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OF THE CHILD IN THE LEGISLATION OF UKRAINE

У статті розглянуто основні напрями адміністрування прав і свобод дитини у зарубіжних краї�
нах та встановлено, що сьогодні основними такими напрямами 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.

Встановлено, що сьогодні у світі існує дві основні моделі ювенальної юстиції: автономна і
загальна. Автономна модель передбачає існування ювенального суду як окремої інституції, а
загальна модель передбачає розгляд справ про неповнолітніх суддями судів загальної юрис�
дикції. Зарубіжна практика функціонування ювенальної юстиції доводить, що як самостійний
напрям державного адміністрування прав дитини, ювенальна юстиція себе цілком виправдо�
вує.

Проаналізовано основний специфічний метод державного сприяння у забезпеченні соціаль�
ного статусу дитини, яка є прийомним членом сім'ї, фостеринг, який поширений за кордоном
(Велика Британія, Угорщина, Латвія, Польща, Молдова та інші країни). Підтверджено, що в су�
часних умовах модернізації і налагодження адміністративного сприяння влаштування дітей, які
залишилися без батьківського піклування, у родини саме фостеринг є альтернативою для Ук�
раїни.

Вивчено іноземних досвід щодо розвитку та впровадження інклюзивної освіти (Італія, Авст�
рія, Бельгія, Нідерланди, Швеція) з метою імплементації такого досвіду в українську практику.
Розглянуто сучасний стан інклюзивної освіти в Україні та встановлено, що незважаючи на зро�
стаючу увагу до інклюзивної освіти дітей з боку держави, створення організаційних умов для
розвитку системи інклюзивної освіти здебільшого відбувається за рахунок приватних меценатів
та благодійників.

Встановлено, що у більшості країнах світу влаштування дитини в будь�який заклад стаціо�
нарної (інтернатної) опіки на тривалий період часу є крайнім заходом, коли уже всі інші альтер�
нативи вичерпано. Всі державні механізми надання підтримки дітям, які виходять з�під інтер�
натної опіки, є чіткими і передбачають організаційну, психологічну, матеріально�фінансову
підтримку.

Доведено, що форми адміністрування прав дитини, які застосовуються іншими державами,
мають чітку соціальну спрямованість функціонування всіх ланок державного апарату, орієнта�
цію на пріоритетність забезпечення прав дитини у системі державної політики. Встановлено,
що система публічної політики щодо захисту прав дітей нерозривно пов'язана і доповнюється
діяльністю інституцій громадянського суспільства, які займаються моніторингом рівня захисту
прав дітей і формуванням пропозицій для органів державної влади щодо покращення стану
державного забезпечення правового статусу дитини.
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Запропоновано напрями удосконалення публічної політики щодо захисту прав дітей покра�
щити: рівень забезпечення безпеки дитини у процесі життєдіяльності та розвитку; викорінення
дитячої праці; розвиток фізичної культури і спорту серед дітей; культурно�освітній розвиток
дитини; соціальний захист (забезпечення) дитини; забезпечити гендерну рівність серед дітей
та недопущення дискримінації дитини за будь�якою ознакою. Все це потребує запровадження
високих європейських стандартів і нормативів ефективного соціального захисту дітей та су�
часних адресних соціальних послуг для них як потенційно вразливої верстви населення.

The article deals with the main directions of administration of the rights and freedoms of the child
in foreign countries and finds that today the main such directions are the functioning of juvenile justice
institutions; state assistance in ensuring the social status of a child who is a foster family member;
organizational and management support for the realization of the right to education for children with
disabilities and special needs of development; administering the rights of children who are boarding
schools.

It is established that today there are two main models of juvenile justice in the world: autonomous
and universal. An autonomous model assumes the existence of a juvenile court as a separate
institution, and the general model provides for the hearing of juvenile judges by courts of general
jurisdiction. Foreign practice of juvenile justice proves that as an independent direction of the state
administration of the rights of the child, juvenile justice fully justifies itself.

The main specific method of state assistance in ensuring the social status of the child, who is a
foster member of the family, foster, which is widespread abroad (Great Britain, Hungary, Latvia,
Poland, Moldova and other countries) is analyzed. It is confirmed that in the current conditions of
modernization and establishment of administrative assistance for placement of children without
parental care, fostering is an alternative for Ukraine in the family.

Foreign experience in the development and implementation of inclusive education (Italy, Austria,
Belgium, the Netherlands and Sweden) has been studied in order to put such experience into Ukrainian
practice. The current state of inclusive education in Ukraine is considered and it is established that
despite the increasing attention to inclusive education of children by the state, the creation of
organizational conditions for the development of inclusive education system is mainly due to private
patrons and philanthropists.

