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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зважаючи на сучасні загальносвітові виклики та за!

грози, в Україні у сфері нормативно!правового забез!

печення безпеки дитини документи лише починають

розроблятися. Важливим у цьому процесі став 2015 рік,

протягом якого було розроблено та затверджено Ука!

зом Президента України № 501/2015 "Національну

стратегію у сфері прав людини" [1]. Одним зі стратег!

ічних напрямів, що необхідно розвивати в Україні

відповідно до Національної стратегії є забезпечення
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прав дитини. На нашу думку, права дитини тут визна!

чено в дещо іншому ключі, ніж традиційний підхід, ос!

кільки особливий акцент зроблено на необхідності виз!

начення та врахування "кращих інтересів" дитини, що

в свою чергу, є базовим поняттям забезпечення без!

пеки дитини.

Для реалізації вищевказаної Стратегії розробле!

но "План заходів з реалізації Національної стратегії у

сфері прав людини на період до 2020 року", затверд!

жений Кабінетом Міністрів України від 23 листопада
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2015 року [2]. Відповідно до цього Плану в сфері за!

безпечення безпеки дитини особливу увагу звернено

на процес встановлення мінімальних стандартів без!

пеки та благополуччя дитини. А оскільки нормативно!

правового визначення цього поняття поки не існує,

необхідністю є пошук сутності та розробка механізмів

запровадження таких мінімальних стандартів. Тому, на

нашу думку, актуальним є дослідження поняття

"мінімальні стандарти забезпечення безпеки дитини",

визначення шляхів досягнення благополуччя для кож!

ної дитини в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Джерельною базою статті стали нормативно!

правові акти органів державної влади України;

Конвенція ООН про права дитини; праці вітчизня!

них та зарубіжних науковців, що досліджують те!

оретичні аспекти проблеми забезпечення безпеки

дитини, розглядають понятійно!категоріальний

апарат у цій сфері. На жаль, аналіз вітчизняної

наукової літератури в цій сфері дозволяє стверд!

жувати, що таких праць є обмежена кількість. Зде!

більшого серед них відсутні системні дослідження

вказаних проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обгрунтування та прак!

тичне наповнення змісту поняття мінімальних стандартів

забезпечення безпеки дитини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про стандартиза!

цію", стандарт — це нормативний документ, заснова!

ний на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що

встановлює для загального і неодноразового викорис!

тання правила, настанови або характеристики щодо

діяльності чи її результатів, та спрямований на досяг!

нення оптимального ступеня впорядкованості в певній

сфері [3]. У випадку наукового пошуку в цій статті стан!

дартом необхідно вважати документально завірені нор!

ми, що дають можливість на мінімальному рівні забез!

печити безпеку дитини.

Необхідно вказати на той факт, що у світі відсутнє

системне уявлення поняття мінімальних стандартів без!

пеки дитини. Більше того, значна кількість країн навіть

не досліджують дане питання. На нашу думку, перепо!

нами щодо здійснення пошуків у цьому напрямі є як на!

ціональні ментальні особливості багатьох народів та

націй, що йдуть всупереч здоровому глузду розуміння

проблем безпеки дитини, так і той факт, що практично

всі країни ратифікували Конвенцію ООН про права ди!

тини, вважаючи її достатньо дієвим документом у до!

сліджуваній сфері.

Поняття стандарту має різне тлумачення та різну

якісну оцінку. Для тих чи інших категорій населення одне

явище є стандартом, а інше вже нормою. Деякі суспільні

явища бувають настільки віддаленими від реальності,

що конкретне суспільство і його громадяни не завжди

їх сприймають як необхідність і реальну потребу. Деякі

Рис. 1. Складові сфери безпеки дитини
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держави такі, як США визначили сутнісне наповнення

поняття мінімальних стандартів безпеки дитини та бла!

гополуччя, вважаючи його достатньо дієвим.

Наприклад, у США державна політика щодо дітей

базується на таких трьох стандартах:

— безпека,

— благополуччя,

— стабільність.

