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АНОТАЦІЯ 

 

Степаненко Н. В. Захист та забезпечення прав дитини в умовах 

військових дій на Донбасі: теоретико-правовий аналіз. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». – Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «КРОК». – Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження 

вдосконалення теоретико-правових положень, формулювання пропозицій 

щодо правового захисту та забезпечення прав дитини в умовах військових дій 

на Донбасі. 

Аргументовано, що генеза, сутність, поняття та зміст правового статусу 

дитини нерозривно пов’язані із поняттям «правового статусу особи». 

Відзначено: правовий статус дитини виходить за змістом та сутністю з 

правового статусу особи, однак його особливістю є те, що під правовим 

статусом дитини слід розуміти таку ж сукупність прав, свобод та обов’язків, 

як і для особи, тільки особливі (специфічні) права діють до досягнення 

повноліття. Встановлено, що під соціальними цінностями правового статусу 

дитини розуміють значимість практичних і правових заходів держави в 

задоволенні потреб дітей, які перебувають у зоні проведення військового 

конфлікту, та тих, що були переміщені внаслідок цього конфлікту. Вони 

повинні мати статус особливої категорії дітей, що потребують захисту прав і 

свобод в умовах збройного конфлікту, з наголосом, що реалії сьогодення 

створюють обстановку, в якій здійснення державної політики з утвердження 

панування соціальних цінностей саме правового статусу дитини потребує 

негайного дієвого і реального вдосконалення. 

Здійснено аналіз міжнародного та вітчизняного нормативно-правового 

потенціалу, що стосується захисту прав дитини під час військового конфлікту 

на Донбасі. З’ясовано, що окремого законодавчого акту щодо особливостей 



5 

захисту прав дітей, які постраждали в результаті військових дій, за сім років 

збройного конфлікту в Україні не ухвалено. Проаналізовано внесення змін до 

Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких 

Законів України щодо посилення соціального захисту та підтримку сімей з 

дітьми», встановлено, що вказані зміни зазначену правову ситуацію 

регулюють не в повному обсязі. 

Розглянуто сутність прав дитини в Україні як «нову аксіологію» 

демократичного розвитку в умовах глобалізаційних викликів. Визначено, що 

під аксіологією права загалом розуміють позитивну роль права у задоволенні 

потреб учасників суспільного життя. Виходячи з цього, виокремлено, що під 

правами дитини як «новою аксіологією» сучасного демократичного 

суспільства, слід розуміти можливість будь-якого суспільства задовольняти 

основоположні права та свободи дітей на життя, здоров’я, освіту, повноцінний 

розвиток як запоруку розвитку майбутнього кожної держави. Досліджено, що 

права дітей, які перебувають на території військового конфлікту, в сучасних 

умовах глобалізаційних викликів в Україні, перебувають в протиріччі із 

реальними наявними проблемами і є вкрай вразливими, існують за 

недосконалості та неадекватності юридичних механізмів їхнього захисту. 

З’ясовано, що в Україні досі відсутній документ із конкретним 

переліком заходів, який забезпечив би задекларовані медичну, психологічну, 

педагогічну реабілітацію та соціальну реінтеграцію дітей, що постраждали 

внаслідок військових дій і збройних конфліктів, така ситуація є новою в колі 

суспільно-правових проблем нашого суспільства.  

Визначено поняття та алгоритми захисту прав дитини. Виявлено різні 

багатовекторні передумови і фактори порушення прав та свобод дитини в 

умовах гібридної війни на Сході України. Реальна відповідальність за ці 

злочини повинна підпадати під поняття «військовий злочин, скоєний при 

обтяжливих обставинах», та під юрисдикцію міжнародного військового 

трибуналу. Аналіз міжнародного нормативно-правового потенціалу у такому 

контексті засвідчує декларативність ухвалених норм, питання щодо захисту 
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прав дитини в умовах військового конфлікту (гібридної війни) в конкретній 

постановці не розглядаються. У сьогоднішніх реаліях, ведення гібридних воєн 

різних форм і методів, ефективні комплексні міри із задіянням усіх державно-

правових конструкцій, механізмів та інструментів на міжнародному рівні не 

здійснюється, підтвердженням цьому є гібридна війна на Сході України, яка 

триває вже восьмий рік, і з кожним днем кількість людських жертв та 

жахливих наслідків тільки збільшується, а їх продовження має незворотні 

системні процеси. 

Проаналізовано в площині різних тематичних направлень та критеріїв, 

що Рада Безпеки ООН у питаннях захисту прав, свобод і гарантій дитини в 

умовах військового конфлікту має символічні форми впливу на негативні 

процеси, є обтяжливою, нормативно-правові механізми вражені 

формальністю, декларативністю, складністю процесів, що породжує 

безвідповідальність і уникнення кримінального покарання військових 

злочинців у міжнародному військовому трибуналі. Запропоновано проведення 

інституційної реформи Ради Безпеки ООН, удосконалення організаційних 

структур управління, укомплектування професійними кадрами, надання 

конкретних компетенцій і функцій, у частині не тільки предмета нашого 

дослідження, а і значно ширше, що стосується наболілих проблем сьогодення 

в питаннях світової безпеки і миру. 

Здійснено аналіз за різними тематичними критеріями поняття 

особливості забезпечення захисту прав і свобод дитини в умовах гібридної 

війни, зокрема на Донбасі. Запропоновано введення до наукового дискурсу і 

наукового обороту поняття «особливості забезпечення захисту прав дитини в 

умовах війни» як окрему правову категорію, враховуючи особливість даної 

категорії (дитини), її вразливість у стадії повноцінного розвитку та 

прерогативність майбутнього держави. 

Встановлено, що саме особливість забезпечення прав і свобод дитини в 

умовах війни повинна стати одним із основних засобів реалізації функцій ООН 

на міжнародному рівні, а прийняті нормативно-правові акти повинні мати 
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обов’язковість виконання для кожної держави через імплементацію в чинне 

національне законодавство та конкретну підвищену кримінальну 

відповідальність за здійснені військові злочини, які підпадають під 

юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. 

Проаналізовано, що в сучасних умовах динаміки процесів 

глобалізаційних викликів і протистоянь міжнародне гуманітарне право 

повинно виступати як концентроване вираження діючих прав, як ефективна 

правова основа для будь-якої демократичної держави світу, де чинне 

законодавство та правові норми повинні стати пріоритетними й відповідати 

загальнолюдським демократичним цінностям. 

У порівняльно-правовому аспекті проаналізована й здійснена спроба 

внесення пропозиції щодо запровадження й притягнення до кримінальної 

відповідальності за кваліфікуючою ознакою «злочинні дії, пов’язані з 

розв’язанням і веденням гібридної війни». Пропонується включити її до 

переліку міжнародних військових злочинів (виокремивши його сутність і 

особливість), які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального 

суду (Римський статут ст. 5), як окремий тяжкий вид військового злочину, 

розв’язання й ведення гібридної війни. Це дасть можливість ефективного 

протистояння й створення належних бар’єрів у недопущенні гібридних форм 

уярмлення народів і держав світу, забезпечить недоторканість національних 

територій. 

Зібрана з наукових офіційних відкритих авторитетних джерел 

інформація, аналіз чинного вітчизняного й міжнародного законодавства, 

аналітика наявної практики дають підстави вважати, що декларативність 

нормативно-правової бази, формальність, неконкретність, подвійні стандарти 

політичного мислення й прийняття рішень на міжнародному рівні сіють 

негативізм, недовіру до міжнародного права, дають можливість тривалості 

військової агресії на Сході України. Це є справжня кривава катастрофа ХХІ 

століття на нашій планеті, війна, яка вже має і ще буде мати складні, 

невідворотні наслідки не лише для України. 
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Виділено та здійснено науковий аналіз основних положень форм і 

методів діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення прав та свобод 

дитини в умовах гібридної війни на Донбасі в контексті загальновизначених 

міжнародно-правових стандартів, у кореляції з процесами об’єктивного 

розвитку, оптимізації і реформування органів публічної влади на всіх рівнях. 

Разом із тим використання широкого масиву інформації, опрацьованої з 

відкритих джерел, дало можливості до наукового пошуку дефініції і дискурсу 

розв’язання досліджуваної тематики з акцентом зазначення проблематики 

діяльності публічної адміністрації в Україні, до важливості зміни стратегії 

нормативно-правової доктрини чинного законодавства, правовикористання й 

правозастосування в захисті законних інтересів дитини, що повинні належати 

до особливої категорії прав. 

Наголошено на потребі вдосконалення організаційно-правових форм і 

методів управління, забезпечення прав та свобод індивіда, зокрема дитини, в 

умовах гібридної війни застосовувати постійні, конкретні практики взаємодії 

діяльності публічних адміністрацій держав, де наявні збройні конфлікти 

(конференції, звіти, заслуховування). 

Запропоновано виділення як окремої специфікації в наукових підходах 

діяльності публічної адміністрації в умовах гібридної війни та ефективного 

управлінського впливу на всіх рівнях влади в питаннях захисту прав і свобод 

дитини під час військового конфлікту. 

Аргументовано, що саме врахування вищеокреслених умов і пропозицій 

дасть змогу запровадити в Україні такі належні та ефективні підходи 

нормативно-правового розвитку, які позитивно впливатимуть на форми та 

методи діяльності публічної адміністрації на всіх владних щаблях і рівнях, що 

дасть змогу максимального забезпечення стандартів демократичного розвитку 

України, нівелювання зовнішніх проявів гібридного протистояння на Сході 

нашої держави. Визначено, що права дітей, які перебувають на території 

проведення військового конфлікту, в сучасних умовах глобалізаційних 

викликів в Україні перебувають в протиріччі із загальновизнаною концепцією 
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аксіології права і є вкрай вразливими, тобто існують за відсутності юридичних 

механізмів їхнього захисту. 

Окреслено теоретико-правові проблеми демократичних трансформацій 

конституційно-правового забезпечення захисту дітей в умовах військової 

агресії на Донбасі. Особливу увагу приділено вивченню міжнародного досвіду 

з правового забезпечення реалізації захисту дітей в умовах воєнних дій і 

збройних конфліктів. У ході дослідження зазначено, що такі права забезпечені 

достатньою кількістю міжнародних актів. Разом із тим реалізація вимог 

залежить від країни, її політичного становища, політичної волі керівників 

держави та рівня ескалацїї військового конфлікту. 

Проаналізовано, що Україною ратифіковано найважливіші міжнародно-

правові акти щодо захисту дітей, які постраждали у збройних конфліктах. 

Однак реалізації заходів, необхідних у разі ратифікації, заважає 

невизначеність кінцевого правового статусу окупованих територій, статусу 

країни-агресора, остаточна правова оцінка бойових дій, що відбуваються на 

Донбасі. Така політична та правова особливість породжує безсистемність дій 

Уряду України щодо захисту правового статусу дітей. Виявлено, що 

наслідувати сценарій та досвід правового захисту такої категорії дітей, як було 

зроблено іншими країнами, немає можливості через особливі питання 

політичного та національного характеру. 

Обґрунтовано пропозиції розробки механізмів, спрямованих на 

зміцнення довіри до прав людини та дитини; поліпшення роботи із захисту 

прав дітей; здійснення моніторингу та розслідування порушених прав дитини; 

допомоги правоохоронним органам України в розвитку документування та 

розслідування недотримання прав дітей, що пов’язані з військовим 

конфліктом відповідно до міжнародних стандартів, в тому числі 

Міжнародного кримінального суду; розробки тренінгів різних рівнів, які 

будуть адаптовані до українського законодавства для високопосадовців, 

адміністративних та соціальних працівників, психологів; в рамках судової 

реформи надавати таку підтримку, щоб правосуддя України могло 
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розбудовувати свою спроможність вирішувати питання, пов’язані з 

конфліктами.  

Внесено пропозиції запровадити національний механізм створення 

єдиної бази обліку дітей, що постраждали внаслідок агресії, та єдиного 

законодавчого акту для забезпечення отримання всіма жертвами-дітьми 

військового конфлікту відповідного ефективного доступу до засобів 

законотворчого захисту їхнього статусу, включаючи комплексну реабілітацію, 

реституцію, компенсацію та гарантії виплат фінансової допомоги.  

 

Ключові слова: права дитини, захист прав дітей, дитина, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, збройний 

конфлікт, військові дії, гібридна війна. 
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SUMMARY 

 

Stepanenko N.V. Protection and ensuring children's rights in the conditions of 

military actions in Donbass: theoretical and legal analysis. - Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining Ph. D. degree in the specialty 081 "Law". - 

KROK University. - Kyiv, 2021. 

In the dissertation work the complex research of perfection of theoretical and 

legal positions was made, the formulation of offers concerning legal protection and 

maintenance of the rights of the child in the conditions of military operations in 

Donbass was carried out. 

Arguments were given that the genesis, essence, concept and content of the 

legal status of the child are inextricably linked with the concept of "legal status of 

the person". It is noted: the legal status of the child is based on the content and 

essence of the legal status of the person, but its feature is that the legal status of the 

child should be understood as the same set of rights, freedoms and responsibilities 

as for the person, only special (specific) rights are valid until adulthood. It was also 

found that the social values of the legal status of the child are understood as the 

importance of practical and legal measures of the state in meeting the needs of 

children who are in the zone of military conflict and those who were displaced as a 

result of this conflict. They should have the status of a special category of children 

in need of protection of rights and freedoms in armed conflict, emphasizing that 

present realities create an environment in which the implementation of state policy 

to promote social values of the child's legal status requires immediate effective and 

real improvement. 

The analysis of the international and domestic normative-legal potential 

concerning protection of the rights of the child during the military conflict in 

Donbass is carried out. It was found  that a separate legislative act on the peculiarities 

of the protection of the rights of children affected by hostilities has not been adopted 

in the seven years of armed conflict in Ukraine. Amendments to the Laws of Ukraine 
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"On Child Protection", "On Amendments to Some Laws of Ukraine on 

Strengthening Social Protection and Support of Families with Children" were 

analyzed, and it was found out that these changes do not fully regulate this legal 

situation. 

The essence of children's rights in Ukraine as a "new axiology" of democratic 

development in the context of globalization challenges is considered. It is 

determined that the axiology of law is generally understood as the positive role of 

law in meeting the needs of participants in public life. Based on this, it is emphasized 

that the rights of the child as a "new axiology" of modern democratic society should 

be understood as the ability of any society to satisfy the fundamental rights and 

freedoms of children to life, health, education, equal development as a guarantee of 

future development. It is studied that the rights of children who are in the territory 

of military conflict in the current conditions of globalization challenges in Ukraine 

are in contradiction with the real existing problems and are extremely vulnerable, 

exist due to imperfections and inadequacies of legal mechanisms for their protection. 

It was found out that in Ukraine there is still no document with a specific list 

of measures that would ensure the declared medical, psychological, pedagogical 

rehabilitation and social reintegration of children affected by hostilities and armed 

conflicts, this situation is new among the social and legal problems of our society. 

The concepts and algorithms of protection of children's rights are defined. 

Various multi-vector preconditions and factors of violation of children's rights and 

freedoms in the conditions of hybrid war in the East of Ukraine are revealed. Real 

responsibility for these crimes should fall under the notion of "war crimes" 

committed under aggravating circumstances and under the jurisdiction of an 

international military tribunal. The analysis of the international normative-legal 

potential in such a context testifies to the declarativeness of the adopted norms, the 

issues of protection of the rights of the child in the conditions of military conflict 

(hybrid war) are not considered in a specific statement. In the realities of the present 

maintenance of hybrid wars of various forms and methods, effective comprehensive 

measures involving all state and legal structures, mechanisms and instruments at the 
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international level are not carried out, the evidenced of this is the hybrid war in 

Eastern Ukraine, which lasts eight years and every day the number of human 

casualties and severe consequences is only increasing  and their continuation has 

irreversible systemic processes. 

It is analyzed in terms of various thematic areas and criteria that today the UN 

Security Council in matters of protection of rights, freedoms and guarantees of the 

child in military conflict has symbolic forms of influence on these negative 

processes. It is burdensome, regulatory mechanisms are affected by formality, 

declarativeness, the complexity of the processes, which creates irresponsibility and 

avoidance of criminal punishment of war criminals in the international military 

tribunal. It is proposed to carry out institutional reform of the UN Security Council, 

improve organizational governance structures, staff professionals, provide specific 

competencies and functions not only in the subject of our study, but also much more 

broadly concerning the pressing problems of today in matters of world security and 

peace. 

The analysis of the concept of peculiarities of protection of the rights and 

freedoms of the child in the conditions of hybrid war, in particular in Donbass, is 

carried out according to various thematic criteria. It is proposed to introduce into 

scientific discourse and scientific circulation the concept as a separate legal category 

- "features of protection of children's rights in wartime", taking into account the 

peculiarity of this category (child), its vulnerability in the stage of full development 

and the prerogative of the future of the state. 

It was found out that exactly the peculiarity of ensuring the rights and 

freedoms of the child in wartime should be one of the main means of implementing 

UN functions at the international level, and the adopted regulations should be 

binding on each state, through implementation in existing national legislation and 

specific increased criminal liability for war crimes that fall under the jurisdiction of 

an international criminal tribunal. 

It was analyzed that in modern conditions of dynamics of globalization 

challenges and confrontations, international humanitarian law should act as a 
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concentrated expression of existing rights, as an effective legal basis for any 

democratic state of the world, where current legislation and legal norms should 

become priority and correspond to universal democratic values.  

In the comparative legal aspect, an attempt was made to make a proposal to 

introduce and prosecute on the grounds of "criminal acts related to the resolution 

and conduct of hybrid warfare." It is proposed to include it in the list of international 

war crimes (highlighting its nature and features) that fall under the jurisdiction of 

the International Criminal Court (Rome Statute, Article 5), as a separate serious war 

crime, the resolution and conduct of hybrid warfare. This will enable effective 

confrontation and the creation of appropriate barriers to the prevention of hybrid 

forms of enslavement of peoples and nations of the world, will ensure the 

inviolability of national territories. 

Information collected from official scientific open authoritative sources, 

analysis of current domestic and international legislation, analysis of current practice 

unambiguously give reason to believe that the declarative legal framework, 

formality, vagueness, double standards of political thinking and decision-making at 

the international level spread negativity, mistrust to international law, provide an 

opportunity for the duration of military aggression in eastern Ukraine. This is a real 

bloody catastrophe of the XXI century on our planet, a war that already has and will 

have complex, inevitable consequences not only for Ukraine. 

Scientific analysis of the main provisions of forms and methods of public 

administration in the field of ensuring the rights and freedoms of the child in the 

hybrid war in Donbass in the context of generally defined international legal 

standards in correlation with the processes of objective development, optimization 

and reform of public authorities at all levels was made. At the same time, the use of 

a wide range of information processed from open sources provided an opportunity 

to scientific search for a definition and discourse of solving the research problem 

with emphasis on public administration in Ukraine, the importance of changing the 

strategy of legal doctrine, law enforcement in the protection of the legitimate 

interests of the child, which should belong to a special category of rights. 
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Emphasis is placed on the need to improve organizational and legal forms and 

methods of management, ensuring the rights and freedoms of the individual, 

including the child, in a hybrid war to apply constant, specific practices of interaction 

between public administrations of states where there are armed conflicts 

(conferences, reports, hearings). 

It is proposed to single out as a separate specification in scientific approaches 

the activities of public administration in a hybrid war and effective managerial 

influence at all levels of government in the activities and protection of children's 

rights and freedoms in a military conflict. 

Arguments were given for the fact that taking into account the above 

conditions and proposals will allow Ukraine to introduce such appropriate and 

effective approaches to regulatory development, which will positively affect the 

forms and methods of public administration activity at all levels of government, 

which will give an opportunity to ensure maximum standards of democratic 

development of Ukraine, leveling external challenges of hybrid confrontation in the 

East of our state. It is determined that the rights of children in the territory of military 

conflict in the current context of globalization challenges in Ukraine are in 

contradiction with the generally accepted concept of axiology of law and are 

extremely vulnerable, that is exist in the absence of legal mechanisms to protect 

them. 

Theoretical and legal problems of democratic transformations of 

constitutional and legal protection of children in the conditions of military 

aggression in Donbass are outlined. Particular attention is paid to the study of 

international experience in the legal implementation of child protection in hostilities 

and armed conflicts. The study noted that these rights are guaranteed by a sufficient 

number of international instruments. However, the implementation of the 

requirements depends on the country, its political situation, the political will of the 

rulers and the level of escalation of the military conflict. 

It was analyzed that Ukraine has ratified the most important international legal 

acts on the protection of children affected by military conflicts. However, the 
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implementation of the measures required in the event of ratification is hampered by 

the uncertainty of the final legal status of the occupied territories, the status of the 

aggressor country, the final legal assessment of the hostilities in the Donbas. Such 

political and legal uncertainty creates unsystematic actions of the Government of 

Ukraine to protect the legal status of children. It is found that it is not possible to 

follow the scenario and experience of legal protection of this category of children, 

as it was done by other countries due to special political and national issues. 

Proposals for the development of mechanisms aimed at strengthening trust in 

human and child rights are substantiated; improving the protection of children's 

rights; monitoring and investigating violated children's rights; assistance to the law 

enforcement agencies of Ukraine in the development of documentation and 

investigation of violations of children's rights related to the military conflict, in 

accordance with international standards, including the International Criminal Court; 

developing of trainings for high-ranking officials and administrative workers, social 

workers, psychologists at various levels, which will be adapted to Ukrainian 

legislation; providing judicial support in the framework of judicial reform so that the 

Ukrainian judiciary can build its capacity to resolve conflict issues. 

It is recommended to introduce a national mechanism of creating a single 

register of children affected by aggression and a single piece of legislation to ensure 

that all child victims of military conflict have adequate access to legal protection of 

their status, including comprehensive rehabilitation, restitution, compensation and 

guarantees of financial assistance. 

 

Keywords: children's rights, protection of children's rights, child affected by 

hostilities and armed conflicts, armed conflict, military actions, hybrid war. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Україна – молода європейська держава, яка здатна 

стати заможною та успішною. Її стабільне майбутнє в першу чергу залежить 

від якості людських ресурсів. Дбаючи про безпеку життєдіяльності своїх 

громадян, про створення належних умов для розвитку прийдешніх поколінь, 

держава надає всебічну підтримку дітям та молоді. Конституція України 

гарантує кожній дитині право на свободу, особисту недоторканність, захист 

гідності,  забезпечує здобуття належної освіти, дбає про охорону дитинства та 

забороняє залучення дітей до участі в збройних конфліктах. Охороні прав 

дітей підпорядковані ті галузеві закони, які вибудовуються з урахуванням 

нормативів Організації Об’єднаних Націй, Дитячого Фонду Організації 

Об’єднаних Націй. Разом із тим, стан дотримання прав дітей викликає 

занепокоєння. Особливо неприйнятним є порушення прав дітей через  

залучення до участі в збройних конфліктах, що не лише позбавляє дитину 

можливості гармонійно розвиватися, здобувати освіту, а й шкодить її 

здоров’ю, призводить до захворювань, у кінцевому результаті впливає на 

якість життя. 