It has been established that in most countries of the world, placing a child in any residential
(residential) care facility for a long period is a last resort when all other alternatives have been
exhausted. All state support mechanisms for children coming out of residential care are clear and
include organizational, psychological, financial and financial support.

It is proved that the forms of administration of the rights of the child, applied by other states, have a
clear social orientation of the functioning of all units of the state apparatus, focusing on the priority of
ensuring the rights of the child in the public policy system. It is established that the system of public
policy for the protection of the rights of children is inextricably linked and is complemented by the
activities of civil society institutions that monitor the level of protection of children's rights and formulate
proposals for public authorities to improve the state provision of the legal status of the child.

The directions of improvement of public policy on protection of children's rights are proposed to
improve: the level of ensuring the safety of the child in the process of life and development; the
eradication of child labor; development of physical culture and sports among children; cultural and
educational development of the child; social protection (provision) of the child; to ensure gender
equality among children and to prevent discrimination against the child on any grounds. All this
requires the introduction of high European standards and standards for effective social protection
of children and modern targeted social services for them as a potentially vulnerable population.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На початку ХХІ ст. Україна, реалізовуючи цивіліза�

ційний вибір українського народу жити в політико�пра�
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вовому, економічному, культурному альянсі з держава�

ми Європейського Союзу, на весь світ задекларувала

позицію стати у найближчій історичній перспективі чле�

ном ЄС. З початку 2014 р. активізувалися євроінтег�

раційні процеси, результатом чого стала ратифікація

Верховною Радою України 16 вересня 2014 р. Угоди про
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асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейсь�

ким Союзом, Європейським співтовариством з атомної

енергії і їхніми державами�членами (далі — Угода про

асоціацію), з іншої сторони [9]. Зміст документа, окрім

положень про форми спільної взаємодії обох сторін,

визначає магістральні напрями реформування системи

державного адміністрування багатьох сфер життєдіяль�

ності суспільства. Сфера захисту прав дітей є однією із

пріоритетних напрямів діяльності в означеному кон�

тексті. Це диктується необхідністю системного перетво�

рення державної управлінської політики із забезпечен�

ня прав дитини, задоволення запиту суспільства на за�

безпечення верховентсва права, гармонізацію українсь�

кого законодавства з правовою системою ЄС [3].

Дослідження комплексу взаємопов'язаних між со�

бою питань, що характеризують адміністративно�пра�

вове регулювання забезпечення прав дітей в Україні,

обумовлює необхідність звернення до кращої зарубіж�

ної практики адміністрування прав дитини. Важливість

цього обумовлюється тим, що, аналізуючи адміністру�

вання прав дитини у зарубіжних державах, відкриваєть�

ся можливість виокремити значну кількість форм дер�

жавного адміністрування в частині втілення прав і сво�

боди дитини на різних етапах вікового розвитку з ура�

хуванням соціального і сімейного статусу. Такі форми є

подібними за змістом, але характеризуються певними

особливостями. Ми звернули увагу на найбільш важливі

форми адміністрування прав дитини (функціонування

інституцій ювенальної юстиції, державне сприяння у

забезпеченні соціального статусу дитини, яка є прийом�

ним членом сім'ї, організаційно�управлінське забезпе�

чення реалізації права на освіту дітям з обмеженими

можливостями та особливими потребами розвитку,

адміністрування прав дітей, які є вихованцями інтернат�

них закладів).

Тому дослідження європейських стандартів щодо

захисту прав дитини є надзвичайно корисним та актуаль�

ним, що дасть можливість виявити певні особливості цих

стандартів при їх імплементації в законодавство Украї�

ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за�

початковано розв'язання цієї проблеми і на які спи�

рається автор, виділення не вирішених раніше частин

загальної проблеми, котрим присвячується означена

стаття.

Огляд наукової літератури свідчить про те, що про�

блема забезпечення належного державного захисту

прав дитини є складовою процесу європейської інтег�

рації України та предметом досліджень значної кількості

українських науковців. Однак, незважаючи на теоре�

тичні розробки науковців, питання імплементації євро�

пейських стандартів щодо захисту прав дитини в зако�

нодавство України потребують подальшого аналізу та

грунтовного вивчення.

Як свідчить практика, всі країни, які сьогодні об'єд�

нані в європейську співдружність, пройшли через серй�

озне реформування системи захисту прав дитини. Вив�

чення європейського досвіду щодо захисту прав дити�

ни є досить актуальним сьогодні, адже це дасть мож�

ливість Україні використати існуючий позитивний досвід

та уникнути негативних наслідків.

