 

В свою чергу, правового статусу «дитина з інвалідністю, яка потребує 

постійного стороннього догляду» набуває дитина, яка отримала інвалідність, 

або дитина, яка має тяжкі захворювання, розлади, травми, стани, визначені 

Переліком тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на 
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одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, 

надання такій дитині соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1161, та згідно з медичним висновком 

потребує постійного стороннього догляду [147]. ВІЛ-інфікованою є дитина, в 

організмі якої виявлено ВІЛ, але яка перебуває у стані безсимптомного 

носійства ВІЛ [146]. 

Набуття спеціального правового статусу дитиною пов’язується із 

настанням  подій, пов’язаних з воєнними діями, збройними конфліктами, а 

також насильством та іншими складними життєвими обставинами. 

Наприклад, це стосується спеціальних статусів «дитина, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»; «дитина, яка потребує 

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

обставинах»; «дитина, яка постраждала від домашнього насильства» [144], 

«дитина, яка постраждала від насильства за ознакою статі» та ін 

Слід зазначити, що категорія «дитина війни», не є позначенням 

спеціального правового статусу, оскільки позначає особу, яка є 

громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої 

світової війни було менше 18 років. 

Таким чином, сучасний ювенальний статус можна охарактеризувати 

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. 

В цій частині дисертаційного дослідження розглянуто поняття й 

сутність правового статусу дитини. Запропоновано визначення терміну 

«дитина» в цілях соціального захисту 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 їхньої нормальної життєдіяльності та зумовлюють 

необхідність додаткової соціальної допомоги та захисту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/6817
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Визначено, що правовим статусом дитини є юридично закріплене 

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

відповідальність, що встановлені законодавством. Надано характеристику й 

обґрунтування диференційованого підходу до загального статусу дитини та 

спеціальних статусів, яких може набувати дитина. Встановлено залежність 

обсягу прав, свобод і гарантій, міри відповідальності дитини від її правового 

статусу; спеціального статусу дитини від її загального правового статусу на 

рівні окремих суспільних відносин у межах окремої галузевої приналежності. 

Зазначено, 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. 

 

 

1.4. Поняття адміністративно-правового механізму захисту прав 

дітей 

 

Чинним законодавством не визначено поняття адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей. У зв’язку з чим дослідження цієї 

правової категорії слід першочергово розпочати з аналізу наукових підходів 

до розуміння терміну «механізм»; визначення цілей його застосування в 

адміністративно-правовому регулюванні правовідносин щодо захисту прав 

дітей; встановлення єдиного розуміння категорії «захист прав дітей» та її 

співвідношенням з категорією «охорона прав дітей».  

В розумінні Словника української мови «Академічний тлумачний 

словник (1970 – 1980 р.р.)», поняття «механізм» означає внутрішню будову, 

систему чого-небудь; сукупність станів і процесів, з яких складається певне 

фізичне, хімічне та ін. явище [216]. 

Слід погодитись із тим, що осмислення поняття «механізм» (в 

широкому значенні) передбачає: 1) складність його внутрішньої будови; 

2) системність, узгодженість організації його елементів (компонентів); 
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3) здатність до динаміки, визначеного цілеспрямованого функціонування; 

4) схильність до самоорганізації або зовнішнього управління [85, с. 18]. 

На доктринальному рівні механізм розглядається як єдність елементів, 

функціонування кожного з яких долучає до роботи інші, а суть його роботи 

полягає в том, що окремий його елемент призводить до руху інший, який, в 

свою чергу, тягне за собою цілий ряд елементів [1,c.170]. Тобто механізм за 

своєю суттю є організуючою інституцією, яка може об’єднати у своєму 

складі множинність структурних елементів, які, на перший погляд, можуть 

здаватись зовсім не сумісними. Але в цьому і полягає його основна мета – 

привести у взаємодію незалежні правові інституції з тим, щоб сприяти, 

необхідному для системи порядку [63, c.45]. 

Усталеним є тлумачення адміністративно-правового механізму як 

сукупності способів цілеспрямованого впливу уповноважених суб’єктів на 

визначену діяльність, що забезпечує узгодження публічних та приватних 

інтересів взаємодіючих учасників суспільних відносин [26 c.16; 105с. 14]. 

Використання категорії «механізм» для цілей адміністративно-

правового регулювання спрямовано на окреслення вибору релевантних 

способів впливу на конкретні суспільні відносини. Незважаючи на те, що 

релевантні «способи впливу» можуть позначатися як: 1) методи, форми, 

стимули, інструменти, технології [78, с. 260]; 2) державні регулятори [35, с.  

209]; 3) заходи і засоби [209, с. 29], – вони одночасно відображають й 

зовнішню форму здійснення конкретної діяльності.  

Станом на теперішній час для уповноважених суб’єктів 

адміністративного права зовнішньою формою діяльності є публічне 

адміністрування. Змістовно під категорією «адміністрування» (від лат. 

«administratio» – «служіння», «допомога», «управління») розуміється 

діяльність щодо впорядкування визначених суспільних відносин у спосіб, 

який спрямований на служіння народові [235, с.119; 226, с.7; 118, с. 38]. 

Водночас «механізм» у адміністративному праві пов’язується із 

усвідомленням того, що недостатньо сформувати матеріальні норми, 
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необхідним є правозастосовні способи їх втілення в правову дійсність [219, с. 

337]. 

Змістовні особливості адміністративно-правового механізму залежать 

від: а) суспільних відносин, щодо яких здійснюється управлінський вплив; б) 

мети адміністративно-правового регулювання означених суспільних 

відносин. Для цілей цього дослідження, суспільними відносинами є ті, що 

складаються в рамках захисту прав дітей з метою створення належних умов 

для гарантування та охорони їх прав [19, c. 120]. 

У наукових джерелах широко використовується така правова категорія 

як «механізм реалізації та захисту прав громадян», під яким І.О. Ієрусалімова 

пропонує розуміти систему засобів, які є елементами, складовими впливу цієї 

галузі права на суспільні відносини та встановлювані її нормами гарантії 

реалізації цих прав [49, с. 91]. 

В свою чергу, О.В. Музою вказано на те, що в основі адміністративно-

правового механізму захисту прав і свобод людини та громадянина лежить 

така категорія адміністративного права як «адміністративно-правовий 

статус». Окрім цього, автор пропонує виділяти, поряд із загальною,  

внутрішню структуру адміністративно-правового механізму захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб, яка включає: нормативний, 

інституційний, адміністративно-процедурний (управлінський) та 

адміністративно-правозастосовчий рівні, що забезпечують невладним 

суб’єктам адміністративного права єдині принципи  реалізації ними своїх 

прав, свобод та інтересів, а також покладення з цією метою відповідних 

обов’язків на суб’єктів владних повноважень [98, с. 2]. 

На думку Н.В. Коломоєць, механізм адміністративно-правового  

захисту прав дитини в Україні є складною універсальною системою, 

представленою взаємною єдністю суб’єктів адміністративно-правого захисту 

прав дитини, дії яких скоординовано у визначеному напрямку; єдністю 

відповідних засобів адміністративно-правового впливу та юридичних 

гарантій, які забезпечують реалізацію та захист прав дитини [63, c.48]. 



67 

З урахуванням існуючих теоретичних напрацювань, пропонуємо 

«адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей» розглядати 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. 

Беручи до уваги наведені теорії, видається можливим відзначити, 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. 

Щодо структури адміністративно-правового механізму захисту прав 

дітей, варто звернути увагу на відсутність єдиного підходу. Так, одні 

дослідники виокремлюють рівні механізму – відповідно до першого підходу, 

перший  рівень - міжнародно-правовий захист прав дітей, другий – 

регіональний рівень, третій – національний рівень [211, c.133]; відповідно до  

іншого підходу, в залежності від рівнів влади  - центральний, регіональний та 

місцевий рівні [105, с. 59]; відповідно до  третього підходу - міжнародний і 

внутрішньодержавний рівні [52, с. 33]). Інші  систематизують його 

структурні елементи, зокрема, на: 1) юридичні передумови забезпечення прав 

на безпеку (наявність правового статусу); 2) загально соціальні умови 

реалізації,  охорони, захисту, права на безпеку [12, с. 26]). 

Загалом позитивно оцінюючи кожний із підходів, вважаємо необхідним 

зазначити, що пропозиції щодо поділу механізму захисту на міжнародно-

правовий, регіональний, внутрішньодержавний  вбачаються найбільш 

широкими і охоплюючими. Водночас, відповідно до іншого підходу - 

виокремлення в механізмі захисту прав дітей центрального, регіонального та 

місцевого рівнів, міжнародний рівень не охоплений.  
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З урахуванням зазначеного, вважаємо, 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 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. 

Правові норми, що визначають умови й порядок застосування 

інструментів публічного адміністрування для захисту прав дітей як елемент 

адміністративно-правового механізму захисту прав дітей було детально 

розкрито в підрозділі 1.2 дисертації, наступні елементи буде досліджено в 

Розділі 2 та підрозділі 3.2 дисертації.  

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 захисту прав дітей сформована з 

національних суб’єктів загальної та спеціальної компетенції; діяльність 

міжнародних суб’єктів (міжнародних органів, установ та інших інституцій), 
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які прямо чи опосередковано займаються питаннями захисту прав дітей, 

враховується національними суб’єктами інституційної системи захисту прав 

дітей [19, c.114]. 

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 перешкоди у реалізації законних 

прав. Способами впливу уповноважених суб’єктів є інструменти публічного 

адміністрування: прийняття нормативних актів (наприклад, Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту 

щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»), прийняття 

індивідуальних адміністративних актів (наприклад, рішення органу опіки та 

піклування про взяття дитини, як такої, що перебуває в складних життєвих 

обставинах) та укладення адміністративних договорів (наприклад договір про 

передачу державної чи комунальної власності для будівництва закладів, 

діяльність яких спрямовано на захист прав дітей) [55].  

Слушною є позиція О. Навроцького щодо віднесення до способів 

захисту прав дітей тих, що не передбачають безумовне настання юридичних 

наслідків («організаційних форм публічного адміністрування»). Автором 

зазначено, що такі способи являють собою законодавчо регламентовані дії 

суб’єктів публічного адміністрування, що не породжують, не змінюють та не 

припиняють правових приписів та спрямовані на організаційне забезпечення 

здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності у сфері забезпечення прав 

дитини [100]. Вказане дотично до висновків, яких дійшов А.І. Берлач, щодо 

недоцільності  використання терміну «не правова форма» (у разі класифікації 

форм адміністративної діяльності), оскільки вона може розглядатися як 

синонім «протиправності», «незаконності». Тому, хоча окремі способи 

впорядкування не породжують правові наслідки, у теорії потрібно вживати 

термін «організаційна форма» [10, с. 254]. 
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До організаційних способів публічного адміністрування прав дитини 

також можна віднести, наприклад, аналіз національного та міжнародного 

законодавства з питань охорони здоров’я, освіти, соціального захисту 

населення, який провадиться (чи повинен провадитися) з метою розроблення 

та затвердження тимчасових документів, які потребують змін для 

впровадження послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, 

збереження її здоров’я та життя. Також вагомого значення відіграє 

проведення тренінгів, конференції, семінарів, які спрямовані на забезпечення 

прав дитини. 

При застосуванні означених інструментів публічного адміністрування в 

сфері захисту прав дітей варто зазначити, що вони тим чи іншим чином 

повинні стосуватись захисту прав та охорони дітей. Тому важливим є 

з’ясування співвідношення таких категорій як «захист» та «охорона». 

Загальноприйнятим є думка, що «охорона» (анг. «protection») є більш 

широким поняттям, ніж «захист» (анг.  «enforcement») [213, с. 255]. На думку 

О.О. Обущак та С.А. Обущак, вона являє собою сукупність заходів, 

спрямованих на забезпечення нормальної реалізації прав, а також на захист 

прав у випадку їх порушення або оспорювання.[108] В свою чергу, 

Я.М. Шевченко вказує, що поняття «охорона» включає в себе, поряд із 

заходами економічного, політичного, ідеологічного характеру, що 

забезпечують нормальне регулювання суспільних відносин, попередження 

правопорушень, усунення причин, які їх породжують (регулятивні норми), а 

також заходи, спрямовані на поновлення чи визнання прав у випадку їх 

порушення чи оспорювання, а саме захист (охоронні норми)» [228, с. 130].  

Аналіз використання категорій «захист» та «охорона» в чинному 

законодавстві дає підстави дійти висновку, що законодавець не проводить 

чіткого розмежування між цими поняттями. Більшість норм вказаних законів 

носять регулятивний характер. Так, наприклад, охорона дитинства в 

розумінні Закону України «Про охорону дитинства» розглядається як 

система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення 
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повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її 

прав [173]; в той час, коли право дітей на захист від усіх форм насильства 

прямо врегульовано Законом України «Про охорону дитинства» [173]. З 

урахуванням зазначеного, розділяємо думку, Білак Н.І. та Прокопенко В.В., 

що при розмежуванні категорій «охорона» і «захист» необхідно 

використовувати у якості критерію мету їх здійснення [11]. 

Так, метою охорони дитинства можна визначити створення державою 

системи державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення 

повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її 

прав, а метою захисту прав дитини – відновлення чи визнання прав дітей 

шляхом використання відповідних заходів захисту державними органами або 

шляхом самозахисту, тобто дитиною або її законними представниками. 

Зазначимо, що адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей 

не охоплює такі способи як прийняття законів та здійснення судочинства 

щодо справ, в яких має місце порушення прав дітей. Водночас, затвердження 

стратегічних програм, вибір певного вектору національної політики, 

діяльність щодо попередження правопорушень за участю дітей є 

невід’ємними напрямками впорядкування суспільних відносин, що 

складаються в сфері захисту прав дітей. 

Таким чином, можна стверджувати, що адміністративно-правовий 

механізм захисту прав дитини націлений на відновлення прав дитини та її 

правового становища, а також вжиття необхідних засобів щодо захисту дітей, 

зокрема від:  

усіх форм фізичного, сексуального, економічного та психологічного 

насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження, залучення до 

найгірших форм дитячої праці (у тому числі з боку батьків або осіб, які їх 

замінюють); 

порушень прав на свободу, особисту недоторканність, гідность; 

порушень принципу найкращого забезпечення інтересів дітей; 
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втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкогольних 

напоїв, наркотичних засобів і психотропних речовин; 

залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань 

та течій; 

 залучення до створення та розповсюдження порнографічних 

матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, 

втягнення до азартних ігор тощо. 

незаконного обмеження участі молоді у формуванні та реалізації 

молодіжної політики, а також перешкоджання діяльності молодіжних та 

дитячих громадських об’єднань; 

будь-які інших незаконних дій, бездіяльності, або прийняття рішень, 

які можуть нанести шкоду дітям та їх інтересам; та ін. 

Важливо зазначити, що адміністративно-правовий механізм захисту 

прав дітей в більшості випадків передбачає право дітей особисто звертатись 

за захистом до суб’єктів публічної адміністрації та громадських об’єднань. 

Наприклад, дитина має право особисто звернутися до органу опіки та 

піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, 

інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних 

інтересів. 

Утворені кол-центри з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей 

уповноважені надавати необхідну допомогу у запобіганні та виявленні 

випадків жорстокого поводження з дитиною, передавати інформацію про ці 

випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для 

проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства 

[173]. 

Під зверненнями громадян розуміються викладені в письмовій або 

усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 
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Положення Закону України «Про звернення громадян» [159] містять пряму 

заборону відмовляти в прийнятті та розгляді звернення з посиланням, в тому 

числі на вік, незнання мови звернення, що є відповідною гарантією порушень 

права на звернення. За загальним правилом громадянин може подати скаргу 

(яка є однією із форм звернення та передбачає заявлення вимоги про 

поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями 

(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, 

посадових осіб) особисто або через уповноважену на це іншу особу. При 

цьому в Законі України «Про звернення громадян» уточнюється, що скарга в 

інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними 

представниками [159]. 

Наявність такого положення встановлює обмеження для неповнолітніх 

у реалізації права, передбаченого ст. 40 Конституції України [77], направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Окрім цього, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на ст. 20 Закону 

України «Про звернення громадян», якою регламентовані терміни розгляду 

звернень громадян. Так, звернення розглядаються і вирішуються у термін не 

більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують 

додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня 

їх отримання. Встановлено випадки продовження строків розгляду до 45 

днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може 

бути скорочено [159]. Тобто положення Закону України «Про звернення 

громадян не передбачають можливість усного обґрунтування необхідності 

невідкладного розгляду звернень (в тому числі щодо неповнолітніх), у 

випадку існування реальної загрози  життю людини. 
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Таким чином, вбачається невідповідність викладених положень 

нормативно-правових актів щодо права неповнолітнього на особисте 

звернення зі скаргою. З метою приведення законодавства у відповідність та 

забезпечення прав дітей на звернення зі скаргою та невідкладний захист їх 

прав, вважаємо доцільним внести зміни до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про 

звернення громадян», виключивши із неї частину такого змісту «Скарга в 

інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними 

представниками». При цьому необхідність внесення таких змін додатково 

підтверджується Рішенням Конституційного Суду № 8-р/2018 від 

11.10.2018 р. , відповідно до якого вже визнано неконституційним положення 

другого речення ч. 4 ст. 16 в частині звернення зі скаргою в інтересах 

недієздатних осіб лише їх законними представниками [208]. Також 

пропонується, доповнити ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» 

положеннями, якими передбачити можливість усного обґрунтування 

необхідності невідкладного розгляду звернень (в тому числі, щодо 

неповнолітніх) за наявності очевидної загрози життю людини. 