В умовах проведення збройного конфлікту в Україні необхідно 

впроваджувати спеціальний механізм правового забезпечення прав для дітей, 

яких було переміщено з тимчасово окупованих територій, районів проведення 

Операції Об’єднаних сил, та для тих дітей, що перебувають на тимчасово 

окупованих територіях, де державна влада тимчасово не має можливості 

здійснювати свої повноваження.  

Статистика свідчить про значний масштаб порушення прав дітей на 

окупованих територіях Сходу України. За даними командування сухопутних 

військ Збройних сил України, на територіях Донецької та Луганської областей 

з 2014 року загинуло понад 240 дітей, зазнали різної тяжкості поранень і травм 

близько 500 дітей, 56 зникли безвісти, понад 200 тисяч дітей проживають у 20-

ти кілометровій зоні по обидві сторони розмежування. Загалом від наслідків 
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військової агресії страждають більше 1,8 мільйона дітей [1]. Через збройний 

конфлікт, крім смертей і каліцтв, діти також стають переміщеними особами і 

не завжди мають доступ до освіти та обмежені в інших правах. Усього, за 

даними Офісу Генерального прокурора, вироками судів за участь у збройному 

конфлікті в складі незаконних збройних формувань на Донбасі засуджені 29 

неповнолітніх громадян України. 

Протягом семи років конфлікту на Сході нашої держави висвітлення 

питань безпеки для життя та здоров’я дітей по обидва боки від лінії 

розмежування залишається вкрай важливим. Заклади освіти, діти та педагоги 

постійно наражаються на небезпеку, існує загроза їхньому життю й добробуту. 

Унаслідок посилення атак через конфлікт на Донбасі більшість закладів освіти 

були змушені зупинити навчальний процес. ЮНІСЕФ наводить дані, що з 

початку бойових дій понад 750 шкіл і дитячих садків було пошкоджено або 

зруйновано. Майже 400 тисяч дітей навчаються в школах поблизу лінії 

розмежування, де їхнє життя й здоров’я наражається на постійну небезпеку від 

обстрілів та мін [2]. 

Україна підписала Декларацію про безпеку шкіл лише в листопаді 2019 

року і стала сотою країною, яка взяла на себе зобов’язання вжити конкретних 

заходів для захисту учнів, освітян та навчальних установ під час військових 

дій на Донбасі. Держава повинна всіма можливими засобами протидіяти 

явищу порушення прав дітей у зонах збройних конфліктів. Одним із таких 

засобів є правовий захист дітей, що постраждали від участі в збройному 

конфлікті, який передбачено Законом України «Про охорону дитинства». Цей 

нормативно-правовий документ встановлює додаткові заходи, що стосуються 

захисту дітей, які мешкають у зоні проведення військових дій і збройних 

конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок таких дій. Неповнолітні мають 

право на возз’єднання із членами сім’ї, включаючи розшук, повернення в 

Україну дітей, незаконно вивезених за кордон, звільнення з полону, а також 

право на першочергове відселення до безпечних місць проживання спільно з 

батьками, законними представниками або, за їхньою згодою, без 
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супроводження чи з іншими особами, якщо вони опинилися у зоні воєнних дій 

чи збройних конфліктів; мають право на медичну, психологічну та педагогічну 

реабілітацію тощо. Отже, з одного боку, правовий захист дітей, в тому числі 

від збройних конфліктів, є наразі забезпечений чинним законодавством, а з 

іншого боку, статистичні дані про кількість порушень прав дітей у зоні 

проведення військових дій свідчать про відсутність практичної реалізації 

таких положень. Тому і виникає необхідність удосконалення законодавства 

щодо захисту та забезпечення прав дітей в умовах військового конфлікту, що 

зумовлює нагальну потребу наукової розробки такої тематики. 

Актуальність теми також викликана змінами, що відбуваються в 

українському законодавстві. Зокрема, упродовж останніх років здійснено 

чимало кроків у напрямку вдосконалення нормативного регулювання та 

розвитку широкого спектра інституційних механізмів захисту й охорони 

дитинства. Наприклад, ухвалено ряд нормативно-правових актів, які 

вдосконалюють законодавство у сфері захисту прав дітей, поліпшують стан 

превентивної та профілактичної роботи. Здійснено спроби створити 

ефективну систему виправлення та ресоціалізації неповнолітніх, що 

перебувають у конфлікті із законом тощо. На особливу увагу заслуговують 

схвалені й затверджені Президентом України, Кабінетом Міністрів України 

стратегії та програми, серед яких: Державна цільова соціальна програма 

«Молодь України» на 2016-2020 роки, Стратегія розвитку державної 

молодіжної політики на період до 2020 року, Державна соціальна програма 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2021 року, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2030» та ряд інших. Проте 

вітчизняне законодавство, на жаль, не містить подібної державної Програми, 

положення якої визначали б напрями державної політики щодо захисту дітей 

від участі в збройних конфліктах.  

Характеризуючи стан наукової розробки теми захисту прав дитини, 

необхідно зазначити, що її дослідженню присвятили увагу вчені-юристи: І. 
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Бандурка, С. Бобровнік, Т. Дідич, О. Зайчук, С.  Коталейчук, А. Колодій, Н. 

Коломоєць, Н. Крестовська, С. Кудін, О.  Кудрявцева, А. Олійник, Н. 

Оніщенко, С. Саблук, М. Самченко, О.  Синєгубов, В. Синьов, О. Скакун, О. 

Скрипнюк, Л. Токарчук, А. Шевченко, О Шевченко-Бітенська. Проте питання 

забезпечення та захисту прав дітей під час збройних конфліктів є мало 

дослідженим в Україні. Серед вітчизняних науковців над цією проблемою 

працювали: С. Булеца, Л. Волинець, В. Денисов, О.  Котляр, 

О.  Кочемировська, А. Лазоренко, Я. Лазур, Н. Лесько, Г. Мазур, Н. Опольська, 

А. Француз та ін. Безсумнівно, їхні здобутки стали науково-методологічним 

підґрунтям для подальшого розкриття правового захисту дітей. 

Аналіз наукових та літературних джерел із тематики захисту прав дитини 

дає можливість стверджувати, що питання захисту прав дитини в умовах 

військових дій на Донбасі, визначення механізмів та гарантій їхнього 

правового забезпечення сьогодні залишаються недостатньо висвітленими. 

Водночас спеціальних досліджень, у яких комплексно вивчаються питання 

захисту дітей в умовах гібридної війни в Україні, на сьогодні немає. Очевидна 

недосконалість чинного законодавства в цій сфері, а також поява нових 

завдань зумовлюють необхідність подальшого розроблення наукових засад 

визначення правового захисту дитини в умовах військового конфлікту. 

Таким чином, реалізація сучасної політики й стратегії держави, які 

спрямовані на подальшу розбудову національних механізмів захисту та 

забезпечення прав дитини, їх адаптацію до міжнародних вимог і стандартів, з 

одного боку, та відсутність відповідних системних наукових досліджень з цієї 

проблематики – з іншого, зумовлюють актуальність комплексного 

дослідження особливостей правового захисту дитини в умовах військового 

конфлікту на Донбасі. 

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

Дисертаційне дослідження виконувалось у рамках науково-дослідної теми 

кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Вищого 

навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» «Теоретичні та 
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практичні проблеми забезпечення прав людини та дитини в умовах розбудови 

правової, демократичної, соціально орієнтованої держави з широко 

розгалуженими інститутами громадянського суспільства» (державний 

реєстраційний номер УкрІНТЕІ: 0118U001384) 05.2018-06.2023. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Вищого 

навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (протокол №4 

від 02 березня 2018 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою наукової роботи є комплексне 

дослідження й вдосконалення теоретико-правових положень, формулювання 

пропозицій щодо правового захисту та забезпечення прав дитини в умовах 

військових дій на Донбасі. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:  

– з’ясувати генезу, сутність, поняття, зміст і соціальні цінності 

правового статусу дитини; 

– проаналізувати нормативно-правове забезпечення регулювання прав 

дитини в зоні воєнних дій (гібридної війни) та дітей, що постраждали 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів на Сході України; 

– дослідити сутність прав дитини в Україні як «нову аксіологію» 

демократичного розвитку в умовах глобалізаційних викликів ; 

– визначити поняття та алгоритми захисту прав дитини на тимчасово 

окупованій території на Сході України; 

– з’ясувати особливості забезпечення захисту прав дитини в умовах 

гібридної війни на Сході України; 

– визначити форми і методи діяльності публічної адміністрації у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини в умовах гібридної війни на Донбасі у 

контексті загальновизнаних міжнародних стандартів; 

– окреслити теоретико-правові проблеми демократичних трансформацій 

конституційно-правового забезпечення захисту дітей в умовах військової 

агресії на Донбасі; 
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– дослідити міжнародний досвід правового забезпечення реалізації прав 

захисту дітей в умовах воєнних дій і збройних конфліктів; 

– запропонувати заходи щодо підвищення ефективності й 

удосконалення законодавства у забезпеченні захисту дітей в умовах військової 

агресії на території України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

захисту та забезпечення прав дітей в умовах військових дій на Донбасі.  

Предметом дослідження є теоретико-правовий аналіз захисту та 

забезпечення прав дитини в умовах військових дій на Донбасі. 

Методи дослідження. Методологічною основою теоретико-правового 

дослідження захисту та забезпечення прав дитини в умовах військових дій на 

Донбасі є методологічні підходи, загальнонаукові, конкретно-наукові та 

спеціально-юридичні методи, що відповідають меті і завданням дослідження. 

Методологія дослідження задекларованої проблеми визначена її специфікою і 

відповідає характеру теоретико-правового пізнання в частині виокремлення і 

теоретико-правового осмислення предмета та об’єкта дослідження, методів та 

логіки дослідницького пошуку і структуруванню одержаних результатів 

дослідження, відповідно до сучасної наукової та суспільно-політичної 

значущості в умовах військового конфлікту на Донбасі.  

При вирішенні завдань дослідження застосовано метод рефлексії 

(саморефлексії, компаративної рефлексії) та діалектичний метод, поєднання 

яких дозволило проаналізувати теоретичні та практичні питання захисту й 

забезпечення прав дитини в умовах військових дій на Донбасі з огляду на 

динаміку їх зміни та форм прояву.  За допомогою історичного та історико-

правового методів встановлено закономірності виникнення, формування та 

розвитку історичних витоків і генезису правового статусу дитини (підрозділ 

1.1). Використання формально-догматичного методу (дедукція, індукція, 

аналіз та синтез) дозволило провести тлумачення норм міжнародно-правових 

та вітчизняних законодавчих актів, що регламентують правовий статус 

дитини, а також механізм захисту прав дитини в умовах військових дій на 
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Донбасі (підрозділи 1.2; 3.1.). Засновуючись на аксіологічному підході до 

розуміння прав дитини, було використано системно-функціональний метод, 

що дозволив охарактеризувати конкретні права дитини крізь призму 

особливостей їх функціонування в умовах гібридної війни на Сході України 

(підрозділ 1.3.). 

Застосування логіко-семантичного та логіко-юридичного методів дало 

можливість визначити поняття та алгоритми захисту прав дитини на 

тимчасово окупованій території Донбасу і з’ясувати особливості забезпечення 

захисту прав дитини в умовах гібридної війни на Сході України (підрозділи   

2.1., 2.2.). Системний та структурний методи дозволили визначити форми і 

методи діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини в умовах гібридної війни на Донбасі у контексті загальновизнаних 

міжнародних стандартів (підрозділ 2.3.); 

У дослідженні також використовується компаративістський метод, за 

допомогою якого окреслено проблеми конституційно-правового забезпечення 

захисту дітей в умовах військової агресії на Донбасі, здійснено порівняння 

положень міжнародних актів та законодавства України (підрозділ 3.1.). Метод 

систематизації (узагальнення) був використаний для узагальнення 

міжнародно-правового досвіду забезпечення прав дітей в умовах воєнних дій 

в тих країнах, яких торкнувся збройний конфлікт (підрозділ 3.2). У підрозділі 

3.3. застосовано метод планування, евристично-правовий метод для розробки 

пропозицій підвищення ефективності та вдосконалення чинного 

законодавства України щодо захисту дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій на Донбасі. 

Методологічну стратегію наукового дослідження склали діяльнісний та 

герменевтичний методологічні підходи, за допомогою яких теоретико-

правовий аналіз захисту та забезпечення прав дитини в умовах військових дій 

на Донбасі здійснено крізь призму їх правового забезпечення та практики 

реалізації в Україні. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних теоретико-правових досліджень з 

питань захисту та забезпечення прав дітей в умовах військових дій на Донбасі. 

На підставі проаналізованих матеріалів і документів використання 

широкого масиву інформації, опрацьованої з відкритих джерел, системно 

висвітлено важливі аспекти і сформульовані положення, висновки та 

пропозиції з питань захисту та забезпечення прав і свобод дітей в умовах 

військових дій на Донбасі 

У дисертації автором сформульовано і обґрунтовано низку 

концептуальних положень, висновків та пропозицій, характеризуються 

науковою новизною і мають важливе теоретичне і практичне значення. 

Елементи наукової новизни подано у таких положеннях, висновках і 

пропозиціях, котрі виносяться на захист, а саме: 

уперше: 

– виокремлено, узагальнено і схарактеризовано, враховуючи трагічні 

військові події на Донбасі, що мають небезпечну значну часову тяглість та 

запропоновано авторське бачення інституту введення до наукового дискурсу і 

наукового обороту, як невід’ємної складової відповідно зумовленого 

розуміння механізму наповнення конкретним правовим змістом поняття 

«особливості забезпечення прав і свобод дитини в умовах війни», як окрему 

правову логічну категорію, враховуючи особливість даної категорії (дитини), 

її вразливість у стадії повноцінного розвитку та прерогативність для 

майбутнього кожної держави; 

– аргументовано і виокремлено, що в сучасних умовах глобалізаційних 

викликів в Україні права дітей, які перебувають на території військових дій, 

знаходяться в протиріччі із реальними наявними проблемами і є вкрай 

вразливими, існують за недосконалості і неадекватності юридичних 

механізмів їх захисту; 

– у порівняльно-правовому аспекті розмежовано, співвіднесено і 

скориговано пропозицію щодо запровадження і притягнення до кримінальної 
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відповідальності за кваліфікуючою ознакою «злочинні дії, пов’язані з 

розв’язанням і веденням гібридної війни», включивши їх до переліку 

міжнародних військових злочинів; 

– виділено і досліджено як окрему категорію специфікації, модернізації, 

інновації у діяльність публічної адміністрації в умовах гібридної війни та 

ефективного управлінського впливу на всіх рівнях влади у питаннях 

діяльності і захисту прав та свобод дитини в умовах військового конфлікту. 

удосконалено: 

– розуміння, сутність, поняття та зміст правового статусу дитини, як 

складного багатоаспектного явища, яке нерозривно пов’язане із поняттям 

правового статусу особи, що повинно посідати особливе місце у сучасному 

демократичному суспільстві і бути одним із фундаментальних принципів 

формування і ефективного функціонування інституцій народовладдя, органів 

державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій інститутів 

громадянського суспільства; 

– понятійно-категоріальні механізми, методології системних підходів у 

окремих аспектах дослідження і розвитку наукових сентенцій щодо діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення прав і свобод дитини в умовах 

війни; 

– пропозиції щодо систематизації міжнародних нормативно-правових 

актів з питань гарантій захисту прав і свобод дитини в умовах збройного 

конфлікту; 

– розуміння феномену особливості захисту прав і свобод дитини в умовах 

збройного конфлікту, як необхідної умови його розвитку. 

дістали подальшого розвитку: 

– дослідження і напрацювання українських науковців з питань створення 

передумов щодо захисту та забезпечення прав дитини в умовах збройних 

конфліктів; 

– ініціативи щодо удосконалення чинного законодавства, вивчення 

правового підгрунтя для створення єдиного нормативного-правового 
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документу, який регулюватиме соціальний, психологічний, економічний 

захист дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій; 

– пропозиції використання дипломатичних місій та міжнародно-

правової спільноти з метою підтримки у подоланні деескалації воєнного 

конфлікту на Сході держави; 

– рекомендації щодо створення постійних конкретних практик взаємодії 

діяльності публічних адміністрацій держав, у яких наявні збройні конфлікти 

(конференції, звіти, заслуховування). 

Практичне значення отриманих результатів. Положення, висновки, 

рекомендації та пропозиції, які сформульовані у дисертаційному дослідженні, 

розширюють і поглиблюють уявлення про захист прав дітей унаслідок 

негативного впливу військових дій на Донбасі, а також пропонують зміни до 

законодавства щодо захисту прав дітей, що дасть змогу посилити захист 

неповнолітніх від наслідків збройного конфлікту. Отже, мають теоретичне та 

спеціально-галузеве важливе наукове значення. 

Дисертація може бути вихідною науковою базою для подальшого 

вивчення правових проблем захисту та забезпечення прав дітей в умовах 

збройних конфліктів. 

Основні положення та результати дослідження впроваджені та 

використані:  

– у навчальному та виховному процесі ВНЗ «Університет економіки та 

права «КРОК» (Довідка про апробацію і впровадження дисертаційного 

дослідження №24-1/13 від 09 червня 2021 року. Додаток А 1); 

– у практичній діяльності органів місцевого самоврядування 

Бучанської районної ради (Акт впровадження № 345 від 10 червня 2021 року. 

Додаток А 2); 

Можуть бути використаними: 

– при розробці рекомендацій у практичній діяльності правоохоронних 

та інших державних органів, громадських і міжнародних організацій з питань 

боротьби із залученням дітей до участі у військові конфлікти;  
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– при внесенні змін і доповнень до нормативно-правових 

законодавчих актів та підготовці проектів законів щодо захисту прав дітей 

щодо участі у військових конфліктах; 

– під час розробки комплексних загальнодержавних програм, 

спрямованих на підвищення ефективності роботи з охорони прав дітей, 

особливо тих, які постраждали внаслідок військових дій на Донбасі; 

– під час підготовки майбутніх магістерських та докторських 

дисертаційних робіт; 

– при написанні підручників, навчальних посібників; 

– для підвищення рівня правових знань пересічних громадян із цього 

питання, сприяння правовому вихованню й підвищенню рівня правової 

свідомості та правової культури як органів державної влади, так і органів 

місцевого самоврядування (у виховній роботі). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та історії держави і права 

Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», 

доповідалися на таких міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Заради розвитку та безпеки дитини. Соціально-правові аспекти» (20 

листопада 2020 р., м. Варшава, Польща), «Держава, регіони, підприємництво: 

інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку» 

(м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.), «Актуальні питання сучасної науки та 

практики» (м. Київ, 15 листопада 2018 р.), «Суспільно-правові аспекти 

виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули» (9-10 жовтня 2018 р., 

м. Легниця, Польща). Результати дослідження впроваджені та використані в 

навчальному й виховному процесі Вищого навчального закладу «Університет 

економіки та права «КРОК», були взяті до уваги для використання в 

практичній діяльності органами місцевого самоврядування, зокрема 

Бучанської районної ради.  

Публікації. Основні положення та матеріали дослідження висвітлено в 

семи публікаціях, серед яких: дві статті в наукових періодичних виданнях 
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України, що включені до міжнародних наукометричних баз, дві статті – у 

міжнародних виданнях, та три публікації, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 

дисертації, отримані автором особисто. З наукових питань, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї для положення, що є 

результатом особистої роботи дисертанта й становлять його особистий внесок. 

На наукові положення, результати, висновки та рекомендації, викладені у 

дисертації, отримані у співавторстві, приведені відповідні посилання.  

Структура та обсяг. Наукове дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного розділу, дев’яти підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 264 

сторінки, з яких 207 сторінок основного тексту. Дисертація містить 9 рисунків, 

2 додатки. Список використаних джерел включає 244 найменування і займає 

32 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА 

РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ 

 

1.1. Генеза, сутність, поняття, зміст і соціальні цінності правового 

статусу дитини 

 

Узагальнюючи досвід минулого зазначимо, що історико-правова наука 

допомагає пізнавати і використовувати особливості суспільного розвитку при 

формуванні суспільних відносин, які ґрунтуються на принципах правопорядку 

та законності. Тому розвиток уявлень про статус дитини в історії людської 

думки слід аналізувати конкретно-історично, з урахуванням реалій 

середовища, у яких ідеї та уявлення формувалися і набули подальшого 

вдосконалення. 

Дослідження процесу поступових змін правової думки у розумінні 

поняття «правовий статус дитини» є назрілим питанням як для 

загальнотеоретичної юриспруденції, так і для галузевих правових наук, з 

огляду на необхідність оновлення правового регулювання в контексті 

охорони, захисту дітей та гуманізації державної діяльності. Класична 

юриспруденція погоджується з важливістю історичного підходу при вивченні 

походження правового статусу дитини, так як пізнання минулого має досить 

вагоме значення. Зауважимо, що до визнання особливого правового статусу 

дітей людство просувалося століттями. Отримання дитиною власного 

правового статусу відбувалося не в одну мить, а пройшло тривалий період 

розвитку, вдосконалювалося, набувало нового змісту та правового 

обґрунтування. Тому, щоб дослідити правовий статус дитини, потрібно 

поєднати сучасні бачення з історичним розвитком. 

Варто звернути увагу, що нині в Україні, як і в більшості держав світу, 

спостерігається поступове «відсторонення» правового регулювання статусу 

дитини від морально-релігійного, що має різні форми вираження. Однією з 
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небезпечних форм є повільний відхід від звичного сімейного статусу дитини, 

який ґрунтується на канонічному праві, до панування так званого 

автономістського статусу дитини, за яким дитина є особливим самостійним 

суб’єктом права та правовідносин. У сучасних умовах розвитку світової 

спільноти, вважаємо, що потрібно відходити від класичного поєднання цих 

двох підходів. На нашу думку, без дослідження правового статусу дитини 

неможливо вивчити правовий статус людини загалом, тому що людина 

починається з дитини, а дитина починається з родини. Варто зазначити, що 

інститутом сім’ї формується особиста відповідальність, принципи громадської 

та національної свідомості, репродукуються моделі соціальної поведінки з 

покоління в покоління та відбувається духовне і фізичне творення особистості. 

Розглядаючи визначення «правовий статус дитини», зазначимо, що 

найпоширенішим поняттям правового статусу у науковій літературі, є 

«система закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою 

прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як 

суб’єкт права координує свою поведінку в суспільстві» [3, c. 25-27]. 

До елементів правового статусу дитини, враховуючи загальну 

концепцію правового статусу особи, варто віднести «принципи правового 

становища дітей, їхню правосуб’єктність, громадянство, права, свободи і 

обов’язки, гарантії прав дитини, а також засоби та способи їх захисту, 

відповідальність дітей» [4, с. 35-36]. Правовий статус дитини можна 

характеризувати з різних галузей права: конституційного, адміністративного, 

кримінального, сімейного, цивільного та інших. 