Проблеми удосконалення державного управління

захисту прав дітей в умовах євроінтеграції досліджува�

ли такі науковці: Ю. Губаль, А. Дакал, Т. Коваленко,

Е. Костіна, М. Кравченко, Л. Кривачук, О. Мордань,

Ю. Трестер, О. Навроцький, В. Скуратівський, В. Тро�

щинський, Л. Цибулько та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних європейських

напрямів адміністрування прав і свобод дитини з мож�

ливістю їх імплементації в законодавство України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналіз літературних джерел свідчить, що одним із

напрямів адміністрування прав і свобод дитини у зару�

біжних країнах є функціонування інституцій ювенальної

юстиції. Зарубіжні держави накопичили значний досвід

ювенального правосуддя, яке розглядається фахівця�

ми як один з головних державно�владних важелів за�

безпечення повноправності дитини і підкреслення особ�

ливого її статусу в суспільстві. Загалом заснування дер�

жавою ювенальних судів було обумовлено тим, що пра�

вовий статус дитини, на відміну від повнолітніх грома�

дян, характеризується відмінностями в частині встанов�

лення юридичної відповідальності та призначенні пока�

рання за протиправні діяння, а також специфікою про�

ведення з дітьми слідчих дій.

В основу ювенальної юстиції зарубіжних держав по�

кладена доктрина "parens patrie", яка передбачає, що

держава веде себе як піклувальник або відповідальна

особа за неповнолітню особу і убезпечує її від небез�

печної поведінки і шкідливого оточення [6]. На сьогодні

у світі сформувалося дві основні моделі ювенальної юс�

тиції: автономна і загальна. Автономна модель перед�

бачає існування ювенального суду як окремої інституції,

а загальна модель передбачає розгляд справ про непов�

нолітніх суддями судів загальної юрисдикції. На перших

етапах існування автономна модель ювенального суду

формувалася в Англії, Бельгії, Франції, Греції, Нідер�

ландах, Польщі, Угорщині. В свою чергу, у Німеччині,

Австрії, Іспанії, Португалії функції ювенальної юстиції

виконувалися судами у справах неповнолітніх, що ви�

сунуло на перший план їх діяльності завдання судового

захисту прав неповнолітніх. У другій половині ХХ ст. у

багатьох державах світу сформувалося сучасне зако�

нодавство про ювенальну юстицію: наприклад, у Польщі

такою основою є Закон "Про процедуру розгляду справ

неповнолітніх" (1982 р.) [7].

Сьогодні інститути ювенальної юстиції функціону�

ють у понад 60 країнах світу. Зарубіжна практика функ�

ціонування ювенальної юстиції доводить, що як само�

стійний напрям державного адміністрування прав дити�

ни, ювенальна юстиція себе цілком виправдовує. Щодо

України, то слід відзначити триваючу вже багато років

дискусію стосовно доцільності заснування інститутів

ювенальної юстиції. Прибічники створення національ�

ної моделі ювенальної юстиції вважають, що відповідні
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інституції стануть надійною гарантією забезпечення

прав дітей і захисту дитинства, а їх опоненти відстою�

ють тезу про те, що ювенальна юстиція стане чинником

дестабілізації патріархальних традицій української ро�

дини і створить загрози для порушення прав і свобод

людини і, зокрема, дитини. З урахуванням того, що, за

підрахунками спеціалістів, кожні п'ять років в Україні

засуджується близько 100 тисяч дітей, це питання буде

набувати актуальності і в подальшому [2].

Наступним важливим напрямом публічного адмі�

ністрування прав дитини в зарубіжних державах є дер�

жавне сприяння у забезпеченні соціального статусу ди�

тини, яка є прийомним членом сім'ї. В цьому аспекті

доцільно звернутися до розгляду зарубіжної практики

фостерингу. Фостеринг (англ. foster — виходжувати,

виховувати, доглядати) є специфічним метод соціаль�

ної роботи, який сформувався на основі деінституалі�

зації державних закладів утримання дітей�сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування і створення

прийомних сімей [5]. Фактично сутність фостерингу зво�

диться до догляду і опіки над нерідними дітьми, ство�

рення так званої "фостерної сім'ї".

Привертає увагу зарубіжна практика державного

регулювання фостерингу. Так, у Великій Британії, яка є

історичною батьківщиною фостерингу, держава завж�

ди сприяла формуванню фостерних відносин і створю�

вала для цього як правові, так організаційно�управ�

лінські умови. Відповідно до сучасного законодавства,

турбота про добробут дітей перейшла до місцевих

органів влади, які повинні робити все необхідне, щоб

забезпечити щонайменшу можливість для дитини про�

живати у власній сім'ї і громаді, попередити її передачу

під державну опіку [10].