Європейські країни мають свої стандарти, а для Ук!

раїнського суспільства ці питання тільки набули певної

актуальності. Тому важливо здійснити пошуки абсолют!

них стандартів безпеки дітей, які зможуть бути реалізо!

вані в більшості країн світу; враховувати інтереси дітей

усіх вікових груп, всіх соціальних прошарків, національ!

ностей тощо.

Досліджуючи специфіку європейського простору

стосовно розробки та впровадження мінімальних стан!

дартів забезпечення безпеки дитини, варто зазначити,

що в науковій літературі даного поняття, на жаль, не

знайдено. Проте є публікації, в яких надається деталь!

ний аналіз розробки та запровадження мінімальних

стандартів у різних сферах, що опосередковано пов'я!

зані зі сферою безпеки людини [4].

Узагальнюючи знайдений матеріал, всі стандарти

безпеки людини, що використовуються для запровад!

ження механізмів захисту інтересів людини в Європі,

можна визначити так:

— конфіденційність;

— безпека і повага до людини;

— доступність стандарту;

— наявність допомоги;

— безоплатність допомоги (послуги, що надається).

Такий підхід, на нашу думку, є, як і стандарти без!

пеки дитини, що зафіксовані в США, глибоким філо!

софсько!понятійним тлумаченням того стану справ, який

має бути узаконений у конкретному суспільстві. Ме!

ханізмів його досягнення є безліч, від жорстоко втру!

чання держави, до дипломатичного ринкового підходу,

який відповідає не за забезпечення стандарту, а за ство!

рення умов для його реалізації. Останній підхід є дієвим

в розвинених громадянських суспільствах, де кожен

громадянин абсолютно чітко усвідомлює межі своєї

відповідальності та масштаби зобов'язань. Проте, якщо

розглядати українське суспільство на предмет розумі!

ння і готовності відповідати за стандарти безпеки як

окремої людини, так і дитини зокрема, на нашу думку,

цей механізм не є дієвим. Більше того, він створювати!

ме нові загрози безпеці дитини. Тому, проаналізувавши

суть проблеми, ми прийшли до таких висновків:

по!перше, мінімальні стандарти безпеки дитини —

це найнижчі спільні знаменники рівнів безпеки, досяг!

нення яких мають прагнути всі без винятку члени су!

спільства, організації та держави світу загалом;

по!друге, всі стандарти повинні мати числове ви!

значення, для того, щоб вони були зрозумілими, дос!

тупними та такими, що піддаються обчисленню та ана!

лізу. Тут має бути уточнення стосовно того, що одні стан!

дарти можуть бути прийнятними для одних країн, інші

— для інших. Все залежить від рівня розвитку країни,

географічних умов розташування, природних та кліма!

тичних особливостей, специфіки харчування, ведення

побуту тощо;

по!третє, всі мінімальні стандарти безпеки варто

досліджувати у контексті основних сфер безпеки дити!

ни. В такому випадку буде зрозумілим, які сфери без!

пеки дитини є більш уразливими, які потребують поси!

леної уваги та контролю;

по!четверте, розробкою мінімальних стандартів

безпеки дитини має займатися ООН у тісній взаємодії з

державами світу, громадськими організаціями, науко!

во!дослідними установами, міжнародними організаці!

ями та структурами безпеки. Лише комплексний підхід,

на нашу думку, має можливість забезпечити реальну

оцінку сфери безпеки дитини та її складових елементів.

До такої роботи мають бути залучені фахівці з різних

сфер забезпечення безпеки дитини: лікарі, психологи,

педагоги, соціальні працівники, співробітники поліції,

контролюючих установ тощо;

по!п'яте, контроль у сфері забезпечення мінімаль!

них стандартів безпеки дитини має покладатися виключ!

но на органи державної влади. Держава у цій площині

забезпечення безпеки має займати центральне місце.

Вищезазначений комплексний підхід щодо теоре!