Досліджуючи еволюцію прав неповнолітніх зазначимо, що у часи 

додержавного суспільства, античності та Стародавнього світу вони вважалися 

челяддю та «живим капіталом», за дітьми не визнавали жодних прав, 

використовувалася їхня праця, застосовувалися тілесні покарання, а у 

визначенні долі та шлюбно-сімейних відносин домінувала всеохоплююча 

влада батька. Варто відмітити, що поява правових норм відразу не створила 

демократичне соціально-правове регулювання. Митці Західної і Східної 
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Європи звертають увагу суспільства на важливість цього періоду та 

приділяють важливе значення дитячому вікові як особливому періоду у житті 

людини, надають йому ціннісного характеру. Філософи періоду Ренесансу 

відмічають властиві для доби Середньовіччя оцінки дитинства: клерикалізм, 

обскурантизм, але все ж таки домінує розуміння цінності дітей та дитинства, 

важливості їх належного виховання, причому і суспільного, і домашнього. 

Деякі дослідники усвідомлюють, що категорія «діти» та «дорослі» тотожні, бо 

обидві мають людську гідність – основне право людини та фундамент усіх 

інших прав. Саме гуманістичне розуміння права дитини ґрунтується на 

вихованні у сім’ї та на захисті з боку батьків. Зароджуючись у Західній Європі, 

право на освіту поступово знаходило суспільне визнання на українських 

землях, а в колі філософів та педагогів формувалося уявлення про цінність 

дітей та дитинства [5, c. 8]. 

Правовий статус дитини впродовж століть відрізнявся обмеженістю її 

прав і свобод. Неповнолітні протягом довгого історичного проміжку часу не 

визнавалися повноцінними суб’єктами права. Середньовічна педагогіка 

застосовувала в основному тілесні покарання, майже не контролювалося право 

на покарання, так як діти позбавлялися права звертатися до суду скаржитись 

на батьків і підлягали за це «страти з подальшою видачею їх батькам: так їх же 

за таке челобитьє били батогом» [6, c. 248, 433]. Ф. Ар’єс вважає, що в епоху 

Середньовіччя ставлення до неповнолітніх «не було виокремленим, до дитини 

ставилися як до маленького дорослого. Діти, в нашому розумінні, у західній 

культурі за старого ладу працювали, одягались і розважались так само, як 

дорослі, і лише в XVII-XVIII ст. з’являється розуміння, що діти істотно 

відрізняються від дорослих» [7]. 

Поступова зміна думки суспільства розкриває можливості для створення 

перших інституційних механізмів захисту прав дітей. Створюються 

громадські організації, тогочасний період знаменується появою нормативних 

актів, судових установ для захисту прав дітей. Саме в XVIII ст. була 

зафіксована перша молодіжна організація – Парубоцька громада, яка захищала 
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інтереси юнаків та дівчат, пропагувала спосіб вирішення проблем та 

організовувала дозвілля [8]. 

Саме це стало досить вагомим кроком до розширення прав та свобод 

неповнолітніх, до їх думки почали прислухатися і брати її до уваги. Спочатку 

в 1875 р. у Нью-Йорку було створено товариство захисту дітей від жорстокого 

поводження. Згодом аналогічні громадські організації з’являються у Англії, 

Пруссії та Франції. У 1889 році у Франції було видано закон Русселя «про 

малолітніх, безпомічних, занедбаних і тих, що терплять погане поводження». 

За цим законом суд мав право позбавляти батьківських прав тих людей, які не 

піклувалися чи погано ставилися до своїх дітей. Даним актом за 

неповнолітніми офіційно визнавалося право на піклування батьків, на гуманне 

поводження і виховання, на захист життя та здоров’я від насильства чи 

жорстокого поводження. У ст. ст. 420 та 421 Кримінального Уложення 1903 р. 

за жорстоке поводження з донькою було передбачено покарання батьків [9]. 

Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти завжди були 

під опікою забезпечених благодійників або громади. Поступово держава 

втрачає свою відповідальність перед такими дітьми, проте й для боротьби з 

масовою неповнолітньою злочинністю створює для таких дітей будинки-

притулки (housesofrefuge). У 1825 році розпочав діяти перший такий в Нью-

Йорку. У штаті Іллінойс було створено перший суд у справах неповнолітніх та 

прийнято перший закон про делінквентну поведінку, діяльність якого 

ґрунтувалась на юридичній доктрині parenspatriae. Держава, зазначає 

доктрина, повинна діяти в особі судів в найкращих інтересах дитини. 

Неповнолітній, вчинивши кримінально карану дію, вважається делінквентом, 

а не злочинцем. Якщо батьки не контролюють поведінку дитини, не 

займаються вихованням дитини і не можуть дати належний розвиток, то 

головною метою судів є захист і реабілітація неповнолітніх, а також виконання 

певних батьківських функцій. Отже, термін «делінквент» говорить про 

необхідну турботу, піклування і лікування (treatment). Згодні з думкою 

М.  Самченко, яка акцентує на тому, що «не зважаючи на зміни, які 
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відбувалися в законодавстві XVIII–XIX ст. і закріплення в кримінальному 

законодавстві низки норм, що передбачали відповідальність за застосування 

насильства щодо неповнолітніх, необхідно зазначити їхню поодинокість і 

розрізненість» [10, с.30-31]. Слід відмітити, що захист прав дітей, розширення 

правового статусу, не мало комплексності у підходах в досліджуваний період, 

а саме: розвиток міжнародного права призводив до відповідних 

внутрішньодержавних змін. Ідея захисту дітей у міжнародному праві 

розвивалася протягом багатьох століть. 

Першим міжнародним документом, де порушувалась проблема прав 

дітей стала Женевська декларація 1923 р., у якій вперше в історії людства 

сформульовано право дитини на виховання, допомогу та захист [11]. 

Декларація направлена на створення умов, які гарантують психічний та 

фізичний розвиток неповнолітніх. Як вказує В. Веселуха, «цей документ мав 

лише декларативний характер, тому правовий захист був можливий лише 

через прийняття державами міжнародних договорів та створення норм 

національного права» [12, с. 92-93]. 

Аналізуючи стан розвитку правової діяльності в галузі захисту прав 

дитини, констатуємо, що відправним її моментом було створення Декларації 

прав дитини – основоположного міжнародного спеціального акту. 

Якщо ж аналізувати період кінця ХІХ – початку XX ст., то варто 

відмітити, що він відзначався якісним стрибком у розвитку дитинства та 

поступовому перетворенні його у відносно самостійний суб’єкт. З об’єкта дій 

дорослих, він здатний впливати на розвиток суспільства, на роль та місце 

дітей, на особистісне становлення дитини-індивіда. У різних державах ці 

процеси мали різний ступінь інтенсивності, проте вони відобразилися на 

самореалізації дітей у різноманітті форм та видів дитячого руху [14, c. 14]. 

На нашу думку, не є достатнім формальне закріплення правового 

статусу неповнолітнього для повноцінного існування в суспільстві, на засадах 

поваги до його особистості. У Радянському Союзі в післявоєнний період за 

спеціальним статусом дитини було закріплено багато норм. Вагомим 
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проривом стали післявоєнні часи. У 1946 р. для допомоги дітям, котрі 

постраждали під час Другої світової війни було засновано Генеральною 

асамблеєю ООН Дитячий фонд ООН (United Nations International Children's 

Emergency Fund; ЮНІСЕФ). Декларація прав дитини, яку Генеральна асамблея 

ООН ухвалила в 1959 р., проголошувала забезпечення «щасливого дитинства» 

для дітей [15]. Слід зазначити, що історичні реалії не завжди дозволяли 

розвивати спеціальний статус неповнолітнього. У Радянському Союзі у 

післявоєнний період, як стверджує О.В. Гавриш, при відсутності дорослих 

робітників, уряд розгорнув широкомасштабну кампанію з примусової 

мобілізації дітей та підлітків, що здійснювалась через заклади системи 

трудових резервів. Неповнолітніх залучали до відбудовчих процесів, доволі 

часто це відбувалось без урахування потреб людини. До того ж варто 

пам’ятати, що у трудовому праві було чітко регламентовано використання 

дитячої праці. Варто відмітити, така політика радянського керівництва у 

повоєнні роки була спрямована на зростання кількісних показників, а також 

залучення робочої сили до відбудови промислового потенціалу УРСР. Це 

викликано необхідністю виконання державних планів при великих втратах 

населення під час війни. Необхідно звернути увагу, що дитяча праця в роки 

повоєнного лихоліття відігравала визначальну роль у виживанні самої дитини 

та її сім’ї і була одним із вирішальних чинників відновлення держави [16, c. 

175]. 

У колишньому СРСР правовий статус дитини зводився до 

філософського вислову «все найкраще – дітям». Звісно, такий підхід обмежує 

усвідомлення дитини як активного суб’єкта, наділеного правами та свободами 

[17 c. 707]. Чинне законодавство, зокрема ст. 1 Конвенції ООН «Про права 

дитини» [18], ст. 6 СКУ [19] та ст. 1 ЗУ «Про охорону дитинства» [20] 

передбачає, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею 18 років, 

якщо згідно з законом, що був застосовуваний до неї, вона не набуває прав 

повнолітньої раніше. 
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Згадуючи правові норми щодо прав неповнолітніх, які складаються з 

широкого комплексу правових актів, слушно зазначити, що серед них 

виокремимо міжнародні договори, резолюції міжнародних організацій: 

дитячий фонд ООН-UNICEF; комітет ООН у справах освіти, науки і культури; 

Всесвітню організацію охорони здоров’я; Міжнародну організацію праці та ін. 

Отримати повну уяву про права, свободи і обов’язки особи, розглядаючи 

їх як відокремлені один від одного явища неможливо, зазначав В. Шаповал, 

адже вони невіддільні один від одного і утворюють певну систему. Їх слід 

розглядати комплексно, у складі правового статусу особи [21 с. 204]. Тому 

особлива увага приділяється правовому статусу особи. 

Суть правового статусу особи полягає у визначенні та законодавчому 

закріпленні правового становища особи в суспільстві. Правовий статус, який 

включає права, свободи і обов’язки, цілеспрямовано впливає на створення 

способів взаємодії людей між собою і формування впорядкованих відносин 

між індивідом, державою та суспільством. 

Сам термін «status» в перекладі з латинської мови означає «стан», 

«становище», тобто іншими словами, є «загальним становищем окремої особи 

(особистості) в суспільстві, і сукупністю усіх (або частини) її юридичних прав 

та обов’язків» [22, c. 300]. 

В першу чергу зауважимо, що категорія «правовий статус» відносно 

нова для юридичної науки. С. Саблук, досліджуючи дане питання зазначав, що 

у працях М. Александрова, С. Братуся, А. Міцкевича до 60-х років, зазвичай, 

дана категорія ототожнювалася з правоздатністю і не була розглянута як 

самостійна. Зазначимо, що обидві ці властивості у суб’єкта виникають і 

припиняються одночасно, вони не є відчужувані. 

Згодом, у 70-80-х роках, категорія правового статусу отримала 

достатньо ґрунтовну розробку, стверджує С. Саблук, досліджуючи праці 

Л. Воєводіна, В. Кучинського, О. Лукашевої, М. Матузова, П. Рабіновича, та 

була зафіксована в законодавстві як одне з ключових понять правознавства 

[23, с. 144]. 
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Зауважимо, що поняття «правовий статус» активно використовується в 

праві, однак єдиного підходу серед науковців до визначення вказаного поняття 

немає. Погоджуємося з думкою С. Саблука, який аргументує два основних 

підходи: перший підхід полягає в тому, що правовий статус – комплексна 

категорія, яка складається з різних елементів, що поєднані спільними 

характеристиками становища людини в суспільстві. Щодо іншого підходу, то 

тут пріоритетною є концепція стадійного існування суб’єктивного права. 

Правовий статус, вважають також В. Кучинський, Г. Мальцев, це певна стадія 

у розвитку суб’єктивного права, проміжна ланка між правоздатністю і 

конкретними суб’єктивними правами [23, с.145-146]. 

Однак, обґрунтовуючи поняття правового статусу, О. Лукашева 

категорично заперечує включення будь-яких інших елементів до правового 

статусу та аргументує свою думку тим, що додаткові елементи варто вважати 

або передумовами правового статусу, або елементами, які походять від 

основних (так, відповідальність вторинна щодо обов’язків, без обов’язків 

немає відповідальності) або категоріями, які виходять далеко за межі 

правового статусу (наприклад, система гарантій) [24, с. 92]. 

Проте М. Вітрук [25] та В. Кучинський [26] радять передстатусні та 

післястатусні елементи враховувати при визначенні поняття «правового 

статусу особистості», оскільки післястатусні визначають зміст і об’єм прав та 

обов’язків. Обмеження ж правового статусу лише правами й обов’язками 

може призвести до усічення самого змісту. 

На думку П. Шляхтун, статус є правовим станом юридичних і фізичних 

осіб, суб’єктів підприємницької діяльності, що характеризується і 

визначається її «організаційно-правовою формою, статутом, свідоцтвом про 

реєстрацію, правами та обов’язками, відповідальністю і повноваженнями, що 

випливають із законодавчих і нормативних актів» [27, с. 148]. 

У джерелах науки адміністративного права, статус розуміється як 

«правове положення (сукупність прав і обов’язків) фізичної чи юридичної 

особи» [28, с. 91]. 
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Зокрема, М. Бояринцева вважає, що під поняттям «правовий статус» 

необхідно розуміти сукупність таких правових якостей, які властиві 

громадянину держави, тому права, свободи та обов’язки належать до 

елементів правового статусу [29, с. 21]. 

Необхідно також зазначити, що А. Шульга акцентує увагу на тому, що 

«правовий статус особистості – це насамперед система її прав та обов’язків, 

закріплених в Конституції та інших нормативно-правових актах» [30, с. 20]. 

Одним з видів правового статусу є адміністративно-правовий статус, 

його розглядають «як сукупність юридичних засобів, які характеризують 

місце і роль фізичної або юридичної особи в адміністративно-правових 

відносинах» [28, с. 92]. 

Правовий статус, вважаємо, відображає як позитивні, так і негативні 

ознаки політико-правової системи. Саме тому дана характеристика 

пов’язується із сутністю зазначеної соціальної системи, у межах якої виникає 

та функціонує правовий статус. Він є елементом суспільства, його частиною. 

Зокрема Н. Оніщенко вважає, що під правовим статусом слід розуміти 

«систему гарантованих і законодавчо врегульованих державою прав, свобод, 

законних інтересів і обов’язків суб’єкта суспільних відносин» [31, с. 366]. 

У свою чергу О. Скакун аргументує «правовий статус особи як систему 

закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, 

свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт 

права (тобто як такий, що має правосуб’єктність) координує свою поведінку в 

суспільстві» [32, с. 402]. 

Отже, проаналізувавши думки науковців з приводу трактування поняття 

«правового статусу особи», слід відмітити, що загалом під даною правовою 

категорією розуміють сукупність прав та обов’язків, відповідальність особи 

перед державою та суспільством, особливий зв’язок особи і держави. 

Переходимо до з’ясування сутності правового статусу дитини як 

складової правового статусу особи. Важливу роль для формування змісту 

правового статусу дитини має теорія прав людини, бо саме вона визначає 
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пріоритетність прав людини у демократичному правовому суспільстві. Згідно 

з Конституцією України ст. 3, «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність» [33]. Отже, такі 

взаємовідносини держави та особи дають можливість не лише ставити 

питання про правовий статус дитини, але й проводити його науковий аналіз. 

Важливе значення для визначення правового статусу дитини має 

багатоманітність понятійного апарату та термінології. У науці існує велика 

кількість термінів, якими визначається становище особи у сім’ї, колективі, 

державі, суспільстві. На думку Я. Веберса, «розуміння поняття правового 

статусу полягає в утворенні такої спільної і широкої категорії, яка б у цілому 

характеризувала правові можливості громадянина у суспільстві» [34, с. 34]. 

Отже, схиляємося до визначення С. Саблука, який зазначає, «правовий 

статус дитини – це об’єктивовані і формалізовані у праві можливості, 

необхідні особистості дитини для її всебічного розвитку, правовий стан, який 

відображає становище дитини у взаємодіях з іншими суб’єктами права» [23, с. 

143]. Інакше кажучи, це система взаємопов’язаних прав і свобод та обов’язків, 

які закріплені в законодавстві і визначають правове положення особи в 

суспільстві. 

На думку Н. Вітрука, основою правового статусу дитини є фактичний 

соціальний статус, тобто реальне становище дитини у системі суспільних 

відносин. Дане положення з правового погляду лише закріплює становище 

дитини в законні рамки. Соціальний і правовий статус слід розглядати, як 

зміст і форму. В додержавний період розвитку суспільства певний соціальний 

статус був, а правовий ні, оскільки не існувало права. Подібне неправове 

становище у літературі визначається відповідними соціальними нормами і 

відносинами, що розуміють під поняттям соціально-нормативного статусу [25, 

c. 65]. 
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Залежно від ознак, що мають індивіди як суб’єкти права, нормативно-

правових актів, таких як Конституція та Закони України, якими 

передбачаються статуси повноти правового статусу, науковці поділяють їх на 

певні види: загальний (конституційний), спеціальний (родовий), 

індивідуальний [35, с. 97]. 

Підтримуємо позицію науковців, що правовий статус особи – це складна 

правова категорія. Як нами зазначалося вище, правовий статус дитини є 

складовою правового статусу особи. Тому можна стверджувати, що правовий 

статус дитини визначається загальним, спеціальним та індивідуальним 

правовим статусом особи і є категорією складною. Так, загальний правовий 

статус властивий кожній дитині як людині чи громадянину. Спеціальний 

правовий статус дитини визначається особливостями, що притаманні саме 

конкретній категорії осіб – дітей (спеціальний статус може звужувати або 

розширювати в деякій мірі загальний статус). Індивідуальний правовий статус 

дитини визначатиме конкретного суб’єкта правовідносин і дасть можливість 

індивідуалізувати його між інших суб’єктів. 

Правовий статус дитини, як і правовий статус людини, само 

характеризує її становище у взаємостосунках із суспільством та державою.  

Таким чином, важливим значенням для визначення правового статусу 

дитини є те, що дитиною є особа до 18 років. Згідно Сімейного кодексу 

України частиною 1 статті 6, «правовий статус дитини має особа до 

досягнення нею повноліття» [19]. Досить складно на науковому рівні 

визначити правову природу правового статусу дитини, зазначає О. Юхта. 

Нелегко зрозуміти, чи включає цей статус норми різних галузей права, тобто 

правовий статус дитини є комплексною правовою категорією чи все-таки 

варто розмежовувати загальний (конституційний) правовий статус особи та 

спеціальний (галузевий) правовий статус дитини. «Правовий статус дитини є 

своєрідною надбудовою над загальним правовим статусом особи» [36, с. 73]. 

Вважаємо, що таке визначення правового статусу дитини спрощує його 

розуміння та нівелює особливості, які притаманні специфічному суб’єкту 
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правовідносин – дитині, на відміну від зазначеної нами вище позиції, у якій 

правовий статус дитини, як і правовий статус особи є загальним, спеціальним 

та індивідуальним. Подібну думку висловлює О. Синєгубов, який зазначає, що 

це її статус як громадянина держави, закріплений у Конституції. Спеціальний 

статус – це правовий статус дитини як представника певної соціальної групи, 

що має юридично відокремлені значущі критерії. Індивідуальний статус – це 

правовий статус дитини як індивіда, що розкривається через персоніфіковані 

права та обов’язки, враховуючи конкретні, природні і набуті здатності та 

особливості [37, с. 903]. 

В умовах сьогодення зміст правового статусу особи слід констатувати в 

таких важливих аспектах: правовий статус особи тотожний з 

правосуб’єктністю; він встановлюється нормативно-правовими актами, що 

регулюють суб’єктивні права та юридичні обов’язки особи; правовий статус 

особи визначається нормативно-правовими актами, що встановлюють 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки особи в сукупності з їх 

правосуб’єктністю; правовий статус розглядається як система закріплених у 

нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків 

та юридичної відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права 

(тобто такий, що має правосуб’єктність) координує поведінку у суспільстві 

[28, с.58]. В. Безусий до обов’язкових структурних елементів правового 

статусу відносить: громадянство, загальну правоздатність, статутні права і 

обов’язки, юридичні гарантії прав і обов’язків та принципи правового 

положення громадян [38, с.48]. Необхідно зазначити, що вищенаведені позиції 

зводяться до бачень тих науковців, які широко трактують правовий статус 

особи – відносячи до змісту правового статусу особи суб’єктивні права, 

юридичні обов’язки, поєднуючи їх із юридичною відповідальністю та 

правосуб’єктністю. 

Для формування правового статусу дитини важливе значення має й 

конституційно-правовий статус особистості. Поняття «дитина» у Конституції 

України вжито лише в трьох статтях. З цього можна зробити висновок, що 
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правовий статус дитини характеризується відносинами, передбаченими та 

гарантованими Конституцією і законами України між нею, дитиною і 

державою та суспільством. Тому дитина є повноправним учасником, 

суб’єктом відповідних суспільних відносин [39]. 

О. Скакун, з позицією якої ми погоджуємося, зазначає, що нерідко до 

структури правового статусу вводяться громадянство, враховуються законні 

інтереси та гарантії, проте не становлять його структуру, хоча є передумовами 

правового статусу, супроводжують та проникають до нього. Варто зазначити, 

що інтерес є передумовою прав та обов’язків незалежно від того, чи знаходить 

він пряме закріплення, чи просто підлягає правовому захисту з боку держави. 

Як політико-юридичний стан, громадянство водночас є передумовою набуття 

індивідом правового статусу громадянина держави в повному обсязі. Що ж до 

гарантій, то вони є чинником реалізації правового статусу особи, а не 

елементами структури його системи [32, с. 403]. 

Загалом, зміст правового статусу дитини прирівнюється до правового 

статусу особи і є складною та багатоаспектною категорією, яка 

характеризується системністю, комплексністю, універсальністю та 

складається з таких елементів, як правосуб’єктність, права, свободи та 

обов’язки. 

На підтвердження висловленої нами думки, наводимо висновок, який у 

своєму дослідженні щодо прав дитини був сформульований О. Кудрявцевою, 

що системний аналіз нормативно-правових актів України дозволяє зробити 

висновок, що правовий статус дитини випливає з правового статусу людини і 

громадянина, враховуючи вікові обмеження. В цілому, під правовим статусом 

дитини, на нашу думку, слід розуміти сукупність прав і обов’язків, 

встановлених державою у відповідній юридичній формі. Таким чином, 

«дитина володіє загальним (конституційним), галузевим, спеціальним 

(родовим) та індивідуальним правовими статусами» [40]. 