Державна підтримка фостерингу зводиться до того,

що на місцевому рівні, органи влади надають організа�

ційне сприяння створенню і діяльності громадських

фостерних організацій і агенцій, які надають послуги

фостерингу. Їх працівники пропонують різні види фос�

терної опіки для дітей�сиріт та дітей, позбавлених бать�

ківського піклування. Головна з таких форм — органі�

зація пошуку для них нових сімей, а для майбутніх

прийомних батьків — дітей. Фактично, фостеринг у Ве�

ликій Британії є центральним елементом соціального

адміністрування прав дитини.

Інші європейські держави також мають власний на�

ціональний досвід фостерингу. Історія європейського

континентального фостерингу починається з Угорщи�

ни, коли у ХІХ ст. було прийнято перший нормативний

акт, що передбачав турботу державних органів за дітьми

віком до 15 років, які втратили опіку батьків. Такі діти

набували статусу "дітей держави". Вважалося, що дер�

жава має сприяти направленню таких дітей на вихован�

ня до родин, які проживали у сільській місцевості і по�

требували додаткових робочих рук.

Значного досвіду щодо фостерингу (більше 10 ро�

ків) має і Молдова. Так, у цій країні дитина передається

на виховання у фостерну сім'ю на підставі цивільно�пра�

вового договору, сторонами якого є органи місцевої

влади і фостерні батьки.

Фостеринг набув також певного розвитку у Чехії,

Латвії, Польщі та інших державах. Так, у Латвії практи�

ка фостерингу почалася наприкінці 1990�х років, коли у

фостерну родину дитину (максимум — три дитини) мож�

на було направити терміном до одного року [5]. Протя�

гом цього терміну держава в особі Сирітського суду

вирішувала майбутню долю дитини.

На нашу думку, Україна також потребує розвитку

фостерингу. На сьогодні законодавством України пе�

редбачено такі інститути, як усиновлення, опіка і піклу�

вання над дітьми, але ми вважаємо їх недостатніми. Ук�

раїна потребує модернізації і налагодження адмініст�

ративного сприяння влаштування дітей, які залишилися

без батьківського піклування у родини. У зв'язку з цим

доцільно на урядовому рівні розробити Концепцію впро�

вадження фостерингу у національну практику забезпе�

чення прав дітей. У контексті того, що через загострен�

ня військово�політичної обстановки у східних областях

України і окупацією Кримського півострова, вказаний

підхід набуває особливої соціальної важливості і актуаль�

ності.

Наступним важливим напрямом адміністрування

прав дитини в зарубіжних державах, який потребує ок�

ремого висвітлення, є організаційно�управлінське за�

безпечення реалізації права на освіту дітям з обмеже�

ними можливостями та особливими потребами розвит�

ку. Означений напрям на практиці дістав назву інклю�

зивної (інтегративної) освіти. Аналіз літературних дже�

рел свідчить, що забезпеченню інклюзивної освіти дітям

з особливими потребами зарубіжні держави приділяли

значну увагу. Для цього країни організували мережу

закладів інклюзивної освіти для дітей з особливими

потребами, забезпечили підготовку відповідних фахів�

ців з інклюзивної освіти, організували систему загаль�

нодержавного інклюзивного навчання. Більшість за�

хідних розвинених демократичних держав виконали це

завдання і продемонстрували справжній соціальний ха�

рактер влади.

Слід звернути увагу на те, що кожна країна має свій

власний досвід формування політики з впровадження

інклюзивної освіти. Так, в Італії у середині 1970�х років

почала організовуватися система управління інклюзив�

ною освітою. На підставі Закону про освіту 1971 р. діти

з особливостями розвитку мають право ходити до шко�

ли поблизу домівки та навчатися в класах разом зі свої�

ми однолітками, а школярі з вадами здоров'я мають бути

забезпечені кваліфікованою підтримкою з боку педа�

гогів та інших фахівців, що працюють з ними за спе�

ціальними програмами. Сьогодні ж в Італії майже всі діти

з особливими потребами навчаються разом з іншими

школярами. Водночас методологічне керівництво на�

вчанням таких дітей здійснюють Департаменти про�

вінцій.

Що ж стосується адміністрування інклюзивної осві�

ти в Австрії, то воно почало формуватися на початку

1980�х років. У 1983 р. Міністерство освіти Австрії

підтримало ідею громадськості про організацію інклю�

зивного навчання і виділило фінансування на досліджен�

ня цього питання з метою перспективної практичної ре�

алізації. У 1991 р. під егідою Австрійського центру екс�

периментальної освіти та шкільного розвитку було

організовано інтегровані класи для дітей з особливими

потребами в загальних школах. Особливість навчаль�

ного процесу в таких класах була в тому, що навчаль�

ний процес в них організовували спеціальні педагоги,
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посади яких називаються "шкільний консультант". На

сьогодні в Австрії функціонують Центри спеціальної

освіти, які координують роботу "шкільних консуль�

тантів".