Також право на особисте звернення в усіх випадках існування загрози 

спричинення насильства закріплено за постраждалими особами (в тому числі 

дітьми) відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

22.08.2018 р. № 658 [152]. 

З метою підвищення рівня свідомості та ознайомлення дітей з їх 

правами адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності та господарювання, до штатів яких входять особи, які в 

своїй роботі контактують з дітьми, зобов’язана проводити їх періодичне 

інформування про право на захист дітей від усіх форм насильства та 

експлуатації. При цьому порядок організації, планування і проведення 

зазначеного інформування та його періодичність досі на законодавчому рівні 

не визначено [173].  
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Різноманітність правових статусів дітей, які потребують зі сторони 

держави посиленої уваги та проведення постійного та всеохоплюючого 

контролю за станом дотримання прав дітей, обґрунтовують необхідність 

розроблення Реєстру дітей, які потребують державного нагляду й захисту, 

перебувають у складних життєвих ситуаціях, як єдиної інформаційної бази 

даних про такий дітей. Принагідно зазначаємо, що ще в 2012 р. у Верховній 

Раді України зареєстровано Проєкт Закону України «Про електронний реєстр 

дітей дошкільного віку» № 1132, положеннями якого визначались правові та 

організаційні засади створення і функціонування електронного реєстру дітей 

дошкільного віку всіх рівнів, направленого на здійснення державного 

контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів, забезпечення 

дотримання прав на освіту, свободу пересування і вільного вибору місця 

проживання та інших прав і свобод людини та громадянина, а також права і 

обов'язки фізичних осіб, державних та місцевих органів влади, які беруть 

участь у суспільних відносинах, пов'язаних із обліком та зарахуванням дітей 

до дошкільних навчальних закладів [141]. 

А наразі, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики 

України «Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів» від 28.12.2015 р. 

№ 1256 передбачено формування банку даних про дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, який 

ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти” (далі  ЄАІС 

«Діти»). Одночасно звертаємо увагу, що основними завданнями формування 

та використання Банку даних є цілі, яких пов’язано в основному із 

забезпечення усиновлення або іншого облаштуванням дітей, створення умов 

для реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації 

про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї. А нами  

пропонується передбачити ведення єдиного реєстру для цілей, які є значно 
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ширшими (в тому числі захисту прав дітей на життя, освіту, медицину, 

житло, та ін.), а також з метою здійснення контролю за станом дотримання 

прав дітей, реалізації охоронно-безпекових завдань (зокрема, розшуку дітей, 

запобіганню викрадення та ін.), та підвищення ефективності діяльності 

органів виконавчої влади в означених напрямках. В свою чергу, вбачається 

можливим приєднання ЄІАС «Діти» до новоствореного реєстру та 

передбачити нормативну, організаційно-технічну можливість міжнародної 

взаємодії в напрямку обміну інформації [131].  

З огляду на означене, а також через відсутність спеціальної правової 

регламентації порядку здійснення контролю за станом забезпечення захисту 

прав дітей, вважаємо за потрібне розробити Порядку ведення реєстру дітей, 

які потребують державного нагляду, захисту та перебувають у складних 

життєвих ситуаціях, визначивши відповідальних за його ведення, порядку 

здійснення контрольних функцій та інших засад функціонування. 

В цій частині дисертації розкрито сутність правової категорії 

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

характерними ознаками адміністративно-правового механізму захисту прав 

дітей є такі риси: 1) врегулювання нормами національного законодавства та 

нормами міжнародно-правових актів, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України; 2) визнання захисту прав дітей особливо 

важливою сферою суспільних відносин, яка потребує врахування 

міжнародних стандартів і принципів в рамках здійснення адміністративно-

правового регулювання; 3) використання у сфері захисту прав дітей 

переважно таких інструментів публічного адміністрування, як прийняття 

нормативних та індивідуальних адміністративних актів; 4)  інституційна 

система 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 захисту прав дітей. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. 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 дітей (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. 

2. Запропоновано до правової основи механізму захисту прав дітей 

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

Верховною Радою України, Конституцію України, закони України, 

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 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, які 

врегульовують порядок реалізації захисту прав дитини та правовий статус 

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

3. Удосконалено теоретичні підходи до розмежування таких понять, як 

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

«новонароджена дитина», «дитина з інвалідністю», «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 
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від домашнього насильства», «дитина, яка постраждала від насильства за 

ознакою статі» тощо.  

4. Наведено доктринальне визначення 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. 

їхніх прав у межах здійснення публічного адміністрування. 

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 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. 

Виокремлені характерні ознаки адміністративно-правового механізму 

захисту прав дітей.  
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РОЗДІЛ 2 

ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ДІТЕЙ 

 

 

На нормативному рівні юридична конструкція «інституційна система 

забезпечення захисту прав дітей» не визначено. Тож, з метою розкриття 

сутності цієї правової категорії звернемось до наукової літератури та підходів 

щодо визначення окремих її складових або суміжних понять. Так, будь-яку 

систему (від дав.-гр. «σύστημα» – «сполучення», «ціле», «з’єднання») в 

загальному розумінні можна розглядати як порядок, зумовлений правильним, 

планомірним розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь [216], 

або як множину взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле, 

взаємодіють із середовищем та між собою [117], і мають мету [17]. 

Забезпечення захисту прав дітей може включати засади, форми, методи, 

процедури, які використовуються чи реалізуються суб’єктами в процесі їх 

діяльності щодо забезпечення прав дітей на захист.  

З урахуванням зазначеного визначимо інституційну систему 

забезпечення захисту прав дитини 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 правовому порядку. До суб’єктів, що формують інституційну 

систему забезпечення прав дітей і суб’єктів публічної адміністрації (органи 

державної виконавчої влади, їх посадові та службові особи; органи місцевого 

самоврядування, їхні посадові та службові особи; суб’єкти владних 

управлінських функцій, яких вони здійснюють на підставі делегування; інші 

суб’єкти, яких наділено різними за змістом та обсягом повноважень 

(Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Президент України тощо), і суб’єктів, що є органами публічної 

влади на національному та міжнародному рівні, компетенція яких 
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поширюється на дітей, що є громадянами України (судові органи, громадські 

організації, окремі міжнародні інституції). 

Для формування цілісного підходу до визначення ролі кожного 

суб’єкта, що входить до інституційної системи забезпечення прав дітей, 

доцільно провести їх градацію залежно від виду, обсягу та характеру 

повноважень в сфері захисту дітей. Змістовно повноваження є категорією, 

яка позначає сукупність прав та обов’язків, що закріплені за суб’єктом для 

виконання його функціонального призначення. Таким чином, залежно від 

виду, обсягу та характеру повноважень, суб’єктів, які формують інституційну 

систему забезпечення захисту прав дітей доцільно класифікувати на: 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. 

Інституційна система забезпечення захисту прав дітей має: внутрішньо 

- організаційну форму вираження, яка проявляється у діяльності її суб’єктів 

на національному рівні в межах держави; зовнішньо-організаційну форму 

вираження, яка проявляється  у діяльності її суб’єктів в межах зовнішніх 

зносин.  

 

 

2.1. Суб’єкти загальної компетенції, які забезпечують захист прав 

дітей 

 

Чітке визначення кола суб’єктів, які уповноважені здійснювати захист 

прав дітей, дослідження меж їхньої компетенції сприяє підвищенню  

ефективності та якості захисної діяльності держави та інститутів 
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громадського суспільства. Актуальність дослідження додатково зумовлена й 

постійними реорганізаційними перетвореннями в системі публічного 

управління. Удосконалення існуючих міжнародних стандартів в сфері 

захисту прав дітей, зумовлюють для України нові еволюційні виклики та 

потреби, пошук потужної моделі інституційної системи, здатної вивести 

національний рівень охорони прав дітей на нову площину, та в повній мірі 

забезпечити потреби дітей та забезпечити належні умови їх 

життєдіяльності [20].  

Що стосуються визначення терміну «суб’єкт», то його прийнято  

розглядати в декількох значеннях, зокрема:  як істоту, здатну до пізнання 

навколишнього світу, об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності; 

як групу осіб, організація, яким належить активна роль у певному процесі, 

акті;  як особу або організацію;  як носія певних прав і обов’язків;  як носія 

певних фізичних і психічних якостей; як об’єкт дослідження [216]. 

З метою визначення критеріїв здійснення градації суб’єктів, які 

формують інституційну систему захисту прав дітей, з’ясуємо основні підходи 

до видів суб’єктів, які функціонують в адміністративному праві. Так, в межах 

усталеної теорії адміністративного права широко використовується такі 

терміни, як «суб’єкти владних повноважень», «суб’єкти публічної 

адміністрації» та ін. 

Відповідно до КАС України суб’єктами владних повноважень 

визначено органи державної влади (у тому числі без статусу юридичної 

особи), органи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, 

інші суб’єкти при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій 

на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень, або наданні адміністративних послуг [58]. При цьому, поняття 

«посадова особа» і «службова особа» використовуються в ряді нормативно-

правових актів, зокрема: Конституції України [77], КУпАП [59], КК України 

[86], Законі України «Про державну службу» [137], Законі України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» [196].  
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В загальноприйнятому значенні службовими особами визнаються: 

 особи, які постійно, тимчасово або за спеціальними повноваженнями 

здійснюють функції представників влади або місцевого самоврядування; 

 особи, які постійно чи тимчасово займають в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах або 

організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за 

спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважним 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 

органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним 

органом або повноважною службовою особою підприємства, установи, 

організації, судом або законом [86]; 

 посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в 

законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому 

числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для 

іноземної держави, зокрема для державного органу або державного 

підприємства),  

 іноземні третейські судді; 

 особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні чи трудові 

спори в іноземних державах у порядку, що є альтернативним до судового, 

 посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної 

організації або будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти 

від її імені),  

члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є 

Україна, судді та посадові особи міжнародних судів. 

Слід зазначити, що посадовими особами в розумінні Закону України 

«Про державну службу» є керівники і заступники керівників державних 

органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і 

консультативно-дорадчих функцій [137]. В той час, коли відповідно до 
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Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах 

місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо 

здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій та 

отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету [197, 230]. 

Свистович Р.С. наголошує на відсутності серед науковців єдиного 

підходу щодо визначення кола суб’єктів публічної адміністрації. Одночасно 

науковець вказує на те, що ці суб’єкти є суб’єктами владних 

повноважень [212]. Авторський колектив підручника «Адміністративне 

право України» за редакцією Т.О. Коломієць суб’єктів публічної 

адміністрації розглядає як органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, Президента України та Адміністрацію Президента 

України [7, с. 55–76]. 

Натомість, на думку І.В. Патерило, до основних суб’єктів реалізації 

публічної влади віднесено: Верховну Раду України, Президента України, 

органи виконавчої влади, органи прокуратури, органи судової влади, інші 

державні органи (наприклад, Службу безпеки України), органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти делегованих повноважень. Аналіз повноважень 

перелічених суб’єктів дозволяє деяких із них об’єднати в одну групу. В 

якості критерію для такого об’єднання науковцем використано той факт, що 

вони задіяні у реалізації (виконанні) положень Конституції та законів 

України, не приймаючи при цьому участі ані у законотворенні, а ні у 

здійсненні судочинства. Терміном, який об’єднує таких суб’єктів, є публічна 

адміністрація [115, с. 83–84]. 

У підручнику «Адміністративне право» за редакцією В. Галунько, П. 

Діхтієвського, О. Кузьменко, С. Стеценко, виокремлено ознаки, які 

визначають сутність поняття «суб’єкт публічної адміністрації», а саме: 

кожен із суб’єктів є відокремленою частиною єдиної функціональної системи 

суб’єктів публічної адміністрації; кожного із суб’єктів наділено відповідним 

правовим статусом, який визначається законами або підзаконними 
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нормативно-правовими актами; суб’єкт публічної адміністрації реалізує не 

приватний, а публічний інтерес, що опосередковує відповідний зміст його 

діяльності; для здійснення публічного адміністрування суб’єкта публічної 

адміністрації має бути наділено повноваженнями з ухвалення виконавчо-

розпорядчих рішень; тощо [5, с. 81]. 

Вищезазначені підходи засвідчують, що на доктринальному рівні в 

більшості випадків відбувається ототожнення суб’єктів публічної 

адміністрації з суб’єктами владних повноважень. Одночасно зазначимо, що 

суб’єктам публічної адміністрації, наділених повноваженнями у сфері 

захисту прав дітей притаманно 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. 

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.  

До суб’єктів загальної компетенції, які забезпечують захист прав дітей 

віднесено: Президента України, Верховну Рада України, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Кабінет Міністрів України, 
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центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

тощо.  

Проаналізуємо концептуальний зріз реалізації повноважень суб’єктами 

загальної компетенції, які забезпечують захист прав дітей. 

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної 

цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина, якого наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення 

управлінського впливу в сфері забезпечення захисту прав дітей [77]. В 

даному випадку вбачається за доцільне зазначити про Офіс Президента 

України, який є постійно діючим допоміжним органом, утвореним 

Президентом України, основними завданнями якого є організаційне, правове, 

консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення 

здійснення Президентом України визначених Конституцією України 

повноважень [175]. 

У свою чергу,  Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої 

влади в Україні [77]. Верховна Рада України, серед іншого,  визначає основні 

засади охорони дитинства та державну політику в цій сфері. Зокрема: 

приймає відповідні закони у цій сфері; затверджує загальнодержавні 

програми щодо охорони дитинства; здійснює парламентський контроль; 

організовує та проводить парламентські слухання щодо захисту прав дітей в 

Україні тощо. Додатково виокремимо діяльність Комітетів Верховної Ради 

України як органів Верховної Ради України, які утворюється з числа 

народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами 

законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних 

функцій [161]. Зокрема: Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 

політики, Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування, Комітет з питань молоді і спорту, комітет з питань освіти, науки 

та інновацій, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та 
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Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин, Комітет з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів. Слід звернути увагу, що усі вищезазначені комітети 

Верховної Ради України серед іншого наділені окремими повноваженнями в 

сфері захисту прав дітей з відповідних напрямків (зокрема, медицини, освіти, 

соціального забезпечення, та ін.), при цьому спеціалізованого комітету наразі 

не створено. 

На окрему увагу заслуговує діяльність Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини, який здійснює парламентський контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина [77]. 

Окрім цього, для забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини утворюється секретаріат, основними завданнями 

якого є організаційне, правове, науково-консультативне, інформаційно-

аналітичне, науково-експертне, контрольне, матеріально-технічне, фінансове 

та інше забезпечення діяльності Уповноваженого [201]. Права дитини 

віднесено до загальної категорії прав людини, тому питання охорони та 

захисту прав дітей віднесено до компетенції цього суб’єкта в тому числі.  

Кабінет Міністрів України також віднесено до суб’єктів загальної 

компетенції, які забезпечують захист прав дітей. Водночас, це вищий орган у 

системі органів виконавчої влади, який забезпечує здійснення внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України; вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина; забезпечує проведення політики у сферах соціального 

захисту, освіти, науки і культури, розробляє і здійснює загальнодержавні 

програми соціального і культурного розвитку України; спрямовує і 

координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; та ін. [77]. 

Законом України «Про Кабінет Міністрів України» [160] та Регламентом 

Кабінету Міністрів України [154] визначено, що організаційне, експертно-

аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів. 
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Відповідно до Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, 

Секретаріат Кабінету Міністрів України є постійно діючим органом, 

юридичною особою, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів 

України [151]. 

Слушною видається позиція Ю.О. Трестер щодо необхідності чіткої 

регламентації в Законі України «Про Кабінет Міністрів України» переліку 

повноважень Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення прав дитини 

[221]. В свою чергу, Л.А. Мельник пропонує визначити за Кабінетом 

Міністрів України на законодавчому рівні компетенцію щодо: 1) здійснення 

контролю за діяльністю органів публічного адміністрування у сфері 

забезпечення прав дитини; 2) взаємодії з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування з питань забезпечення прав дитини; 3) 

внесення до Верховної Ради України законопроєктів, які спрямовані на 

забезпечення прав дитини, захисту їх прав та законних інтересів, посилення 

їх безпеки та статусу. На переконання авторки, запропонована тріада 

повноважень є тим мінімальним стандартом, який вищий орган державної 

виконавчої влади повинен здійснювати у сфері забезпечення прав дитини та 

яким повинен бути доповнений Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України» [95]. 