Продовжуючи викладення матеріалу даного підрозділу, переходимо до 

дослідження генези. Міжнародна складова захисту прав і свобод дитини, що 
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унормована в Конвенції ООН про права дитини 1989 року [18] та інших 

універсальних і спеціальних міжнародних документах, нині отримує свій 

прояв в конституціях та конституційних актах багатьох держав світу. Проте 

варто зазначити, що перші міжнародні угоди у сфері захисту прав дитини 

враховували й відповідний досвід національного конституційного 

правотворення, тобто мали зворотній процес. Загалом йдеться про вплив 

положень Веймарської конституції 1919 року [41] на зміст Женевської 

декларації прав дитини 1924 року [11]. Таким чином, враховуючи особливості 

генези прав та свобод дитини і механізмів їх захисту в конституціях України 

та зарубіжних країн, ряді законодавчих актів, при розробці і реалізації 

програми розвитку дітей та юнацтва, яка передбачена Стратегією сталого 

розвитку «Україна – 2030» [42]. Це дасть можливість упередити прорахунки в 

анонсованій правотворчій та правозастосовній діяльності і дозволить 

уникнути неактуальних «відкритій» у ювенальній правозахисній діяльності. 

Говорячи про генезу правового статусу дитини в Україні зокрема та в 

світі, потрібно пояснити дане поняття. Це термін грецького походження, що 

означає виникнення, зародження і подальший процес розвитку, який призвів 

до певного стану, вигляду, явища. Процес виокремлення прав дітей в особливу 

систему евристичної та суспільної діяльності в Україні й світі, склав певну 

кількість етапів та розпочався через декілька століть з моменту розробки і 

введення поняття «права людини». Варто зазначити, що дослідженням 

питання генезису конституційних прав дитини в Україні та за кордоном 

займались ряд науковців: О. Кудрявцева [40], Н. Опольська [43], 

С.  Коталейчук [44], Н. Крестовська [45] та інші. 

Дослідження даних науковців дозволило сформувати сім періодів такого 

генезису становлення та захисту конституційних прав і свобод дитини в 

Україні. Доречним буде, з нашої точки зору, проаналізувати характеристику 

їх сутності, зміст та хронологічні межі. 

Перший, доконституційний період, який тривав з часів Київської Русі до 

5 квітня 1710 р, тобто прийняття Конституції Пилипа Орлика [46]. Первинні 
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права дитини, як і права людини загалом, регулювались відповідно до норм 

звичаєвого права, а також були закріплені в перших кодифікованих актах того 

часу: «Руській Правді», кодифікованих документах Польсько-Литовської 

доби, так званих «козацьких конституціях»). Діти у вказаний період не мали 

самостійного, відокремленого від дорослих правового статусу, а міра їх 

поведінки визначалася батьками та керівниками общини. 

Наступний період характеризувався становленням конституційних 

основ захисту прав дитини. Зокрема він проіснував від прийняття Конституції 

Пилипа Орлика до 1918 р. Відзначимо, що за цією Конституцією діти були 

визнані особливим суб’єктом права на освіту, тобто у православних церквах 

здійснювалось їх навчання «вільним мистецтвам», а козацькі вдови, дружини 

та діти-сироти були звільнені від сплати податків та виконання будь-яких 

повинностей [8, с. 20]. 

Необхідно зазначити, що у XVIII ст. правовий статус дитини зазнав 

суттєвих змін. Саме з прийняттям «Прав, за якими судиться малоросійський 

народ» 1743 року вперше використовується категорія «неповнолітня людина» 

і зазначаються особливості її правосуб’єктності. Якщо така особа вчинила 

злочин, то це визнавалось обставиною, яка пом’якшує покарання. 

У свою чергу, у 1807 році було запроваджено правову дефініцію 

«неповноліття» у «Зібранні малоросійських прав», за яким неповнолітніми 

вважали хлопчиків віком до 18 років, а дівчаток – до 13 років. Досягнувши 

повноліття, вони мали право успадковувати майно, а дівчатка, до того ж могли 

виходити заміж. Вищезазначеним правовим документом було проголошено 

принцип рівності у спадкуванні народжених дітей та тих, які повинні 

народитись і були зачаті за життя спадкодавця. До того ж, необхідно взяти до 

уваги факти, що містить «Загальне цивільне уложення Австрійської імперії» 

1811 року, за яким малолітнім, неповнолітнім та дітям до 24 років 

гарантувався правовий захист, тобто передбачало особливий правовий статус 

дитини і діяло на частині території сучасної України [47, с. 9]. 
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У ході нашого дослідження з’ясовано, що спеціальний правововий 

статус дитини зустрічався і у конституційних проектах кінця XIX  – поч. XIX 

ст., зокрема у працях відомих громадських діячів та мислителів Г. 

Андрузького, М. Драгоманова, М. Грушевського. Варто зазначити, що 

Г.  Андрузький, один із членів Кирило-Мефодіївського товариства, у праці 

«Начерки Конституції Республіки» (1846 – 1847 рр.) виокремив питання що 

стосуються конституційно-правових гарантій захисту прав дитини, 

приділивши вагоме значення гарантуванню права на освіту, незалежно від 

соціального походження дитини. Дана ідея заохочувала злам станової системи 

освіти в Російській імперії, тобто була на той час доволі революційною. З 

огляду на це, у Конституції М. Драгоманова був припис, який забороняв 

працю дітей віком до 14 років на фабриках. Згодом, М. Грушевський пропонує 

унормувати «права громадян України», виокремивши розділ проекту 

Конституції, саме це і заклало міцний фундамент для визначення в 

майбутньому конституційних прав та свобод дитини самостійної України [47, 

с.104, 175-180]. 

Уперше про «інтереси дитини» згадувалося на початку XX ст. Як 

попередньо визначено, саме у цей час предметом теорії та практики 

міжнародного права стають права дитини. Зокрема, про це згадувалося на 

Гаазькій конференції з міжнародного приватного права та через рік у праці 

«Століття Дитини» відомої письменниці та психолога Е. Кей [47, с.2-3]. Саме 

вона на початку XX століття започаткувала так звану «дитиноцентричну 

революцію» в Європі.  

Третій період, з 1918 р. до завершення II світової війни, належить до 

становлення радянської моделі захисту прав дитини. Він охарактеризований 

двома визначальними тенденціями: формуванням конституційних основ 

захисту прав дитини, в першу чергу, під впливом стандартів, що містяться у 

Веймарській конституції 1919 р. та Женевській декларації прав дитини 1924 р., 

а також нехтуванням даними правами під час II світової війни. 
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До того ж, у пункті сьомому статті 7 Конституції Німецької імперії 

(Веймарська конституція) від 11 березня 1919 р. до повноважень парламенту 

включались положення щодо здійснення державної політики турботи про 

новонароджених, дитинство, юність та материнство. 

Варто зауважити, що Веймарська конституція містила прогресивні 

конституційні норми, які на конституційному рівні уперше в історії Європи 

гарантували однакові «умови фізичного, духовного і суспільного розвитку для 

позашлюбних дітей і дітей, народжених у шлюбі» (ст. 121) та 

«загальнообов’язкову безкоштовну шкільну освіту» (ст. 145) [41]. 

Згодом, в редакції від 1929 р. Конституції Австрійської республіки, 

право Федерального президента дозволяло визнавати позашлюбних дітей 

такими, які народжені у шлюбі, за клопотанням їхніх батьків (стаття 66). 

Вказана конституційна норма стала першим кроком до нівелювання в правах 

дітей, незалежно від їх походження [48]. 

Згадуючи конституційні акти доби національно-визвольних змагань 

1917-1922 років, варто відзначити їх значний внесок у розширення 

конституційних прав і свобод дитини та захист в Україні. Зокрема, у проекті 

Конституції Західноукраїнської Народної Республіки гарантувалось 

державою право на освіту дитини. Турбота держави про дітей виявлялась у 

фінансовій підтримці урядом ЗУНР тих дітей, що осиротіли під час I світової 

війни. 

Крім того, 30 серпня 1920 р. урядовою Комісією з розробки Конституції 

Української держави було висунуто проект Основного Державного Закону 

Української Народної Республіки. Варто зауважити, що розділ законопроекту 

про права та обов’язки громадян передбачав також права дітей, а саме: 

«артикул 32 – загальнообов’язкове безкоштовне навчання у початкових 

школах для всіх дітей шкільного віку; артикул 42 – видання окремого закону, 

який визначав би права громадян національних меншин у школі та публічному 

житті; артикул 36 – державна охорона праці неповнолітніх, жінок та жінок під 

час материнства» [40, с. 26-27].  
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Однак після встановлення радянської влади в Україні, а саме у перших 

радянських декретах закцентовано увагу на пріоритетності інтересів дітей. 

Зокрема, у конституціях 1919 р. і 1929 р. Радянської України закріплено право 

молодих працівників республіки на освіту. Проте права і свободи людини 

розглядалися радянською державно-правовою доктриною як такі, що 

надаються державою. Держава мала можливість обмежувати чи позбавляти 

цих прав окремих осіб у інтересах соціалістичної революції, згідно ст. 33 

Конституції УСРР 1919 р. [8, с. 61]. 

У Конституції УРСР 1937 р., що відображала основні положення 

Конституції СРСР 1937 р., зокрема у ст. 120 через державні гарантії права на 

освіту було закріплено право на державний захист інтересів дитини [49]. 

Необхідно наголосити, що права дитини не виокремлювалися в спеціальний 

вид прав людини, а дитина не виокремлювалася як самостійний учасник 

конституційних правовідносин. 

Закріпленню правового статусу дитини на міжнародному рівні сприяли 

наукові доробки таких правозахисників: Е. Джеба, Е. Кейт, Я. Корчака та 

інших, що були унормовані у Веймарській конституції 1919 р та конституціях 

інших держав світу [50]. Проте II світова війна повернула генезис утвердження 

та захисту прав свобод дитини на національному та міжнародному рівнях на 

зворот, деякою мірою навіть зупинила. 13 млн. українців, що загинули у II 

світовій війні, серед яких близько 15% – діти, що були позбавлені 

найголовнішого, права на життя [40]. 

Варто відмітити наступний період – до ратифікації Україною Конвенції 

ООН про права дитини 1991 року, характерний розвитком міжнародних 

механізмів захисту прав дитини та імплементацією у вітчизняне 

конституційне законодавство. Зауважимо, що у цей період, починаючи від 

1945 р. українське законодавство у сфері конституційних прав людини 

знаходилось під впливом міжнародних правових актів, які були прийняті ООН 

після II світової війни. 
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Посиленню міжнарожного захисту прав дитини сприяло створення у 

1945 р. Організації Об’єднаних Націй (ООН), а у 1946 р. Міжнародного 

надзвичайного дитячого фонду ООН, який сприяв наданню допомоги дітям, 

що постраждали під час II світової війни. Згодом було розширено коло завдань 

Фонду у сфері захисту прав дитини і в 1953 році його названо Дитячий фонд 

ООН (United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)). 

Необхідно зазначити, що питання прав дитини та їх захисту в 

повоєнному світі утвердили Загальна декларація прав людини 1948 р., 

Міжнародні пакти 1966 р. та інші міжнародні договори правозахисного змісту. 

У свою чергу, в першому спеціальному акті ООН про права і свободи дитини  – 

Декларації прав дитини 1959 року були зазначені міжнародні стандарти у 

сфері прав дитини та правовий механізм їх захисту. Дитина через її фізичну, 

розумову незрілість потребує належного правового захисту, зокрема 

спеціальної охорони та турботи, вказано у преамбулі до Декларації. Вважаємо 

за необхідне на національному та міжнародному рівнях закріпити основні 

соціальні і правові принципи захисту дітей, що дасть змогу світовій спільноті 

зосередитися на глобальних проблемах забезпечення прав дитини. 

Права дитини повоєнного періоду характеризуються новим рівнем 

розвитку. Було прийнято нову Конституцію СРСР 1977 р. [51] та Української 

РСР 1978 р. [50], якими удосконалено конституційні права дитини; зміцнено 

матеріальну базу колишнього СРСР; а міжнародні стандарти у сфері прав 

дитини імплементовані в чинне законодавство; задіяно потенціал дитячих 

організацій для посилення потенціалу радянської державно-партійної системи 

тощо. 

До того ж, Конституція Української РСР 1978 р. унормувала права дітей 

на безоплатну освіту всіх видів (ст. 43) та у частині надання допомоги і пільг 

багатодітним сім’ям сприяла захисту інституту сім’ї, материнства та 

дитинства (ст. 51) [8, с. 131-132]. 

Загалом, слід констатувати, що завершення вищезазначеного періоду та 

започаткування нового ознаменувалося прийняттям Конвенції про права 
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дитини [53]. У Розділі II Конвенції ООН про права дитини 1989 р. визначено 

правовий статус та порядок формування інституції – Комітету по правах 

дитини, що уповноважена відстежувати прогрес у реалізації цієї Конвенції. 

Держави-учасниці повинні звітувати про вжиті ними заходи щодо закріплення 

визнаних у Конвенції прав [54]. 

З 1991 р., часу прийняття Конституції України [33] і до 1996 р. тривав 

наступний період, під час якого утвердилися конституційні основи захисту 

прав дитини незалежної України та охарактеризувався встановленням 

міжнародних стандартів прав дитини у Конвенції про права дитини 1989 р. 

Варто зазначити, що Україна однією з перших серед країн – членів ООН 27 

лютого 1991 р., ратифікувала Конвенцію та зобов’язалася вжити необхідних 

заходів, щоб підтримати та забезпечити захист прав та інтересів дитини [54]. 

Саме створення у 1993 р. Всеукраїнського комітету захисту прав дитини стало 

вагомим внеском до виконання вищезазначених зобов’язань. Згодом було 

прийнято Конституцію України, ст. 52 якої було закріплено принцип рівності 

прав дітей, відповідно до якого «… діти рівні у своїх правах незалежно від 

походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним». У ст. 102 

Конституції України зазначено, що гарантом прав і свобод людини загалом і 

дітей є Президент України. Організаційну діяльність із забезпечення прав і 

свобод здійснюють відповідно до Конституції України та в межах своєї 

компетенції Кабінет Міністрів України (п. 2 ст. 116), місцеві державні 

адміністрації (п. 2 ст. 119), прокуратура (ст. 121), Конституційний Суд України 

і суди загальної юрисдикції, органи місцевого самоврядування та інші [33]. 

Шостий етап тривав від прийняття Конституції України 1996 р. до 

2014 р., та був пов’язаний, в першу чергу, із запровадженням відповідних 

міжнародних правозахисних стандартів і нарощуванням інструментарію та 

удосконаленням конституційних основ захисту прав дитини в Україні в цій 

сфері. Зауважимо, що важливим кроком щодо захисту прав дитини цього 

періоду стало запровадження спеціалізованої інституції Уповноваженого 

Президента України з прав дитини, який забезпечує здійснення Президентом 
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України конституційних повноважень щодо додержання конституційних прав 

дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань у даному напрямку. 

Для функціонування діяльності Уповноваженого та надання консультативної 

допомоги було створено Управління забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав дитини та Громадську консультативну раду з 

питань захисту прав дитини – окремий структурний підрозділ Адміністрації 

Президента (2011 р.) [55]. 

Посилено діяльність правозахисних організацій в Україні, засновано 

Комітет сприяння захисту прав дитини, Всеукраїнську Фундацію «Захист 

Прав Дітей» та інші. У грудні 2011 р. ГА ООН прийняла Третій 

факультативний протокол, яким передбачено розгляд Комітетом з прав дитини 

скарг щодо порушення Конвенції країнами-учасницями цього протоколу. Цей 

крок став надзвичайно важливим для України питанням, яке актуалізувалося 

в контексті уже згадуваних подій 2014-2015 р.р. [56]. 

Сьомий, новітній, розпочався з 2014 р. і донині, це період утвердження і 

захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні. Він знаменується 

потребою удосконалення ефективних механізмів захисту прав дітей, у першу 

чергу, на території проведення збройного конфлікту, та дітей, що стали 

вимушеними переселенцями з Криму та окремих районів Луганської та 

Донецької областей. Наша держава законодавчо була зовсім не підготовленою 

до таких викликів. Згадуваний етап пов’язаний з порушенням прав дитини в 

умовах військового конфлікту на Донбасі та імплементацією законодавства 

стосовно захисту прав дитини до законодавства країн Європейського Союзу. 

З’являються наукові дослідження вчених, які присвячують вказаній 

проблематиці свої праці, зокрема: С. Бобровник, Т. Дідич, С. Кудін, 

А. Старостюк, А. Шевченко та багато інших [57-62]. 

Військовий конфлікт в Україні значно погіршив стан реалізації прав 

дитини і у сфері забезпечення прав і свобод дитини відкинув нашу державу в 

минуле. 5 липня 2017 року Уряд України ухвалив постанову №268 про 

надання дітям статусу постраждалих унаслідок воєнних дій [63]. 25 квітня 
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2018 року набрала чинності постанова Уряду «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 і від 5 квітня 2017 р. 

№ 268» від 11 квітня 2018 р. № 301 [64]. Даним нормативно-правовим актом 

до існуючого «Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» внесено зміни, а це значно полегшить 

процедуру визнання дитини постраждалої внаслідок військового конфлікту, і 

в багатьох випадках просто зробить отримання статусу можливим. 

Все викладене вище дає підстави стверджувати, що генезис правового 

статусу дитини має довгу історію, а XVIII–XIX ст. знаменується розвитком у 

становленні її прав. Присутня чітка заборона насильства щодо цієї категорії 

осіб, формуються гуманістичні доктрини у філософській думці, підноситься 

рівень правової культури суспільства. До ХХ ст. утверджуються основні 

принципи законодавчого забезпечення інтересів різних категорій дітей: 

законних, позашлюбних, дітей-сиріт, створюються форми захисту прав 

неповнолітніх та звужується авторитарний вплив батьківської волі. 

Але, досліджуючи далі питання даного підрозділу з’ясовуємо, що умови 

сьогодення є навіть не певним етапом у генезисі становлення правового 

статусу дитини, а випробуванням для підвищення ролі соціальних цінностей 

даного правового статусу. Адже сутність соціальних цінностей полягає у 

забезпеченні нормами права та державою основних потреб дітей для їх 

повноцінного розвитку, дотримання основних прав і свобод, нарешті – для 

реалізації того самого «щасливого дитинства». 

Сучасний правовий статус дитини в Україні характеризується 

невизначеністю, низьким рівнем їх соціально-правової захищеності, 

недостатністю реальних гарантій, неспроможністю органів влади гарантувати 

та забезпечувати інтереси даної групи суспільства. Неадаптованість до нових 

умов, невпевненість у майбутньому, дискомфорт, становлять систему 

соціально-психологічних факторів, які впливають на правовий стан дітей.  

З огляду на це, погоджуємося з думкою О. Кудрявцевої, що під 

конституційно-правовими основами захисту прав дитини варто вважати 
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«систему закріплених у Конституції та законах України, інших актах чинного 

законодавства правових норм, якими визначаються та закріплюються 

основоположні конституційні права дитини, зобов’язання держави щодо 

практичної реалізації цих нормативно-правових приписів, а також механізми 

контролю за виконанням державою своїх зобов’язань у галузі права та 

відновлення порушених прав дитини» [65, с. 51]. 

Зазначений вище обов’язок нашої держави правовими та іншими 

методами забезпечувати права та обов’язки дитини (дітей), як особливої 

категорії суспільства, складає ту саму сутність становлення та підвищення 

ролі соціальних цінностей правового статусу дитини. Тому під соціальними 

цінностями правового статусу дитини слід розуміти значимість практичних і 

правових заходів держави у задоволенні потреб певних соціальних груп, а у 

нашому дослідженні – дітей, які нині перебувають у зоні збройного конфлікту 

на Донбасі, та тих, що були переміщені внаслідок даного конфлікту. 

 

1.2. Нормативно-правове забезпечення регулювання прав дитини у 

зоні воєнних дій (гібридної війни) та дітей, що постраждали внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів на Сході України 

 

Питання участі дітей у збройних конфліктах упродовж багатьох століть, 

на жаль, не втрачає своєї актуальності. Безумовно, в умовах проведення 

воєнних дій, особливе місце в системі захисту прав і свобод дитини займає 

наявність існуючої нормативно-правової бази стосовно захисту прав дітей, 

забезпечення державою належних умов їх юридичного закріплення, реалізації, 

охорони, захисту та відновлення.  

Вважаємо за необхідне проаналізувати та виокремити деякі основні 

нормативно-правові акти, чинні на території України, які носять міжнародний 

характер в галузі закріплення прав дитини та ратифіковані Верховною Радою 

України. 
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Фундаментом для міжнародного захисту прав дитини стала Конвенція 

ООН про права дитини, що була прийнята 20 листопада 1989 року, а 

ратифікувала її Верховна Рада України 27 лютого 1991 р [18]. Дитина як 

самостійний суб’єкт права, згідно Конвенції, має виховуватися в «дусі миру, 

гідності, терпимості, свободи, рівності і солідарності», повинна бути 

пристосована до самостійного життя в суспільстві. Вона стала першим 

міжнародним документом, в якому найбільш широко закріплюються 

економічні, соціальні, культурні, цивільні та політичні права дітей. Конвенція, 

у порівнянні з деклараціями 1924 і 1959 років, встановлює чіткі правові норми, 

які повинні дотримуватися усіма державами, що її ратифікували [66]. 

Держави-сторони, серед яких і наша країна, кожні п’ять років звітують 

перед Комітетом ООН з прав дитини про те, що зроблено для забезпечення 

захисту прав дитини, які труднощі виникають з реалізації положень Конвенції, 

та обговорюють шляхи вирішення проблем. Комітет з прав дитини на основі 

наданої інформації робить експертну оцінку та готує рекомендації кожній 

окремій державі з акцентуванням на першочергові проблеми та методи їх 

вирішення. Варто зазначити, що ці звіти проводяться на спеціальних 

міжнародних зустрічах до складу яких входять міжнародне експертне 

співтовариство, міжнародні та національні організації з захисту прав дітей. 

Існують також міжнародні документи, які регулюють окремі аспекти 

статусу дитини, зокрема перебування її в сім’ї. У свою чергу, Декларація про 

соціальні та правові принципи, що регулюють захист і благополуччя 

неповнолітніх у разі передачі їх на виховання чи усиновлення на 

національному і міжнародному рівнях встановлює гарантії прав дітей через 

їхній сімейний статус. Стаття 2 цієї Декларації містить справедливу тезу про 

те, що «благополуччя дитини залежить від благополуччя сім’ї». У ст. 4 це 

положення знаходить логічне продовження. Зокрема, в ній чітко вказується на: 

«якщо батьки не виявляють турботи про свою дитину або така турбота не є 

належною, то слід розглянути питання щодо піклування про дитину з боку 

родичів батьків дитини, про передачу дитини на виховання в іншу сім’ю або 
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про усиновлення, або в разі необхідності, про поміщення дитини в спеціальну 

установу» [67]. 

