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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT OF THE CHILD RIGHTS MECHANISM IN UKRAINE

У статті проводиться аналіз організаційноправових механізмів захисту прав дитини в Україні,
визначено специфіку застосування адміністративної правосуб'єктності дитиною, охарактери
зовано місце владних установ у процесі забезпечення інтересів та прав неповнолітніх. Дослід
жено права неповнолітніх в ролі елементу адміністративних правовідносин, розглянуто стан
захисту прав дитини на сучасному етапі розвитку Української держави.
Також статтю присвячено дослідженню трансформації законодавчої бази з питань захисту
прав неповнолітніх, виявлено проблеми діяльності інструментів їх забезпечення, визначені су
часні форми роботи владних установ у питаннях захисту прав дітей, досліджено нові способи
організаційноправового регулювання. Визначаються історичні етапи формування норматив
ноправової бази з питань захисту прав і свобод дітей. Окремо аналізується роль запровад
ження посади Уповноваженого Президента України з прав дитини в процесі формування ефек
тивних механізмів організаційноправового забезпечення захисту прав неповнолітніх, вагомість
функціонування вказаної посади в контексті європейської інтеграції України.
Автор звертає увагу на той факт, що для розбудови дієвого механізму організаційноправо
вого захисту прав неповнолітніх на державному рівні потрібно створити мінімальні стандарти
безпеки та благополучності життєдіяльності дитини, сприяти розбудові дитячих та юнацьких
громадських об'єднань. У дослідженні доводиться теза про необхідність перегляду підходу до
розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої вла
ди на рівні забезпечення прав і свобод неповнолітніх. Особлива увага в статті приділяється темі
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протидії цькуванню (булінгу). Зазначається, що необхідно не тільки забезпечувати накладання
санкцій на особу, що визнана такою, що здійснює цькування по відношенню до іншої, а й дода
вати до їх числа обов'язкове проведення корекційної роботи з нею. Автори стверджують, що
реалізація основних положень нормативноправових актів у сфері захисту прав і свобод непов
нолітніх вимагає активізації роботи влади та контролю за своєчасністю проведення необхідних
заходів із забезпечення їх виконання.
The article analyzes the organizational and legal mechanisms for the protection of children's rights
in Ukraine, identifies the specifics of the application of administrative legal personality by a child,
describes the place of government in the process of ensuring the interests and rights of minors. The
rights of minors as an element of administrative legal relations are studied, the state of protection of
children's rights at the present stage of development of the Ukrainian state is considered.
Also, the article is devoted to the study of the transformation of the legal framework for the
protection of the rights of minors, identifies problems with their tools, identifies modern forms of
government agencies in the protection of children's rights, explores new ways of organizational and
legal regulation. The historical stages of formation of the normativelegal base on the issues of
protection of children's rights and freedoms are determined. The role of introducing the position of
the Commissioner of the President of Ukraine for Children's Rights in the process of forming effective
mechanisms of organizational and legal support for the protection of minors, the importance of the
functioning of this position in the context of Ukraine's European integration is analyzed separately.
The author draws attention to the fact that in order to build an effective mechanism of organizational
and legal protection of the rights of minors at the state level, it is necessary to create minimum
standards of safety and wellbeing of children, to promote the development of children's and youth
associations. The study argues that the approach to the division of powers between local governments
and executive bodies at the level of ensuring the rights and freedoms of minors needs to be revised.
Special attention in the article is paid to the topic of combating bullying. It is noted that it is necessary
not only to ensure the imposition of sanctions on a person who is recognized as harassing another,
but also to add to their number the mandatory correctional work with him. The author argues that the
implementation of the main provisions of regulations in the field of protection of the rights and
freedoms of minors requires intensification of the government and control over the timeliness of the
necessary measures to ensure their implementation.

Ключові слова: організаційноправове забезпечення, права дитини, захист прав дітей, адміністратив
не право, нормативноправова база, законодавчий акт, державні установи.