Аналіз наукових праць свідчить, що у Бельгії ще у

1960 р. було прийнято Закон про освіту, положення яко�

го визначили обов'язковість створення служб психоло�

гічного і медичного супроводу, які б від імені держави

вирішували питання організації освіти дитини з вадами

психофізичного розвитку. Спеціалісти цих служб, у

тісній взаємодії з батьками дітей, визначають умови пе�

реведення і перебування дитини в спеціальних устано�

вах, де передбачений особливий порядок одержання

ними освіти. Працюють спеціальні школи з інклюзивним

навчанням, які часто мають подвійне підпорядкування

міністерству охорони здоров'я і міністерству соціаль�

ної політики, які спільними зусиллями надають додат�

кові спеціальні послуги дітям з обмеженими можливос�

тями та їх родинам.

Нідерландський досвід адміністрування інклюзив�

ної освіти бере свій початок ще з 1948 р., коли було ство�

рено 7 спеціальних шкіл для дітей з обмеженими мож�

ливостями [1]. У 1991 р. Уряд Нідерландів ініціював

програму "Внутрішня підтримка", яка передбачала ство�

рення і розвиток функціонування шкільних служб, які б

займалися сприянням отримання освіти дітьми з особ�

ливими потребами. Пізніше, у 1994 р. Міністерство осві�

ти Нідерландів почало реалізовувати національний

освітній проект "Крок за кроком до школи", який пе�

редбачав зближення систем загальної та спеціальної

освіти, яке мало відбуватись поетапно. Було створено

мережу спеціальних шкіл для дітей з легкою розумо�

вою відсталістю та труднощами у навчанні. Вони підпо�

рядковувалися Міністерству освіти. Особливістю адмі�

ністрування інклюзивної освіти Нідерландів на сьогодні

є те, що батьки мають право обирати навчальний заклад

для навчання дитини.

Особливість адміністрування права дитини зі спе�

ціальними потребами на освіту у Швеції характеризуєть�

ся наданням дитині спеціальної державної допомоги,

яка виявляється у залученні на умовах тимчасової тру�

дової угоди фахівців�педагогів, які обслуговують потре�

би дітей з обмеженими можливостями. Координує ці

процеси спеціальна управлінська установа — Шведсь�

ке агентство спеціальної освіти. Співробітники цього

органу опікуються дітьми з особливими освітніми потре�

бами, допомагаючи місцевим муніципальним органам

влади організувати умови для того, щоб діти з особли�

вими потребами мали всі умови для реалізації права на

освіту.

Отже, як бачимо, характерною особливістю адмі�

ністрування інклюзивної освіти у зарубіжних державах

є створення розгалуженої мережі відповідних навчаль�

них закладів, постійне фінансування розвитку інклюзив�

ної освіти, гарантування можливості для дітей з вадами

психофізичного розвитку здобувати освіту як у спец�

іальних навчальних закладах, так і у звичайних школах.

Слід акцентувати увагу на тому, що у 2017 р. в Ук�

раїні завершено тривалий етап створення власної націо�

нальної моделі інклюзивної освіти. Зокрема створено

нормативно�правову базу про даний вид освіти, а також

якою регламентуються аспекти психолого�педагогічної,

корекційно�розвиткової та іншої допомоги особам з

особливими освітніми потребами з урахуванням їх влас�

них. Крім того, передбачені індивідуальні програми роз�

витку особи з особливими освітніми потребами. На

основі цього, у липні 2017 р. було створено Інклюзив�

но�ресурсний центр, а також введенно в дію Національ�

ну стратегію реформування системи інституційного дог�

ляду та виховання дітей на 2017—2026 роки. Держава

гарантує родинам дітей з особливими освітніми потре�

бами безоплатність навчання таких дітей в державних і

комунальних навчальних закладах. Слід зазначити, 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 благо�

дійників. Водночас у державі спостерігається стійка тен�

денція до збільшення закладів освіти для дітей з особ�

ливими потребами [1].