Важливою у рамках нашої тематики дослідження є «Декларація про 

захист жінок і дітей у надзвичайних обставинах та під час збройних 

конфліктів», націлена на гарантування прав цивільного населення під час 

збройного конфлікту [68]. У документі визнається, що діти занадто часто 

зазнають тяжких страждань унаслідок збройних конфліктів та прирівняних до 

них дій. Незважаючи на те, що зазначені міжнародні норми визнаються 

державами, проблема залишається невирішеною. За даними ЮНІСЕФ, понад 

34 млн дітей, живуть в збройних конфліктах або надзвичайних ситуаціях та не 

отримують потрібного захисту, зокрема 6,6 млн дітей у Ємені, 5,5 млн дітей у 

Сирії та 4 млн дітей у Демократичній Республіці Конго. На Сході України 

приблизно 500 тис. дітей зазнають наслідків збройного конфлікту і 

потребують невідкладного захисту та гуманітарної допомоги, зокрема доступу 

до чистої питної води, безпечного середовища для навчання, якісної охорони 

здоров’я та психосоціальної підтримки [69]. 

Загалом слід констатувати, що на території України, яка восьмий рік 

перебуває в умовах збройного конфлікту, надзвичайно важливим є положення 

статті 38 Конвенції про права дитини, у якій зазначається: 

1. «Держави-учасниці зобов’язані поважати норми міжнародного 

гуманітарного права, що застосовуються до них у випадку збройних 

конфліктів і мають відношення до дітей, та забезпечувати їх додержання. 

2. Держави-учасниці вживають всіх можливих заходів для забезпечення 

того, щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі 

у воєнних діях. 

3. Держави-учасниці утримуються від призову будь-якої особи, яка не 

досягла 15-річного віку, на службу до збройних сил. При вербуванні з числа 

осіб, які досягли 15-річного віку, але яким ще не виповнилося 18 років, 

Держави-учасниці прагнуть віддавати перевагу особам більш старшого віку. 
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4. Згідно зі своїми зобов’язаннями за міжнародним гуманітарним 

правом, пов’язаним із захистом цивільного населення під час збройних 

конфліктів, Держави-учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів з 

метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та 

догляду за ними» [18]. 

Отже, у вищезазначеному документі підкреслюється важливе значення 

та вагома роль міжнародного гуманітарного права щодо захисту дітей під час 

збройного конфлікту. Хоча Конвенція в загальному спрямована на захист прав 

дітей, проте деякі її положення є суперечливими. Наприклад, заборона на 

заклик і вербування в збройні сили та участь у військових подіях дітей до 15 

років. Це положення відповідає існуючим нормам гуманітарного права, однак 

більшість країн, а також неурядові організації та, зокрема, ЮНІСЕФ, 

вважають це занадто низьким віковим рівнем. Цілком очевидно, що не існує 

такого уряду чи організації, які задоволені тим фактом, що Конвенція визнає 

значно більше прав для дітей і в значно більшому обсязі, ніж будь-які раніше 

прийняті документи. 

З огляду на це, у 2000 р. Конвенцію про права дитини доповнено 

Факультативним протоколом щодо участі дітей у збройних конфліктах [70] та 

Факультативним протоколом щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і 

дитячої порнографії [71], а у 2011 р. Факультативним протоколом щодо 

процедури повідомлень [72]. 

У свою чергу необхідно відмітити, що у міжнародному праві захист прав 

дітей та підлітків містить велику кількість міжнародно-правових актів 

універсального та регіонального характеру, а також носить обов’язкову і 

рекомендаційну юридичну силу, беручи до уваги факт, що Україна з 1945 року 

є членом ООН, а з 1992 року також членом ОБСЄ і Ради Європи (з 1995 р.) на 

регіональному рівні. 

Слід зазначити, що 17 червня 1999 р було прийнято Конвенцію про 

заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 

182, яка ратифікована Верховною Радою України 5 жовтня 2000 року [73]. 
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Дана Конвенція забороняє залучати дітей у віці до 18 років до робіт, які 

можуть завдати шкоди їх здоров’ю, моральному чи психологічному стану. 

Зокрема, це робота в гірській промисловості, тобто на небезпечних 

промислових підприємствах, а також втягування в проституцію, порнографію 

та торгівлю наркотиками. Не менш важливим міжнародним нормативно-

правовим актом є Ратифікована Україною 05 жовтня 2000 року Конвенція 

Міжнародної організації праці № 182 про заборону та негайні заходи щодо 

ліквідації найгірших форм дитячої праці, яка зазначає, що використання 

неповнолітніх як солдат є однією із найгірших форм дитячої праці та 

забороняє вербування неповнолітніх до участі у збройних конфліктах.  

Крім того, ратифікований Верховною Радою України 4 лютого 2004 

року «Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми та покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності». Варто зауважити, що 

предметом Європейської конвенції про здійснення прав дітей є «підтримка 

прав дітей, забезпечення надання їм процесуальних прав та полегшення 

застосування ними цих прав шляхом забезпечення того, щоб діти особисто або 

через інших осіб чи органи були поінформовані та допущені до участі у 

розгляді судом справ, що їх стосуються» [74]. Її ратифіковано Верховною 

Радою України 3 серпня 2006 року № 69-V. Для України Конвенція набула 

чинності 1 квітня 2007 року. 

Варто зазначити, що при розгляді справ, які стосуються дитини, суд має 

повне право вживати заходи у встановлених внутрішнім законодавством 

випадках, коли добробуту дитини загрожує серйозна небезпека, самостійно 

визначати доцільність призначення дитині законного представника її 

інтересів. Крім того, Конвенція вирішує питання, пов’язані з участю 

представників у справах щодо дітей, якщо дії представника не суперечать 

найвищим інтересам дитини. Саме ця особа надає дитині різноманітну 

підтримку у вигляді відповідної інформації, роз’яснення та з’ясовує думку 

дитини, щоб довести її до відома суду. 
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У свою чергу, «Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей 1980 р.» [75], спрямована на захист дітей від їх незаконного 

переміщення, яку було ратифіковано у 2006 році, створює процедуру для 

забезпечення повернення дітей, яких утримують або вивозять незаконно до 

країни постійного місця проживання. Все викладене вище дає підстави 

стверджувати, що Конвенція є найпоширенішим міжнародним інструментом 

у цій сфері, адже її учасницями є вже 81 держава світу, що співпрацюють у 

встановлених нею рамках і використовують її ефективний механізм. 

Зауважимо, що дана Конвенція застосовується «до будь-якої дитини, яка не 

досягла 16 років та проживала в Договірній державі безпосередньо перед 

протиправним вивезенням за кордон» [75]. Варто наголосити, що згідно ст. 8 

Конвенції будь-яка особа, установа чи інший орган має право звернутися про 

допомогу із заявою у забезпеченні повернення дитини, якщо дитина була 

вивезена чи утримується з порушенням прав піклування. 

Загалом, можна відзначити, що Конвенція про права дитини є основним 

міжнародним універсальним документом, який закріплює права дітей у 

сучасному світі. Решта універсальних договорів охоплюють лише окремі 

напрямки підвищеної небезпеки для дитини, зокрема: дитина і війна; дитина і 

злочинність; дитяча праця та експлуатація дитини тощо. Міжнародні 

конференції та зустрічі на вищому рівні мають додаткове значення, 

акцентують увагу міжнародної спільноти на проблемах захисту прав дітей, 

дають практичну оцінку реалізації положень міжнародних договорів і 

сприяють та беруть участь у формуванні плану подальших дій, враховуючи 

актуальні проблеми сучасного суспільства [68]. 

Україна ратифікувала 23 червня 2004 року «Факультативний протокол 

до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах» [75]. 

Даним документом обмежується мінімальний вік (18 років) призову на 

строкову службу, а також участь у військових діях; вік для добровільного 
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найму (16 років) та передбачається заборона використання або вербування з 

військовою метою неповнолітніх осіб. Наша держава готова протистояти 

масштабному та згубному впливу на дітей, засуджує протиправні зазіхання на 

дітей під час воєнних дій, а також напади на школи та лікарні (об’єкти, де 

зазвичай перебувають діти), що охороняються міжнародним правом, а також 

визнає важливість посилення захисту дітей від участі у військових конфліктах. 

Незважаючи на те, що даний документ є частиною національного 

законодавства, існує низка проблем, які пов’язані із реалізацією його 

положень. Відкритим наразі залишається питання, чи може Факультативний 

протокол застосовуватися безпосередньо у суді при захисті прав дітей, чи є він 

законом прямої дії, враховуючи те, що військовий конфлікт відбувається 

безпосередньо на території України. Чи варто посилатися на його положення 

або необхідно спиратися на норми національного законодавства, яких наразі 

не існує, невідомо. Це, на нашу думку, призводить до ускладнення захисту 

дітей, які постраждали у військових конфліктах, так як українське 

законодавство містить норми, що регулюють статус дітей-біженців та дітей-

шукачів притулку, але, на жаль, не містить положень щодо тих дітей, які 

постраждали від збройного конфлікту на території України. 

Доречним, з нашої точки зору, буде наголосити на тому, що підписаний 

від імені України 20 січня 2000 року Римський статут Міжнародного 

кримінального суду, який регламентує положення щодо кваліфікації певних 

дій щодо дітей як військових злочинів, зокрема призов та зарахування до 

військової служби дітей у віці до 15 років (малолітніх); використання їх у 

військових діях у межах міжнародних та неміжнародних збройних конфліктів; 

умисні напади на лікарні та школи, досі не ратифіковано. А це означає, що 

положення стосовно визнання злочином протизаконних дій щодо дітей у ході 

військових конфліктів на території України не діють. Зберігається стан 

безкарності осіб, що вчинюють злочини проти дітей, які визнані злочинами 
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міжнародним законодавством щодо прав людини та Римським статутом. 

Передачу дітей насильницьким способом до групи, що буде піддаватися 

умисному знищенню, кваліфіковано, як геноцид. Україна не є державою-

учасницею Римського статуту, і це погіршує можливий захист прав дітей у 

збройному конфлікті, а також порушує принцип невідворотності покарання 

для осіб, які здійснюють військові злочини щодо дитини. 

Необхідно зазначити, що ратифікація Римського статуту вимагає 

дотримання рішення Конституційного Суду України № 3-в/2001 від 

11.07.2001 р., згідно якого визнання Римського статуту не відповідає 

Конституції України, у частині, що стосується положень абзацу десятого 

Преамбули та ст. 1 Статуту, за якими «Міжнародний кримінальний суд... 

доповнює національні органи кримінальної юстиції». Верховна Рада України 

може ратифікувати Статут після внесення доповнення до ст. 124 Конституції, 

згідно якого Україна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду 

на умовах і в порядку, що передбачені даним Статутом. 

Варто зауважити, що дивно виглядають зволікання України щодо 

ратифікації одного з важливих договорів, які гарантують міжнародний 

правопорядок, особливо на восьмому році війни з Росією. Чітких термінів для 

ратифікації Статуту досі не встановлено. До того ж, з одного боку, наша 

держава просить у міжнародного співтовариства допомоги в боротьбі з 

агресією Російської Федерації, а з іншого – не використовує доступні 

механізми захисту та не поспішає брати на себе зобов’язання з дотримання 

міжнародного кримінального права, в порушенні якого звинувачує державу-

агресора. 

Разом з тим, Україна ігнорує резолюцію Парламентської Асамблеї Ради 

Європи від 2018 року «Гуманітарні наслідки війни в Україні», якою Рада 

Європи закликає Україну щонайшвидше ратифікувати Римський статут та 

привести вітчизняне кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство 
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у відповідність до норм міжнародного гуманітарного та кримінального права 

[77]. 

Зокрема, в ККУ взагалі не існує такої категорії злочинів, як злочини 

проти людяності (ст. 7 Римського статуту). При цьому, щодо ситуації в Криму 

і на Донбасі, у своїй другій заяві до Міжнародного кримінального суду 

Україна заявляє саме про вчинення представниками Російської Федерації та 

підконтрольних їм груп «злочинів проти людяності». 

З огляду на це потрібно зауважити, що деякі злочини, які визначені 

Римським статутом як злочини проти людяності: вбивство, зґвалтування, 

насильницькі зникнення та інші є і в ККУ.  

Починаючи з 1999 року було прийнято 17 Резолюцій Ради безпеки ООН, 

які стосуються саме захисту та реабілітації дітей, щодо участі у військових 

конфліктах. Для визначення віку дітей на території України було створено 

стандартну методологію, включаючи дітей-біженців та дітей-шукачів 

притулку для того, щоб виконати рекомендації Комітету ООН з прав дитини. 

Вона містить Положення про комісію для встановлення віку дитини, що 

залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту, а також 

Порядок проведення обстеження для встановлення віку дитини, що 

залишилась без піклування батьків і потребує соціального захисту. 

Вищезазначеним Порядком визначається процедура «проведення обстеження 

для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та 

потребує соціального захисту в разі виникнення сумніву щодо заявленого цією 

дитиною віку» [78]. 

У 2007 р. наша держава прийняла та підписала Паризькі зобов’язання, 

які стосуються захисту дітей від використання озброєними групами або 

збройними силами чи незаконного вербування, а також Паризькі принципи та 

керівні вказівки щодо дітей, які пов’язані з озброєними угрупуваннями чи 

збройними силами. 
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Загалом, на сьогоднішній день міжнародні договори дозволяють 

вирішувати питання, що пов’язані із захистом прав дітей, а основні положення 

вищезазначених актів покладено в основу чинного законодавства: Конституції 

України [33], Закони України «Про охорону дитинства» (2021 р.) [79], «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (2001 р.) [80], «Про освіту» 

(2017 р.) [81], «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (1992 р.) [82], «Про 

органи і служби в справах дітей та спеціальні установи для дітей» (1995 р.) 

[83], Кримінального кодексу України (2001 р.) [84], Кримінального 

процесуального кодексу України (2012 р.) [85], Сімейного кодексу України 

(2002 р.) [19], Кодексу України про адміністративні правопорушення (1984 р.) 

[86] тощо. 

Як передбачено в ст. 102 Конституції України, «гарантом прав і свобод 

людини загалом та дітей, зокрема, є Президент України» [33].  

Варто зазначити, що завдяки Указу Президента України від 11 серпня 

2011 р. № 811/2011 «Питання Уповноваженого Президента України з прав 

дитини» [55], з урахуванням європейського досвіду, яким запроваджується 

інститут дитячого омбудсмена, наша держава робить помітний крок уперед у 

сфері забезпечення, охорони і захисту прав та законних інтересів дітей, на 

якісно новому нормативному рівні зосереджує увагу держави й 

громадянського суспільства на проблемах даної сфери.  

Крім того, існують спеціальні норми, які конкретизують обсяг прав та 

обов’язків дитини, виділені окремими статтями Сімейного (ст.ст. 152, 160, 

177, 179, 243, 247, 253 тощо) [19], Цивільного (ст. ст. 31, 32, 33) [87], 

Кримінального [84] та Кримінального процесуального [85] кодексів України і 

регулюється законом «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» [88]. 

Однією з найуразливіших та беззахисних категорій цивільного 

населення під час військових конфліктів є діти та підлітки. Щоб 

охарактеризувати як же законодавчо держава захищає найвразливішу 
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категорію – дітей, які стали жертвами гібридної війни, умовно поділимо їх на 

такі групи:  

 

Рис. 1.1. Групи дітей – жертв війни на Сході України 

Джерело: створено автором на основі [89]  

Наша держава виявилася не готовою до захисту прав дітей в умовах 

війни. Проблеми прав дітей в часи проведення на частині території України 

збройного конфлікту, набувають особливої гостроти, не дивлячись на те, що 

війна триває вже сім років. Саме неповнолітні – це ті індикатори, які 

формують рівень розвитку суспільства та добробуту, вони досить вразливо 

реагують на зміни, які відбуваються в житті держави, проте не можуть 

впливати на умови, у яких існують, самостійно. 

На сьогодні Україна вживає найнеобхідніших заходів для забезпечення 

захисту дітей. В Законі України «Про охорону дитинства» визначено нову 

категорію – «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, – дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів 

отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, 

психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі 

України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно 

утримувалася, у тому числі в полоні» [20]. Варто відзначити важливий крок до 

Групи дітей, що стали жертвами війни на Сході України: 

діти, що постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

діти окупованих територій 

діти – члени сімей ветеранів – учасників бойових 

дій 

діти, які є членами сімей комбатантів (діти – 

члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) 

або померли внаслідок участі в АТО/ООС) 

діти – члени сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни 

діти, що проживають у так званій  

«сірій зоні» 

внутрішньо переміщені діти 

діти – члени сімей діючих військовослужбовців 

діти – члени сімей військовослужбовців, 

захоплених у полон, та осіб, які є заручниками 

на тимчасово окупованих територіях України 
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забезпечення захисту прав дітей, що перебувають у зоні воєнних дій і 

збройних конфліктів – прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми» від 26 січня 2016 р. № 936-VIII [90]. Даний документ 

спрямований на удосконалення системи забезпечення прав дітей в Україні 

шляхом підтримки тих сімей з дітьми, які знаходяться у складних життєвих 

обставинах, чи постраждали внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів та 

удосконалення механізмів і процедур прийняття рішень щодо захисту прав 

дитини за місцем її проживання. 

У такої дитини є можливість отримати статус дитини, що постраждала 

внаслідок збройних конфліктів чи воєнних дій. Набути такого статусу може 

дитина, згідно затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 

05.04.2017 р. «Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» [63]. 

Отже, «статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів, надається органом опіки та піклування за місцем 

реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. Порядок надання статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, 

визначається Кабінетом Міністрів України» (ст. 30-1 ЗУ «Про охорону 

дитинства») [20]. 

Окрім того, затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів перелік 

населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична 

операція, отже визнає наявність негативних наслідків воєнних дій чи збройних 

конфліктів на окремих територіях України, де проживає (перебуває) цивільне 

населення, у тому числі й діти [91].  

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 квітня 2017 р. передбачає, що кожна дитина отримує 

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у тому числі та, 

яка прибула без супроводження батьків або інших законних представників. У 

контексті доступу отримання допомоги з боку держави також треба 
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зауважити, що у законодавстві України відсутня категорія діти-переселенці, і 

це звужує надання державної допомоги та соціальних послуг. Зміни до 

згаданого закону передбачили можливість дітям, що прибули без 

супроводження батьків, інших законних представників, отримати довідку про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; виявлення із числа внутрішньо 

переміщених осіб сімей тих, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, а також надання їм соціальних послуг та здійснення заходів, 

передбачених законодавством, у разі виникнення загрози життю та здоров’ю 

дітей чи втрати дітьми батьківського піклування [92]. 

Вважаємо за необхідне детальніше зупинитись на аналізі правових основ 

захисту тих дітей, яких торкнувся збройний конфлікт на Донбасі. В умовах 

сьогодення усі права таких дітей можна поділити на групи:  

1) загальні права дитини, які належать усім дітям і гарантуються 

Конвенцією про права дитини та національним законодавством України, а 

саме: право на життя; право на ім’я і набуття громадянства; право знати своїх 

батьків і право на їхнє піклування; право на збереження індивідуальності; 

право вільно висловлювати свої думки, яке включає свободу шукати, 

одержувати і передавати будь-якого роду інформацію; право дитини на 

свободу релігії, думки, совісті. 

2) права дитини, що виникають внаслідок вимушеного переміщення 

дітей, які зазначені у Законі України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» чи інших нормативних актах (право на єдність 

родини; на інформацію про долю та місцеперебування зниклих членів родини; 

право здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України 

за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування; 

право на достовірну інформацію щодо загроз життю та здоров’ю дитини на 

території місця тимчасового поселення чи покинутого місця проживання, 

стану інфраструктури, довкілля, забезпечення прав і свобод дитини; право на 

створення належних умов для її тимчасового чи постійного проживання; право 



67 

на сприяння переміщенню рухомого майна; сприяння у поверненні на 

попереднє місце проживання дитини) [92]; 

3) права дітей, які постраждали під час військових конфліктів. Зазначені 

права є у тих внутрішньо переміщених осіб, які, крім вимушеного 

переміщення, стали також жертвою військового конфлікту. Як зазначалося 

вище, у 2016 році Закон України «Про охорону дитинства» був доповнений ст. 

30-1 [20], яка встановила додаткові заходи щодо захисту дітей, що 

перебувають у зоні збройних конфліктів чи воєнних дій, а також тих дітей, які 

постраждали внаслідок збройних конфліктів чи воєнних дій (ці діти мають 

право на возз’єднання із членами сім’ї, повернення незаконно вивезених за 

кордон дітей; право на першочергове відселення до безпечних районів разом з 

батьками, законними представниками або, за їхньою згодою, без 

супроводження чи з іншими особами місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, якщо неповнолітні опинилися чи можуть 

опинитися у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів; право на психологічну, 

медичну, педагогічну реабілітацію тощо) [93, с. 276].  

Варто наголосити, що права дітей повинні забезпечуватись незалежно 

від того, де вони мешкають і чи є в них громадянство України та документи 

про особу. Це підтверджується позицією Європейського суду з прав людини, 

яка засвідчує про необхідність уникнення порожнечі системи захисту прав 

людини, гарантуванні того, що права будуть захищені на всій території 

Договірних Сторін, навіть на територіях, підконтрольних іншій Договірній 

стороні. Зокрема, через підпорядковану місцеву адміністрацію [94]. 

Необхідно зазначити, що під час прийняття Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р., 

були відсутні достатні спеціальні заходи допомоги дітям, які переміщені без 

супроводу дорослих або розлученим із сім’ями та іншим уразливим групам 

[92]. Лише після внесення змін у січні 2016 року було встановлено, що 

центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику з 

питань захисту прав дітей та усиновлення, здійснює методологічне 
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забезпечення та координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту внутрішньо 

переміщених дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування, 

осіб з їх числа. Вищезазначений документ під час встановлення опіки чи 

піклування над дітьми-сиротами та дітьми забезпечує також дотримання 

вимог законодавства щодо усиновлення або застосування інших передбачених 

законодавством форм влаштування дітей, проводить постійну соціальну 

підтримку внутрішньо переміщеним сім’ям з дітьми, над якими встановлено 

опіку чи піклування, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

Частково вказані проблеми також вирішує Постанова Кабінету Міністрів 

України № 866 від 24.09.2008 р., якою затверджувався Порядок провадження 

органами опіки та піклування діяльності, що пов’язана із захистом прав 

дитини, і яка була доповнена новим розділом «Особливості провадження 

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

переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення 

антитерористичної операції» [95]. Згідно з п. 76 зазначеного вище Порядку, 

служба у справах дітей протягом семи робочих днів після виявлення такої 

дитини вживає заходів щодо встановлення особи, місця проживання дитини, 

відомостей про батьків чи осіб, що їх замінюють, або інших родичів та місця 

їх перебування чи проживання. Служба у справах дітей забезпечує підготовку 

документів для надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування у разі неможливості повернення дитини на 

виховання в сім’ю [95].  