Інші органи виконавчої влади, які не відносяться до суб’єктів 

спеціальної компетенції в означеній сфері (наприклад, Міністерство охорони 

здоров’я, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій) в межах своїх повноважень: подають Кабінету Міністрів України 

пропозиції щодо вдосконалення положень законодавства, які стосуються 

забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей; подають висновки до 

проєктів законодавчих актів із зазначених питань; забезпечують проведення 

державної політики у сфері охорони дитинства в межах компетенції, 

розроблення й виконання галузевих та регіональних програм поліпшення 

становища дітей, підтримки сімей з дітьми, вирішення інших питань у цій 

сфері тощо; надають засобам масової інформації, громадськості та особам чи 

https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-z-pitan-reintegraciyi-timchasovo-okupovanih-teritorij
https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-z-pitan-reintegraciyi-timchasovo-okupovanih-teritorij
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органам, які займаються вирішенням питань захисту дітей, загальну 

інформацію про забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей.  

Відповідно до чинного законодавства місцеве самоврядування – це 

гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – 

жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевою 

значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування 

здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, 

так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також 

через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст [163]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» 

органи місцевого самоврядування, забезпечують: проведення державної 

політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та 

регіональних програм поліпшення становища дітей, підтримки сімей з 

дітьми, вирішення інших питань у цій сфері; розвиток мережі навчальних 

закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також 

позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на 

організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази; вирішення питань щодо забезпечення прав дітей, 

встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених 

законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, 

позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин 

залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і 

майнових прав та інтересів дітей; організацію безкоштовного харчування 

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

освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та 

учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
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малозабезпеченим сім’ям»; можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, 

вихованців, студентів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, 

визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це 

відповідні видатки з місцевих бюджетів; вирішення питань про надання пільг 

та державної допомоги дітям та сім’ям з дітьми відповідно до законодавства; 

вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетенції 

законодавством України [173]. 

В цій частині дисертації, досліджено суб’єктів загальної компетенції, 

які забезпечують захист прав дітей 

Аргументовано, що суб’єкти загальної компетенції, які забезпечують 

захист прав дітей, визначають основні напрями державної політики у сфері 

захисту прав дітей, забезпечують розроблення та прийняття законів, 

розподіляють функції між органами виконавчої влади, координують їх 

діяльність, здійснюють та забезпечують ефективну реалізацію державної 

політики у сфері охорони дитинства, статусу дітей і захисту їх прав. До таких 

суб’єктів віднесено: Президента України, Верховну Раду України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінет Міністрів 

України, центральні органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування тощо.  

 

 

2.2. Суб’єкти спеціальної компетенції, які забезпечують захист 

прав дітей 

 

Передумовою виокремлення суб’єктів спеціальної компетенції, які 

забезпечують права дітей є закріплення за ними відповідного предмету 

відання, тобто структурного елемента компетенції, що позначає сферу 

суспільних відносин, у межах якої можуть бути реалізовані закріплені 

повноваження [5].  
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Пропонуємо визначити поняття «суб’єктами спеціальної компетенції, 

які забезпечують захист прав дітей» як уповноважених органів та установ, 

що наділені виключними повноваженнями, які спрямовані на захист прав 

дітей в Україні та закріплені у відповідних нормативно-правових актах.   

До суб’єктів спеціальної компетенції, які забезпечують захист прав 

дітей, віднесемо: Уповноваженого Президента України з прав дитини; 

Міністерство соціальної політики України, Національну соціальну сервісну 

службу 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 

Вказаний підхід відображений в Законі України «Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні установи для дітей». Відповідно, забезпечення 

прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне обслуговування, 

надання матеріальної підтримки покладається в межах визначеної 

компетенції на: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері сім’ї та дітей; центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей; 

відповідні структурні підрозділи обласних, Київської, міських, районних 

державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах 

рад; уповноважені підрозділи органів Національної поліції; приймальники-

розподільники для дітей; органи Національної поліції; школи соціальної 

реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти; 

центри медикосоціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров’я; 

спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби 
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України; притулки для дітей; центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей; соціальнореабілітаційні центри (дитячі містечка) [168].  

Як зазначалось в попередній частині дослідження, Президент України є 

суб’єктом загальної компетенції. Що стосується сфери забезпечення прав 

дитини, то повноваження Президентом України реалізовуються 

Уповноваженим Президента України, утвореним як інституція згідно Указу 

Президента України «Про Уповноваженого Президента України з прав 

дитини» від 11.09.2011 р. № 811 [202]. Варто також зазначити, що перший у 

світі закон про омбудсмана з прав дитини був прийнятий у 1981 р. в 

Норвегії [93, с.30]. З 2013 року Україна є  членом Європейської мережі 

омбудсменів з прав дітей (ENOC) [126]. 

Інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини утворено 

на виконання міжнародних зобов'язань у сфері забезпечення прав дитини та 

відповідно до ст. 102 Конституції України [77] з метою забезпечення 

належних умов для реалізації громадянських, економічних, соціальних та 

культурних прав дітей в Україні та особливого піклування про дитину. 

Одночасно в Указі Президента України «Про Уповноваженого Президента 

України з прав дитини» від 11.09. 2011 р. № 811 встановлено, що здійснення 

Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання 

конституційних прав дитини забезпечується Уповноваженим Президента 

України з прав дитини [202].  

Серед основних завдань Уповноваженого Президента України з прав 

дитини, можна виокремити: постійний моніторинг додержання в Україні 

конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань 

у цій сфері та внесення в установленому порядку Президентові України 

пропозицій щодо припинення і запобігання повторенню порушень прав і 

законних інтересів дитини; внесення Президентові України пропозицій щодо 

підготовки проектів законів, актів Президента України з питань прав та 

законних інтересів дитини; здійснення заходів, спрямованих на захист і 

відновлення порушених прав та законних інтересів дитини, інформування 
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громадськості про такі заходи та їх результати; здійснення заходів щодо 

налагодження взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань захисту прав та законних інтересів дитини [202]. 

Також, в Україні функціонує інститут представника Уповноваженого з 

дотримання прав дитини та сім’ї [127]. 

З метою розширення гуманітарних аспектів діяльності інституту 

уповноважених Президента України, в цьому році ухвалено рішення про 

трансформацію роботи за відповідними напрямами та розширення 

функціональних компетенцій, у зв’язку з чим передбачено введення нових 

посад  радників – уповноважених Президента України. Напрям державної 

роботи щодо прав дітей розширено на сферу дитячої реабілітації [231].  

Варто звернути увагу, що існуючі у різних державах моделі 

уповноваженого з питань захисту прав дитини, залежно від особливостей 

адміністративну компетенцію, поділяють на дві групи: 1) загальну 

адміністративну компетенцію (не уповноважені здійснювати 

адміністративно-розпорядчі дії, які тягнуть за собою юридичні наслідки); 

2) спеціальну адміністративну компетенцію (передбачають повноваження 

дитячого омбудсмена щодо вчинення обов'язкових до виконання дій). В 

більшості держава поширеними є моделі дитячих омбудсменів загальної 

адміністративної компетенції. Варто звернути увагу, що управлінські моделі 

омбудсменів у різних країнах відрізняються: за способом створення, 

адміністративного підпорядкування та особливостями діяльності. Наприклад, 

в Люксембурзі, Норвегії, Швеції, Ісландії, Україні дитячі омбудсмени 

утворюються на підстав акту парламенту, уряду або глави держави; в Австрії, 

Австралії, Новій Зеландії, Перу, Коста-Ріці  на підставі законодавчого акту 

про соціальний захист дітей; в Гватемалі, Бельгії, Канаді, Данії, Німеччині 

функціонує як структурний підрозділ існуючого органу виконавчої влади; у 

Фінляндії, Ізраїлі  формуються та діють на базі неурядових організацій з 

подальшою легітимізацією. Особливістю дитячого омбудсмена в Канаді є 
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наявність компетенції щодо проведення розслідування за індивідуальними 

скаргами про  порушення прав дітей. 

Вважаємо прийнятним для України досвіду Канади щодо надання  

дитячому омбудсмену повноважень щодо проведення розслідування за 

індивідуальними скаргами про порушення прав дітей. Одночасно 

підтримуємо позицію науковців щодо доцільності впровадження в Україні 

організаційно-управлінський механізму безпосередньої участі омбудсмена у 

забезпеченні прав дітей на регіональному рівні, що сприятиме 

ефективнішому функціонуванню інституту. 

Також доцільно звернути увагу на те, що з метою здійснення 

моніторингу з резонансних випадків порушень прав дітей, ініціювання 

обговорень на найвищому політичному рівні причин та умов вчинення таких  

порушень прав дітей, залучення професіоналів та експертів ля підготовки 

досвідчених та компетентних працівників у цій сфері в 1990 р. утворено 

Міжнародну мережу у справах прав дітей «(Child Rights Internetional 

Network») [237], а в 1997 р. - Європейську мережу уповноважених у справах 

дітей [99, c.82]. 

Окрім того, в рамках системи центральних органів виконавчої влади 

повноваження у сфері захисту прав дітей роздрібнені між різними 

міністерствами, що дозволяє віднести таких до суб’єктів спеціальної 

компетенції. При цьому, наразі в цій системі відсутній орган, якого наділено 

виключно повноваженнями в сфері захисту прав дітей. Водночас деякі 

міністерства все ж таки наділені окремими повноваженнями в сфері захисту 

дітей, що дозволяє їх віднести до суб’єктів спеціальної компетенції. 

Первинно це стосується Міністерства соціальної політики України, 

Національної соціальної сервісної служби України,  та Міністерства освіти та 

науки України. 

Загалом, міністерство є центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох 
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визначених Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої покладено 

на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України [203]. 

У свою чергу, Міністерство соціальної політики України, як 

центральний орган виконавчої влади забезпечує: формування та реалізацію 

державної політики у сфері соціальної політики, загальнообов’язкового 

державного соціального та пенсійного страхування, соціального захисту 

населення, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та 

відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання 

соціальних послуг та проведення соціальної роботи, здійснення державного 

контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної 

підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що 

проводяться за рахунок державного бюджету, соціальні послуги) та за 

дотриманням прав дітей та ін. [150]. 

У той же час, Національна соціальна сервісна служба України є 

центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної 

політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту 

населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за 

дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та 

за дотриманням прав дітей. До компетенції Національної соціальної сервісної 

служби України віднесено: реалізація політики, соціального захисту 

населення і захисту прав дітей; здійснення державного контролю під час 

надання соціальної підтримки та захисту прав дітей; методичне забезпечення 

та координація дій органів влади і органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення прав дітей, проведення соціальної роботи, надання базових 

соціальних послуг і соціальної підтримки відповідно до потреб жителів 

територіальних громад [112]. 
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Міністерство освіти та науки України є головний у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-

технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу 

(передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за 

діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають 

послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням 

таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності. 

Міністерство освіти та науки України, відповідно до покладених на 

нього завдань здійснює визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку 

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, 

освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти; розробляє Державні 

стандарти загальної середньої освіти та здійснює навчально-методичне 

забезпечення їх реалізації; координує діяльність місцевих органів управління 

освітою в частині формування оптимальної мережі закладів дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти та забезпечує формування 

оптимальної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

експериментальних закладів освіти для задоволення освітніх потреб 

населення з урахуванням потреб особистості і регіональної специфіки; 

забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної 

літератури для закладів освіти, у тому числі схвалює їх видання для закладів 

загальної середньої освіти; забезпечує розвиток фізичного виховання та 

спорту в закладах освіти тощо [149].  

Вважаємо, що існуюча система державних органів з розширеними 

повноваженнями у сфері захисту прав дитини не здатна в повній мірі 

забезпечити належний захист прав дітей та контроль за станом їх 

дотримання. Вважаємо за доцільне: створення спеціалізованого відомства 

(міністерства, служби, агентства) з питань захисту та охорони прав дітей зі 
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статусом центрального органу виконавчої влади та наділенням його 

координаційною функцією; 2) передачу відповідних функцій 

спеціалізованому органу з метою уникнення дублювання повноажень та 

ефективної координації захисту прав дітей. 

Наступним суб’єктом спеціальної компетенції в сфері захисту прав 

дітей є уповноважені підрозділи органів Національної поліції. Cтворення в 

Україні Національної поліції та наділення її відповідною компетенцією у 

сфері забезпечення прав дитини відіграє важливу роль, адже діяльність цих 

органів спрямована на те, щоб зменшувати рівень зростання потенційних 

майбутніх злочинців, притягувати до відповідальності винних дітей за 

скоєння правопорушення, таким чином культивуючи модель правомірної 

поведінки у дітей. У цьому напрямі органами Національної поліції неухильно 

проводиться діяльність щодо виявлення, припинення та розкриття 

кримінальних правопорушень, що вчинені дітьми, та вжиття з цією метою 

оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним 

законодавством; розгляду заяв і повідомлень про правопорушення, вчинені 

дітьми; виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень 

дітьми, та ужиття заходів до їх усунення; участь у правовому вихованні 

дітей; розшуку дітей, що зникли; виявлення дорослих осіб, які втягують дітей 

у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво; 

виявлення батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання 

передбачених законодавством обов'язків щодо створення належних умов для 

життя, навчання та виховання дітей; ведення обліку правопорушників, що не 

досягли 18 років, з метою проведення профілактичної роботи, інформування 

відповідних служб у справах дітей стосовно цих дітей тощо.  

До уповноважених підрозділів органів Національної поліції віднесено: 

підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України, до яких 

входять: 1) підрозділ ювенальної превенції центрального органу управління 

поліцією; 2) підрозділи ювенальної поліції головних управлінь Національної 

поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. 



97 

Києві; 3) підрозділи ювенальної поліції територіальних (відокремлених) 

підрозділів головних управлінь Національної поліції в Автономній 

Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві [50]. 

У свою чергу, спеціальними установами (юридичними особами) 

органів Національної поліції, призначеними для тимчасового тримання дітей 

віком від 11 років є приймальники-розподільники для дітей. Такі заклади 

створюються в областях, місті Києві та діють згідно з положенням, 

затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України. 

Значну роль відіграють установи реабілітації дітей, до яких доцільно 

віднести:  

1) школи соціальної реабілітації  державні заклади освіти для дітей, які 

потребують особливих умов виховання, що належать до сфери управління 

МОН, а також професійні училища соціальної реабілітації, які є державними 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти для дітей, які 

потребують особливих умов виховання, що належать до сфери управління 

МОН [169]; 

2) центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони 

здоров’я, які є лікувально-реабілітаційними закладами для дітей, які 

вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також для 

дітей, які за станом здоров’я не можуть бути направлені до загальноосвітніх 

шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації [123]; 

3) спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої 

служби України, які є установами, де відбувають покарання неповнолітні 

віком від 14 років, засуджені до позбавлення волі [168];  

4) притулки для дітей служби у справах дітей відповідної місцевої  

державної  адміністрації, які є закладами соціального захисту та створені для 

тимчасового перебування у ньому дітей віком від 3 до 18 років [200]; 

5) центри соціально-психологічної реабілітації дітей, які є заклади 

соціального захисту, що створюються для тривалого (стаціонарного) або 

денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних 
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життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, 

педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги [200];  

6) соціально-реабілітаційні центри, які є закладами соціального захисту 

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

дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, безпритульних дітей 

віком від 3 до 18 років, надання їм комплексної соціальної, психологічної, 

педагогічної, медичної, правової, інших видів допомоги та подальшого 

влаштування дітей [156].  

Окремо звернемо увагу на існування при виправних колоніях дитячих 

будинків, де утримуються засуджені жінки з дітьми. Організаційно-правові 

засади діяльності будинку дитини, утвореного при виправній колонії, у якому 

перебувають і виховуються діти віком до трьох років, народжені 

засудженими до позбавлення волі жінками, спільно зі своїми матерями або 

окремо від них врегульовано ст. 141 Кримінально-виконавчого кодексу 

України, [88] а також Типовим положенням про будинок дитини при 

виправній колонії, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.03.2013 р. № 500/5/219 [155]. 

Варто зауважити,  що окремі положення Типового положення з урахуванням 

реорганізаційних змін, які мали місце в пенітенціарній системі, підлягають 

перегляду. 

Що стосується органів опіки та піклування, то вони здійснюють 

контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, житлових 

та майнових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового 

житла; виявляють дітей, що залишилися без піклування батьків, ведуть облік 

таких дітей і, виходячи з конкретних обставин втрати батьківського 

піклування; обирають форми їх пристрою, а також здійснюють подальший 

контроль за умовами їх проживання та захистом житлових та майнових прав. 

Відповідно до чинного законодавства органами опіки та піклування є 

районні, районні у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі 

органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад, у тому числі 
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об’єднаних територіальних громад, які провадять діяльність із соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 

забезпечення їх права на виховання у сім’ї, надання статусу дитини-сироти та 

дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, влаштування дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та 

піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, із захисту особистих, майнових і житлових прав дітей, 

запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю 

дітей [119].  

У цій частині дисертації досліджено суб’єктів спеціальної компетенції, 

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

публічного адміністрування. 

Встановлено, що суб’єкти спеціальної компетенції наділені 

конкретними повноваженнями, які спрямовані на захист прав дітей і 

визначаються у спеціальних нормативно-правових актах, які врегульовують 

статус дітей. До відповідних суб’єктів віднесено: Уповноваженого 

Президента України з прав дитини; Міністерство соціальної політики 

України, Національну соціальну сервісну службу України та 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  
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2.3. Інші суб’єкти, діяльність яких пов’язано із захистом прав дітей  

 

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 на національному, 

так й на міжнародному рівнях.  