Слід звернути увагу на те, що у зарубіжних держа�

вах традиційно держава багато уваги приділяє адмі�

ніструванню прав вихованців інтернатних закладів, що

перебувають під державною опікою. У більшості краї�

нах світу вважається, що влаштування дитини в будь�

який заклад стаціонарної (інтернатної) опіки на трива�

лий період часу є крайнім заходом, коли уже всі інші

альтернативи вичерпано. У будь�якому випадку держа�

ва повинна забезпечити підтримку й допомогу молодим

людям, які виходять з�під опіки, та підготувати їх до са�

мостійного життя. Участь дитини є обов'язковою у пла�

нуванні та здійсненні всіх дій щодо її влаштування та

виходу з опіки. Багато країн апробували певні форми

адміністративної підтримки вихованців інтернатних зак�

ладів. Наприклад, у Польщі інтернатні заклади зобов'я�

зані підтримувати контакти дитини з біологічними бать�

ками, коли дитина перебуває в закладі. Більше того, за

кожною дитиною закріплений соціальний працівник,

який проводить спостереження за поведінкою вихован�

ця інтернату, але головна його функція полягає у тому,

щоб від імені держави підготувати випускника інтерна�

ту до дорослого, самостійного життя. Держава з цією

метою розробляє для найбільш перспективних випуск�

ників інтернатів програми фінансової грантової підтрим�

ки.

Аналіз літературних джерел свідчить, що в біль�

шості країн Західної Європи державні механізми надан�

ня підтримки дітям, які виходять з�під інтернатної опі�

ки, є чіткими і передбачають організаційну, психологіч�

ну, матеріально�фінансову підтримку.

Наведена вище практика публічної політики щодо

захисту прав та законних інтересів дітей у зарубіжних

державах вказує на багатоманітність форм і методів

державно�владного впливу на сферу організації умов

для повноцінної реалізації дітьми передбачених зако�

нодавством прав. Аналіз розглянутих форм адміністру�

вання прав дитини, які застосовуються іншими держа�

вами, підтверджує чітку соціальну спрямованість функ�

ціонування всіх ланок державного апарату, орієнтацію

на пріоритетність забезпечення прав дитини у системі

державної політики. Узагальнення досвіду розвитку

державного забезпечення прав дітей свідчить про те, що

система публічної політики щодо захисту прав дітей

нерозривно пов'язана і доповнюється діяльністю інсти�
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туцій громадянського суспільства, які займаються моні�

торингом рівня захисту прав дітей і формуванням про�

позицій для органів державної влади щодо покращен�

ня стану державного забезпечення правового статусу

дитини.

Перший напрям удосконалення публічної політики

щодо захисту прав дітей в Україні, який доцільно ви�

окремити у межах євроінтеграційних процесів, особли�

во з урахуванням напруженої військово�політичної си�

туації у східних областях України, має загальний харак�

тер і зводиться до постійної роботи над покращенням

рівня забезпечення безпеки дитини у процесі життєді�

яльності та розвитку.

Наступний напрям удосконалення публічної політи�

ки щодо захисту прав дітей є викорінення дитячої праці.

Так, відповідно до ст. 32 Конвенції ООН про права ди�

тини у кожній цивілізованій державі дитина має право

на захист від економічної експлуатації та від виконання

будь�якої роботи, яка може являти небезпеку для здо�

ров'я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи зав�

давати шкоди її здоров'ю, фізичному, розумовому, ду�

ховному, моральному та соціальному розвитку. ЄС чітко

виконує вказаний припис і вимагає його виконання від

усіх держав�партнерів. Відповідно, одним із найважли�

віших зобов'язань України перед ЄС є організаційне

сприяння тому, щоб діти працювали виключно у відпо�

відності до діючого законодавства із дотриманням всіх

етичних, санітарно�гігієнічних, педагогічних стандартів

і нормативів [4].

Слід відзначити, що в Україні створено певні фор�

мально�юридичні умови захисту дитини від "дитячої

праці". Проте чинне законодавство у цій сфері не реа�

лізується належним чином, а соціальні й економічні зо�

бов'язання держави протидіяти цьому виявляються не�

достатньо ефективними.

Враховуючи те, що у державах ЄС значна увага при�

діляється розвитку фізичної культури і спорту, в Угоді

про асоціацію сторони взяли на себе зобов'язання в

частині підвищення ефективності адміністративно�влад�

ної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту

серед дітей. Для України розвиток і популяризація

фізичної культури і спорту є одним із актуальних і в той

же час болючих питань. Після розпаду СРСР адмініст�

рування спортивної сфери взагалі та дитячого спорту,

зокрема, традиційно залишаються для держави питан�

нями другорядного значення. Основними причинами

цього була недосконалість правової бази, дефіцит

фінансово�матеріальних ресурсів на розвиток спортив�

ної інфраструктури, відсутність політичної волі належ�

ним чином адмініструвати ці процеси. Так, у Концепції

Державної цільової соціальної програми розвитку в

Україні спортивної та туристичної інфраструктури у

2011—2022 рр. констатувалося, що за спортивною

інфраструктурою Україна в 10—15 разів поступається

таким країнам ЄС, як Чехія, Естонія, Болгарія, Латвія,

Фінляндія, Словаччина, Німеччина.