Key words: organizational and legal support, children's rights, protection of children's rights, administrative law,
normativelegal base, legislative act, state institutions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Заснування ефективних організаційно правових
інструментів для повноцінної реалізації прав непов
нолітніх є актуальною метою діяльності сучасної пра
вової держави. З огляду на активну співпрацю України
та ЄС, це завдання стає особливо важливим станом на
сьогодні. Активізація інтеграції з Європейським Союзом
призводить до необхідності вдосконалення державно
го механізму управління забезпеченням прав непов
нолітніх з точки зору інтересів дітей в процесі прове
дення актуального реформування держави та суспіль
них трансформацій. Потреба вітчизняного соціуму в
створенні потужного механізму захисту прав непов
нолітніх та побудову необхідних складових з метою за
безпечення правового статусу дітей є актуальною, а її

реалізація стає запорукою повноцінної інтеграції нашої
держави до Європейського Союзу. 5 років тому на офі
ційному рівні було встановлено, що в Україні існують
проблеми в сфері забезпечення прав і свобод дітей, що
зумовлено відсутністю цього питання в числі пріоритет
них завдань представників владних установ. Зазначена
ситуація зумовлює необхідність дослідження існуючої
системи організаційно правового механізму захисту прав
дитини, визначення його особливостей та вироблення
шляхів подолання існуючих проблем у вказаній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичною основою праці стали дослідження
вітчизняних та зарубіжних науковців. Задля повноцін
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ного визначення стану забезпечення прав дитини в Ук
раїні та світі дослідили роботи таких вчених: В. Гара
щук, В. Закриницька, О. Навроцький, О. Марцеляк. Пи
тання діяльності державних органів у сфері захисту прав
неповнолітніх в юридичній науці було темою праць
Є. Філіпенка, О. Журавля, Л. Кожури, Н. Лесько, Т. Ко
ломійця та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження специфіки засад орган
ізаційно правового забезпечення прав неповнолітніх в
Україні, створення теоретичних ідей вдосконалення
нормативно правового механізму захисту прав дитини
на сучасному етапі розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Протягом часу специфічне відношення до дітей як
до головного елемента суспільного поступу та майбут
нього та, з іншого боку, як до найменш захищених членів
соціуму, існувало в усіх світових культурах. Відмінності
у традиціях, мові, релігіях, географічному розташуванні
не перешкоджали різним народам виробити схожий
погляд на проблему захисту найменших членів суспіль
ства. Поступово роль захисника прав дітей взяли на себе
державні утворення. Подібна ситуація призвела до ство
рення окремого правового інституту, метою якого ста
ло забезпечення дотримання та захисту прав і свобод
неповнолітніх [3].
Питанням правового регулювання захисту прав
дітей людство почало займатися в минулому столітті. По
закінченні Першої Світової війни представники Ліги
Націй стали ініціаторами виникнення "Комітету дитячо
го благополуччя", завданням якого була організація
заходів, спрямованих на боротьбу з рабством, дитячою
проституцією, експлуатацією праці неповнолітніх тощо.
Першим юридичним актом із забезпечення прав дитини
міжнародного рівня стала проголошена в 1923 році
"Декларація прав дитини". Цей документ також з'явив
ся під егідою Ліги Націй [12, c. 45].
Створена в 1945 році Організація Об'єднаних націй
продовжила роботу в сфері захисту прав неповнолітніх.
У 1948 році на її Асамблеї було затверджено "Загальну
декларацію прав людини", яка офіційно проголошува
ла особливу увагу по відношенню до захисту дитини.
Через 11 років було затверджено "Декларацію прав
дитини" [19, c. 145]. У 1989 році було прийнято "Кон
венцію ООН про права дитини", яку на початку підписа
ли більше 60 країн. Ця подія була сприйнята як важли
вий етап у міжнародних зусіллях щодо зміцнення спра
ведливості, миру і свободи в усьому світі шляхом зао
хочення і захисту прав людини.