Зокрема, 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. 

 Неповнолітні, як правило, виступають в якості: потерпілого; особи, яка 

притягується до відповідальності; свідка; особи в інтересах, якої діють їх 

представники. Поширеними категоріями справ за участі дітей є справи щодо 

позбавлення батьківських прав, усиновлення, вирішення майнових спорів, 

отримання дозволу одного із батьків на виїзд за межі України, стягнення 

аліментів, притягнення до відповідальності тощо. 

Практика державних і недержавних організацій, які захищають права 

дітей, вказує, що незважаючи на значний обсяг законодавства в сфері захисту 

прав дітей постійно порушуються і, зазвичай, особами, на яких покладається 

їх охорона та захист [206, c. 110]. 

Особливостями розгляду справ в суді за участі дітей є: обов’язкова 

участь при розгляді справи уповноважених представників дітей та служби 

захисту дітей; розгляд справ у максимально короткі строки; створення 

специфічних матеріально-технічних умов (наприклад, так званих «зелених 

кімнат», судових зал «дружніх до дитини»); забезпечення спілкування на 

доступній та зрозумілій мові; участь психолога та ін. 

Захист прав дітей в Україні може відбуватись в 

порядку: 1) адміністративного судочинства (зокрема, щодо оскарження 

рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які призвели до 
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порушення прав та свобод дітей); 2) цивільного судочинства (зокрема, щодо 

стягнення аліментів, усиновлення, позбавлення батьківських прав); 

3) судочинства про адміністративні правопорушення (зокрема, щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх або їх 

батьків за проступки, вчинені дітьми); 4) кримінального судочинства 

(зокрема, щодо притягнення до кримінальної відповідальності 

неповнолітніх); 5) господарського судочинства (зокрема, щодо захисту прав 

інтелектуальної власності); 6) конституційного судочинства (зокрема, щодо 

визнання неконституційними норм, які стосуються захисту прав дітей). 

Порядок звернення до суду та здійснення відповідного провадження 

врегульовано КАС України [58], КУпАП [59], ЦПК України [224], ГПК 

України [27], КК України [86] та ін.  

Згідно статистичних даних у 2019 році суди розглянули за правилами 

цивільного судочинства: 35 634  справ наказного провадження про стягнення 

аліментів на дітей, що складає 21% від загальної кількості розглянутих справ 

наказного провадження; 206 803  справ позовного провадження у спорах, що 

виникають із сімейних правовідносин (зокрема, про розірвання шлюбу, 

стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, надання дозволу на 

виїзд неповнолітньої дитини за межі України), тобто 36% від загальної 

кількості розглянутих справ позовного провадження; 4 945 справ окремого 

провадження про усиновлення, надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності, права на шлюб, розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має 

дітей, тобто 5% від загальної кількості розглянутих справ окремого 

провадження. Таким чином, 247 382 (або 31%) розглянутих цивільних справ 

потенційно можуть стосуватися інтересів дитини (з 801 648 цивільних справ, 

розглянутих за правилами наказного, позовного та окремого 

провадження [46, с.12]). 

Положеннями КАС України визначено особливості представлення 

інтересів дітей в суді, здійснення їх допиту. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 56 

КАС України права, свободи та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, які 
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не досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, 

захищають в суді їхні законні представники - батьки, усиновлювачі, опікуни 

чи інші особи, визначені законом. В той же час, у ч. 2 ст. 56 КАС України 

зазначено, що права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб, які досягли 

віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, можуть 

захищати в суді їхні законні представники – батьки, усиновлювачі, 

піклувальники чи інші особи, визначені законом.  

Адміністративна процесуальна дієздатність характеризується як 

здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та 

обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові, яка 

належить: фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом 

недієздатними; фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з 

приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до 

законодавства можуть самостійно брати участь.  

Згідно ст. 57 КАС України інтереси малолітніх чи неповнолітніх осіб у 

суді  представляють посадові особи органів або інших осіб, яким законом 

надано право звертатися до суду, окрім випадків, коли такі органи та особи є 

стороною чи третьою особою у справі [58].   

У даному випадку вважаємо за необхідне звернути увагу, що 

положення  КАС України (зокрема, ч. 2 ст. 56, ст. 43) потребують уточнення 

в частині використання юридичної конструкції «неповнолітні особи, які 

досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність», а 

також щодо визначення поняття «адміністративна процесуальна 

дієздатність» в частині того, що вона належить «фізичним особам  до 

досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких 

вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь», 

оскільки загальноприйнятим є розуміння набуття особою повноліття при 

досягненню 18 років.  
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В перелік осіб, до яких не може бути застосовано привід, включено, 

серед іншого, малолітніх та неповнолітніх осіб, вагітних жінок, жінок, які 

доглядають за дітьми віком до шести років, або дітьми з інвалідністю. 

Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків в 

адміністративному провадженні передбачає:  

проведення допиту малолітніх свідків і, за розсудом суду, 

неповнолітніх свідків в присутності педагога або батьків, усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі; 

свідки, які не досягли 16річного віку, не попереджуючи про 

відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві 

показання, і не приводяться до присяги; 

можливість педагога або батьків, усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, з дозволу суду ставити свідкові питання, а також 

висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань; 

видалення (у виняткових випадках задля об’єктивного з’ясування 

обставин справи) із зали судового засідання за ухвалою суду того чи іншого 

учасника справи на час допиту осіб, які не досягли 18-річного віку.  

Таким чином, аналіз положень КАС України дозволяє дійти висновку 

про врегулювання порядку допиту малолітніх та неповнолітніх свідків. 

Важливо відмітити, що відповідно до результатів дослідження, 

здійсненого на запит Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, переважну 

більшість адміністративних та цивільних справ, що стосуються інтересів 

дитини, суди розглядають без залучення дитини та заслуховування її 

думки [47]. 

Щодо органів прокуратури, то основними принципами роботи в сфері 

захисту інтересів дітей та протидії насильству, є: отримання дітьми 

інформації про їхні права, забезпечення вільного доступу дітей до 

правосуддя та можливості повідомляти про факти порушення їхніх прав; 

забезпечення найкращих інтересів дитини; повага до гідності дитини та її 



104 

захист від дискримінації; захист дитини від усіх форм насильства, 

зловживань, включаючи сексуальні, особливо з боку батьків, опікунів 

(піклувальників) чи інших осіб, які турбуються про дитину, а також її 

експлуатації. При цьому, ювенальні прокурори повинні забезпечити 

виконання функцій прокурора у кримінальних провадженнях: у сфері 

охорони дитинства; у яких неповнолітня особа залучена до провадження як 

потерпілий або є особою, права та інтереси якої порушено чи може бути 

порушено внаслідок вчинення кримінального правопорушення; щодо 

неповнолітньої особи, у тому числі, якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою, 

стосовно особи, яка не досягла віку кримінальної відповідальності. 

Одночасно, ювенальні прокурори забезпечують здійснення нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 

а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з 

обмеженням особистої свободи дітей, у кімнатах для затриманих, ізоляторах 

тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для дітей органів 

Національної поліції України; слідчих ізоляторах, арештних домах, виховних 

колоніях; будинках дитини при виправних колоніях Державної кримінально-

виконавчої служби України; пунктах тимчасового тримання та спеціально 

обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в 

адміністративному порядку, органів Державної прикордонної служби 

України; пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної 

служби України; закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної 

експертизи особам, які тримаються під вартою; відділеннях психіатричних 

лікарень зі звичайним, посиленим і суворим наглядом; підрозділах органів 

пробації; службах у справах дітей та підрозділах органів поліції, які 

здійснюють діяльність, пов’язану з виконанням судових рішень у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх; школі і професійному 
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училищі соціальної реабілітації та на інших підприємствах, установах, 

організаціях, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади [172]. 

При розкритті питання здійснення правосуддя відносно неповнолітніх 

необхідним є аналіз міжнародних стандартів в цій сфері. Так, у Мінімальних 

стандартних правилах Організації Об’єднаних Націй, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») [97] 

встановлено, що держави-учасниці повинні прагнути, відповідно до своїх 

загальних інтересів, сприяти благополуччю неповнолітнього та її/його сім’ї. 

Правосуддя щодо неповнолітніх повинно відбуватись з метою 

усестороннього забезпечення соціальної справедливості для усіх 

неповнолітніх. 

Слід звернути увагу також на Керівні принципи Організації 

Об’єднаних Націй щодо запобігання злочинності серед неповнолітніх (Ер-

Ріядські керівні принципи) [54], в яких зазначено, що попередження 

злочинності серед неповнолітніх є важливим аспектом попередження 

злочинності в суспільстві. Приймаючи участь в законній, соціально корисній 

діяльності і формуючи гуманістичний погляд на суспільне життя, молодь 

може бути вихована на принципах, які не допускають злочинну діяльність.  

Говорячи про судові органи, як суб’єкта діяльність якого пов’язано із 

захистом прав дітей важливо зазначити про динамічний розвиток системи 

ювенальної юстиції. Єдиного підходу щодо визначення ювенальної юстиції 

та її складових елементів наразі немає. Відповідно до одного із підходів, 

ювенальна юстиція розглядається як складна система, яка об’єднує: 

1) особливе коло осіб (діти та молодь); 2) спеціальні заходи впливу на них, а 

також заходи кримінально-правового реагування; 3) особливі процедурні 

норми, що регламентують процес провадження у справах щодо 

неповнолітніх; 4)  спеціалізовані ювенальні суди; 5)  установи виконання 

покарань та примусових заходів; 6) державні установи; 7) громадські 

організації, які сприяють захисту прав дітей та молоді [239, с. 8]. 
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Зарубіжні держави мають великий досвід у сфері ювенального 

правосуддя, яке розглядається фахівця ми як один з головних державно-

владних важелів забезпечення повноправності дитини і підкреслення 

особливого її особливого статусу в суспільстві. Загалом створення 

ювенальних судів було обумовлено тим, що правовий статус дитини, на 

відміну від повнолітніх громадян, характеризується відмінностями в частині 

встановлення юридичної відповідальності та призначення покарання за 

протиправні діяння, а також специфікою проведення слідчих дій за участі 

дитини. В основу ювенальної юстиції зарубіжних держав покладена доктрина 

«parens patrie», яка передбачає, що держава веде себе як піклувальник або 

відповідальна особа за неповнолітню особу і убезпечує її від небезпечної 

поведінки і шкідливого оточення [101]. 

В судових системах багатьох країн світу наразі функціонують 

ювенальні суди, окрема, в США, Франції, Великобританії, Греції, Польщі, 

Угорщині, Німеччині та ін. При цьому, прийнято вважати, що у світі 

поширені дві основні моделі ювенальної юстиції: 1) автономна, яка 

передбачає існування ювенального суду як окремої інституції; 2) загальна, 

яка передбачає розгляд справ щодо неповнолітніх суддями судів загальної 

юрисдикції. Зарубіжна практика функціонування ювенальної юстиції 

доводить, що як самостійний напрям державного адміністрування прав 

дитини, ювенальна юстиція себе цілком виправдовує [94, c. 114]. 

 Відразу відзначимо, що відповідно до наведеної класифікації  в 

Україні діє загальна модель ювенальної юстиції.  

Можна виокремити основні ознаки, притаманні ювенальним системам 

різних країн. Так, метою ювенального правосуддя в США є забезпечення 

піклування, охорони і захисту. Ювенальну систему представлено поліцією, 

офіцерами пробації, прокурорами, захисниками, ювенальними суддями, 

соціальними працівниками [89, с. 498]. В різних штатах встановлено різний 

підхід до системи правосуддя  управління системою в більшості випадків 

здійснюється соціальними службами. Суди присяжних для неповнолітніх 
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існують тільки в деяких штатах; в окремих штатах здійснюється 

впровадження реабілітаційних програм для неповнолітніх злочинців, 

спеціальними судами затверджуються індивідуальні плани роботи з 

неповнолітніми злочинцями, розроблені службою пробації; справи 

неповнолітніх передаються до загальних судів із попереднім неформальним 

розглядом матеріалів кримінальної справи; запровадження спеціальних 

програм профілактичної спрямованості для дітей та батьків (до прикладу, 

програма інклюзії, програма позитивного розвитку молоді, програма 

«молодіжні суди») [236] та батьків; функціонування програм відновного 

правосуддя; а також можливість звернення до альтернативних методів 

вирішення спорів (до розгляду спору або і в суді) [232, с. 148]. 

Ювенальна система Франції включає всі стадії правосуддя (від слідства 

до виконання виховних заходів і контролю за виконанням заходів, вжитих 

щодо неповнолітнього). Національну систему ювенальних судів 

представлено: ювенальним суддею (магістратом); ювенальним судом; 

ювенальним судом присяжних. Система захисту прав дитини має два 

напрями: 1) проведення профілактичної роботи в рамках «організаційного 

захисту» (звернення рідних дитини – правопорушника за допомогою або 

надання згоди на стороннє втручання); 2) захист прав дитини в рамках 

«правового захисту» (примусове втручання суду щодо виконання певних 

заходів (у разі наявності доказів існування домашнього насильства, вчинення 

відносно дитини злочину та ін.). Передбачено можливість притягнення до 

відповідальності осіб віком 10-13 років із застосуванням стягнень у вигляді 

виховних санкцій (наприклад, відшкодування збитків, надання допомоги 

постраждалим, заборона на спілкування або відвідування певних місць)[89], 

[36, c. 214]. 

У ювенальній системі Великої Британії працюють поліція, 

муніципальні установи, інші неурядові організації. Ювенальний суд є видом 

магістратського суду (закриті слухання, виступ прокурора та адвоката), який 

розглядає правопорушення, вчинені молоддю (в тому числі, крадіжки та 
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пограбування, антисоціальну поведінку та злочини, пов’язані з наркотиками), 

та компетентний виносити рішення про позбавлення волі або про інші 

обмеження прав (передача під нагляд, штраф, заняття в спеціальних центрах 

тощо. В роботі з неповнолітнім використовуються приписи, угоди тощо. 

Відповідальність особи настає з 10 років. Активно застосовуються заходи, 

спрямовані на підтримку дітей-потерпілих та свідків (наприклад, проведення 

допиту свідка через посередника [238], надання свідчень «у приватному 

порядку» (закритому засіданні); зняття перук та мантій суддями та 

адвокатами; прискорення розгляду справ у судах за участю свідка, який не 

досяг 10 років) [239]. 

Науковий інтерес також викликає система ювенальної юстиції 

Нідерландів, яка представлена прокурором та суддею, яким належать 

повноваження з ведення справ, прийняття рішень як у разі порушення прав 

дитини, так і в разі вчинення протиправних дій самим неповнолітнім. При 

цьому, неповнолітньою вважається молода людина віком до 23 років. В 

країні здійснюється активне державне та місцеве фінансування програм для 

дітей, основною метою яких є профілактика правопорушень. Згідно з цими 

програмами, працівники поліції, які взаємодіють з неповнолітніми, можуть 

зв’язатися з батьками правопорушника або запросити соціальних 

працівників. Санкції включають виховні та реабілітаційні заходи (наприклад, 

дитині можуть запропонувати вибачитись, переглянути фільм, намалювати 

картину тощо) [238]. 

Для України найбільш прийнятним вбачається перейняття досвіду 

Нідерландів щодо надання суду повноваження з ведення справ та прийняття 

рішень, як у разі порушення прав дитини, так і в разі вчинення протиправних 

дій безпосередньо немонолітнім. 

З метою наближення до міжнародних стандартів в Україні затверджено 

Національну стратегію реформування системи юстиції щодо дітей на період 

до 2023 року, яка передбачає запровадження системи заходів щодо 

забезпечення дієвого правосуддя, соціально-виховних та реабілітаційних 
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програм, адресні соціальні послуги, які можуть допомогти у розв’язанні 

соціальних, побутових проблем, тощо. Окрім цього, прийнято Концепцію 

розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, відповідно 

доякої передбачено запровадження ефективних механізмів у системі юстиції 

щодо дітей, спрямованих на посилення відповідальності держави та 

суспільства за розвиток дітей, підвищення рівня соціального та правового 

захисту дітей, які перебувають у конфлікті із законом, зниження рівня 

злочинності, а також виправлення та соціальну реабілітацію неповнолітніх, 

які перебувають у конфлікті із законом [104]. 

Враховуючи передовий досвід розвинутих країн та специфіку розгляду 

справ за участі дітей, а також важливість цієї сфери, пропонуємо в Україні 

ювенальні суди. Для цього пропонується першочергового внести зміни до 

низки актів законодавства у сфері захисту прав дітей, зокрема, доповнити: 

доповнити ст. 52 Конституції України частиною четвертою такого змісту: 

«Держава гарантує найкраще забезпечення інтересів дитини у всіх сферах 

суспільних відносин.»; доповнити ст. 125 Конституції України частиною 

шостою такого змісту: «З метою захисту прав, свобод та інтересів дітей діють 

ювенальні суди»; доповнити ч.2 ст. 31 Закону України «Про судоустрій і 

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

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»; 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». 
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Щодо міжнародних судових органів, доцільним є звернення уваги на 

практику Європейського Суду з прав людини в сфері захисту прав дітей. 

Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» [132] рішення ЄСПЛ є 

обов’язковими для України відповідно до ст. 46 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [66]. Національні суди зобов’язані 

використовувати практику ЄСПЛ при розгляді справ. 

Аналіз положень законодавства свідчить, що, окрім відшкодування за 

порушення прав дітей  прав людини, гарантованих Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод можуть вживатись додаткові заходи 

індивідуального характеру, зокрема: 1) щодо відновлення   попереднього 

юридичного стану, який мала дитина (стягувач), до порушення Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод [66] («restitutio in integrum») 

(повторний розгляд справи  судом,  включаючи  відновлення  провадження у 

справі; повторний розгляд справи адміністративним органом); 2) інші  

заходи, передбачені рішеннями ЄСПЛ [132].  

Зазначене дає підстави дійти висновку, що перелік додаткових заходів 

індивідуального характеру не є виключним, що означає, що ЄСПЛ може 

застосовувати інші заходи задля відновлення попереднього юридичного 

становища дитини. 

Аналіз практики ЄСПЛ свідчить, що дитині, яка перебуває під 

юрисдикцією Договірної Сторони, гарантований весь спектр прав, 

передбачений Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 

та відповідними протоколами до неї [66]. 

Крім того, ЄСПЛ при розгляді справ, що стосуються захисту прав дітей 

враховує принципи правового статусу дитини, які випливають з Конвенції 

про права дитини 1989 р. Зокрема, рівноправність дітей (ст. 2); 

неприпустимість будь-яких форм дискримінації (ст. 2); пріоритет інтересів 

дитини при вирішенні будь-якого питання, що стосується дітей, так званий 

принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини (ст. 3); принцип 
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забезпечення захисту і турботи про благополуччя дитини (ст. 5); 

невід'ємність і пріоритет права на життя (на держави покладається обов'язок 

забезпечити їх виживання і розвиток (ст. 6); право дитини висловлювати 

свою думку, викладати інформацію про свої проблеми (діти мають право 

бути почутими, ст. 12-15); принцип збереження індивідуальності дитини (ст. 

8) тощо [70]. 

В залежності від категорій справ, практику ЄСПЛ щодо захисту прав та 

інтересів дитини, можна класифікувати на такі групи: 1) захист батьківських 

прав (зокрема, щодо опіки, конфіденційності інформації про народження, 

викрадення дітей батьками, відпусток по догляду за дитиною, права дитини 

на спадкування, та ін.); 2) захист особистих прав (зокрема, щодо 

нелюдського або принижуючого гідність поводження; насильства у сім’ї; 

прав неповнолітніх у суді). 

Наведемо декілька справ ЄСПЛ, предметом яких є захист прав дітей. 

Наприклад у справі «Strand of Lobben and others v. Norway» щодо рішення 

національних органів про позбавлення заявниці батьківських прав та надання 

дозволу прийомним батькам на усиновлення її сина, Палата суддів ЄСПЛ 

прийняла рішення про відсутність порушення ст. 8 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод  (право на повагу до приватного і 

сімейного життя) [66]. Так, заявниця звернулася до органу захисту дітей, 

оскільки була вагітна та перебувала у життєво складному становищі: не мала 

постійного місця проживання; тимчасово проживала з батьками та прийняла 

пропозицію органу захисту дітей залишитись у сімейному центрі в перші 

місяці життя дитини, для того щоб можна було оцінити її спроможність 

забезпечити належний догляд за дитиною. За період перебування в центрі із 

заявницею проводилися консультації щодо материнства, а також надавалася 

психологічна допомога. Після спливу одного місяця від народження дитини, 

заявниця вирішила покинути сімейний центр. Працівники центру, передали 

дитину до прийомної родини. Дитина залишалась у прийомній родині 

https://ips.ligazakon.net/document/view/MU50K02U?ed=2009_05_27&an=627839
https://ips.ligazakon.net/document/view/MU50K02U?ed=2009_05_27&an=627839
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протягом наступних трьох років, поки органи соціального захисту не надали 

згоди на його усиновлення в грудні 2011 року 

При цьому, у 2010 році національні суди встановили, що припинення 

державної опіки над дитиною не відповідає найкращим інтересам дитини, 

враховуючи його потреби у догляді та обмеженість батьківських навичок у 

матері. Зокрема, апеляційний суд вказав, що перебування у прийомній сім'ї 

має бути довготривалим; зустрічі заявниці з сином не можуть мати на меті 

повернення до його біологічної матері, а тому не можуть відбуватися частіше 

ніж чотири рази на рік. У 2011 році Комісія соціального добробуту округу 

прийняла рішення про позбавлення заявниці батьківських прав та надання 

дозволу на усиновлення. Заявниця оскаржила рішення Комісії до суду, у 2012 

році відбулися судові слухання. Суди взяли до уваги той факт, що за три 

роки зустрічей заявниці з сином між ними не виникло психологічного 

зв’язку. У результаті ЄСПЛ констатоване порушення статті 8 

Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) щодо обох 

заявників [109]. Предметом розгляду ЄСПЛ в іншій справі були питання 

забезпечення представництва та участі дітей у розгляді справ в межах 

приватного права [38]. Судом звернуто увагу на необхідність заслуховувати 

дітей та враховувати їхню думку у всіх справах, які їх стосуються [92]. 

Таким чином, практика ЄСПЛ є ефективним засобом правового 

захисту, у тому числі в сфері захисту прав дітей. Окрім судового захисту, 

реалізація права на захист дітей може забезпечуватись шляхом звернення до 

компетентних міжнародних організацій, членом яких є Україна, у разі 

використання усіх національних засобів правового захисту, а також до 

міжнародних неурядових організацій.   

До основних міжнародних інституцій, які забезпечують захист прав 

дітей, належать: 1) універсальна та регіональна 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 неурядові організації 

https://ips.ligazakon.net/document/view/MU50K02U?ed=2009_05_27&an=627839
https://ips.ligazakon.net/document/view/MU50K02U?ed=2009_05_27&an=627839
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(наприклад, Amnesty International, Lumos, Hebrew Immigrant Aid Society, 

Alliance for Childhood European Network Group, End Child Prostitution and 

Trafficking). 

Важливо відзначити, 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. 

Діяльність громадській інституцій в Україні врегульовано 

Конституцією України [77], Законами України «Про громадські об’єднання» 

[134], «Про основні засади молодіжної політики» [171], «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації» [130]. 

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні ще недостатньо досліджена науковцями, при тому, що громадянське 

суспільство в Україні перебуває на етапі динамічного розвитку. Так, станом 

на 01.07.2020 р., в Україні зареєстровано більше 173 тисяч громадських 

утворень, включаючи громадські, релігійні, профспілкові, благодійні 

організації та органи самоорганізації населення, що свідчить про доволі 

міцну інституційну базу українського громадянського суспільства [56]. 

При цьому, як справедливо відмічає Л.А. Мельник необхідним є 

посилення впливу громадськості на реалізацію державної політики щодо 

захисту прав дітей, що сприятиме створенню системи громадянської освіти 

(зокрема, запровадження у навчальних закладах спеціалізованих дисциплін, 

спрямованих на формування громадянськості; проведення для учнів середніх 

шкіл позакласних заходів із громадянської освіти; періодичне опублікування 

у засобах масової інформації матеріалів, спрямованих на підвищення 

загальної поінформованості про демократичне громадянство, а також про 

права дітей, контроль за їх дотриманням) [94, c. 2]. 



114 

Існуючи механізм здійснення громадського контролю потребує 

удосконалення на нормативному та практичному рівні. Зокрема, необхідним 

є доопрацювання положень постанови Кабінету Міністрів України  «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» від 03.11.2010 р. № 996 [143], в частині встановлення прямого 

права та порядку функціонування громадських рад, не тільки при 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській 

міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній 

адміністрації, а й при інших органах державної влади усіх рівнів. Окрім 

цього, досі не визначено центральний орган виконавчої влади, який формує 

державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства та 

координує її реалізацію, у зв’язку з чим, ці функції виконують Офіс 

Президента України та Секретаріат Кабінету Міністрів України, а також само 

громадянське суспільство в особі недержавних аналітичних центрів, які 

проявляють ініціативу у творенні політики та є певною мірою стимуляторами 

діяльності органів державної влади [110, c.129]. 

Таких чином, до інших суб’єктів, діяльність яких пов’язана із захистом 

прав дітей, можна віднести: судові органи; міжнародні суб’єкти; 

прокуратуру; інститути громадського суспільства.  

В цій частині дисертації з’ясовано роль ЄСПЛ в інституційному 

механізмі захисту прав дітей як міжнародного судового органу, компетенція 

якого поширюється на спори щодо відновлення порушених прав дітей. 

Окрім цього, виокремлено міжнародних суб’єктів, які прямо чи 

опосередковано займаються питаннями захисту прав дітей. До основних 

міжнародних суб’єктів, які забезпечують захист прав дітей, 

належать: 1) універсальна та регіональна 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); міжнародні неурядові організації (наприклад, Amnesty 
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International, Lumos, Hebrew Immigrant Aid Society, Alliance for Childhood 

European Network Group, End Child Prostitution and Trafficking). 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1.  Обґрунтовано, що захист прав дітей може здійснюватися на 

національному та міжнародному рівнях. Визначено, що в Україні 

сформовано розгалужену інституційну систему забезпечення захисту прав 

дітей, яку становлять: 1) суб’єкти загальної компетенції, до повноважень 

яких, крім іншого, належить, забезпечення захисту прав дітей; 2) суб’єкти 

спеціальної компетенції, які безпосередньо уповноважені на забезпечення 

захисту прав дітей; 3) інші суб’єкти, які наділені повноваженнями в сфері 

захисту прав дітей. 

Доведено, що система суб’єктів, які забезпечують захист прав дітей, 

підлягає докорінному перегляду, а також потребує утворення окремого 

спеціалізованого ювенального суду та спеціалізованого відомства. 

2. Надано визначення поняття «суб’єкти спеціальної компетенції, які 

забезпечують захист прав дітей» як уповноважених органів та установ, що 

наділені виключними повноваженнями стосовно забезпечення прав дітей в 

Україні. Обґрунтовано доцільність віднесення до суб’єктів спеціальної 

компетенції, які забезпечують захист прав дітей, таких суб’єктів, як: 

Уповноваженого Президента України з прав дитини, Міністерство соціальної 

політики України, Національну соціальну сервісну службуи України, 

Міністерство освіти та науки України, уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції України, шкіл соціальної реабілітації та професійних 

училищ соціальної реабілітації органів освіти, центрів медико-соціальної 

реабілітації дітей закладів охорони здоров’я, спеціальних виховних установ 

Державної кримінально-виконавчої служби України, притулків для дітей 

служб у справах дітей відповідної місцевої державної адміністрації, центрів 
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соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційних 

центрів, органів опіки й піклування. 

3. 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. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ АДМНІСТАРТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ 

 

 

3.1. Принципи реалізації адміністративно-правового механізму 

захисту прав дітей 

 

Дослідження системи принципів, на підставі яких можуть 

здійснюватись ті чи інші правовідносини в державі є надзвичайно важливим, 

оскільки саме вони є тим підґрунтям законності, яке гарантує захист прав, 

свобод та інтересів певних суб’єктів. Не є виключенням й ювенальна сфера, 

яка має свою специфіку, насамперед пов’язану із об’єктом захисту. 

Висвітлюючи питання принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей, слід насамперед відзначити, що наразі відсутня 

єдина їх система, як і визначення самого поняття «принципи реалізації 

адміністративно-правового механізму захисту прав дітей». Про окремі 

принципи лише згадується в різних нормативно-правових актах, як 

міжнародного так і національного рівнів, однак їх сутність не розкривається. 

У зв’язку з чим, постає важливе завдання щодо з’ясування терміну 

«принципи реалізації адміністративно-правового механізму захисту прав 

дітей», виокремити систему основних принципів реалізації адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей, розкривши їх сутність. 

З цією метою звернемось до загальноприйнятих та найпоширеніших 

тлумачень терміну «принципи», які зустрічаються в науковій літературі. Так, 

відповідного до значень», наведених у Словнику іншомовних слів, 

«принцип» означає співмірність окремих частин будови (в цілому і між 

собою) або архітектурного комплексу та ін. [215]. Натомість відповідно до 

Словника української мови «Академічний тлумачний словник (1970—1980)» 
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принцип розглядається як:  основне вихідне положення якої-небудь наукової 

системи, теорії, ідеологічного напряму і т. ін.;  основний закон якої-небудь 

точної науки;  особливість, покладена в основу створення або здійснення 

чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило, покладене в 

основу діяльності якої-небудь організації, товариства і т. ін. [216]. 

Принципи є поширеною категорією, яка зустрічається у багатьох 

сферах, зокрема економіки, психології, правосуддя, права та ін.  

Так, в юридичній літературі використовується дефініція «принципи 

права», під якою прийнято розуміти закріплені в праві головні ідеї, вихідні 

начала, або основи функціонування, що характеризують його зміст, головне 

призначення права, обумовлені загальними закономірностями розвитку 

суспільства. При цьому, принципи права класифікують на:  

1) загальноправові характеризуються приналежністю до більшості галузей 

права (наприклад, принцип демократизму; принцип  законності; принцип 

гуманізму; принцип рівності всіх перед законом; принцип взаємної 

відповідальності держави та особи; принцип втілення соціальної 

справедливості; ін.; 2) галузеві і міжгалузеві  характеризуються тим, що 

охоплюють лише одну чи декілька галузей права (наприклад, принцип  

гласності судочинства; принцип повноти матеріальної відповідальності; 

принцип індивідуалізації покарання чи стягнення; ін.) [128].  

Принципи права є однією з фундаментальних категорій юриспруденції, 

що має істотний вплив як на законотворчість, так і на правозастосовну 

діяльність, враховуючи, що відповідно до аналогії права застосуванню 

підлягають саме загальні засади (принципи) права [82, c.154]. Будь-які 

принципи, у тому числі і принципи права, як справедливо відмічає А.М. 

Колодій, є продуктом людської діяльності, результатом якої вони виступають 

й інтереси якої вони задовольняють. Автор наголошує, що  принципи є 

соціальними явищами, як за джерелом виникнення, так і за змістом: їх 

виникнення зумовлюється потребами суспільного розвитку і в них 
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відображаються закономірності суспільного життя. Головними джерелами 

цих принципів є політика, економіка, мораль, ідеологія, соціальне життя. 

Утворюючи головний зміст права, юридичні принципи перебирають на 

себе всі його властивості і функції. А це означає, що:  

а) вони нормативно-регулятивні, всезагальні, обов’язкові, об’єктивно-

зумовлені, історичні й ідейно-політичні категорії;  

б) їх соціальною функцією є регулювання й охорона суспільних 

відносин; в) вони є самостійною юридичною категорією, тобто мають 

відокремлюючі ознаки від усіх інших.  

Так, від юридичних норм їх відокремлює їх імперативність і 

безумовність, концентроване відображення у них найважливіших 

закономірностей даного суспільства. Принципи права вносять 

одноманітність у всю систему юридичних норм і забезпечують єдність 

правового регулювання суспільних відносин, цементують усі компоненти 

юридичної надбудови. Принципи права мають також самостійний вплив на 

суспільні відносини [60, c.42-43]. 

В свою чергу, І. Коліушко та В. Тимощук виділяють принципи 

діяльності публічної адміністрації, до яких пропонують віднести: 1) принцип 

верховенства права; 2) принцип законності; 3) принцип відкритості; 

4) принцип пропорційності; 5) принцип ефективності; 6) принцип 

підконтрольності; 7) принцип відповідальності [39, с.26–27]. Погоджуючись 

із вищенаведеними принципами діяльності публічної адміністрації, Т.М. 

Кравцова та А.В. Солонар, пропонують розширити їх перелік, доповнивши: 

1) принципом ієрархічності; 2) принципом демократизму методів і стилю 

роботи; 3) принципом професійної компетентності; 5) принципом плановості; 

6) принципом науковості; 7) принципом взаємодії з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 

населенням; 8) принципами організаційно-правової зв’язаності діяльності 

державних органів і посадових осіб [81, c. 524-525]. 
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Обґрунтовано своє відображення знаходять принципи в системі 

судочинства, перелік яких різниться, насамперед в залежності від 

спеціалізації суду та виду процесу. Так, наприклад принципами 

адміністративного судочинства з однієї сторони розглядаються як 

врегульований спеціальними адміністративно-процесуальними нормами 

порядок діяльності адміністративних судів щодо послідовного розгляду та 

вирішення адміністративних спорів певної категорії, а з іншої як базисні, 

первісні засади його існування, які опосередковують закономірність такого 

існування і взаємний зв’язок цього явища з іншими правозахисними 

явищами [58]. Ці засади становлять найбільшу кількісну групу принципів 

адміністративної юстиції. До переліку принципів здійснення правосуддя в 

адміністративних судах Кодексом України про адміністративне судочинство 

віднесено: 1) принцип верховенства права; 2) принцип законності; 

3) принцип рівності усіх учасників адміністративного процесу перед законом 

і судом; 4) принцип змагальності сторін, диспозитивності та офіційного 

з’ясування усіх обставин у справі; 5) принцип гласності і відкритості 

адміністративного процесу; 6) принцип забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішень адміністративного суду; 7) принцип 

обов’язковості судових рішень [58]. 