тичного осмислення механізмів розробки мінімальних

стандартів безпеки та благополуччя, на нашу думку, має

логічне продовження у дослідження конкретних показ!

ників що можуть характеризувати стандарти безпеки та

благополуччя дитини у базових її сферах.

До слова, основні сфери забезпечення безпеки ди!

тини, на нашу думку, можуть бути такими (рис. 1).

У значній кількості країн порушується ст. 38 п. 4 Кон!

венції ООН про права дитини, де йдеться про те, що

"держави!учасниці зобов'язані вживати всіх можливих

заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких тор!

кається збройний конфлікт, та догляду за ними" [5].

Однак діти не лише страждають від воєн, але є і актив!

ними учасниками бойових дій, беручи до рук зброю. На

жаль, жодна з країн не була покарана за такі дії. Тобто

теоретично стаття є, а практична її реалізація відсутня.

І навіть відсутні санкції за її порушення. Тут же необхід!

но визнати, що Україна теж є такою державою, де діти,

по!перше, гинуть та травмуються в умовах збройних

конфліктів, а по!друге, використовуються як інструмент

ведення бойових дій.

Звідси стає зрозумілим, що на базі наявних норма!

тивно!правових документів не можливо розробити

мінімальні стандарти забезпечення безпеки та благопо!

луччя дитини. Ця проблема має вирішуватися всезагаль!

но, через механізми загальносвітового масштабу, через

опрацювання документів світового рівня і прийняття

рішень, що будуть дієвими для всієї світової громадсь!

кості.

Така масштабна робота, на нашу думку, має розпо!

чинатися з визначення декількох базових рівнів, на яких

визначатимуться окремі складові дослідження та роз!

робки мінімальних стандартів забезпечення безпеки

дитини.

Далі спробуємо визначити вказані рівні.

І рівень — міжнародний. Він характеризується роз!

робкою та запровадженням мінімальних стандартів за!

безпечення безпеки дитини. На нашу думку, відповідаль!

ними за розробку стандартів на даному рівні є Органі!

зація Об'єднаних Націй в особі ЮНІСЕФ. Саме ця міжна!

родна структура повинна виступити з ініціативою щодо
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розробки мінімальних стандартів, які будуть універсаль!

ними для всіх без винятку країн світу. У 2017 році Ук!

раїна буде головувати в ООН. Тому, на нашу державу

покладається відповідальність за внесення Президен!

том України пропозицій щодо необхідності встановлен!

ня у світі мінімальних стандартів безпеки та благопо!

луччя дитини. Ці пропозиції повинні передбачати обо!

в'язкове внесення правок в Конвенцію ООН про права

дитини щодо безпеки, в Женевську конвенцію, визна!

чення пропозицій щодо встановлення санкцій проти

країн, які не забезпечують мінімальні стандарти безпе!

ки дитини.

ІІ рівень — державний. На даному рівні розроб!

ляється система забезпечення безпеки дитини, що вра!

ховуватиме певні специфічні уточнення для конкретних

держав в рамках прийнятих мінімальних стандартів.

Відповідальними за забезпечення даного рівня в

Україні, можна вважати такі органи державної влади:

1. Президент України як гарант Конституції. До того

ж Президент візує зміни, прийняті до Законів України.

За словами Уповноваженого Президента з прав дитини

М. Кулєби в Україні почалася робота над розробкою

стандартів щодо захисту прав дитини. Основним напря!

мом розробок є нормативно!правова база, яка і має

закласти підвалини щодо визначення базових стан!

дартів, які мають бути досягнуті у сфері забезпечення

безпеки дитини. Зокрема важливим є внесений у Вер!

ховну Раду України законопроект № 3579 "Про внесен!

ня змін до деяких законів України щодо посилення га!

рантій безпеки дітей" [6].

2. Рада безпеки і оборони України, що має визна!

чати безпекові пріоритети, приймати ключові рішення у

сфері забезпечення безпеки, здійснювати розробку

Паспорта загроз тощо.