Відповідно до цього було внесено зміни до Сімейного кодексу України, 

які полягали у визначенні поняття «патронат над дітьми» та відтворенні таких 

умов, при яких орган опіки та піклування може влаштовувати до сімей 

патронатних вихователів дітей, що потрапили в складні життєві обставини; 

визначенні права дітей та обов’язків патронатних вихователів. Вищезазначені 

зміни покликані були вирішити проблеми дітей, які прибули з районів 

конфлікту без супроводу батьків чи законних опікунів. На нашу думку, такі 
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зміни є позитивними, проте, на жаль, відсутній перелік заходів соціального 

захисту, що суттєво знижує їхню ефективність [19].  

Варто зазначити, що питання захисту прав дітей є надзвичайно 

важливим з точки зору житлового забезпечення неповнолітніх певних 

категорій. З цією метою 08.02.2018 року прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». Він 

передбачав реалізацію права зараховування на квартирний та соціальний 

квартирний облік за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб для взятих 

на облік внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яким виповнилось 16 років, а також осіб з їх числа 

[96]. 

Варто зазначити, що прийняття таких доповнень до Закону дуже 

актуальні, хоча й внесені дещо запізно, адже збройний конфлікт розпочався 

ще у 2014 році. Зокрема, це можна вважати дієвим механізмом захисту прав 

дітей, які перебувають на території збройного конфлікту, або мешкають в 

прифронтовій чи так званій «сірій» зонах.  

Слід відмітити, що визначення «сіра зона» з’явилося в Україні 2014 році 

після того, як були підписані Мінські угоди. Це визначення часто 

використовується у військовій і дипломатичній літературі. «Сірою зоною» 

називається нейтральна територія по обидва боки лінії зіткнення. Варто також 

зазначити, що територія, яка фактично належить до «сірої зони», визначається 

Кабінетом Міністрів України, який складає спеціальний перелік населених 

пунктів, що опинилися на лінії зіткнення. Зокрема, чинним на сьогодні є 

Розпорядження КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р «Про затвердження переліку 

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення» (зі змінами) [97]. 

Необхідно звернути увагу на пільги, яких саме ці діти не отримають 

через те, що не мають довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщені 
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особи. Постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 р. «Про 

надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг» затверджено щомісячні виплати 

протягом півроку на витрати, які пов’язані з проживанням, у тому числі і з 

оплатою житлово-комунальних послуг, для осіб, які виїжджають з тимчасово 

окупованої території України (Крим) і районів проведення антитерористичної 

операції [98]. 

Комплекс особистих та майнових прав дитини закріплений у Сімейному 

кодексі України. Однак ці права певною мірою є специфічними, оскільки їх 

реалізація забезпечується спеціально визначеними особами та зобов’язаними 

законом – батьками (іншими законними представниками). Сімейний кодекс 

України передбачає право на сімейне виховання, спілкування з батьками, 

право на ім’я, право на майно, на утримання від батьків тощо. 

Цивільний кодекс України встановлює і забезпечує особисті немайнові 

та майнові права дітей. Захист права дитини на достатній рівень життя 

можливий завдяки наданню тимчасової державної допомоги дітям, місце 

проживання батьків яких невідоме, або не можуть утримувати дитину чи 

ухиляються від сплати аліментів (постанова Кабінету Міністрів України «Про 

порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, місце 

проживання батьків яких невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, 

або не можуть утримувати дитину» від 22.02.2006 року) [99].  

Нормативно-правове визначення дефініції «дитина-солдат» у 

міжнародному правовому полі почало з’являтися від середини 70-х років ХХ 

століття. Паралельно формувалися норми, що забороняють та встановлюють 

кримінальну відповідальність за втягнення дітей у бойові дії. Так, у Паризьких 

принципах з питань дітей, які беруть участь у збройних силах або групах 

2007 р., поняттям дитина, яка пов’язана із зазначеними об’єднаннями, 

називають особу, що не досягла 18 років, тепер або раніше завербована, або 
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яку використовували збройні сили чи збройні групи будь-як, включаючи дітей 

і хлопців, і дівчат, що використовуються як розвідники, бійці, носильники або 

в сексуальних цілях, але не обмежуючись ними [100]. Варто зазначити, що у 

Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини щодо участі дітей 

у збройних конфліктах термін «дитина-солдат» трактується як: 1) будь-яка 

особа до 18 років, що бере участь у бойових діях як член урядових збройних 

сил; 2) будь-яка особа до 18 років, що була примусово завербована в урядові 

збройні сили; 3) будь-яка особа віком до 15 років, яка була добровільно 

завербована до державних збройних сил; 4) будь-яка особа до 18 років, яка 

була завербована або використана у військових діях збройними силами, що є 

відмінними від збройних сил країни. Поряд з тим, факультативний протокол 

до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, що 

ратифікований Верховною Радою України 23 червня 2004 року, у статті 4 

зазначається, що «збройні групи, відмінні від збройних сил країни, за жодних 

обставин не мають використовувати або вербувати у військових діях осіб, які 

не досягли 18-річного віку» [62]. Водночас вербування та використання дітей, 

які не досягли 15-ти років, для участі у бойових діях є військовим злочином, 

відповідно до пп. XXVI п. 2 (а) ст. 8 Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду [76]. Міжнародна практика зазначає, що неповнолітні 

стають солдатами за умов фінансової зацікавленості, економічних негараздів, 

психологічного тиску чи ідеологічних або політичних переконань. 

Генеральний Секретар ООН Граса Машел, провівши упродовж 1965-1995 

років дослідження з питань використання дітей як солдат, зробить висновок 

про те, що основною причиною участі дитини в збройних формуваннях чи 

службі в армії є економічна. «Голод і бідність можуть штовхати батьків 

віддавати своїх дітей на військову службу» [101]. 

Необхідно зазначити, що українське законодавство загалом відповідає 

нормам міжнародного кримінального та гуманітарного права щодо заборони 

втягнення дітей у бойові дії. Варто зазначити, що стаття 30 «Заборона участі 

дітей у воєнних діях і збройних конфліктах» Закону України «Про охорону 
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дитинства» забороняє «участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, 

включаючи вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання 

дітей з метою використання у збройних конфліктах інших держав або 

насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи 

порушення територіальної цілісності, а також використання дітей у воєнних 

діях і збройних конфліктах, залучення та/або втягування дітей до 

непередбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань, 

пропаганду війни» [20]. Проте цілком зрозуміло, що реальних механізмів 

притягнення осіб, що втягують неповнолітніх до незаконних військових 

формувань, вивезення дітей до сусідньої держави чи їх усиновлення, наразі 

немає. В умовах війни сторони порушують Загальну декларацію прав людини 

ст. 3 [224] та Конвенцію про права дитини щодо права на життя ст. 6. [54]. 

Окрім того, вітчизняне законодавство регламентує відповідальність за 

ст. 304 «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» Кримінального 

кодексу України та наголошує на покаранні за «втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми», що 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років [84].  

Вважаємо за необхідне в Кримінальному кодексі передбачити такі 

склади злочинів, що стосуються дітей у період збройних конфліктів, зокрема, 

встановити кримінальну відповідальність за вербування або втягування в 

інший спосіб дітей до участі у збройних конфліктах.  

На жаль, в умовах сьогодення, незважаючи на дію міжнародно-правових 

актів, неповнолітніх продовжують залучати до воєнних дій та збройних 

конфліктів у всьому світі. Діти стають не тільки жертвами, але й тими, що самі 

вчиняють насильство. Дітей перетворюють на засіб ведення війни, 

систематично вербують у військові формування або викрадають, щоб 

перетворити в дітей-солдатів. Тому, вважаємо за необхідне, що для вирішення 

цієї глобальної проблеми міжнародній спільноті необхідно посилити заходи, 

спрямовані проти участі дітей у збройних конфліктах через посилення санкцій 

до держав, що порушують права дітей. 
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Слід відмітити, що законодавство нашої держави визначає заходи 

соціального захисту для окремих категорій дітей, а також загальні засади щодо 

захисту дітей конфлікту. Соціальна допомога сім’ям, дітям та молоді 

здійснюється шляхом надання комплексу соціальних послуг, які визначено у 

Законі України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» [80]. Він 

передбачає можливість психологічної реабілітації у відповідних закладах 

охорони здоров’я дітей та отримання соціально-лікувальної допомоги. 

Постанова КМУ від 17 липня 2009 р. №734 «Про затвердження Порядку 

направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок 

коштів державного бюджету». До дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, згідно даної постанови, 

направляються діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

зазначені на рис. 1.2., а саме: 

 

Рис. 1.2. Категорії дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки 

Джерело: створено автором на основі [102] 

Згідно даної постанови, дитина має право на пільгове чи безоплатне 

забезпечення за кошти державного бюджету путівкою до дитячого закладу 

оздоровлення один раз на рік за умови, що поточному році така путівка не 

надавалась за рахунок місцевих бюджетів. 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій у зв’язку з участю в 

АТО/ООС (виключно пункт 19 частини першої статті 6); 

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у зв’язку з участю в 

АТО/ООС; 

діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення/ розмежування; 

діти, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають 

у складних життєвих обставинах. 



74 

Постановою КМУ «Про надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти» від 23.11.2016 р. № 975 визначається 

механізм надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян, 

зокрема для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти, дітям які навчаються у державних або 

комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти [103]. 

Отже, з огляду на вищенаведене погоджуємося із пропозицією, що існує 

необхідність забезпечити ведення достовірної статистики відносно всіх 

категорій дітей, а саме: тих, хто проживає на території проведення збройного 

конфлікту, в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, внутрішньо 

переміщених дітей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

таких, які отримали поранення, та загиблих; звітності щодо абітурієнтів, які 

вступили до українських вищих навчальних закладів з тимчасово окупованої 

території або території проведення збройного конфлікту; запровадити 

кримінальну відповідальність за втягнення дітей у збройні сили та 

угруповання; для вдосконалення категоріально-понятійного апарату 

необхідно законодавчо визначити поняття нових категорій дітей, які виникли 

в результаті проведення збройного конфлікту на Сході України, а саме: 

«дитина, яка перебуває в зоні збройного конфлікту», «дитина, залучена до 

збройного конфлікту», «дитина-солдат», «дитина-військовий злочинець», 

«дитина, яка потребує тимчасового захисту», «дитина, яка потребує 

додаткового захисту», «дитина, розлучена з сім’єю» [104, с. 163]. 

 

1.3. Права дитини в Україні як «нова аксіологія» демократичного 

розвитку в умовах глобалізаційних викликів 

 

Потреба цінностей завжди виникає в епохи знецінювання культурної 

традиції та дискредитацій ідеологічних засад суспільства. Необхідно 
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зазначити, що питання цінностей вивчає теорія цінностей, або аксіологія (від 

грец. αξία – цінність та λόγος – слово, вчення), яка є одним з найбільших 

розділів філософії та наймолодшою в цьому напрямку розвитку даної науки. 

Самостійності й визначеності аксіологія набула лише наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ століття. 

Варто погодитися з думкою А. Чефранова, який зазначає, що «це 

філософське вчення про природу цінностей, їх місце в реальності та про 

структуру ціннісного світу, тобто про зв’язки різних цінностей між собою, із 

соціальними та культурними факторами і структурою особистості» [105, 

с. 325-337]. 

В античній і середньовічній філософії цінності не відокремлювалися від 

життя, а розглядалися як притаманні йому. Варто зауважити, що у 

середньовічній патристиці цінністю вважали єдність моральних, 

інтелектуальних, естетичних, трансцендентних факторів, але в той же час 

цінності божественні, духовні протиставлялися цінностям світським, 

людським. 

Як самостійна галузь дослідження філософії аксіологія виникає тоді, 

коли поняття «буття» розщеплюється на два елементи: реальність та цінність 

як об’єкт бажань і прагнень людини. Аксіологічний аспект пізнання 

навколишнього світу притаманний філософським поглядам Платона, який у 

своїх працях зазначав, що світ речей та ідей не є тотожними, оскільки ідеї є 

ідеалами, то порівняно з речами вони є більш «цінними». Саме Платон одним 

із перших розробив класифікацію цінності (блага) як категорії, розподіливши 

її на «добре», «прекрасне», «істинне» [106, с. 90]. 

Оперуючи такими поняттями як «поціноване» та «цінне», Аристотель 

здійснив власну класифікацію і вважав, що блага бувають різними: «цінні» 

(доброчесність, душа, розум), «хвалимі» (доброчесності, дії яких викликають 

похвалу), «можливі» (сила, краса, багатство, влада) [107, с. 296-297]. Варто 

зауважити, що поняття «цінність» почали використовувати ще з тих часів, 
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коли аксіологічні положення античної філософії стали фундаментом для 

подальшого розвитку ціннісних орієнтирів людини до оточуючого світу. 

М. Попов, досліджуючи праці І. Канта, зазначає, що німецький філософ 

вживає це поняття у спеціальному, більш вузькому розумінні. Цінності, на 

його думку, є вимогами, зверненнями до цілі та до волі, які постають перед 

людиною; вони є значущістю тих чи інших речей або явищ для особистості. 

Філософ вважав, що такі спонукання присутні в усіх моментах процесу 

пізнання. При цьому свідомість завжди спрямовується на критерії 

досконалості, добра та цінності. У останніх є лише звернення до волі, 

значущість, суть вимоги, мети, вони не мають буття. І. Кант вказував: 

«Приємним, кожен називає те, що дає йому насолоду, прекрасним – те, що 

йому подобається, хорошим – те, що він цінить, схвалює, тобто те, у чому він 

бачить об’єктивну цінність» [108, с.14-15]. 

Іншої ж думки додержувався Гегель. Він у своїх дослідженнях 

розмежовував цінності «на економічні (утилітарні), як товари, і духовні, 

пов’язані перш за все зі свободою духу». Кожна річ, за допомогою якої людина 

задовольняє власні потреби, на думку філософа, має свою цінність, і, якщо ми 

звертаємо увагу на важливість і цінність якоїсь речі, то сама ця річ виступає 

лише знаком і має значення не сама по собі, а як те, чого вона варта, тобто яку 

цінність становить у конкретній ситуації. Отже, саме через зв’язок з потребами 

він розглядав сутність цінності. За концепцією цінностей Гегеля розвивається 

ідея «абсолютної цінності культури», що становить собою іманентний момент 

абсолютного і характеризується нескінченною цінністю [109, с. 496]. 

У сучасній соціально-філософській літературі, варто зазначити, існують 

різні точки зору на природу цінностей та їх розуміння. Наприклад, цінності 

розглядаються як річ, яка є корисною і може задовольняти потреби людини; 

як значущість чогось для соціальної групи чи спільноти, людини; як норма. 

Однак ці розуміння, на нашу думку, відображають певну, реальну сторону 

цінності, тому їх варто розглядати як взаємопроникаючі, а не як 

взаємовиключні. 
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Відповідно, аксіологія як особливий розділ філософського знання 

виникає тоді, коли поняття буття розщеплюється на реальність та цінність. 

Водночас формується і наука, що представлена системою значень, принципів, 

норм, канонів, ідеалів – про цінності освіти, які формують відносини у 

структурі особистості та регулюють взаємодію в освітній сфері. Що ж до 

аксіології виховання, то варто зазначити, що це є орієнтація на цінності, які 

сприяють задоволенню потреб людини, а також відповідають нормам і 

запитам у певній життєвій чи історичній ситуації. 

Світ сучасності переживає той своєрідний момент, характерною рисою 

якого є переоцінка цінностей. Необхідно звернути увагу, що подібні 

переоцінки не є чимось надзвичайним в історії людства. Згадаємо хоча б якою 

радикальною ціннісною революцією стало виникнення і розповсюдження 

християнства, яке освітило нову мораль і стало основою європейської 

цивілізації протягом багатьох століть. Великою переоцінкою цінностей стала 

епоха Відродження, яка звернула погляди до людини і завершилась цілим 

рядом буржуазних революцій у Європі, що пройшли під гаслами «Свобода, 

Рівність і Братерство». 

Не дивлячись на драматизм періодів переоцінки цінностей, кожний із 

них мав, загалом закономірний характер, певний історичний зміст і відображав 

зміни у суспільстві. Сьогодні в Україні відбувається аксіологічна революція, 

пов’язана з переглядом основних цінностей життя, формуванням нового 

розуміння світу, а також місця людини під впливом ряду глобальних факторів, 

які призводять до загострення соціальної конфронтації, нестримної 

господарсько-економічної гонки, що не зважає на обмеженість ресурсів 

планети і можливостей для виживання. Проблематика, пов’язана з розглядом 

цінностей, надзвичайно багата. Проте найважливішою цінністю людства є 

діти, їх здоров’я та безпека, бо саме вони є майбутнім будь-якої держави [110].  

Досліджуючи дане питання, варто зазначити, що ціннісний підхід до 

розвитку дитини не абстрагується від людини, бо заснований на її інтересах 

чи потребах, і це покладено в основу його оцінок. В загальному розумінні 
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аксіологічний підхід виражає відношення людини до предмета оцінки чи 

певного явища, вказуючи на те, як його використати та як його уникнути. 

Критеріями цінності з правової точки зору виступають людські ідеали, в 

основу яких покладено інтереси та потреби суспільства. Як зазначає 

В.  Нерсесянц, цінність належить до сфери повинностей, формальності, 

нормативностей, а також цілей, смислів, значень, а в її розрізненні пов’язана 

зі сферою емпірично сущого, фактичності та ін. [111]. Необхідно вказати, 

більшість громадян визнає, що не може ефективно існувати без наявності 

основоположних цінностей права жодна правова система. Проте слід 

зазначити, що критерії цінності права змінюються в залежності від пріоритету 

цілісності та від єдності суспільства, значення особистісної свободи у зв’язку 

з розвитком людської цивілізації. 

Цінність права – як інструментальну, так і власну – поділяють на 

особистісну (значущу для окремої людини) та суспільну (значущу для всього 

суспільства). Аксіологія права розрізняє також цінності-цілі (це 

загальнолюдські цінності, задля впровадження яких у суспільне життя і 

створене право) та цінності-засоби (це правові цінності, які створюються 

правом для досягнення поставлених перед ним цілей). Аксіологічний аспект 

має також юриспруденція як наука. Юридичне знання становить істотну 

цінність для суспільства. Підготовка і прийняття нових законів повинні 

ґрунтуватись на глибоких наукових дослідженнях. Одна з основних цілей 

юридичної науки полягає у з’ясуванні механізмів реалізації загальнолюдських 

цінностей юридичними методами. Ціннісний аспект юридичної освіти полягає 

в тому, що вона покликана формувати глибоке розуміння цінності права – як 

інструментальної, так і власної. 

Під визначенням аксіологія права щодо цінності права, варто розуміти 

систему теоретичних понять, висновків, концепцій. Саме цінність права – це 

та позитивна роль потреб особистості, яка формується стосовно кожної 

людини (особистісна цінність), об’єднань (групова цінність), соціальних 

спільнот і суспільства загалом (загальносоціальна цінність). Дана правова 
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норма виникає й існує незалежно від держави, притаманна 

загальносоціальному праву, тобто такому, яке може не бути залежним від 

потреб держави, зокрема правам нації загалом чи правам людини зокрема, та 

спеціально-соціальному праву (так званому юридичному праву), яке є 

обов’язковим для виконання волевиявлення держави. 

Варто відмітити, що цінність загальносоціального права полягає, 

насамперед, у здатності виконання потреб суб’єктів суспільного життя. 

Необхідно акцентувати, що цінність саме юридичного права полягає у 

здатності права всіляко сприяти здійсненню загальносоціального права з 

допомогою спеціальних механізмів та процедур. З огляду на це, розрізняють 

цінність юридичного права інструментальну (комунікативну, стабілізаційну, 

організаційну, пізнавальну, узгоджувально-інтеграційну, управлінську, 

орієнтаційно-координаційну, охоронну) та його власну цінність – здатність 

оптимізувати шляхи і способи вдоволення прагнень людини. Загально-

соціальна цінність юридичного права полягає у розвитку суспільства таких 

відносин, які мають захист належного правового порядку. Варто також 

врахувати, що персональна цінність юридичного права за змістом та обсягом 

трактується, як можливість реальних потреб, які воно надає особі за певних 

історичних умов.  

Отже, аксіологія права – це основа такого правового виховання 

населення, метою якої є формування поважного відношення до права як 

високої, життєво необхідної цінності, надбання людством культури та 

цивілізації. 

Як відносно нове явище, глобальна демократія становить собою 

формування та реалізацію всезагальної системи політичних цінностей, має 

можливість впровадження у межах суспільства незалежно від рівня власного 

розвитку і стратегії внутрішньої чи зовнішньої політики. 

В умовах сьогодення, вплив глобальної демократії направлений на 

формування демократичних засад суспільного розвитку, а також на підготовку 

здійснення демократичного вибору. У даному контексті ведемо мову стосовно 
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просвітницької глобальної демократії, тобто такої форми цілісної демократії, 

яка має реалізовуватись стосовно розвинених держав, що досягли свого 

найвищого розквіту та забезпечувати в глобалізаційних умовах поширення 

стандартів розвитку.  

Варто зазначити, що у період вступу перехідних суспільств у глобальний 

постіндустріальний простір існує ряд питань та перешкод, що гальмують 

демократизацію процесів державного суспільства стосовно нових реалій, з 

утвердження принципів ефективної держави. Важливих трансформацій 

зазнають не лише теоретичні парадигми, але й мотиви, ідеологія та цінності 

відповідної національної спільноти, що власне змінює її на пасивного 

набувача неприродних цінностей, замість ініціативного творця своєї 

світоглядної та політико-управлінської реальності. До того ж, виникає 

питання у вказаному ракурсі стосовно активної участі громадян у соціальних 

та політичних перебігах (процесах), а це дало б їм змогу відстояти 

регламентовану ментально систему цінностей. Зокрема, держава повинна 

опікуватись не лише декларативними, а й реальними засадами демократизації, 

створивши для громадян можливості демократизації власної системи 

суспільного розвитку, про що свідчить аксіологічне демократичне наповнення 

державної управлінської системи суспільств перехідних періодів. 

Сучасна парадигма внутрішньої політики та стратегії міжнародних 

відносин України, на жаль, не відповідають на виклики глобальних 

демократичних вимірів, хоча й наближуються певною мірою до 

загальновизнаних критеріїв демократизації системи політичного та 

державного управління у світовому контексті. Тут постає проблема – віднайти 

універсальні можливості інтенсифікації суб’єктів формування вітчизняної 

політики, незалежної від певних форм систематизації світових політичних 

стосунків. 