На думку, О. Корчинського основна функція норм і принципів 

адміністративного процесуального права полягає в тому, щоб сприяти 

юридично правильному здійсненню прав і свобод громадян та виконанню 

обов’язків усіма учасниками процесу [80, c.155]. 

Серед вчених відсутній й єдиний підхід щодо визначення системи 

принципів реалізації адміністративно-правового механізму захисту прав 

дітей. Так, на думку А. Дакал ключовими принципами державної політики 

щодо захисту прав дітей слід вважати: 1) принцип рівності усіх дітей перед 

законом, недопущення їх дискримінації; 2) принцип змістової визначеності, 

тобто встановлення й дотримання державних соціальних стандартів, 

основних показників якості життя дітей; 3) принцип відповідальності 
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посадових осіб, громадян за порушення прав і законних інтересів дітей; 

4) принцип інтегральності, що передбачає міжвідомчну та міжрівневу 

взаємодію, результативне партнерство усіх суб’єктів політики; 5) принцип 

гуманізму, тобто здійснення політики в інтересах особистості що 

відповідають інтересам суспільства [32, с. 62]. 

Натомість, С. Корнієнко вказує, що механізм реалізації функцій 

держави відбувається через систему, що ґрунтується на принципах і 

складається з методів та інструментів впливу з відповідним забезпеченням. У 

системі соціального захисту діє принцип взаємовідносин “суб’єкт управління 

– об’єкт управління” та різноманітні зв’язки, які виникають при їх взаємодії. 

За таких умов управлінські відносини будуються на засадах субординації 

(підпорядкованості). 

Принципи державного управління соціальним захистом осіб з 

інвалідністю, у тому числі дітей, виходять із загальних принципів 

державного управління і можуть бути класифіковані на суспільно-політичні 

та структурні. До суспільно-політичних належать принципи демократизму, 

об’єктивності, законності, гласності, системності, адресності, соціальної 

справедливості, раціональності, соціальної безпеки, ефективності. Серед 

структурних принципів управління соціальним захистом слід виділити 

функціональний та організаційний, які визначають форми і методи 

державного управління соціальним захистом [79, с. 242]. 

Під принципами здійснення особистих та майнових прав батьків і 

дітей, Л.В.Красицька пропонує розуміти основоположні ідеї та вимоги, 

зумовлені потребами суспільства, закріплені нормами права, дотримання 

яких є обов’язковим для всіх учасників сімейних відносин при здійсненні 

суб’єктивних сімейних прав. При цьому, до основних ознак принципів 

здійснення особистих та майнових прав батьків і дітей авторка відносить: 

1) основоположність, що означає віднесення до принципів здійснення 

сімейних прав тільки тих ідей та вимог, які є високими ідеалами суспільства, 

ціннісними орієнтирами людства; 2) об’єктивність, оскільки вони обумовлені 
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розвитком суспільства та людською практикою; 3) нормативність, зважаючи, 

що такі ідеї і вимоги закріплюються нормами права; 

4) загальнообов’язковість, що означає необхідність дотримання всіма 

учасниками сімейних правовідносин і настання негативних правових 

наслідків у випадку їх порушення. 

З урахуванням особливостей сімейних відносин виділено такі 

принципи здійснення особистих та майнових прав батьків і дітей як: 

1) принцип неможливості відмови від батьківських прав та прав дитини; 

2) принцип рівності прав матері та батька у здійсненні особистих та 

майнових прав батьків і дітей; 3) принцип забезпечення реального здійснення 

прав дитини; 4) принцип максимально можливе урахування інтересів дитини; 

5) принцип урахування інтересів батьків; 6) принцип справедливості, 

добросовісності, розумності та відповідності моральним засадам 

суспільства [82, c.156-157]. 

У свою чергу, А. Дакал зазначає, що ключовими принципами 

державної політики щодо захисту прав дітей слід віднести: принцип рівності 

всіх дітей перед законом, недопущення їх дискримінації; принцип змістовної 

визначеності, тобто встановлення й дотримання державних соціальних 

стандартів основних показників якості життя дітей; принцип 

відповідальності посадових осіб, громадян за порушення прав і законних 

інтересів дітей; принцип інтегральності, що передбачає міжвідомчу та 

міжрівневу взаємодію, результативне партнерство усіх суб’єктів політики; 

принцип гуманізму, тобто здійснення політики в інтересах особистості, що 

відповідають інтересам суспільства [30].  

Таким чином, можна відмітити, що підходи науковців щодо визначення 

поняття та системи принців різняться насамперед в залежності від сфери 

регулювання правових відносин. 

В даному випадку під поняттям «принципи реалізації адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей» пропонуємо розуміти 

основоположні ідеї та основи функціонування суб’єктів публічного 
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адміністрування щодо застосування визначених адміністративно-правовою 

нормою способів впливу уповноважених суб’єктів на суспільні відносини, 

що складаються під час захисту прав дітей, з метою створення надійних умов 

для гарантування та охорони їхніх прав. 

У свою чергу, пропонуємо з урахуванням положень міжнародних 

стандартів та інших актів законодавства, виокремити систему принципів 

реалізації адміністративно-правового механізму захисту прав дітей, до якої 

включити:  

1) принцип рівності та виключення випадків дискримінації, який 

означає наділення дітей правами, визнання за усіма дітьми прав без жодних 

винятків і без розрізнення чи дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, 

статі, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного чи 

соціального походження, майнового стану, народження або іншими 

обставинами, що стосуються самої дитини чи її сім’ї;  

2) принцип забезпечення спеціального захисту та сприятливих умов для 

розвитку, який означає нормативне та практичне забезпечення спеціального 

захисту дітей, а також створення сприятливих умов для фізичного, 

розумового, морального, духовного та соціального розвитку, в умовах 

свободи та гідності; 

3) принцип забезпечення найкращих інтересів дитини, який означає, що 

при прийнятті актів законодавства та будь-яких рішень компетентними 

органами відносно дітей має бути найкраще забезпечення інтересів дитини;  

3) принцип гарантування права на ім’я та громадянства, який означає 

належність від народження у дитини права на ім’я і громадянство; 

4) принцип користування благами соціального забезпечення, який 

полягає у праві на здорове зростання і розвиток (в тому числі, забезпечення 

спеціального (допологового і післяпологового) догляду і охорони); на 

належне харчування, житло, відпочинок, медичне обслуговування, тощо; 
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5) принцип забезпечення спеціальних умов, який полягає у становленні 

спеціального режиму, освіту і піклування, необхідних з огляду на особливий 

стан дитини;  

6) принцип зростання в любові та піклуванні, якій означає забезпечення 

перебування дитини в любові та піклуванні, а також під відповідальністю 

батьків або органів публічної влади;  

7) принцип першочерговості, який означає право дітей одержувати 

захист і допомогу першочергово та в скорочені строки;  

8) принцип захищеності від усіх форм недбалого ставлення, 

жорстокості та експлуатації, який означає створення умов та інституцій, 

які захищають від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та 

експлуатації та ін. [22, c.39]. 

Таким чином, приходимо до висновку, що систему принципів реалізації 

адміністративно-правового механізму захисту прав дітей, формують такі 

засади як: 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. Одночасно звертаємо увагу, що даний перелік є не вичерпним та 

може бути розширеним.  

Вважаємо, що виокремлення системи принципів реалізації 

адміністративно-правового механізму захисту прав дітей є додатковою 

гарантією безпеки дитинства, яка обумовлена існуванням  адміністративно-

правового механізму державного захисту прав дітей як сталого явища, який 

структурно складається з: 1) правових норм, що визначають умови та 



125 

порядок застосування інструментів публічного адміністрування для захисту 

прав дітей; 2) інституційної системи захисту прав дітей, яка сформована з 

уповноважених суб’єктів, наділених повноваженнями щодо створення 

надійних умов для гарантування та охорони прав дітей; 3) адміністративних 

процедур, в межах яких реалізується захист прав дітей. При цьому, з метою  

безумовного дотримання принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей усіма суб’єктами правовідносин, існує  потреба 

їхнього  нормативного закріплення на рівні спеціального закону, а окремих 

принципів  на конституційному рівні. До прикладу, пропонуємо доповнити 

ст. 52 Конституції України [77] частиною третьою такого змісту: «Найкраще 

забезпечення інтересів дитини є керівним принципом під час прийняття 

законів і рішень. У всіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються 

вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями 

соціального забезпечення, судами, адміністративними або законодавчими 

органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню 

інтересів дитини». 

Закріплення основних принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей на конституційному рівні є не стільки 

свідченням важливості сфери захисту прав дітей, а умовою розробки 

нормативних-правових актів, які базуються та основних засадах, закладених 

в положенням Основного закону. 

В цій частині дисертації досліджено принципи адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей. Удосконалено підхід до 

виокремлення системи принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей. 

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 
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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 під час захисту прав дітей, з метою створення надійних умов 

для гарантування та охорони їхніх прав. 

Обґрунтовано, що визначення принципів реалізації адміністративно-

правового механізму захисту прав дітей є додатковою гарантією безпеки 

дитинства. Досліджено організаційно-правові засади впровадження 

міжнародних стандартів щодо захисту прав дітей у національному 

законодавстві України. 

 

 

3.2. Адміністративні процедури захисту прав дітей 

 

Розбудова української державності за принципом найбільшого 

сприяння інтересів дитини об’єктивно викликає потребу переосмислення 

місця й ролі механізму захисту прав дитини, пошук найкращого варіанту 

моделі організації публічної влади, яка б цілком відповідала міжнародним 

стандартам та впроваджувала ефективні процедури, спрямовані на 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів дитини. Вирішення цієї 

проблеми неможливе без реалізації положень у напрямку нормативної 

регламентації механізму захисту прав дитини у відносинах з органами 

публічної влади та передбачає оновлення доктрини адміністративного права, 

зокрема у процесуальній її частині.  

Як відмічає В.Б. Авер’янов, зміна ставлення до процесуальних аспектів 

функціонування органів публічної адміністрації поміж проблем 

адміністративного праворозуміння набуває важливого значення. Адже 

реалізація владних повноважень з боку органів публічної адміністрації 

потребує відповідної процесуальної (процедурної) форми. У зв’язку з чим 

значення так званих «адміністративних процедур» істотно зростає [2 , c. 9]. 
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Слід зазначити, що процедурна форма наділена вагомим 

інструментальним значенням для забезпечення дотримання прав і свобод 

громадян у процесі публічного адміністрування, – законність їх впливу на 

суспільні відносини [234, c. 86]. Не виключенням є сфера захисту прав дітей. 

При цьому, важливо відмітити, що чинним законодавством не встановлено 

єдиних правових засад здійснення адміністративних процедур, у зв’язку з 

чим доцільним буде проведення аналізу стану наукових досліджень та 

законопроєктної діяльності з цього питання, дослідження сутності 

адміністративної процедури у сфері захисту прав дітей та виокремлення 

характерних ознак. 

Так, в тлумаченні Cловника іншомовних слів процедура (фр., від лат., 

«просуваюсь», «проходжу») означає: 1) офіційно встановлений чи 

узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чогось; 

2) лікувальний захід, переважно призначений лікарем [215]. Дещо інше 

визначення терміну «процедура» наведено в Словнику української мови 

«Академічний тлумачний словник (1970–1980)», де значення цього слова 

розкривається як офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, 

виконання або оформлення чого-небудь; процедура формального опитування 

закінчилася [217]. 

Нормативне врегулювання питання адміністративних процедур довгий 

час залишається не врегульованим на нормативному рівні. Наразі, до 

Верховної Ради України подано проєкт Закону України «Про 

адміністративну процедуру» № 3475 від 14.05.2020 р., який розроблено з 

метою забезпечення ефективного та якісного рівня законодавчої 

регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та 

інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські 

функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у 

відносинах із державою. 
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Авторами законопроєкту в обґрунтування необхідності прийняття 

Закону України «Про адміністративну процедуру» наголошується, що чітка 

регламентація процедурного аспекту відносин особи і влади є однією із 

найважливіших гарантій розвитку адміністративного законодавства у 

демократичних країнах. За таких умов посадові особи діють не свавільно, а 

керуючись чітко встановленим порядком. Це, по-перше, забезпечує рівність 

осіб перед законом, адже до всіх однопорядкових справ застосовується 

однакова процедура, а, по-друге, існування законодавчо встановленої 

процедури є вихідною точкою для здійснення контролю, зокрема судового, за 

законністю діяльності органів влади [125]. Під адміністративною 

процедурою в законопроєкті пропонується розуміти визначений 

законодавством порядок здійснення адміністративного провадження. В свою 

чергу, адміністративне провадженням розглядається  як урегульований 

адміністративною процедурою процес розгляду справи, прийняття та 

виконання адміністративного акта [129]. 

Необхідно звернути увагу й на положення проєкту Адміністративно-

процедурного кодексу України, авторами якого пропонується класифікувати 

адміністративні провадження на декілька видів, а саме: 1)  за заявою 

фізичних та юридичних осіб щодо реалізації та захисту їх прав, свобод і 

законних інтересів; 2) за ініціативою уповноваженого суб'єкта, у тому числі в 

порядку здійснення ним контрольних повноважень за реалізацією та 

захистом прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 3) за 

скаргою фізичних та юридичних осіб щодо реалізації та захисту їх прав, 

свобод і законних інтересів у зв'язку з розглядом адміністративної справи, у 

тому числі на рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого суб’єкта. 

Цікавими видаються також пропозиції щодо визначення наступних 

стадій адміністративного провадження: 1) початок адміністративного 

провадження; 2) підготовка адміністративної справи до розгляду; 3) розгляд 

адміністративної справи; 4) прийняття адміністративного акта; 5) звернення 

до виконання адміністративного акта. В свою чергу, кожна стадія 



129 

адміністративного провадження передбачає здійснення процедурних дій та 

прийняття процедурних рішень, якими забезпечується прийняття 

адміністративного акта та його виконання. 

З огляду на зазначене, слід зазначити, що необхідність законодавчого 

регулювання порядку діяльності суб’єктів публічної адміністрації, і особливо 

тих, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції в 

сфері захисту прав дітей, є надзвичайно актуальною. 

Із теоретико-правової позиції, юридична процедура – це 

регламентований нормами права порядок дій у сфері правореалізації або 

регулювання відповідних суспільних відносин. 

Правова процедура характеризується такими ознаками: попередньо 

визначено порядок її застосування, через що досягається необхідний 

результат; норми, що визначають процедурну діяльність, закріплено на 

відповідному рівні; процедурні норми не стосуються внутрішньої сторони 

реалізації матеріальних норм, а лише передбачають зовнішній процес їх 

здійснення; нерозривність матеріальних і процедурних норм, що забезпечує 

взаємозалежність правотворчості та правореалізації, теорії та практики, тощо 

[31, c. 254].  

Публічно-правові відносини, на відміну від приватноправових, 

характеризуються юридичною нерівністю суб’єктів, одним з яких як правило 

виступає державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи 

службова особа або інший суб’єкт, якому делеговані відповідні публічно-

владні повноваження держави чи місцевого самоврядування. Зважуючи на 

таку особливість цих правовідносин у праві публічному (включаючи 

адміністративне) юридичні процедури відіграють особливу роль. Вони 

встановлюють найбільш оптимальну з точки зору досягнення кінцевого 

результату модель діяльності суб’єктів публічно-правових відносин не тільки 

з огляду на економічність та оперативність вирішення питання, а й з огляду 

забезпечення балансу інтересів між владними та невладними суб’єктами 

таких правовідносин, гарантуючи тим самим належну реалізацію публічно-
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владних функцій при дотриманні прав невладних суб’єктів, інтересів яких 

стосуватиметься реалізація відповідних повноважень [8]. 

Адміністративні процедури врегульовано нормами адміністративного 

права. Це не означає, що вони не можуть регулюватися нормами інших 

галузей права, що опосередковано органічною єдністю права у цілому, з 

усією системою його галузей. При цьому, оскільки у процедурній формі 

забезпечується прийняття та реалізація правових норм, якими визначено 

повноваження суб’єктів публічної адміністрації, можливість набуття прав та 

обов’язків фізичними та юридичними особами, норми, якими визначаються 

адміністративні процедури, є похідними від норм, реалізація яких ними 

забезпечується. Отже, норми, якими визначаються адміністративні 

процедури нерозривно пов’язані з тими правовими інститутами, на 

реалізацію приписів яких у відповідних правових формах публічного 

адміністрування вони спрямовані. Зазначені правила тісно переплетені між 

собою в механізмі правового регулювання. Наведене обумовлює специфічне 

місце таких норм у системі адміністративного права, як правового інституту, 

що сформований в результаті взаємодії відносно самостійних процедурних 

інститутів, які пов’язані між собою, проте мають міцні зв’язки з правовими 

інститутами та нормами, на реалізацію яких і спрямовані конкретні 

адміністративні процедури. При цьому адміністративно-процедурне право, як 

сукупність відповідних норм, має міжгалузевий характер, оскільки як 

показано вище містить не тільки адміністративно-правові норми [53]. 