Необхідність охороняти дитину також була перед
бачена у Міжнародному пакті про громадянські та по
літичні права 1966 року, міжнародному пакті про еко
номічні, соціальні та культурні права 1966 р., докумен
тах спеціалізованих установ ООН, як от: МОП, ЮНЕС
КО, ВОЗ тощо.
У порівнянні з раніше прийнятими документами у
галузі прав людини Конвенція є найбільш повним і пер
шим документом, у якому ці права набувають чинності
норм міжнародного права. Таке важливе значення Кон
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венції пояснюється ще й тим, що вона являє собою зо
бов'язання на майбутнє [12, c. 46].
Національна державотворча традиція України ха
рактеризується правовою легалізацією особливого ста
тусу дитини. Здебільшого це обумовлювалося етнокуль
турною традицією шанобливого ставлення матері і бать
ка до дитини, особливою увагою громади до потреб
підростаючого покоління, залученням до суспільно ко
рисної праці і стимулюванням суспільної активності
дітей. Після проголошення державної незалежності у
1991 р. Україна офіційно задекларувала позицію, у
відповідності до якої права дитини визнаються нею аб
солютною соціально правовою цінністю, підлягають
особливій правовій охороні з боку держави у відповід
ності до загальновизнаних міжнародно правових стан
дартів, розроблених Організацією Об'єднаних Націй [3].
Кінець ХХ ст. характеризувався діяльністю з метою
створення ефективного правового інституту забезпечен
ня прав і свобод неповнолітніх. Цьому сприяла модер
нізація нормативно правової бази держави із забезпечен
ня прав дитини. Також активізація подібної діяльності
була зумовлена потребою вирішення великої кількості
труднощів у соціумі, серед яких варто виділити такі, що
пов'язані із захистом прав дитини [12, c. 46].
Систематизуючи дослідницький доробок українсь
ких науковців з питань прав неповнолітніх, можна виді
лити 4 головні закономірності теоретичної розбудови
нормативно правової бази із прав дитини:
— створення правової бази з питань забезпечення
прав неповнолітніх в якості правового та історичного
здобутку вітчизняного соціуму та юридичного поняття;
— теоретичне дослідження прав неповнолітніх в
якості елементу правового забезпечення на міжнарод
ному рівні;
— аналіз явища прав дитини в якості складового
елементу юридичного статусу особи та юридичних
інструментів механізмів їх захисту;
— вивчення прав неповнолітніх в якості елемента
управлінського регулювання владними установами [13].
Порівнюючи різні складові юридичної науки, варто
зазначити, що найактивнішою реакцією на суспільні
трансформації відзначається адміністративне право, яке
доводить напрям роботи держави в питаннях захисту
прав неповнолітніх. В якості складової частини органі
заційно правової діяльності права дитини вивчаються в
2 х векторах:
— 1 й вектор відзначається тим, що центральне
місце у дослідженнях займають питання щодо загаль
них складових захисту прав неповнолітніх, їх захист ук
раїнськими органами правопорядку;
— 2 й вектор зосереджується на складових адміні
стрування прав неповнолітніх в якості членів родини,
розбудові інституту прав дітей у напрямі вирішення про
блем забезпечення соціального статусу неповнолітніх
як специфічної групи суспільства та проблемах адміні
стрування сферою суспільної безпеки неповнолітніх [17,
c. 69—70].
Станом на сьогодні права дітей наука досліджує го
ловним чином у сфері визначення їх статусу в контексті
правових відносин. На базі систематизації теоретичних
підходів до вивчення структури прав неповнолітніх вчені
вносять пропозиції визначати їх в якості забезпечених
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законодавчими актами та державним апаратом можли
востей незалежно вчиняти дії, направлені на створення
можливостей для гармонійного життя, а також вимага
ти обов'язковості вчинення таких дій третіми особами
або державою у випадках, передбачених законом. За
безпечення необхідних соціальних умов зумовлюють
появу у неповнолітніх необхідних можливостей для по
вноцінної життєдіяльності [15, c. 70].