3. Верховна Рада України, що відповідає за ство!

рення законодавчої бази. Нині для України актуальним

є розробка кодексу законів України про безпеку дити!

ни, затвердження Концепції забезпечення безпеки ди!

тини, прийняття змін до адміністративного кодексу

щодо відповідальності посадових осіб за недостатнє за!

безпечення безпеки дитини тощо.

4. Кабінет Міністрів України відповідальний за реа!

лізацію прийнятого нормативно!правового забезпечен!

ня: розробка та впровадження державних механізмів

забезпечення безпеки дитини, розробка мінімальних

стандартів безпеки та благополуччя дитини тощо.

5. Правоохоронні органи: Міністерство внутрішніх

справ через механізм створення спеціальних підроз!

ділів, що будуть здійснювати моніторинг та реагування

на загрози безпеці дитини; прокуратура, в межах якої

необхідно запровадити спеціальні посади — прокурорів

з правопорушень проти дитини; судова система, в ме!

жах якої мають бути створені спеціалізовані суди, які

розглядатимуть справи щодо дітей, порушення їх прав

та наявності загроз їх безпеці.

6. Державна служба статистики України відпові!

дальна за розробку нових маркерів для моніторингу за!

безпечення безпеки дитини.

7. Окремий орган Центральної влади, що буде ство!

рений на основі вилучення окремих функцій і повнова!

жень щодо забезпечення безпеки дитини у Міністерства

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я,

Міністерства соціальної політики. Нині значна розпоро!

шеність функцій призводить до низького рівня відпові!

дальності вищевказаних органів за забезпечення без!

пеки дитини. На нашу думку, концентрація функцій в

руках окремого органа створить передумови для сис!

тематизації проблем та загроз безпеці усім віковим ка!

тегоріям дітей, надасть можливість проаналізувати усі

простори, в яких перебуває дитини, як забезпечуються

її інтереси, безпека тощо.

Результатами реалізації державного рівня розроб!

ки мінімальних стандартів забезпечення безпеки дити!

ни мають стати:

1. До Конституції України мають бути внесені зміни

щодо розуміння сутності та механізмів забезпечення

безпеки дитини, а саме відповідальність за життя та здо!

ров'я дитини, її всебічний розвиток та матеріальне бла!

гополуччя несуть не лише батьки, а й держава. Внаслі!

док цього в органів державної влади має з'явитися і

можливість, і обов'язок втручатися у справи сім'ї, коли

є загрози безпеці дитини. А у випадку нещасного ви!

падку або іншої негативної ситуації, якій постраждала

дитини, покарання мають нести і батьки, і представни!

ки органів державної влади.

2. Всі країни, зважаючи на географічні, кліматичні,

природні, історичні, ментальні, духовно!культурні особ!

ливості, мають розробити власні паспорти загроз безпеці

дитини, які будуть корелюватися з загальними мінімаль!

ними стандартами забезпечення безпеки дитини. Такі

паспорти загроз обов'язково повинні визначати усі мож!

ливі загрози безпеці дитини для всіх вікових категорій,

просторових елементів та часових проміжків (квартира,

будинок, школа, дитячі заклади, транспорт та ін.).

3. У всіх країнах без винятку мають бути розроб!

лені поняття, що характеризують та визначають меха!

нізми забезпечення безпеки дитини, зважаючи на вище!

перераховані особливості країни.

4. Виконавча влада, опираючись на мінімальні стан!

дарти забезпечення безпеки дитини та розроблені Пас!

порти загроз, має визначити методику оцінки міри

кількісної реалізації загрози та умов її настання. Вико!

ристовуючи цю методику соціальний працівник або лю!

дина, що займатиметься питаннями забезпечення без!

пеки дитини, матиме можливість оцінити кожен простір,

де знаходиться дитини, на предмет ймовірності реалі!