Найважливішою цінністю людства є діти, їх здоров’я та безпека, бо саме 

вони є майбутнім будь-якої держави. В дитинстві у свідомості людини 

формуються головні ціннісні орієнтири. Цей період також характеризується 
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особливою залежністю, наївністю, можливістю зловживань або експлуатації з 

боку інших осіб. Тому неповнолітні потребують ефективного правового 

захисту прав та свобод, особливо тоді, коли потрапляють у неблагополучні 

умови, коли порушено їхні права чи свободи [112]. 

Ситуація, що склалася на Сході нашої країни призвела до порушення 

багатьох прав дитини. Соціальною цінністю і передумовою усіх інших прав є 

право дитини на життя, а війна є найголовнішою загрозою життю людства. У 

Конвенції з прав дітей зазначено: якщо йде війна, то країна повинна зробити 

все можливе, щоб захистити своїх дітей. 

Щодня діти, які мешкають у прифронтових населених пунктах, бачать 

жахіття війни, деякі з них живуть в ньому вже сім років, ризикують потрапити 

під обстріли, бути вбитими чи пораненими, стають свідками артилерійських 

обстрілів, руйнування будинків, загибелі родичів чи знайомих. Дитина, яка 

отримала осколкове поранення або ж бачила як загинули її рідні, має сильну 

психологічну травматизацію. Такий досвід спричиняє депресивність, 

дратівливість, неконтрольовані спалахи агресивності, порушення сну, 

виникають проблеми в мовному апараті та інші психологічні розлади. 

Потрібні фахівці, допомога логопедів, психотерапевтів, психологів, які 

працюватимуть з дітьми, а їх в прифронтовій зоні нема, тому діти та їхні 

батьки залишаються наодинці зі своїми проблемами. Єдиний вихід – 

психологічна реабілітація за підтримки волонтерів чи благодійних 

організацій. 

Численних порушень зазнає також право дитини на сімейне виховання. 

В умовах збройного конфлікту підвищується ризик зростання сирітства, у 

тому числі і соціального. Прямим порушенням права дитини на сімейне 

виховання є людські втрати у зоні військового конфлікту, оскільки гинуть в 

основному люди, які мали сім’ї і виховували дітей. Варто зауважити, що не 

дивлячись на те, що на регулярній основі проводиться значна робота та 

докладається чимало зусиль щодо запобігання розділенню сімей та вихованню 

дітей в державних установах, проблема на сьогодні залишається досі 
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болючою. Існують випадки, коли батьки перебувають на окупованих 

територіях з надією, що завтра все мине, припиняться обстріли, а дітей 

тимчасово відправляють на безпечну відстань до інтернатів, санаторіїв тощо. 

Це суперечить принципам сімейного виховання дитини.  

Тісно пов’язане із правом на сімейне виховання право вибору місця 

проживання дитини. За даними Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ загальна 

кількість українців, які були змушені покинути домівки внаслідок конфлікту 

близько півтора мільйони осіб, понад 136 тисяч із них – діти. Загалом від 

наслідків конфлікту в Україні страждають близько 1,7 мільйона дітей [113].  

Словесні образи дитини через її політичні погляди, погрози з боку 

сусідів, учителів, вихователів, приниження її людської гідності, 

обвинувачення, демонстрація нелюбові, ворожості до дитини – усе це є 

прикладами емоційного насильства над дитиною. В чужому місті, в іншій 

школі переселенцям нелегко пройти адаптаційний період. Часто родини з 

дітьми, не знайшовши достойної роботи, змушені повертатись у свої 

напівзруйновані помешкання. Держава мала би забезпечити такі сім’ї 

робочими місцями, дотаціями на житло та ін. 

Безумовно, перед дітьми на Сході України сьогодні постають численні 

проблеми, пов’язані із захистом їхніх прав, що порушуються саме внаслідок 

збройного конфлікту: переміщення, ризик постраждати або стати свідком 

насильства, відділення від сім’ї, психосоціальний стрес. Діти повинні жити зі 

своїми батьками, на безпечній території. В умовах військового конфлікту це 

право зазнає численних порушень. Сьогодні державні механізми 

перенаправлення дітей до альтернативних систем сімейного виховання, варто 

відмітити, є досить обмеженими та недостатньо розвиненими, хоча й 

запроваджено на рівні громади послуги для вразливих дітей та їхніх сімей, 

проте через значні соціальні та фінансові виклики не всі громадяни, в тому 

числі й діти, мають можливість ними скористатися. Реалізується повільно 

також запроваджена на державному рівні з 2016 року урядом програма 
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раннього втручання для підтримки сімей маленьких дітей із затримками 

розвитку та інвалідності, та запобігання їх потраплянню в інтернатні установи. 

Численних порушень зазнає право дитини на освіту. Захоплення 

навчальних закладів, використання шкіл задля військових цілей призводить до 

того, що в умовах конфлікту про якісну освіту не може йти мова. Небезпека 

війни часто заморожує діяльність школи. Доводиться переховуватись в 

бомбосховищах чи підвалах. Знищені від обстрілів школи закриваються, діти 

ходять до шкіл із сусідніх населених пунктів. Інколи доводиться 

«наздоганяти» програму за кілька місяців. Протягом останніх двох років 

додалася пандемія коронавірусу, через карантин учні змушені залишатися 

вдома. Для багатьох школярів відвідування закладу освіти було 

психологічним розвантаженням, можливістю зустрітися з друзями, 

відволіктися від війни, поговорити та погратися. Призупинення навчального 

процесу призвело до катастрофічної ситуації у сфері освіти. Адже не кожна 

родина може дати можливість дитині навчатися дистанційно, так як це 

додаткові витрати на телефони, комп’ютери, доступ до мережі інтернет, тим 

паче в умовах війни, де пріоритетом для батьків є здоров’я дитини, в першу 

чергу. Часто сім’ї не мають можливості купити продукти харчування та 

необхідні ліки. Ситуація з COVID-19 ще більш ускладнила цей процес. Сім’ї 

залишилися наодинці зі своїми проблемами. Волонтери та громадські 

організації, які допомагали дітям психологічно подолати стрес і страх війни, 

втратили можливість проведення тренінгів та надання психологічної 

підтримки, все перейшло в онлайн формат і звичайно ж погіршило процес 

роботи щодо покращення психоемоційного стану дітей. Доступ до 

найвіддаленіших сіл став майже не можливим. Відповідно, право дитини на 

здоров’я порушується. Лікарів катастрофічно не вистачає, хворі займаються 

самолікуванням, а це досить часто призводить до негативних наслідків чи 

смертності. Крім того, діти не завжди знають про мінну небезпеку та інші 

вибухонебезпечні речовини, що може стати причиною поранень або смерті. 
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Дитина може неправильно трактувати, що відбувається, наприклад, тато 

довго бив маму, це насильство сприймається або дуже загострено, або як 

норму, тому що іншої моделі він не знає. Приниження неповнолітнього перед 

іншими дітьми або віч-на-віч – теж форми насильства. Діти повинні знати свої 

права і чому це важливо. Те, що міститься Конвенції, мають розповідати ще у 

дитячому садку, щоб уникнути проблем з насильством і маніпуляцій, під які 

часто потрапляють діти. 

Важливо також згадати про тих дітей, що перебувають у конфлікті із 

законом. (Статті 37, 40 Конвенції ООН про права дитини) [18]. В Україні нині 

існує 10 виховних колоній для неповнолітніх. Щоденно в Україні підлітки 

скоюють 104 правопорушення. Не дивлячись на страшну статистику, держава 

має забезпечити таке поводження стосовно дитини, яке не принижує почуття 

гідності, зміцнює повагу до прав людини і основних свобод. Затримання, 

арешт чи позбавлення волі дитини відбувається згідно закону лише як крайній 

захід. Якщо особа до 18 років порушила закон, то вона має повне право 

отримати правову допомогу та справедливе судочинство. Це також стосується 

і дитини, яку підозрюють у скоєнні злочину. Неповнолітніх заборонено 

піддавати катуванням чи іншим формам жорстоких покарань, за вчинені 

злочини їм мне призначають довічне ув’язнення чи смертну кару. На 

превеликий жаль, в Україні за останні п’ять років частка злочинів, які вчинили 

підлітки зросла в 1,2 рази, а кількість неповнолітніх, що скоїли злочини 

повторно збільшилась на 19%. Насильство, експлуатація, вербування чи 

заохочення дітей до участі у військових діях є неприпустимим порушенням 

прав дитини, що карається Кримінальним кодексом України.  

За свідоме залишення без допомоги неповнолітнього, який перебуває в 

небезпечному для життя стані чи не має можливості вжити заходів до 

самозбереження передбачається покарання згідно статті 135 ККУ.  

Протизаконним є також втягування неповнолітніх до статевих відносин 

за їжу, винагороду, надання дозволу перетину лінії розмежування, 

використання безпорадного стану (ст.152, 153, 155, 156 ККУ). 
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Спроба «пригостити» неповнолітнього алкоголем, наркотичними 

речовинами чи іншими психотропними засобами з метою «полегшеного» 

сприйняття військових подій є порушенням (стаття 315 ККУ).  

Військові, попри заборони, використовують дітей для збору даних 

розвідки, готують для участі в бойових діях та виконання допоміжних функцій. 

Залучення дітей до збройного конфлікту на Сході України викликано 

необізнаністю дітей і дорослих про норми міжнародного гуманітарного права та 

ювенального законодавства України, що забороняють використовувати дітей у 

будь-яких видах воєнної активності. До того ж важливу роль відіграє й скрутне 

матеріальне становище. Неприпустимим є також залучення дітей до робіт на 

блокпостах, розвантаження боєприпасів, виконання робіт для облаштування 

позицій і т.д. (ст 150 ККУ). 

Якщо фізично дитину можна підлікувати, то психологічно вкрай 

складно. Це доводить досвід інших країн, де була війна. Такі діти повинні 

отримати статус постраждалих та безкоштовні медичні послуги, в тому числі 

психологічні, мати доступ до якісних послуг з реабілітації, оздоровлення та 

освіти. 

Дитина не завжди знає про свої права, але дорослі повинні їх знати і 

інформувати дітей, куди вони можуть звертатися у випадку ризику чи 

порушення своїх прав. Є педіатри, вчителі, дільничні, є вже шкільні офіцери… 

Коли кожен з них буде виконувати свою роботу, це буде профілактикою 

порушення прав дітей.  

Розвиток культури ненависті, втрата рідних та близьких, фізична і 

психологічна травматизація, знищення родинних та соціальних зв’язків, 

зниження якості освіти – це перелік далеко не всіх негативних наслідків, які 

пов’язані зі збройними конфліктами, що є досить тривалими і мають вплив на 

майбутні покоління, створюючи можливості подовження конфліктів чи їх 

повторного відродження. Багато хто з дітей за сім років війни вже звикли до 

пострілів і майже не звертають уваги, але які наслідки в майбутньому матиме 

їхня психіка і чи забудеться з часом цей жах війни?  
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Найкращим способом, на нашу думку, щоб захистити права та інтереси 

дітей, має бути завершення військових дій. Проте варто наголосити, що 

негативний вплив збройного конфлікту на дітей, навіть після повного 

припинення війни на Сході України, зберігатиметься досить тривалий час. 

Держава, забезпечуючи дотримання стандартів у сфері прав людини (дитини) 

та міжнародного гуманітарного права, повинна докласти зусиль щодо захисту 

дітей та зниження такого впливу. Загальновідомо, що сучасний технологічний 

розвиток на важливе місце поставив проблему правового забезпечення 

інформаційної безпеки держави, неодмінною складовою якої є інформаційна 

безпека молодого покоління. В наш час це питання особливо гостро стосується 

проблем правового регулювання інформаційного обігу та комунікації у 

всесвітній мережі інтернет, до якої долучаються діти вже навіть з дошкільного 

віку. Тому не менш важливою цінністю є питання захисту молодого покоління 

від інформації, яка може завдати шкоди їх здоров’ю та розвитку, а інколи 

навіть життю. Мова йде про інтернет-технології, комп’ютерні ігри та 

«інтернет-залежність», які стали природною частиною та «аксіологією» 

нашого глобалізованого життя. І діти, як найактивніша, така, що надзвичайно 

швидко розвивається аудиторія, дуже часто раніше за дорослих знайомляться 

з новими можливостями та, внаслідок об’єктивної недостатньої 

сформованості своєї свідомості, піддаються впливу з боку відповідних джерел 

інформації. В сучасних умовах глобалізованого інформаційного суспільства 

потрібно ретельно підходити до питання захисту дітей від інформації, яка 

може завдати шкоди їх здоров’ю та розвитку, а інколи навіть життю. В першу 

чергу, батьки повинні створити такі умови, щоб інтернет не шкодив фізичному 

та психічному здоров’ю дитини. Часто підліток як найбільш вразлива 

категорія, а в умовах військових дій на Сході нашої держави ця проблема ще 

більш загострилась, поводиться в світовій мережі віктимно, ненавмисно 

провокуючи вчинення протиправних дій. Мова може йти про встановлення з 

дитиною незаконного контакту (грумінгу) з подальшими злочинними діями, 

кіберпереслідування, шахрайство, онлайн насилля, порнографія тощо. 
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Причому, зазвичай має місце і так звана «інверсія ролей», при якій 

неповнолітній з жертви перетворюється на порушника. Варто приділити 

значну увагу комп’ютерним іграм із агресивним, деструктивним, змістом, до 

яких сьогодні в мережах інтернету відкритий для всіх без винятку доступ. Такі 

ігри мають вагомий негативний вплив на свідомість дитини, викликають 

тривожність, вчать її вирішувати проблеми силовими методами, провокують 

на дратливість, жорстокість та емоційну неврівноваженість. Ігри типу «Тихий 

дім», «Море китів», «Розбуди мене о 04.20», «Рожеві феї», «Момо», «Синій 

кит» є прикладом застосування технології гейміфікації для того, щоб завдати 

шкоди адресату комунікації (довести до самогубства). Алгоритмом протидії 

таким шкідливим комунікаціям може бути їх блокування на трьох рівнях: на 

рівні суб’єкта, джерела і об’єкта впливу. Єдиним шляхом виправлення 

ситуації є якомога швидше внесення змін і доповнень у чинне законодавство. 

Дана проблема сьогодні є лише предметом численних дискусій, а не 

практичних дій [114]. 

Отже, все викладене вище дає підстави стверджувати, що цінність є 

багатомірним феноменом, який полягає у багатогранності, розмаїтті 

властивостей та утворюється в результаті суб’єкт-об’єктних та суб’єктно-

суб’єктних відносин. Об’єктивно існуючі речі, явища, які завдяки своїм 

природним властивостям здатні задовольняти ті чи інші потреби й інтереси 

людей, через суб’єкт-об’єктні відносини набувають соціальних вимірів, до 

числа яких включають корисність, значущість, вартість, актуальність.  

 

Висновки до розділу 1 

Викладений у даному розділі матеріал дозволив дійти наступних 

висновків: 

Генеза правового статусу дитини нерозривно пов’язана із прийняттям 

спеціальних нормативно-правових актів стосовно захисту та дотримання прав 

та свобод дитини (дітей). Відзначимо, що стрімкого розвитку даний процес 

набув у ХХ столітті і триває досі. 
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Сутність, поняття та зміст правового статусу дитини нерозривно 

пов’язані із поняттям «правового статусу особи». Зроблено висновок про те, 

що правовий статус дитини виходить за змістом та сутністю із правового 

статусу особи, однак його особливістю є те, що під правовим статусом дитини 

слід розуміти ту ж саму сукупність прав, свобод та обов’язків, як і для особи 

(громадянина), тільки особливі (специфічні), які діють до досягнення дитиною 

повноліття. 

З’ясовано, що під соціальними цінностями правового статусу дитини 

розуміють значимість практичних і правових заходів держави у задоволенні 

потреб дітей, які перебувають у зоні проведення військового конфлікту, та тих, 

що були переміщені внаслідок даного конфлікту. Однак реалії сьогодення 

(військові дії на Сході України, окупація Луганської, Донецької областей, 

Криму; проведення ООС; вимушене переселення родин з дітьми) створюють 

обстановку, в якій здійснення державної політики по утвердженню панування 

соціальних цінностей саме правового статусу дитини є та неефективним та 

подекуди навіть неможливим. 

Констатуємо, що загалом нормативно-правове забезпечення 

регулювання прав дитини у зоні воєнних дій представлено наступними 

міжнародно-правовими документами, а саме: Декларацією про права дитини; 

Конвенцією про права дитини; Факультативним протоколом до Конвенції про 

права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах; окремими 

положеннями Римського статуту Міжнародного кримінального суду тощо. 

Разом з тим, окремого законодавчого акту стосовно захисту прав дітей, які 

постраждали в результаті військових дій в Україні не прийнято.  

Проблемна ситуація з повного охоплення та захисту даної категорії дітей 

є новою у колі суспільно-правових проблем нашого суспільства і, незважаючи 

на спроби її виправити (маємо на увазі внесення змін до Закону України «Про 

охорону дитинства» та «Про внесення змін до деяких Законів України щодо 

посилення соціального захисту та підтримку сімей з дітьми») шляхом 

визначення нової категорії дітей – які постраждали внаслідок воєнних дій або 
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збройних конфліктів – зазначені спроби все одно не в повній мірі регулюють 

дану правову ситуацію. 

Документ з конкретним переліком заходів, який забезпечив би 

задекларовані медичну, психологічну, педагогічну реабілітацію та соціальну 

реінтеграцію дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів в Україні досі відсутній. 

Під аксіологією права загалом розуміють позитивну роль права у 

задоволенні потреб учасників суспільного життя. Під правами дитини як 

«новою аксіологією» сучасного демократичного суспільства слід розуміти 

можливість будь-якого суспільства задовольняти основоположні права та 

свободи дітей на життя, здоров’я, освіту, рівноцінний розвиток, як запоруку 

розвитку майбутнього кожної держави. 

Змушені констатувати, що в сучасних умовах глобалізаційних викликів 

в Україні, права дітей, які перебувають на території проведення Операції 

Об’єднаних сил, знаходяться в протиріччі із загальновизнаною концепцією 

аксіології права і є вкрай вразливими, тобто існують за відсутності юридичних 

механізмів їх захисту.  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ДИТИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ (ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ) НА 

СХОДІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Поняття і алгоритми конституційно-правового захисту прав 

дитини на тимчасово окупованій території під час військової агресії на 

Сході України  

Слід акцентувати, що у контексті дослідження зазначеної проблематики, 

Конституція нашої держави чітко зазначає: «Україна є суверенною, 

незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою, в якій 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека 

визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення 

прав та свобод людини є головним обов’язком держави» [33]. 

Забезпечення та контроль за дотриманням прав дітей в Україні 

здійснюється системою державних органів, які представляють різні гілки 

влади й рівні управління, а також органи місцевого самоврядування. 

Необхідно зазначити, що у здійсненні соціального захисту, відповідно до 

профілактики правопорушень серед дітей, беруть участь й інші органи 

виконавчої влади, органи територіального місцевого самоврядування, а також 

установи, підприємства та організації незалежно від їхньої форми власності, в 

тому числі окремі індивіди. Слід звернути увагу, що існує міжнародний, 

національний, регіональний та місцевий рівні суб’єктів захисту прав дітей, і, 

що дуже важливо, в умовах глобалістичних викликів та протистоянь. 

Поміж суб’єктів на міжнародному рівні слід виділити Комітет ООН у 

справах дітей, Раду Європи та Європейський суд з прав людини тощо. Також 

необхідно окреслити, що серед інституцій та осіб, які займаються правами 

дітей в рамках універсальної системи, можна виділити: Дитячий фонд ООН 
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(ЮНІСЕФ), Спеціального доповідача ООН з питань торгівлі дітьми, дитячої 

проституції та порнографії, Офіс Спеціального представника з питань участі 

дітей у збройних конфліктах, Спеціального представника з питань насильства 

щодо дітей. Доцільно зауважити, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 

створений у грудні 1946 року з метою забезпечення харчуванням, одягом та 

медичною допомогою дітей після Другої світової війни. Сьогодні офіси фонду 

є в 190 країнах світу, вони реалізують свої цілі через програми співпраці, які 

розроблені разом з урядами країн, що дуже знаково, адже за роки Другої 

світової війни сотні дітей у світі стали жертвами вбивств, насилля, зазнали 

сирітства, поневірянь і безправ’я. З метою забезпечення ефективної роботи в 

країні, її потреби аналізуються в доповіді, що готується на початку 

програмного циклу. Працює такий офіс і в Україні, але ефективність його 

діяльності потребує значного покращення. У 1990 році міжнародне 

занепокоєння високим рівнем сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми 

призвело до призначення Спеціального доповідача ООН, що уповноважений 

розслідувати експлуатацію дітей в усьому світі, надавати доповіді Генеральній 

Асамблеї та Раді з прав людини, готувати рекомендації щодо захисту прав 

дітей. Варто зауважити, що це єдиний мандат в системі спеціальних процедур 

ООН з фокусом виключно на права дітей. Спеціальний доповідач відвідував 

Україну в 2006 році, за результатами був підготовлений звіт. Спеціальний 

представник Генерального Секретаря ООН з питань участі дітей у збройних 

конфліктах сприяє посиленню захисту дітей, які постраждали внаслідок 

збройного конфлікту, підвищенню поінформованості, зміцненню 

міжнародного співробітництва для їх захисту, збирає інформацію про 

становище дітей, що постраждали від війни. В річному звіті Спеціального 

представника за 2014 рік була подана інформація про грубі порушення прав 

дитини у 23 країнах. України серед них не було, і це дуже дивно, на фоні 

військового і політичних протистоянь та соціальних потрясінь, які 

відбуваються в нашій державі впродовж багатьох років. Діяльність 

Спеціального представника з питань насильства щодо дітей спрямована на 
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попередження і ліквідацію всіх форм насильства щодо дітей. Він звітує перед 

Генеральним секретарем ООН, очолює Міжвідомчу робочу групу з питань 

насильства щодо дітей і тісно співпрацює з різними партнерами в рамках і за 

межами системи ООН [115]. 

Досліджуючи теоретико-правові засоби забезпечення захисту прав 

дитини в умовах військових дій (гібридної війни) на Сході України, поняття і 

алгоритми конституційно-правового захисту їх прав, цікавою і 

цілеспрямованою, на наш погляд, є сентенція дослідниці О. Кудрявцевої, що 

вказує на особливості структури, ефективність підходів і важливість 

функціоналу, зокрема мова йде про Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який 

розрізняє «дітей вулиці», які постійно проживають поза домом, не з сім’єю, 

«дітей на вулицях» ті, хто проводить лише частину часу на вулиці і все-таки 

має зв’язок із сім’єю, а також «дітей із вуличних сімей», які мешкають на 

вулиці спільно батьками. Діти вулиць, або вуличні діти  – це неповнолітні та 

малолітні, що значну частину свого часу чи постійно проживають, чи 

проводять на вулиці [50]. 