Вітчизняний варіант юридичного забезпечення прав
дитини має власну специфіку:
— інститут прав неповнолітніх відзначається їх юри
дичним оформленням в різноманітних нормативно пра
вових актах, що характеризуються неоднаковим пред
метом юридичної регуляції, різноманітну правову по
тужність, різноманітний зміст та специфіку регулюван
ня;
— основою законодавчої бази із забезпечення прав
дітей є ЗУ "Про охорону дитинства". Його зміст забез
печує фундаментальні права неповнолітніх. У цьому
документі зазначається, що в разі доведення негатив
ного впливу на стан прав дитини в соціумі влада зобо
в'язана адекватно реагувати;
— у порівнянні з іншими категоріями фізичних осіб,
правовий статус дитини передбачає значно ширший пе
релік прав, що вказує на легітимізацію особливого по
ложення дитини в суспільстві і визнання всіма ланками
державного управління в якості особливого об'єкта дер
жавного адміністрування [17, c. 70].
Особливості юридичного регулювання прав непов
нолітніх дає можливість розділити їх на незалежні гру
пи:
— природні;
— особисті;
— сімейні
— публічно громадські;
— культурно духовні;
— економічні та трудові;
— права в сфері відпочинку і оздоровлення;
— права в сфері соціального забезпечення;
— права дитини, яка має статус біженця або розлу
ченої з сім'єю [10, c. 17].
Варто зазначити, що вказані групи є невичерпними,
та визначають специфічні суспільні та юридичні права
неповнолітніх як особи та громадянина.
Права неповнолітніх як суб'єктів адміністративних
взаємовідносин відзначаються такими специфічними
ознаками:
— права дитини потребують активного захисту
від владних структур, що в свою чергу повинно ре
гулюватися за допомогою необхідних законодавчих
актів;
— з метою попередження посягання на права не
повнолітніх передбачено механізм юридичних забезпе
чень задля безпеки прав і свобод неповнолітніх та по
в'язаних з ними особами [17, c. 72].
Основною складовою механізму організаційних за
сад захисту прав неповнолітніх є міжнародні норматив
но правові акти, які є визнаними державою та норма
тивно правові акти національного законодавства.
Міжнародний компонент правової основи забезпечен
ня прав дитини (акти міжнародного права) та національ
не правове підгрунтя (акти системи національного за

конодавства України) органічно взаємопов'язані між
собою та є взаємодоповнюючими [15, c. 71].
Головними напрямками юридичного забезпечення
прав і свобод дитини являються форми і способи реа
лізації захисту прав неповнолітніх на основі законодав
чих документів, що реалізується центральними органа
ми виконавчої влади, місцевою владою під час управ
лінської роботи з метою впровадження міжнародних
нормативно правових актів, державної політики та за
конів у сфері захисту прав неповнолітніх [1, c. 121]. Та
ким чином, до способів організаційно правового забез
печення в питаннях захисту прав неповнолітніх відно
сяться:
— правнича роботу владних установ щодо створен
ня нормативно правових актів, що забезпечують права
і свободи неповнолітніх;
— керівництво закладами освіти та культури, діяль
ність яких спрямована на всебічний та гармонійний роз
виток дитини;
— допомога в організації роботи дитячих та юнаць
ких громадських об'єднань;
— контроль за діяльністю владних установ у сфері
розгляду заяв неповнолітніх про забезпечення прав
дітей та скарг щодо їх порушення;
— виділення в системі органів правопорядку спе
ціальних відділів, діяльність яких спрямована на бороть
бу з проявами правопорушень серед дітей та юнацтва;
— встановлення державних процедур усиновлення,
піклування та контроль за їх виконанням;
— захист прав неповнолітніх в суді;
— попередження насильства та дискримінації в ди
тячому середовищі;
— створення проєктів та програм, спрямованих на
забезпечення всебічного розвитку неповнолітніх членів
суспільства;
— контроль за роботою представників влади, що
реалізовують забезпечення прав дітей [10, c. 17—18].