З урахуванням проблематики реалізації означено�

го сектору державного управління, основними вектора�

ми покращення адміністрування відповідних процесів є

збільшення фінансових видатків на розвиток дитячого

спорту, розробка механізмів відповідальності керів�

ників місцевих органів виконавчої влади, органів місце�

вого самоврядування, навчальних закладів за дотриман�

ня належних умов для ведення здорового способу жит�

тя та забезпечення фізіологічних норм рухової актив�

ності школярів, формування на місцях ефективної мо�

делі здійснення функцій з управління дитячо�юнацьки�

ми спортивними школами, уникнення дублюючих

функцій у системі місцевих органів виконавчої влади,

визначення стратегічних напрямів модернізації системи

фізичного виховання дітей та молоді у навчальних зак�

ладах з урахуванням міжнародного досвіду, вітчизня�

них реалій з метою формування здоров'я підростаючо�

го покоління, збереження генофонду нації та зміцнен�

ня обороноздатності держави, залучення інформацій�

них ресурсів органів державної влади і навчально�ви�

ховних закладів з метою проведення інформаційної

компанії стимулювання розвитку та популяризації ди�

тячого спорту.

Важливим з точки зору забезпечення сприятливих

умов для соціального розвитку дитини є такий напрям,

удосконалення соціального захисту (забезпечення) ди�

тини. Слід звернути увагу, що незважаючи на те, що

Європейський Союз є одним з найбагатших регіонів у

світі, 19% дітей ростуть у сім'ях, які перебувають на

межі бідності, а 9% дітей віком до 14 років живуть у

сім'ях, де жоден дорослий не має оплачуваної роботи

[4]. Причому рівень дитячої бідності значно зріс в дея�

ких країнах ЄС впродовж останніх двадцяти років, особ�

ливо серед сімей, де є діти дошкільного віку.

Також це обумовлює необхідність вирішення низки

першочергових завдань, які постають перед системою

державного управління щодо забезпечення прав дити�

ни. Зокрема це запровадження високих європейських

стандартів і нормативів ефективного соціального захи�

сту дітей та сучасних адресних соціальних послуг для

них як потенційно вразливої верстви населення.

Втілення зазначених напрямів в ЄС відбувається на

двох рівнях: національному й наднаціональному. До

функцій політики з соціального захисту на рівні окре�

мої країни належить забезпечення таких соціальних

потреб дитини, як охорона здоров'я, освіта, захист на�

вколишнього середовища, допомога батькам. Також

наднаціональне регулювання, метою якого є загальна

координація соціальної політики усіх країн�членів ЄС,

сприяє з'ясуванню таких питань, як загальне підвищен�

ня якості життя, поліпшення охорони здоров'я та праці,

а також зближення соціальних систем країн�учасниць

європейської інтеграції.

Результативність втілення конкретних кроків, що

будуть спрямовані на поліпшення публічної політики

щодо захисту прав дітей у частині соціального захисту

(забезпечення), буде залежати від багатьох чинників:

фінансової спроможності держави, кадрового потен�

ціалу, сприяння європейських партнерів тощо. Водно�

час найболючішою проблемою залишається якість фун�

кціонування інститутів соціального захисту дітей, які

діють в державі сьогодні. На це вказує також і те, що

Центри соціально�психологічної реабілітації дітей, які

наразі функціонують при обласних державних адмі�

ністраціях, часто виявляються неефективними. Тому од�

ним із найважливіших завдань модернізації існуючої

системи адміністрування соціального забезпечення ди�

тини є створення ефективної мережі інституцій соціаль�
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но�психологічної реабілітації дітей при місцевих орга�

нах виконавчої влади.

Пов'язаний з попереднім напрямом удосконалення

публічної політики щодо захисту прав дітей є забезпе�

чення гендерної рівності серед дітей та недопущення

дискримінації дитини за будь�якою ознакою (вік, націо�

нальність, релігійні переконання, мова спілкування,

фізичний розвиток та інші критерії).

За останні двадцять років держави�члени ЄС мають

значний досвід щодо протидії проявам дискримінації.

У ЄС існує навіть антидискримінаційне право. Основною

особливістю антидискримінаційних заходів у ЄС є те,

що дискримінації протидіє ціла система державних і

приватних інституцій, які співпрацюють між собою: від

поліції і адміністрації навчально�виховних закладів для

дітей і до громадських об'єднань, батьків дітей і самих

дітей. Слід акцентувати увагу на тому, що за період не�

залежності України непоодинокими були факти дис�

кримінації дітей.