Адміністративним процедурам у сфері захисту прав дітей притаманно 

наступних ознак:  

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;  
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г) вони є переважно юрисдикційними адміністративними 

процедурами [18, c.114]. 

Таким чином, під адміністративними процедурами у сфері захисту прав 

дітей пропонуємо розуміти встановлений нормами адміністративного 

процесуального права порядок діяльності суб'єктів правовідносин щодо 

реалізації нормативно-правового регулювання у сфері захисту прав дитини. 

Теоретико-догматичне визначення сутності адміністративних 

процедур, дозволяє зробити висновок, що адміністративні процедури в сфері 

захисту прав дітей є різновидом спеціальних адміністративних процедур. 

Вказана теза обґрунтовується інтенсифікацією підходу до виокремлення 

загальних адміністративних процедур (єдині для усіх сфер публічного 

адміністрування) та спеціальних (існують для певних сфер публічного 

адміністрування), які за рівнем правового регулювання можна поділити на: 1) 

повні або ж комплексні, що визначають усі аспекти порядку діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування у певній сфері; 2) часткові або ж 

фрагментарні, що містять окремі елементи регулювання такого порядку 

діяльності [229, с. 93-94].  

Щодо нормативно-правового врегулювання як критерію віднесення 

адміністративних процедур в сфері захисту прав дітей до комплексних чи 

часткових, то система законодавства у цій сфері характеризується своєю 

розгалуженістю, оскільки представлена значною кількістю законів України 

(наприклад, «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю» [139], «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» [138], «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування [142]) та підзаконних актів (постанов Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства соціальної політики України, інших центральних 

органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування). У зв’язку з чим можемо стверджувати, що 
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адміністративні процедури у сфері соціального захисту повністю (або 

комплексно) врегульовані спеціальним законодавством. 

Врахуванню підлягає підхід до детермінації адміністративних процедур 

за наявністю чи відсутністю спору між суб’єктом публічної адміністрації та 

приватною особою шляхом виокремлення юрисдикційних та 

неюрисдикційних. Одночасно, слід зазначити, що адміністративні процедури 

в сфері захисту прав дітей мають характер переважно неюрисдикційних 

адміністративних процедур, тобто таких, що реалізуються за відсутністю 

спору між суб’єктом публічної адміністрації та приватною особою [3, c. 24, 

53, c. 32]. 

За напрямками врегулювання суспільних відносин, адміністративні 

процедури в сфері захисту прав дітей можна класифікувати на:  

1) ті, що регулюють питання усиновлення (наприклад, процедура 

усиновлення дітей, процедура позбавлення батьківського піклування , 

процедура обліку осіб, що бажають усиновити дітей, процедура тимчасового 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

процедура отримання статусу наставника над дитиною, яка проживає у 

закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування);  

2) ті, що регулюють питання надання соціальної допомоги (наприклад, 

процедура надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми; процедура надання 

допомоги на дітей одиноким матерям/одиноким усиновлювачам; процедура 

встановлення надбавки на догляд за іншою дитиною-інвалідом, тощо); 

3) ті, що регулюються особливості притягнення дітей до 

відповідальності (наприклад, процедура відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочину; процедура допиту; процедура 

затримання, тощо). 

Цікавою також видається градація адміністративних процедур в 

залежності від суб’єкта ініціативи на два види:  

1) заявні адміністративні процедури, тобто ті, що ініціюються 

приватними особами; 
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2)  втручальні адміністративні процедури, тобто ті, що ініціюються 

суб’єктами публічної адміністрації, у встановлених законодавством 

випадках [229, c. 75]. 

Слідуючи зазначеній градації адміністративних процедур у сфері 

захисту прав дітей в залежності від суб’єкта ініціативи, можна виокремити як 

заявні адміністративні процедури, так і втручальні адміністративні 

процедури. При цьому, прикладом заявних адміністративних процедур у 

сфері захисту прав дітей може слугувати: процедура формування електронної 

облікової картки про реєстрацію особи як кандидата в усиновлювачі; 

процедура потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів;  процедура призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та ін. 

Натомість, до переліку втручальних адміністративних процедур слід 

віднести: процедуру припинення нарахування та/або здійснення державної 

соціальної допомоги; процедуру позбавлення батьківських прав; процедури 

притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності та ін. 

Наприклад, формування електронної облікової картки про реєстрацію особи 

як кандидата в усиновлювачі реалізується відповідно до Наказу Міністерства 

соціальної політики України «Про ведення банку даних про дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів» від  12.03.2016 р. [131].  

Первинно, на початковій стадії здійснюється ініціювання присвоєння 

особі статусу кандидата в усиновлювачі шляхом подання громадяни України, 

що бажає усиновити дитину заяви про взяття на облік кандидатів в 

усиновлювачі до служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та 

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті 

(у разі утворення) ради за місцем проживання. 

Заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі має бути 

написаною в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена 
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нею. Обов’язковими складовими такої заяви є: адреса проживання заявника 

(за наявності кількох місць проживання – адреса кожного з них); дані 

паспорта громадянина України, номер телефону та електронна адреса; заява 

одного з подружжя, яку засвідчену нотаріально (один із подружжя не може 

особисто з’явитися до служби у справах дітей). Крім заяви про взяття на 

облік кандидатів в усиновлювачі, мають бути подані: 1) копія паспорта 

громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу; 2) довідка 

про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи 

за попередній календарний рік (одного з подружжя, який має постійний 

дохід); 3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів 

цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі; 4) висновок про стан 

здоров’я кожного заявника; 5) засвідчена нотаріально письмова згода другого 

з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із 

подружжя), якщо інше не передбачено законодавством; 6) довідка про 

наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана 

територіальним центром з надання сервісних послуг МВС; 7) копія 

документа, що підтверджує право власності або користування житловим 

приміщенням; 8) довідка про проходження курсу підготовки з питань 

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

рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може 

усиновити заявник. Для цілей усиновлення, подані документи темпорально 

обмежено терміном один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено 

законодавством. 

У межах початкової стадії, служба у справах дітей повинна роз’яснти 

порядок та умови усиновлення, права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі, 

усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення нагляду за 

умовами проживання і виховання усиновленої дитини як на території 

України, так і за її межами,  

Основна стадія процедури формування електронної облікової картки 

про реєстрацію особи як кандидата в усиновлювачі реалізується протягом 10 
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робочих днів після надходження заяви та всіх документів. На цій стадії 

здійснюються такі процедурні дії: перевірка документи на відповідність 

вимогам законодавства; проведення бесіди із заявниками, з'ясування мотивів 

усиновлення, ставлення до виховання дітей; складання акту обстеження 

житлово-побутових умов заявників; розгляд питання про можливість 

заявників бути усиновлювачами та підготовка відповідного висновку. 

 Підсумкова стадія розглядуваної процедури закінчується прийняттям 

рішення про взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із 

занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі (Банку 

даних) або відмови у цьому (заявникам надається обґрунтована відповідь у 

письмовій формі). Підставою взяття заявників на облік кандидатів в 

усиновлювачі є висновок про можливість бути усиновлювачами, що діє один 

рік з дати видачі і може бути продовжений, але не більше як на один рік.  

На цій стадії, служба у справах дітей за місцем взяття на облік 

кандидатів в усиновлювачі формує їх особову справу, в якій 

зберігаються [153]. Одночасно формується електронна облікова картка 

кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім’ю дитину-сироту, 

дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, 

потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів). Електронна облікова картка кандидата роздруковується з Банку 

даних користувачем місцевого рівня, підписується ним і зберігається в 

особовій справі кандидата. 

Таким чином, процедура взяття на облік кандидатів в усиновлювачі є 

електронно модифікованою та достатньо формалізованою, що є бажаним 

результатом для усіх процедур, що стосуються захисту прав дітей. 

На шляху удосконалення адміністративних процедур захисту прав 

дітей важливим видається розробка комплексного підходу, який 

передбачатиме: вдосконалення законодавства у сфері захисту прав дітей; 

проведення моніторингу ефективності реалізації заходів, дія яких спрямовано 

на захист прав та інтересів дітей з метою оцінки їх дієвості і швидкого 
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реагування на факти порушень; формування системи профілактичних 

заходів, спрямованих на запобігання порушенням в сфері охорони дитинства 

(до прикладу, розробка  інформаційно-освітніх заходів з питань 

профілактики правопорушень відносно дітей для працівників правоохоронної 

сфери, суддів, персоналу медичних закладів, психологів, соціальних 

працівників, які співпрацюють з дітьми; покращення матеріально-технічної 

бази усіх соціальних закладів,  де перебувають діти; сприяння діяльності 

неурядових організацій, які опікуються питання захисту прав дітей та ін. 

Таким чином, можна говорити про існування розгалуженої системи 

адміністративних процедур захисту прав дітей, яка включає: 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; процедуру надання допомоги на дітей одиноким 

матерям/одиноким усиновлювачам; процедуру встановлення надбавки на 

догляд за іншою дитиною-інвалідом; процедуру відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину; процедуру допиту 

дітей; процедура затримання дітей, тощо. 

В цій частині дисертації досліджено адміністративні процедури захисту 

прав дітей. Обґрунтовано, що адміністративні процедури у сфері захисту 

прав дітей є різновидом спеціальних адміністративних процедур. 

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. 
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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 юрисдикційними адміністративними процедурами. 

 

 

3.3. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності 

неповнолітніх, їх законних представників та інших осіб  

 

Інститут відповідальності у всіх сферах суспільного життя має важливе 

значення, оскільки саме завдяки йому вдається унормувати суспільні 

відносити, покарати винних осіб, та попередити про недопустимість 

вчинення неправомірних дій інших.  

В процесі глобалізації, розвитку суспільних відносин, а також науково-

технічного процесу з’являються нові форми порушень, в тому числі ті, що 

посягають на права дітей. При цьому, суб’єктами вчинення правопорушень 

часто є й самі діти. Такі донедавна нові явища, як «булінг» та «домашнє 

насильство» вже стало привичним для українців. З кожним роком статистика 

вчинення порушень відносно неповнолітніх, нажаль, зростає. У зв’язку з чим, 

особливого значення набуває необхідність комплектного дослідження 

інституту адміністративної відповідальності неповнолітніх, їх законних 

представників та інших осіб, виокремлення його специфіки.  

Чернецьким О.Л. визначено адміністративну відповідальність 

неповнолітніх як примусове застосування суддями районних, районних у 

місті, міських чи міськрайонних судів заходів впливу, а в деяких випадках і 

адміністративних стягнень, які тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі 

наслідки як правило морального характеру і накладаються на підставах і в 
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особливому порядку, встановлених нормами адміністративного права [225, с. 

443]. В свою чергу, Ю.І. Ковальчук визначено адміністративну 

відповідальність неповнолітніх як застосування у встановленому порядку 

судовими органами адміністративних стягнень та заходів виховного впливу 

до неповнолітніх осіб, винних у вчиненні адміністративних проступків, з 

метою виховання у них поваги до законів, до правил соціального співжиття, а 

також запобігання вчиненню ними нових правопорушень [57, с. 10].  

Згідно КУпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, які 

досягли на момент вчинення адміністративного проступку 16річного віку 

[59]. Оскільки відповідно до загальноприйнятого визначення поняття 

«неповнолітніми» є особи, що не досягли 18-річного віку, для цілей 

визначення адміністративної відповідальності за правопорушення, 

учасниками яких є діти, поняття «дитина» вважатимемо синонімічним до 

поняття «неповнолітній» [59]. 

Розглядаючи неповнолітнього як спеціального суб’єкта 

адміністративної відповідальності, відмітимо, що в більшості країн 

визначення віку, з якого настає адміністративна відповідальність, є досить 

складною проблемою. Так, у країнах північної Африки, Близького Сходу, в 

Єгипті, Іраку, Лівані тощо початковий вік відповідальності настає з 7 років. У 

деяких державах (в окремих штатах США, Франції, Узбекистані й ін.) 

мінімальний вік адміністративно-деліктної відповідальності встановлений з 

13 років [4, с. 40]. З 14 років встановлена адміністративно-деліктна 

відповідальність у більшості країн континентального права: Австрії, Італії, 

Чехії, Словенії, Сербії, Латвії, Естонії, тощо. Водночас неповнолітній від 14 

до 18 років, як правило, визнається спеціальним суб'єктом адміністративного 

проступку з певними особливостями щодо застосування заходів 

адміністративного впливу. Так, наприклад, до неповнолітніх в Італії можуть 

застосовуватись адміністративні заходи безпеки: поміщення до 

сільськогосподарської колони або будинку праці, заборона проживати в 

певних місцях, поміщення до виправної в'язниці [4, с. 81]. 
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Говорячи про правове регулювання адміністративної відповідальності 

за правопорушення стосовно неповнолітніх, слід зазначити, що загальні 

засади передбачено Основним законом. При цьому, будь-яких особливостей 

щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх на конституційному 

рівні не визначено. 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 (ст. 92) [77]. Тобто, Конституцією України прямо заборонено 

встановлення адміністративної відповідальності щодо неповнолітніх, на 

підставі підзаконних актів, або актів розпорядчого характеру; 

2) незворотність дії законів, якими встановлено адміністративну 

відповідальність в часі. Винятком з цього правила є випадок, коли 

положеннями закону пом'якшується або скасовується адміністративна 

відповідальність (ст. 58 КУ) ; 

3) разовість притягнення особи до адміністративної відповідальності за 

вчинення одного й того самого правопорушення (ст. 61 КУ); 

4) індивідуальний характер адміністративної відповідальності (ч. 2 ст. 

61 КУ). Системний аналіз та юридичний зміст положень ч. 2 ст. 61 КУ 

свідчить про те, що в основу притягнення до юридичної відповідальності 

покладений склад правопорушення, яке скоїла особа. Юридична 

відповідальність встановлюється за вчинення правопорушення чітко 

визначеною особою, тобто вона має індивідуальний характер і 

характеризується, зокрема наявністю системи покарань та стягнень, 

можливістю призначення більш м`якого покарання та звільнення від нього 

тощо. Цей принцип забезпечується можливістю застосування виду 

юридичної відповідальності в залежності від ступеня суспільної 

небезпечності скоєного правопорушення. При цьому, принцип 

індивідуалізації відповідальності знаходить також свій вираз в тому, що при 
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призначенні покарання (стягнення) мають враховуватися всі особливості та 

обставини справи, характер правопорушення, ступінь здійснення винною 

особою протиправного наміру, ступінь вини, властиві їй індивідуальні риси, 

спосіб життя, мотиви скоєння правопорушення і інше [124]. Основною 

специфікою інституту юридичної відповідальності неповнолітніх є те, що за 

певних умов (зокрема, вид порушення, вік, в якому вчинено 

правопорушення) відповідальність за вчинення правопорушень дітьми, 

несуть відповідальність інші особи (зокрема, батьки та особи, що їх 

заміннють). В такому випадку, фактично особа несе відповідальність за 

правопорушення, які нею безпосерньо не вчинялись.  

Спеціалізованим нормативно-правовим актом, що регулює питання 

притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб є 

КУпАП [59], який містить ряд норм, якими встановлено особливості 

притягнення до адміністративної відповідальності: 1) безпосередньо дітей 

(неповнолітніх); 2) батьків або осіб, які їх замінюють за вчинення 

правопорушень їхніми дітьми; 3) інших осіб за правопорушення щодо 

неповнолітніх.  

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено 

особливості щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

безпосередньо дітей (неповнолітніх), серед яких:  

1) суб’єктом відповідальності є лише та  особа, яка набула відповідного 

віку на момент вчинення адміністративного проступку, а саме 16 – річного 

віку (загальне правило); при цьому, недосягнення особою 16-річного віку на 

момент вчинення адміністративного правопорушення є обставиною, що 

виключає провадження у справі про адміністративні проступки; 

2) за вчинення адміністративного правопорушення малолітніми або не 

повнолітніми  у віці 14-16 років до відповідальності притягуються батьки або 

особи, які їх замінюють;  

3) встановлено заборону застосування адміністративного арешту до 

осіб, які не досягли 18 років (ч. 2 ст. 32 КУпАП); 
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4) суспільно корисні роботи для неповнолітніх призначаються на строк 

від 120  до 360 годин і виконуються не більше 2 годин на день (ст. 31-1 

КУпАП); 

5) можливість притягнення до відповідальності неповнолітніх на 

загальних підставах при вчиненні проступків, відповідальність за які 

передбачено ст.ст. 44, 51, 121-127, ч. 1-3 ст. 130, ст. 139, ч. 2 ст. 156, ст. ст. 

173, 174, 185, 190-195 КУпАП, зокрема мова йде в основному про 

порушення, які стосуються незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, зброї; дрібних крадіжок та хуліганства; порушення 

правил керування транспортним засобом, не викоання законних вимог 

поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, військовослужбовця та ін. При цьому з 

урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи 

правопорушника можуть бути застосовані заходи впливу (окрім вчинення 

правопорушення, ст. 185 «Злісна непокора законному розпорядженню або 

вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця 

відповідальність за яке передбачена» КУпАП) [59]; 

6) до неповнолітніх, як правило, застосовуються не адміністративні 

стягнення, а заходи впливу, що говорить скоріше про виховний характер 

відповідальності; 

7)  вчинення проступку неповнолітнім віднесено до обставин, що 

пом’якшують адміністративну відповідальність;  

8)  виключно судовий порядок притягнення неповнолітнього до 

адміністративної відповідальності тощо. 