Головні вектори управлінського сприяння захисту
прав неповнолітніх варто розділяти за показником їх
направленості та виокремлювати об'єктивні та особливі.
До об'єктивних векторів організаційно правового захи
сту прав дітей відносяться заходи, спрямовані на реа
лізацію виховних цілей, боротьби з дискримінацією,
зміцнення родини, боротьбу з будь якими проявами
насильства тощо. До особливих векторів адміністратив
ної діяльності із забезпечення прав та свобод дитини,
можна віднести організацію заходів, спрямованих на
підвищення ефективності роботи правоохоронних
органів, безпеку дітей, що опинилися в зонах військо
вих сутичок, модернізації стану медичних послуг [17, c.
73].
На сучасному етапі розвитку держави ефективно
створюється ювенальна політика, трансформується
структура різноманітних органів влади, що мають відно
шення до забезпечення прав неповнолітніх, формуєть
ся нова методика співпраці держави з громадськими
організаціями, модернізується законодавча база. Вод
ночас модель забезпечення прав неповнолітніх в Україні
не є ідеальною та потребує удосконалення [15, c. 72].
Насамперед це стосується правових норм, зміст яких
необхідно вдосконалювати з огляду на європейські
правничі стандарти. Основним із них є Конвенція ООН
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про права дитини. Її основні положення були ратифіко
вані Верховною Радою України. Стратегія Ради Європи
з прав дитини вимагає повноцінного затвердження її ос
новних положень в національне законодавство Украї
ни, що є вимогою зближення з ЄС. Серйозним зрушен
ням в питанні вдосконалення державного забезпечен
ня прав неповнолітніх стало прийняття Державної со
ціальної програми "Національний план дій щодо реалі
зації Конвенції ООН про права дитини". До головних
завдань зазначеної програми відносяться активізація
впровадження положень Конвенції до українського за
конодавства, створення дієвих механізмів забезпечен
ня прав неповнолітніх на регіональному рівні, форму
вання безпечного середовища для повноцінного розвит
ку дітей та юнацтва [14].
Велика кількість правових норм щодо забезпечен
ня прав дитини не реалізовуються на практиці. Також у
нормативно правовій базі України відсутні деякі права,
що гарантуються дітям Конвенцією ООН. Деякі науковці
зазначають, що українська нормативно правова база
щодо захисту прав неповнолітніх практично не вдоско
налювалася з початку другого десятиліття ХХІ ст. (хоча
в 2011 році було запроваджено інституцію Уповнова
женого Президента України з прав дитини, створення
інституції якого відповідало Конвенції ООН про права
дитини та рекомендаціям Комітету ООН про права ди
тини). Проте їх модернізація почала активізуватися після
подій Революції Гідності. Це проявлялося в підвищенні
нагляду за неповнолітніми, що опинилися за кордоном.
Також підвищився контроль за діяльністю представників
установ, метою роботи яких є нагляд за дітьми із со
ціально незахищених родин [19, c. 148]. Протягом
2015 року було внесено зміни до базових нормативних
актів щодо пільг на навчання дітей; розпочато процес
внесення змін до нормативної бази щодо посилення
контролю за всиновленими дітьми та родинами, що їх
всиновили, виїздом їх за межі України; передбачена
система зберігання та обміну інформацією щодо дітей,
які можуть бути всиновлені, у разі зміни місця прожи
вання таких дітей; більше уваги приділено матеріально
му забезпеченню дітей [2, c. 88].