Науковці та експерти вважають, що в Україні слід

розвивати гендерне виховання підростаючого поколін�

ня, що стане важливим чинником гендерної соціалізації

— процесу засвоєння дитиною норм щодо того, якими

повинні бути хлопчики і дівчатка, чоловіки та жінки, чим

вони мають займатися і загалом, які матимуть можли�

вості у житті [12]. Європейська практика доводить, що

гендерне виховання підростаючого покоління є неод�

мінною умовою формування суспільства з гендерною

рівністю, найкращою профілактикою сексизму та інших

форм дискримінації. Проте система гендерного вихо�

вання дітей в Україні лише започатковується, тому ефек�

тивне управління процесів протидії дискримінації стане

запорукою зміцнення законності та правопорядку в дер�

жаві, а також зміцнить євроінтеграційний потенціал ук�

раїнського народу.

Важливим наступним напрямом удосконалення пуб�

лічної політики щодо захисту прав дітей в Україні у кон�

тексті прискорення євроінтеграційних процесів є роз�

робка і впровадження адміністративних заходів, спря�

мованих на удосконалення культурно�освітнього роз�

витку дитини. Основними векторами розвитку управлі�

нської політики в означеному напрямі є стимулювання

розвитку неформальної (домашньої) освіти дітей за

участю батьків, заохочення розвитку активної соціаль�

ної позиції дитини, всіляке сприяння в отриманні еле�

ментарних знань та професійних умінь поза освітньою

системою, розвиток почуття волонтерства, залучення

дітей до роботи у молодіжних організаціях України і ЄС,

сприяння розвитку ініціативності дитини, проведення

відповідних наукових досліджень. Доцільно зауважити,

що подібні цілі є масштабними за обсягами роботи і

складними за змістом.

Загалом сучасна система культурно�освітнього роз�

витку дитини в Україні є розвиненою і характеризуєть�

ся ефективним управлінням та раціональними підхода�

ми до організації освітньо�виховної роботи з дітьми у

відповідності до вимог часу і особливостей державно�

го розвитку. Водночас є підстави вважати, що деякі

складові культурно�освітнього виховання дітей потрібно

удосконалювати. Передусім це стосується культурно�

патріотичного виховання дитини та формування у дітей

світогляду, в основі якого буде ідеал здорової ініціа�

тивної поведінки та схильності до волонтерської діяль�

ності [8].

Зазначимо, що держави ЄС пройшли тривалий пе�

ріод формування як ідеологічних, так і організаційно�

правових основ формування патріотичного виховання

серед дітей. Однією зі складових патріотичного вихо�

вання молоді у країнах ЄС виступає військово�патріо�

тичне виховання у закладах освіти, яке являє собою

організовану і цілеспрямовану діяльність держави та

суспільних інститутів щодо формування особистості

школяра як громадянина і патріота. Хоча напрями такої

діяльності у кожній західній країні мають свої

відмінності, визначальні підходи щодо військово�патр�

іотичної підготовки загалом подібні і включають у себе

державно�патріотичне виховання, орієнтоване на націо�

нальні інтереси, громадянське виховання, залучення до

культурних цінностей та досягнень, виховання, духов�

ності, національної самобутності, розуміння суспільної

значущості власної професії, відповідальності за якість

своєї праці [11]. Така практика є корисною для управ�

ління подібних процесів в Україні.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

На основі проведеного дослідження встановлено

основні найбільш важливі форми управління прав дити�

ни. Зокрема охарактеризовано такі форми як ювеналь�

на юстиція, забезпечення соціального статусу прийом�

ної дитини, інклюзивна освіта тощо.

Досить цікавим, на нашу думку, є використання

міжнародного досвіду (Чехія, Латвія, Польща) щодо

впровадження в Україні фостерингу, особливо в той

період, коли наша країна планує відмовитися повністю

від інтернатів для дітей.

Доведено, що реалізація висвітлених вище напрямів

вдосконалення публічної політики щодо захисту прав

дітей в Україні передбачає проведення на внутрішньо�

державному рівні комплексу організаційних заходів з

підготовки, апробації, впровадження, матеріального

забезпечення реалізації відповідних новацій. Первин�

ною і головною умовою європеїзації процесів адміні�

стрування прав дитини є розробка науково обгрунтова�

них пропозицій щодо зміни діючого законодавства, яке

регламентує діяльність владно�управлінських інституцій

центрального і місцевого рівнів у частині публічного

адміністрування прав дитини, гарантування і захисту її

інтересів у різних сферах життєдіяльності. Наукове об�

грунтування необхідності внесення змін до діючого за�

конодавства, яке регламентує адміністрування прав

дитини, стане запорукою формування раціональних і

своєчасних законодавчих пропозицій.
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