9) інтереси особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми, мають право 

представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, 

піклувальники) та ін. 
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Зупинемось на більш детальному досліджнні окремих заходів впливу, 

які можуть застосовуються до неповнолітніх. Так, ст. 24-1 КУпАП 

регламентовано, що за вчинення адміністративних проступків до 

неповнолітніх у віці від 16 до 18 років можуть бути застосовані такі заходи 

впливу: зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у 

потерпілого; попередження; догана або сувора догана; передача 

неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під 

нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також 

окремим громадянам на їх прохання. 

Зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим 

є найм’якшим заходом впливу. Цей захід застосовується у випадку, коли суд 

дійшов висновку, що неповнолітній визнав протиправність своєї поведінки, 

суспільну шкоду скоєного діяння і покаявся в ньому. Питання про форму 

вибачення вирішується з урахуванням усіх обставин справи і побажань 

потерпілого. 

Попередження полягає в усному оголошенні судом офіційного від 

імені держави осуду за неправомірні дії неповнолітнього, а також 

попередження про більш суворі правові наслідки,  які можуть настати в разі 

продовження ним протиправної поведінки. 

Догана або сувора догана також є заходами морально-психологічного 

впливу, які застосовуються до неповнолітніх правопорушників у разі 

систематичного порушення ними встановлених правил поведінки і вчиненні 

проступків, що свідчать про формування антисуспільної установки. 

Передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх 

замінюють допускається лише за наявності даних про те, що вони здатні 

забезпечити позитивний виховний вплив на нього та постійний контроль за 

його поведінкою. Особами, які замінюють батьків, є, зокрема, усиновителі, 

опікуни і піклувальники. Не допускається передання неповнолітнього під 

нагляд батька чи матері, які позбавлені батьківських прав, а також батьків чи 
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інших осіб, котрі через свою поведінку не здатні позитивно впливати на 

нього. 

Передання неповнолітнього правопорушника під нагляд педагогічному 

(за місцем навчання) або трудовому (за місцем роботи) колективу полягає в 

покладенні судом на відповідний колектив з його згоди зобов'язання 

здійснювати на неповнолітнього виховний вплив і контроль за його 

поведінкою. При цьому суд має бути впевнений у можливостях позитивного 

впливу такого колективу на неповнолітнього правопорушника. 

Передання неповнолітнього правопорушника під нагляд окремим 

громадянам здійснюється на прохання таких громадян і полягає в покладенні 

на них обов’язків з виховання неповнолітнього і контролю за його 

поведінкою. Такими громадянами можуть бути лише особи, які добре 

зарекомендували себе на педагогічній роботі або в іншій сфері суспільно 

корисної діяльності [59]. 

Характеризуючи заходи впливу В.О. Продаєвич підкреслює, що у 

чинному законодавстві вони, як і адміністративні стягнення, віднесено до 

заходів адміністративної відповідальності. Вони поєднані наступними 

ознаками: а) основна ціль застосування – виховання (виправлення) 

порушника; б) підставою їх застосування є вчинення адміністративного 

проступку; в) застосовуються тільки стосовно деліктоздатної особи; г) 

спільний процесуальний порядок їх застосування (накладається органами 

адміністративної юрисдикції у порядку провадження у справах про 

адміністративні правопорушення). Але як два різні види заходів 

адміністративної відповідальності, вони мають також певні відмінності: а) 

застосування адміністративного стягнення тягне за собою виникнення стану, 

коли особа вважається такою, що протягом року притягувалася до 

адміністративної відповідальності, застосування ж заходів впливу для 

неповнолітніх таких правових наслідків не породжує; б) елемент кари більш 

притаманний адміністративним стягненням, аніж заходам впливу для 
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неповнолітніх; в) заходи впливу для неповнолітніх застосовуються лише як 

заміна адміністративних стягнень [204, с. 199].  

Ще однією характерною ознакою притягнення до відповідальності 

неповнолітніх можна віднести порядок відшкодування шкоди, завданої 

неповнолітніми. Так, якщо шкоду було завдано неповнолітнім, який досяг 16-

річного віку і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя уповноважений 

покласти на неповнолітнього обов’язок щодо відшкодування заподіяної 

шкоди або зобов'язати працею усунути її. В інших випадках питання про 

відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним 

правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства [59]. 

Тобто, за умов наявності можливостей для самостійного відшкодування 

завданими ними шкоди, неповнолітні за законодавством наділяються повною  

деліктоздатністю. Специфікою даної відповідальності є її субсидіарний 

характер, оскільки у разі відсутності майна у неповнолітньої особи, заподіяна 

нею шкода відшкодовується її батьками (усиновлювачами); правовідносин 

виникають не тільки між державою і неповнолітнім – безпосереднім 

заподіювачем шкоди, а й між батьками порушника та державою. Тому 

особливість даної відповідальності неповнолітніх залежить від характеру 

суб’єкта відповідальності, тобто особи від 14 до 18 років та виражається у 

взаємозв’язку її з відповідальністю батьків [111, с. 12]. З огляду на 

вищезазначене, виключною ознакою даного правового засобу є його 

спрямованість не лише на заподіювача шкоди, а й на фактори, які мали вплив 

на нього, бо саме на батьків покладається обов’язок виховання дитини 

належним чином [29, с. 162; 14, c.179]. 

 Одночасно слід наголосити на відсутності окремого порядку, який би з 

урахуванням особливостей, притаманних сфері захисту прав дітей, 

врегульовував би процедуру відшкодування майнової шкоди (збитків) за 

вчинення порушень щодо усіх категорій дітей (в тому числі, дітей сиріт, 

дітей з інвалідністю), що в свою чергу, зумовлює необхідність його 
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розроблення та прийняття Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків) 

за порушення у сфері захисту прав дитини. 

Розкриваючи особливості притягнення до адміністративної 

відповідальності  батьків або осіб, які їх замінюють за вчинення 

правопорушень їхніми дітьми, слід звернути увагу на наступні положення 

КУпАП, зокрема: 

1) ст. 173-4 КУпАП, яка передбачає накладення на батьків або осіб, які 

їх замінюють стягнення у вигляду: штрафу або громадських робіт за 

вчинення їхніми дітьми  у віці  від 14 до 16 років (особисто або групою осіб) 

булінгу (цькування), тобто діянь, стосовно інших учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві (у тому числі із застосуванням засобів електронних 

комунікацій), внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному 

або фізичному здоров’ю потерпілого [59]; 

2) ст. 184 КУпАП, яка передбачає накладення на батьків або осіб, які їх 

замінюють стягнення у вигляді накладення штрафу за вчинення 

неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за 

яке передбачено КУпАП (крім порушень, передбачених чч.3,4 ст. 173-4 

КУпАП), а також за вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки 

кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачена КК 

України [86], якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність [59].  

Що стосується адміністративної відповідальності інших осіб за 

вчинення правопорушень щодо неповнолітніх, слід звернути увагу на 

наступні положення КУпАП, зокрема: 

 ст. 184 КУпАП, якою передбачено накладення стягнення у вигляді 

попередження або накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють 

за ухилення від виконання, передбачених законодавством обов’язків щодо 

забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх 

дітей; 



146 

  ст. 121 КУпАП  порушення правил перевезення дітей;  

  ст. 133-1 КУпАП  порушення правил надання послуг з перевезення 

організованих груп дітей; 

 ст. 166-25 КУпАП неподання у строк, визначений законом, або 

подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та 

відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів 

оздоровлення та відпочинку дітей; 

 ст. 180-1 КУпАП порушення встановленого законом порядку 

перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, 

або закладах громадського харчування; 

 ст. 184 КУпАП невиконання рішення органу опіки та піклування 

щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею 

того з батьків, хто проживає окремо від дитини; 

 ст. 184 КУпАП  умисне порушення встановленого законом 

обмеження щодо строку перебування дитини за межами України у разі 

самостійного вирішення питання про тимчасовий виїзд дитини за межі 

України тим із батьків, з яким рішенням суду визначено або висновком 

органу опіки та піклування підтверджено місце проживання цієї дитини; 

 ст. 184-2 КУпАП порушення посадовими особами порядку або строків 

подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки 

(піклування) батьків, для централізованого обліку; 

 ст. 173-4 КУпАП  не повідомлення керівником закладу освіти 

уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про 

випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу  [59]. 

Оскільки в Україні спостерігається несприятлива тенденція, викликана 

значною кількістю злочинів та адміністративних правопорушень пов’язаних 

з домашнім насильством, значна частина яких стосується й дітей, зупинемось 



147 

детальніше на дослідженні цього виду правопорушення. Так, звертаючись до 

історічних витоків, слід відзначити, що Україна стала однією з перших країн 

Східної Європи, яка на початку ХХІ століття, яка визнала домашнє 

насильство важливою суспільною проблемою, позбавивши кривдників 

можливості ховатись за ширмою невтручання у приватне життя [37, c. 5]. 

Схвалений ще у 2001 р. Закон України «Про попередження насильства в 

сім’ї» не містив ефективних заходів припинення такого насильства та впливу 

на кривдника та допомоги постраждалим особам. Прийнятий у 2017 році 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

значно доповнив нормативну базу у питанні визначення правових та 

організаційних засад попередження та юридичної відповідальності за 

вчинення насильства в сім’ї. Згідно згаданого Закону, під домашнім 

насильством розуміють діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 

сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 

теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 

однією сім’єю, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між 

собою, незалежно від того, чи проживає особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь [144]. 

На думку А.В. Джуської, В.В. Джуського булінг (цькування) є формою 

насильства та проявом дискримінації, що здійснюється різноманітними 

способами (використання прізвиськ, висміювання, кпин, наруги, 

залякування, агресивного домінування, поширення«пліток», знищення 

репутації чи пошкодження майна, погроз (шантажу), побиття (штовханини, 

плювання), бойкоту, дезінформації, тощо).  

Булінг є навмисними діями, які принижують людську гідність, а це є 

однозначним порушенням права дитини на повагу до її гідності, 

гарантованогоміжнародними стандартами в галузі прав людини. При цьому, 

автори зазначають про існування фізичного, сексуального, економічного, 



148 

психологічного булінгу, а також кібербулінгу. Булінг та катування є 

спорідненими поняттями. На відміну від катування, за вчинення булінгу 

настає не кримінальна, а адміністративна відповідальність. Проблема булінгу 

як явища, що зачіпає права та свободи дитини, повинна неодмінно бути 

утверджена в освітній політиці нашої держави [34, c. 32]. 

Суспільна небезпека від правопорушень, пов’язаних з домашнім 

насильством, полягає не тільки в заподіянні фізичної та психічної шкоди 

здоров’ю і життю людини, порушення природного незаперечного права на 

особисту безпеку, а й загалом призводить до розпаду сім’ї, припинення 

міжособистісного спілкування між її членами, що супроводжується розладом 

та психотравмуючим впливом на дітей, складною соціальною адаптацією 

підлітків і суїцидальною поведінкою [144]. Причинами та умовами, що 

сприяють вчиненню правопорушень у сімейно-побутовій сфері, є:  

1) об’єктивні, наприклад, латентність і безкарність здебільшого 

сімейно-побутових конфліктів; відсутність необхідних умов для виховання 

дітей (незадовільні житлові умови, повна або тимчасова відсутність у батьків 

та інших представників роботи; залучення або входження неповнолітньої 

(дорослої) особи в негативне коло спілкування (секти, клуби, молодіжні та 

інші соціальні групи з антигромадською спрямованістю); відсутність 

(зникнення) рідної (близької) дорослої людини або неповнолітнього тощо; 

2) суб’єктивні, наприклад, особиста неприязнь до потерпілого, 

конфліктність певних осіб; алкоголізм; наркоманія і токсикоманія; глибокі 

розбіжності з приводу форм і методів виховання дитини;  відсутність 

одного з батьків, їх розлучення; захоплення особи азартними, 

комп’ютерними іграми;  дії і висловлювання осіб про наміри здійснення 

суїцидальних актів (причини: довга і важка хвороба, матеріальні труднощі, 

звільнення з роботи, нерозділене кохання, критика з приводу зовнішніх, 

розумових та інших даних людини та ін.); гострі проблеми у професійній 

діяльності (конфлікти з керівництвом (підлеглими), з членами робочого 

(службового) колективу; факти порушення громадського порядку з боку 



149 

сусідів, що викликали різко різну оцінку членів сім’ї та інших 

спільнопроживаючих осіб, що викликало сімейно-побутовий конфлікт [9, с. 

88]. 

Дослідженням Генерального Секретаря Організації Об’єднаних Націй з 

питань насильства щодо дітей було встановлено, що чинниками 

насильницької поведінки щодо дітей є характеристики родини, серед яких:  

1) особливості батьків та соціально-економічний статус. Низький 

рівень освіти батьків, відсутність гідних прибутків підвищують ризик 

фізичного та психологічного насильства щодо дітей. Як правило, жорстокість 

проявляють молоді, незаможні батьки та ті, хто виховують дітей без 

партнера. 

2) стрес та соціальна ізоляція. Багато особистісних та поведінкових рис 

батьків, які проявляють жорстокість до дітей, пов’язані з їх слабким 

функціонуванням у соціумі та низькою спроможністю долати різні стресові 

ситуації. Батьки, які не контролюють свої пориви, батьки з низькою 

самооцінкою та самоповагою, з різними психологічними проблемами, а 

також ті, хто зловживають алкоголем та наркотиками, частіше 

застосовуватимуть фізичне насильства щодо дітей.  

3) втрата батьків та розлучення з батьками. Сирітство значно підвищує 

уразливість таких дітей. Їх навмисна стигматизація з боку опікунів, вчителів 

та родичів завдає психологічної шкоди і сама по собі є однією з форм 

насильства. Дослідження міжнародної організації «Human Rights Watch», 

проведене у Замбії, виявило, що сироти, які були узяті на виховання 

далекими родичами, часто стають жертвами сексуального насильства з боку 

дядьків, вітчимів чи двоюрідних братів або сестер. 

4) присутність домашнього насильства між самими батьками. За 

оцінками експертів, від 133 до 275 мільйонів дітей щороку стають свідками 

проявів насильства у стосунках між батьками/ піклувальниками – найчастіше 

це бійки.  Спостереження такого насильства впродовж тривалого часу може 

вкрай негативно позначитися на добробуті, особистому розвитку та 
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соціальних зв’язках дитини як в дитинстві, так і в дорослому житті. Такі діти 

можуть страждати від так же поведінкових та психологічних проблем, як і ті, 

які безпосередньо постраждали від насильства. Діти, які живуть в умовах 

насильства і жорстокості між батьками/піклувальниками, не тільки самі 

наражаються на ризик фізичного насильства, але й можуть страждати від 

психологічних та емоційних травм; без належних втручань вони самі можуть 

перетворитися на зловмисників або на жертв насильства [116]. 

Ввважаєо, що з метою зменшення рівня правопорушень, вчинених 

відносно дітей або безпосередньо неповнолітніми, слід приділяти належну 

увагу превентивним заходам, вид яких повинен визначатись в залежності від 

виду правопорушення. До прикладу, для запобігання випадків цькування 

необхідно вживати заходи щодо: ефективного управління навчальним 

закладом, з чітким акцентом на неприпустимості булінгу; включенню 

тематики булінгу в навчальні програми; організації соціальних заходів 

(конференцій), присвячених означеній проблематиці. 

Важливе місце повинна займати виховна робота батьків, психологічних 

служб, педагогічних працівників, церкви та правоохоронних органів. 

Зокрема, позитивну роль в даному випадку можуть відіграти підрозділи 

ювенальної превенції Національної поліції України, які розробляють та 

реалізують спеціальні програми для запобігання та протидії булінгу серед 

дітей [34, c.32]. 

В цій частині дисертації досліджено теоретичні підходи та правове 

регулювання особливостей притягнення до адміністративної 

відповідальності неповнолітніх, їх законних представників та інших осіб. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Окреслено систему принципів реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту прав дітей, яку формують такі засади: 1) принцип рівності 
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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. 

2. 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). 

Доведено, що адміністративні процедури у сфері захисту прав дітей є 

переважно неюрисдикційними адміністративними процедурами, тобто 

такими, що реалізуються за відсутності спору між суб’єктом публічної 

адміністрації та приватною особою. 

3.  Виокремлено специфічні ознаки, що характеризують притягнення до 

адміністративної відповідальності неповнолітніх, які насамперед полягають в 

особливому статусі потерпілого, який є дитиною, та у притягненні за 

проступки чітко визначеного кола осіб, які мають статус спеціального 

суб’єкта (зокрема, батьків, усиновителів, опікунами, піклувальникків 

дитини).  
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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 адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства та 

правозастосування. 

2. Обгрунтовано, 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 
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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.  

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 
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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, 
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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 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 
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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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