Крім того, простежується активізація діяльності
органів державної влади в питанні забезпечення захис
ту неповнолітніх. Це проявляється в створенні вдоско
налених норм, метою яких є профілактика сімейного
насильства, попередження трудової експлуатації непов
нолітніх та правопорушень, скоєних неповнолітніми.
Вказані норми доповнили такі законодавчі акти, як, на
приклад, Закон України "Про основи Національної без
пеки України" [4, c. 128]. Нові положення були додані
до Закону України "Про охорону дитинства". Вони сто
сувалися забезпечення захисту неповнолітніх, що опи
нилися на території військових конфліктів та постраж
дали внаслідок бойових дій, опинилися в статусі "внут
рішньопереміщених осіб".
Слід відзначити, що в останні роки ведеться актив
на державна політика в напрямі підготовки та прийнят
тя нормативно правових актів, норми яких забезпечу
ють саме захист дитини від протиправних посягань. Важ
ливим з точки зору захисту прав неповнолітніх стало
затвердження таких Законів України, як "Про внесення
змін до Кримінального кодексу України щодо захисту
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дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експ
луатації" [7], Закону України "Про запобігання та про
тидію домашньому насильству" [8] тощо. З метою про
тидії цькуванню дитини 18 грудня 2018 року було прий
нято ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо протидії булінгу". Цей законодавчий акт за
кріплює в правовому полі термін "булінг" та встановлює
відповідальність за вчинення протиправних дій, які мож
на кваліфікувати як цькування [5].
Варто вказати на той факт, що станом на сьогодні
модернізується нормативно правова база відомчого
рівня, що сприяє зближенню національного законодав
ства з європейськими правничими стандартами з питань
захисту прав і свобод неповнолітніх. Однак низку важ
ливих законодавчих актів так і не було прийнято на рівні
національного законодавства. Подібний стан речей
згубно відображається на створенні ефективної орга
нізаційно правової системи захисту прав дітей. Також
на забезпечення повноцінного захисту прав непов
нолітніх в Україні згубно впливають затяжні процедури
затвердження законодавчих актів у зазначеній прав
ничій сфері. Так, у 2017 році для підвищення рівня без
пеки соціально незахищених неповнолітніх, посилення
потужності забезпечення діяльності владних установ з
питань охорони дитинства, модернізації роботи упов
новажених органів влади, місцевого самоуправління з
питань захисту неповнолітніх, що вимагають окремої
уваги державної влади, було створено законопроєкт під
назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення соціального захис
ту дітей". Однак у наступному році профільний комітет
ВРУ відправив вказаний проєкт закону на доопрацюван
ня [19, c. 149].
Існують проблеми і з реалізацією попередньо прий
нятих законодавчих актів в сфері захисту прав та інте
ресів дитини. Прийнятий в 2017 р. ЗУ "Про запобігання
та протидію домашньому насильству" не знаходить по
вноцінної реалізації, адже в Україні немає механізмів
застосування його змісту. В 2018 році було затвердже
но Порядок внесення уповноваженими підрозділами
органів Національної поліції України термінового забо
ронного припису стосовно кривдника. Однак реаліза
ція Порядку спочатку не була можливою, оскільки ще
не були створені письмові бланки та не розроблена ме
тодологія аналізу рівня небезпеки. Таким чином, не
відповідність термінів прийняття та впровадження нор
мативно правових актів є нагальною проблемою украї
нського законодавства в сфері захисту прав дітей. По
дібний стан речей зумовлює необхідність підвищення
нагляду з боку держави за відповідністю термінів впро
вадження основних положень законодавчих норм [9].