зації загроз не суб'єктивно, а об'єктивно. Якщо певний

показник перевищив гранично допустимі межі, дитина

має або вилучатися з даного простору (сім'я, школа,

транспорт тощо), або встановлюється додатковий на!

гляд за розвитком подій і додається обов'язковий при!

пис ліквідувати загрозу.

ІІІ рівень — регіональний (рівень громад). Характер!

ним саме для цього рівня є оцінка загроз безпеці дити!

ни, ліквідація загроз, якщо такі наявні, або вилучення

дитини та безпосереднє виконання мінімальних стан!

дартів забезпечення безпеки дитини.

Відповідальними на даному рівні варто визначити

префектів, тобто осіб, що наділені повноваженнями

місцевої влади. Вони повинні здійснювати нагляд за

реалізацією державної політики забезпечення безпеки

дитини. На регіональному рівні, на нашу думку, має

здійснюватися контроль щодо запобігання та профілак!

тики появи загроз безпеці дитини.
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ІV рівень — локальний (рівень родини, установи,

транспорту тощо). На цьому рівні в повсякденному житті

має забезпечуватися виконання мінімальних стандартів

забезпечення безпеки та благополуччя дитини, знижен!

ня рівня реалізації загроз безпеці.

Відповідальними особами тут мають бути безпосе!

редні дорослі учасники виховного та розвиваючого про!

цесу, а саме: батьки, близькі родичі, опікуни, вихова!

телі, вчителі, лікарі, водії транспортних засобів, про!

давці тощо.

У якості приклада того, як має працювати система

розробки та впровадження мінімальних стандартів,

можна навести декілька проблем.

Однією з глобальних проблем для України і низки

інших держав є висока дитяча смертність в автокатаст!

рофах. У ранньому дитячому віці смертність у аваріях

дітей становить до 90 %, якщо не використовується авто

крісло як елемент захисту дитини. Тому у якості всеза!

гального стандарту має бути обо'язкове перевезення

дітей до певного віку у автокріслах, а представники дер!

жави і місцевого рівня забезпечення безпеки повинні

розробити механізми, які б сприяли реалізації цього

мінімального стандарту.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

У результаті наукового дослідження необхідно зро!

бити наступні висновки.

Зважаючи на глобальні умови розвитку людства та

необхідність забезпечення безпеки світу в майбутньо!

му проблеми забезпечення безпеки дитини необхідно

вирішувати в найближчій перспективі та за допомогою

глобальних підходів. Саме таким підходом є розробка

мінімальних стандартів забезпечення безпеки дитини,

що мають стати обов'язковими для реалізації в усіх без

винятку країнах світу. Разом з тим має проводитися ро!

бота у напрямі запровадження механізмів введення та

зняття санкцій для тих країн, які не забезпечують або

не здатні забезпечити мінімальний рівень безпеки ди!

тини.

Безпосередньо розробкою мінімальних стан!

дартів безпеки дитини повинна займатися Організа!

ція Об'єднаних Націй за допомогою всього можливо!

го набору наявних у їх розпорядженні інструментів.

Це має бути комплексна масштабна робота, яка за!

вершиться у формі підготовки базових мінімальних

стандартів, порушення яких приводитиме автоматич!

но до незабезпечення безпеки дитини, настання рівня

загроз.

Одним з найскладніших моментів такої роботи, на

нашу думку, є пошук універсальних, всезагальних

мінімальних стандартів, адже зважаючи на різні умови

життя та розвитку дитини в різних державах, неможли!

во від усіх країн вимагати уніфікованих результатів.

Через це провідні фахівці різних сфер забезпечення

безпеки дитини повинні виважено підійти до розробки

стандартів у своїй сфері, а потім робота зводитиметься

до систематизації та узагальнення отриманих резуль!

татів.

На нашу думку, такий підхід створить передумови

до розробки глобальних механізмів забезпечення без!

пеки дитини, які в перспективі сприятимуть тому, що цей

світ стане безпечнішим для усіх дітей.
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