На сучасному етапі актуальною є проблема розбу
дови роботи органів влади в питаннях боротьби з цьку
ванням (булінгом), домашнім насильством, підлітковим
суїцидом. Для боротьби зі вказаними явищами варто
звертатися до органів опіки та піклування, органів пра
вопорядку, психологічних та медичних установ. Водно
час, на думку експертів, неодноразово робота, спрямо
вана на розбудову життєздатного механізму поперед
ження порушення прав неповнолітніх та їх захисту, на
дання допомоги жертвам жорстокого поводження на
тикається на:
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— бюрократію та міжвідомча дезінтеграцію;
— суб'єктивізм у виборі недержавних організацій
для співпраці;
— несформованість однакових принципів забезпе
чення пропедевтичної діяльності;
— відсутність теоретичної та практичної бази щодо
захисту жертв насильства та подальшої допомоги їм;
— низький рівень у відповідальних робітників на
виків роботи з жертвами насильства;
— відсутність дієвої та структурованої системи ре
абілітаційних центрів [17, c. 74].
Запровадження посади Уповноваженого Президен
та України з прав дитини також було однією з умов впро
вадження основних положень Конвенції ООН про пра
ва дитини [18, c. 219]. Варто визначити, що до основних
повноважень омбудсмена можна віднести право брати
участь у розробці нормативно правових актів щодо за
хисту прав неповнолітніх, контролювати установи со
ціального захисту неповнолітніх, виконання покарань,
психіатричні заклади; право надсилати звернення до
органів влади, отримувати необхідну інформацію; мож
ливість користуватися допомогою фахівців, експертів;
право фіксувати та надавати інформацію про факти по
рушень прав дітей; досліджувати діяльність спеціальних
установ, освітніх закладів; співпрацювати з міжнарод
ними установами з питань забезпечення прав непов
нолітніх. Для забезпечення діяльності Уповноважено
го створений відповідний структурний підрозділ Адмі
ністрації Президента України — Управління забезпечен
ня діяльності Уповноваженого Президента України з
прав дитини. Співробітники Управління є державними
службовцями. Для надання консультативної допомоги
Уповноваженому створена і діє Громадська консульта
тивна рада з питань захисту прав дитини на правах ро
бочої групи Адміністрації Президента України [18]. До
складу Громадської консультативної ради увійшли
40 міжнародних та всеукраїнських громадських орга
нізацій, що працюють в інтересах дітей. У роботі Ради
беруть активну участь представники всіх релігійних кон
фесій України [11, c. 95].
Однак у роботі Уповноваженого Президента Ук
раїни з прав дитини існують проблеми. Низка вче
них звертають увагу на відсутність правового закрі
плення взаємодії в роботі дитячого омбудсмена з
Уповноваженим Верховної Ради України з прав лю
дини. Подібна співпраця може позитивно позначи
тися на коренях порушень прав неповнолітніх. Сто
совно модернізації забезпечення захисту прав не
повнолітніх представники Ради Європи та Євро
пейської мережі дитячих омбудсменів пропонують
створити в нашій державі європейську модель Упов
новаженого з прав дитини, яка представлятиме со
бою окремий та суверенний інститут дитячого омбуд
смена, який повинен отримати юридичний імунітет.
На думку європейських експертів, саме за таких умов
Уповноважений зможе справді бути незалежним і
ефективно виконувати свої обов'язки із захисту прав
дітей у повній мірі [16].
Вказані труднощі зумовлюють забезпечення низки
організаційно правових заходів органами державної
влади, пошук нових форм та методів їх діяльності, на
лагодження конструктивної взаємодії державних

органів між собою, а також з представниками громадсь
кості в цій сфері. До числа ефективних організаційно
правових заходів у сфері захисту прав дитини варто
віднести створення сучасних форм роботи владних уста
нов, наприклад, правоохоронний проєкт "Шкільний
офіцер поліції", завданням якого є формування та за
хист безпечного освітнього середовища, в основі якого
знаходиться активна взаємодія Національної поліції
та освітніх закладів. Програма проєкту складається із
25 уроків. 6 із них передбачено для початкової школи,
19 — для старшої та середньої. "Школа і поліція" у інте
рактивній формі дозволяє розкрити такі важливі теми,
як безпечна поведінка на дорозі та в побуті, поведінка у
стресових або небезпечних ситуаціях, права дитини,
запобігання та протидія насильству у сім'ї, булінгу тощо.
Для участі у програмі в якості шкільних офіцерів було
направлено представників правоохоронних органів, що
пройшли попередні тренінгові заняття. Структура уроків
включає в себе теорію на початку заняття та практич
них перевірку певних тверджень. Для учнів молодшого
класу заняття проводять у формі гри — використову
ють спеціальні ігрові набори та ляльок. З середніми та
старшими класами під час групової роботи відпрацьо
вуються різні практичні ситуації. Оскільки заняття про
водять одночасно для груп максимум з тридцяти дітей,
кожен учень задіяний та долучається до гри або обго
ворення, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
Окремим напрямом роботи шкільних офіцерів є нала
годження взаємодії з батьками [20]. Також, досить
ефективно зарекомендував себе ще один поліцейський
проєкт — "Поліна", метою якого є контроль за випад
ками насильства в сім'ї та їх попередження. Він почав
впроваджуватися 12 червня 2017 року в формі мобіль
них груп у Дарницькому районі (Київ), Малиновському
районі (Одеса), в місті Сєвєродонецьк Луганської об
ласті. За інформацією заступника міністра внутрішніх
справ з питань європейської інтеграції, за перший місяць
від старту проєкту до поліції надійшло 376 звернень
щодо домашнього насильства, на виклики мобільні гру
пи здійснили 341 виїзд, було складено 116 протоколів
та винесено 55 офіційних попереджень, прийнято 43 за
яви від потерпілих, а також порушено 4 кримінальні про
вадження проти порушників. Одним із інноваційних
підходів у роботі мобільних груп також, стало інспекту
вання сімей, які стоять на обліку, разом з представни
ками управління у справах сім'ї, молоді та спорту і цен
тром соцслужб для сім'ї дітей та молоді у комплексі зі
спільним чергуванням [21].
Варто вказати на той факт, що виконання вказаних
проєктів продемонструвало їх ефективність. Подібна
ситуація зумовлює необхідність масштабної реалізації
цих проєктів в нашій державі. Також не можна оминути
увагою високий рівень ефективності роботи дитячої "га
рячої лінії", навчання дітей навичкам медіації та мирно
го подолання конфліктів в середовищі освітніх закладів
[19, c. 147].

ВИСНОВКИ
Формування організаційно правового механізму
захисту прав дитини в Україні відбувається досить ак
тивно. В останні роки було прийнято велику кількість
необхідних нормативно правових актів, що зумовлено
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поглибленням співпраці України з ЄС. Також важливим
елементом системи захисту прав дитини є Уповноваже
ний Президента з прав дитини, діяльність якого зако
нодавчо закріплена. Водночас державна система захи
сту прав неповнолітніх не є досконалою, а створення
дієвих механізмів у цій сфері натикається на склад
нощі. З огляду на зазначені факти, для ефективного
формування державного організаційно правового ме
ханізму захисту прав неповнолітніх в Україні необхід
но створити базові критерії безпеки та добробуту не
повнолітніх, сприяти формуванню громадських орга
нізацій дітей та юнацтва. Також необхідно змінити
підхід до розподілу повноважень між органами місце
вого самоврядування та органами виконавчої влади
різних рівнів у сфері охорони дитинства. Потрібно не
лише забезпечувати настання відповідальності по фак
ту здійснення цькування (булінгу), а й доповнити її ви
могою участі в корекційній роботі, спрямованій на по
передження шкільного насильства, самого "булера".
Забезпечення виконання законодавчих актів в сфері
захисту прав дитини потребує посилення діяльності
органів влади та контролю за своєчасністю проведен
ня необхідних заходів. Також модернізації потребує
співпраця органів центральної влади та місцевого са
моврядування в питаннях забезпечення захисту прав
дитини.
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