Пошук оптимальних підходів до даної проблематики, можливих шляхів 

їх вирішення, зауважуємо у методиках дисциплінарного ведення у випадку 

при роботі з безпритульними, бездоглядними дітьми у організації «Права на 

здоров’я» [116]. Сам по собі пошук оптимального вирішення даної 

проблематики – явище складне і багатоаспектне, що вимагає комплексних 

підходів у вирішенні із задіянням усіх державних і громадських механізмів та 

інституцій, але, на жаль, неоднозначний підхід до його розуміння, зокрема в 

Україні, засвідчує те, що дана проблематика на відповідному етапі становить 

собою складне соціально-політичне і правове явище. 

У контексті зазначеного, Н. Крестовська, окреслюючи правові засади 

забезпечення прав дитини, звертає увагу на таку важливу інституцію як Рада 

Європи, що є провідною правозахисною організацією, яка заснована на таких 

цінностях, як права людини, демократія та верховенство права і складається з 

47 держав-членів. До структури організації належить: Генеральний Секретар, 
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Комітет Міністрів, Уповноважений з прав людини, Парламентська Асамблея, 

Конгрес місцевих та регіональних органів влади, Конференція міжнародних 

неурядових організацій та Європейський суд з прав людини [117]. 

Доцільно виокремити також важливий аспект світового надбання 

теоретичного і практичного спрямування, ефективних моделей і механізмів 

забезпечення захисту прав дитини в умовах військових дій (гібридної війни). 

На національному рівні особлива роль щодо забезпечення формування та 

реалізації політики у сфері захисту прав дітей належить Міністерству 

соціальної політики України, Міністерству охорони здоров’я України, 

Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України, 

Національній поліції України, Міністерству освіти і науки України тощо. 

Контроль та охорону прав дітей на цьому рівні здійснюють Уповноважений 

Верховної ради з прав людини, Уповноважений Президента України з прав 

дитини, Міністерство соціальної політики України, Генеральна прокуратура 

України та Верховний суд України. Аналізуючи і узагальнюючи практику 

сьогодення, об’єктивні реалії буття, слід констатувати досить поширений 

формалізм і непрофесійність у практичних підходах розуміння і ефективного 

вирішення зазначеної проблематики. Окреслені структури досить часто 

вражені корупцією, непотизмом, непрофесіоналізмом, політичною 

заангажованістю і багатовекторним впливом зовнішніх та внутрішніх 

чинників, які переслідують, перш за все, свої далекосяжні корисливі цілі, 

зокрема в умовах гібридної війни, глобалізації та її реальних впливах і 

викликах. На нашу думку, існує глибокий зв’язок щодо ефективного захисту 

прав дітей в умовах військових дій на Сході України і реалій сьогодення у 

практичних площинах. У руслі подальшого ефективного розвитку доцільно 

зазначити, що дана проблематика повинна бути прерогативною для розгляду 

на вищому державному і загальнонаціональному рівні, відповідати реальності 

і конкретності. 

Що ж до регіонального рівня, то тут забезпечення або участь у реалізації 

політики на відповідній території здійснюють підрозділи обласних державних 
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адміністрацій (служба у справах дітей, управління соціального захисту, освіти, 

охорони здоров’я, культури, молоді та спорту тощо), підрозділи органів 

поліції, Центри безоплатної правової допомоги та Центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді. Контролем та охороною прав дітей на цьому рівні 

займаються Міністерство соціальної політики України, служби у справах 

дітей, уповноважені підрозділи органів поліції, регіональні підрозділи 

прокуратури, суди апеляційної інстанції. 

На місцевому рівні забезпечення та участь у реалізації політики на 

відповідній території здійснюють підрозділи районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів рад (служба у справах дітей, 

управління/відділи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я), органи 

державної реєстрації актів цивільного стану, Центри безоплатної правової 

допомоги, підрозділи органів поліції, центри соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, відповідні заклади тощо. Контроль та охорону прав дітей на цьому 

рівні здійснюють Міністерство соціальної політики України, служби у справах 

дітей, уповноважені підрозділи органів поліції, спеціально уповноважені 

прокурори, суди першої інстанції. 

Слід зауважити, що перелік органів і служб у справах дітей, спеціальних 

установ та закладів, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику 

правопорушень закріплює Закон України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей»: 

– центральний орган виконавчої влади, який координує та формує 

державну політику у сфері сім’ї та дітей; 

– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику 

у сфері сім’ї та дітей; 

– орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та 

дітей; 

– відповідні структурні підрозділи обласних, районних державних 

адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад; 

– підрозділи органів Національної поліції; 
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– приймальники-розподільники для дітей; 

– школи та професійні училища соціальної реабілітації, що відносяться 

до закладів освіти; 

– медичні центри соціальної реабілітації дітей, що відносяться до 

структур охорони здоров’я; 

– виховні спецустанови Державної кримінально-виконавчої служби 

України; 

– спеціальні дитячі притулки; 

– соціально-психологічні центри для реабілітації дітей; 

– дитячі соціально-реабілітаційні «містечка» [83]. 

Цілком слушно, що на початку окресленого підрозділу варто зупинитися 

на питаннях щодо визначення і розуміння понять «територія» та «тимчасово 

окупована територія». Досить часто дані поняття нівелюються. З огляду на ці 

визначення в юридичних площинах, мова йде про те, що територія (лат. 

territorium – територія, область; від terra – земля) – обмежена частина земної 

поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах, що 

визначена протяжністю, площею, географічним розташуванням, природними 

умовами та господарською освоєністю. Територія є об’єктом конкретної 

діяльності. Це також адміністративна одиниця держави, яку тимчасово 

впроваджено в малорозвинених регіонах до часу, поки не буде відмічено 

економічного, демографічного та політичного зросту настільки, щоб можна 

було регіоном управляти так, як у зорганізованих розвинутих регіонах країни, 

як наприклад, у Канаді та Австралії [118]. 

З вищевикладеного, розглядаючи дане питання вважаємо, що слід не 

плутати із зоною українсько-російського протистояння на Донбасі – зону 

конфлікту, в межах якої проводиться Операція Об’єднаних сил, а в 

минулому  – антитерористична операція. 

Звертає на себе увагу дефініція у вітчизняній законодавчій базі, що до 

поняття тимчасово окуповані території України відноситься територія нашої 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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держави, яка контролюється Російською Федерацією внаслідок анексії Криму, 

а також війни на Сході України. 

На нашу думку, в дане формулювання закладена слушна правова 

аргументація, яка дає поняття всієї багатогранності палітри елементів 

проблематики. 15 квітня 2014 року Верховна Рада України визначила статус 

«тимчасово окупованої» території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя. 18 січня 2018 року Верховна Рада України визнала окремі села, 

селища, райони та міста Донецької та Луганської областей також тимчасово 

окупованою територією. Слід зауважити, що досить аргументовано 

визначається і правовий режим тимчасово окупованої території, про що йде 

мова у Законі «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях» [119]. 

Відповідно до вищеокреслених позицій, у цьому ж руслі і змістовному 

сенсі, у контексті досліджуваної проблематики і напрацьованого матеріалу, 

слід розуміти Указ Президента України від 7 лютого 2019 р., де було точно 

визначено географічні координати лінії розмежування на Донбасі і перелік 

тимчасово окупованих територій [120]. 

Не наводячи всіх існуючих інтерпретацій, не можна не зауважити, що 

досить часто засоби масової інформації використовують для тимчасово 

окупованої території Донбасу як загальну абревіатуру ОРДЛО, так і окремі 

абревіатури для Донецької та Луганської областей – ОРДО і ОРЛО, а також 

окремі райони Донбасу. Ці позначення зустрічаються у наукових розвідках і 

дослідженнях. Проте, на нашу думку, навіть з огляду на те, що ці 

формулювання загалом можуть бути зрозумілі, їх все-таки потрібно 

розглядати через призму правових понять.  

Важливість проблематики полягає в тому, що демократія, забезпечення 

прав і свобод є «моральним обличчям» держави, її основним обов’язком. 

Цілком слушно у зазначеному контексті зауважити, що діти, які перебувають 

у середовищі військового конфлікту чи мають статус внутрішньо переміщеної 
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особи, наділені таким же обсягом прав, як і всі діти загалом. Дані права міцно 

вкоренилися і чітко гарантовані в базових підгалузях міжнародного права, 

зокрема в міжнародному праві прав людини і міжнародному гуманітарному 

праві [121]. Це концептуальна лінія, що підтверджується посиланнями на 

конкретні джерела. Держава, яка зневажає демократію, права і свободи, 

приречена на крах. Окреслюючи роль держави у зазначеному контексті, 

досить показовою є методологічна позиція Г. Гетьмана і Ю. Килимника, які 

констатують, що держава повинна здійснювати політику, спрямовану на 

забезпечення прав для всіх членів суспільства, які гарантуватимуть їм умови 

гідного життя людей, умови вільного та всебічного розвитку особистості, а 

також реалізацію втілених у законній формі інтересів кожного громадянина у 

поєднанні з інтересами всього суспільства [122, с.4-5]. 

У ситуаціях збройного конфлікту міжнародне гуманітарне право вступає 

в силу і застосовується поряд з міжнародним правом та використовується в 

рівній мірі в умовах збройного конфлікту загалом, включаючи більшість 

положень міжнародного права прав людини, і відноситься до усіх сторін 

конфлікту. Основними інструментами міжнародного гуманітарного права є 

чотири Женевські конвенції 1949 р. [11]. 

Але, на превеликий жаль, у реаліях сьогодення на Сході України 

зазначені механізми демонструють свою безпомічність. Адже права та 

свободи дитини складають ключову серцевину її конституційно-правового 

статусу, що визначає сукупність прав, свобод і обов’язків, встановлених 

державою у належній юридичній формі. Разом з тим, дитина водночас 

наділена загальним (конституційним), галузевим, спеціальним (родовим) та 

індивідуальним правовими статусами. Конституційний статус дитини є 

домінуючим і узагальнюючим для інших, похідних статусів дитини. 

Реальна об’єктивність у даній проблематиці є такою, що, на жаль, всі 

зазначені механізми і конструкції практично залишаються на папері, а 

ефективність їх дії на сьогоднішній день практично ніяка.  
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Складовими різних варіантів вирішення даних завдань повинно бути 

об’єднання у всіх напрямках: політичному, економічному, військовому тощо 

та чітко виписаний порядок застосування міждержавної обов’язкової 

процедури із залученням всіх демократичних країн світу, «спонукання до 

миру». 

Не заглиблюючись у дискусію, слід зауважити, що негативна практика 

військового конфлікту в Югославії, Іраку, Афганістані та інших країнах щодо 

захисту і забезпечення прав дитини в умовах військових дій практично не 

досліджувалась з наукової точки зору. Науково-методичне і правове 

забезпечення даної проблеми не співвідноситься з питаннями демократії, 

реального забезпечення прав і свобод індивіда (дитини). 

В умовах динаміки глобалістичних викликів сьогодення, ці питання 

гостро постали перед світовою спільнотою і, зокрема, Україною в умовах 

війни, яка вже триває восьмий рік. Потрібне реальне об’єднання усіх зусиль 

країн світу і ефективний демократичний механізм «спонукання до миру». 

Невміння знайти спільну мову, об’єднання заради демократичних 

міжнародних конституційних цінностей кожної людини, нездатність забути 

про протиріччя заради миру на землі, неухильне дотримання прав і свобод – 

це шлях до розрухи і можливої втрати державності. Події на Сході України 

демонструють зазначені виклики, і ми повинні їм протистояти всім світом. 

Захист конституційно-правового статусу дитини в Україні є однією з 

актуальних та складних суспільних і державно-правових проблем. 

Здійснюючи захист правового статусу дитини, його суб’єкти у недавньому 

минулому були змушені використовувати або найбільш абстрактні норми 

міжнародного права, або загальні норми національного права, які не 

відображали особливостей правового статусу дитини. У переважній більшості 

причиною цього була специфіка розвитку законодавства, що стосувалося 

правового статусу дитини, оскільки донедавна цей статус розглядався 

винятково в контексті сімейних відносин, де він був частково охоплений 

правовим статусом батьків дитини. 



99 

Саме тому в основу сучасної політики України, стосовно захисту 

конституційно-правового статусу дитини, мають бути покладені гуманістичні 

принципи і вимоги міжнародних актів та аналогічні їм положення Конституції 

України й інших правових актів. Однак в Україні ще не створений ефективний 

механізм запровадження в життя держави й суспільства міжнародно-правових 

зобов’язань, передбачених Конвенцією про права дитини від 20.11.1989 р. Як 

наслідок, виявляється, що більшість законів (Закони України «Про охорону 

дитинства» від 26.04.2001 р., «Про попередження насильства в сім’ї» від 

15.11.2001 р. тощо), які спрямовані на захист конституційно-правового 

статусу дитини, мають переважно декларативний характер. 

Розглядаючи термін «захист» зазначимо, що це поняття відповідно до 

сучасного тлумачного словника української мови має одне з таких значень: 

«заступництво, охорона, підтримка» [123, с. 339]. 

У свою чергу, з юридичної точки зору, захист – це комплексна система 

заходів, що застосовуються для належної реалізації і забезпечення 

суб’єктивних прав, яка охоплює законодавчі, судові, економічні, 

організаційно-технічні й інші засоби й заходи, а також самозахист 

громадянських прав. Не можна не зазначити, що і охорона, і захист є 

належними маркерами забезпечення суб’єктивних прав. 

Необхідно звернути увагу, що дійсно українська наукова доктрина й до 

сьогодні не містить єдиного тлумачення поняття конституційно-правового 

статусу дитини. А. Оржаховська під конституційно-правовим статусом 

дитини розуміє «сукупність прав і свобод, передбачених Основним Законом 

України, які можуть реалізувати суб’єкти, що не досягли повноліття, а також 

їхніх обов’язків, які вони можуть виконувати з урахуванням вікових 

особливостей» [124, с. 43]. 

У цілком зрозумілій конструкції може бути думка О. Шульца, який 

зазначає, що «вітчизняна наука конституційного права фактично не приділяє 

уваги вивченню проблем прав дитини, яка сприяє безсистемному нормативно-
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правовому регулюванню правового статуту дитини в Україні, виникненню 

правових колізій та прогалин у вітчизняній правовій системі» [125, с. 91]. 

Такий підхід не дозволяє домогтися основної мети – реального захисту 

всіх громадян. При цьому, з нашої точки зору, у дослідженнях, присвячених 

захисту прав та законних інтересів дітей, приділяється недостатньо уваги 

проблемам конституційно-правового захисту дитини як самостійного суб’єкта 

права. Аналіз існуючих точок зору дає можливість виділити різні підходи 

щодо вказаної проблеми. 

Значно підсилює аргументацію і думка В. Головченка, що захист прав 

дітей слід розглядати як особливий самостійний інститут у системі правового 

захисту прав дитини, а права і свободи дітей – як самостійний об’єкт правового 

захисту [126, с. 89], з чим можна цілком погодитись, вона є досить 

переконливою, на наш погляд.  

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що дослідники широко 

трактують захист конституційно-правового статусу дитини. Основною 

причиною цього є специфіка розвитку вітчизняного законодавства, 

присвяченого правовому статусу дитини, оскільки, як уже стверджувалося, 

дитина не розглядалася як самостійний суб’єкт права. Підсумовуючи можна 

зауважити, що в наукових дослідженнях не наводиться чіткого визначення 

захисту конституційно-правового статусу дитини. Саме тому, з нашої точки 

зору, «захист» повинен охоплювати всі сфери життєдіяльності дитини: 

виховання, навчання, медичне обслуговування, трудову зайнятість, соціальне 

забезпечення, дозвілля тощо, про що йшла мова вище. Враховуючи викладене, 

пропонуємо визначити захист конституційно-правового статусу дитини як 

комплексну та послідовну систему заходів нормативного та інституційного 

характеру, що застосовуються для забезпечення ефективної його реалізації, 

шляхом усунення усього того, що може негативно впливати на дитину, 

встановлення об’єктивної істини у справах про порушення статусу дитини, 

осіб, що їх скоїли, та виконання щодо них покарань. 
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З огляду на вищезазначене, наведені види забезпечення конституційно-

правового статусу дитини постійно змінюються та розширюються, що є 

об’єктивними процесами. У даному контексті О. Кудрявцева досить влучно 

зазначає, що сьогодні механізми захисту, зокрема конституційних прав 

дитини, у реаліях нашої держави повинні розвиватися та удосконалюватися у 

таких напрямках: 

1) дотримання міжнародних стандартів захисту прав дитини; 

2) запровадження нових законодавчих актів, що направлені на регуляцію 

суспільних чинників у сфері належного дотримання свобод дитини, захисту її 

прав; 

3) приведення норм національного законодавства, які направлені на 

захист прав дитини, до європейських і світових норм гуманізаційної політики; 

4) удосконалення компетенції, форм, методів діяльності вповноважених 

державних органів, що захищають права дитини на українському просторі 

держави; 

5) всебічного використання здобутків юридичної науки для 

вдосконалення законодавства, зокрема у сфері захисту прав дітей [50, с. 11]. 

Простежуючи і досліджуючи окреслену проблематику, у свою чергу 

Н. Крестовська не погоджується з позиціями вищевказаних авторів та 

зазначає, що під конституційно-правовим статутом дитини слід розуміти лише 

систему формально визначених та забезпечених Конституцією прав, 

обов’язків та відповідальностей дитини як повноправного члена українського 

суспільства. При цьому вчена підкреслює, що «дитина, наділена й усіма 

правами та свободами, несе ті ж обов’язки та відповідальності, що за 

Конституцією України має кожна людина, але їх самостійна реалізація 

залежить від досягнення дитиною певних параметрів фізичної та соціальної 

зрілості» [117, с. 31-34]. 
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Таким чином, діюче законодавство з питань захисту конституційно-

правового статусу дітей потребує комплексного перегляду. Політика держави 

розглядає дитину лише як об’єкт, а не як суб’єкт власних прав, що потребує 

захисту, одночасно залишаючи українське законодавство щодо прав дитини 

декларативним, через що не усі права дитини, визначені Конвенцією про права 

дитини від 20.11.1989 р., забезпечені сьогодні відповідними законами. І це є 

досить негативним фактором. На жаль, в державі відсутній системний підхід 

до врахування на всіх рівнях суспільного життя принципів якнайкращого 

забезпечення інтересів дитини. Вони повинні бути покладені в основу 

державної політики, перш за все, у сферу охорони дитинства та регулювання 

сімейних відносин. Слід зауважити, що політика держави ще не спрямована на 

ефективну протидію дискримінації вразливих складових. Проблематика даних 

питань полягає передусім у наданні належної освіти і медичних гарантій. Не 

може не викликати негативних інтенцій, з точки зору демократичних 

складових, що йде фінансування державних програм щодо захисту прав 

дитини у всіх багатовекторних складових даної проблематики, за 

«залишковим принципом», а не через встановлення фіксованої частини від 

загального бюджету і його реалізацію. Також потрібно констатувати, що все 

українське законодавство розраховане на захист правового статусу дітей 

виключно у мирний час. А тому одним із магістральних напрямків 

трансформації вітчизняного законодавства повинна стати розробка 

концептуальних і конкретних практичних пропозицій з урахуванням прав і 

свобод, особливостей захисту життя та здоров’я, а також законних інтересів 

дітей, які нині перебувають в місцях військових дій на Сході нашої держави, 

або є вимушеними переселенцями в Україні і за її межами. 

Водночас у контексті нашого дослідження, Законом України «Про 

охорону дитинства» до дітей, які наділені правом на особливий захист і 

допомогу держави, відносяться: 
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Рис. 2.1. Діти, що наділені правом на особливий захист і допомогу 

держави 

Джерело: створено автором на основі [20] 

Парадоксально, але слід констатувати, виходячи з аналізу дослідження, 

що більшість дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Сході 

України, не належать до жодної із наведених у законі категорій дітей, що 

потребують особливого соціального захисту та підтримки з боку держави. 

Наукова констатація також дає підстави до тверджень, що дитина-

біженець вживається у законі як дитина, яка не є громадянином України і 

цілком обґрунтовані побоювання, що вона може бути жертвою переслідувань 

за ознаками національності, громадянства, раси, віросповідання, належності 

до певної соціальної групи чи політичних переконань, знаходячись за межами 

держави. 

Дитина, яка потребує додаткового захисту – це дитина, яка не є 

біженцем, але їй потрібний захист, тому що вона була вимушена прибути в 

Україну чи залишитися в Україні тому що є реальна загроза її життю, безпеці 

чи свободі в країні, в якій вона проживала. 

Дитина, яка потребує тимчасового захисту – це дитина, що є іноземцем 

або особою без громадянства, яка постійно проживає на території нашої 

діти-сироти та діти, що позбавлені батьківської опіки, а також безпритульні 
діти 

діти-інваліди та діти, що мають діагноз фізичного і розумового 
розвитку 

діти, що постраждали в результаті техногенних аварій, стихійних 
катастроф 

діти, уражені ВІЛ-інфекцією та хворі на інші невиліковні та тяжкі 
хвороби 

діти, які потребують додаткового або тимчасового захисту 

діти-біженці 



104 

держави, що вимушена шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої чи 

внутрішньої агресії. 

Академічний інтерес, з точки зору об’єктивного і змістовно-повного 

дослідження, викликає політично-правова ситуація на Сході нашої держави. 

Зокрема, у результаті військових дій на території Донецької області, значна 

частина жителів тимчасово окупованих територій, де органи державної влади 

тимчасово не мають змоги виконувати владні повноваження, та у 

територіальних громадах, що розташовані на лініях зіткнень, перемістилась до 

інших населених пунктів нашої країни. Даний процес є характерним і, на жаль, 

тривалим, держава змушена на нього реагувати, вирішуючи гострі проблеми, 

які пов’язані з появою великої кількості переселенців у межах власної 

території та необхідністю приводити законодавство у відповідність до 

насущних проблем. Більшість переселенців, що прибули на територію, яка 

підконтрольна Україні потребують різних видів допомоги, і, в першу чергу, 

правових, матеріальних, соціальних та ін. Саме зазначена категорія населення 

вимагає особливої уваги зі сторони державної, місцевої влади і громадськості. 

У руслі окресленої тематики, політико-правова ситуація, що спричинена 

російською збройною агресією, яка породила вимушені внутрішні міграційні 

процеси, що дало негативний поштовх до того, що виїжджаючи з території 

проведення військових дій у пошуках безпечного перебування, найбільшим 

поневірянням і ущемленням піддаються найуразливіші категорії населення – 

діти. Слід зауважити, що, наприклад, станом на 6 квітня 2016 р. їх кількість 

становила 169 тис. 408 дітей (або 16,5 % від всієї кількості вимушено 

переміщених осіб). Вони зазнають значних труднощів соціального і 

психоемоційного характеру, що пов’язані зі зміною середовища свого 

мешкання, кола домашнього і дитячого спілкування, так як зазначена 

проблематика негативного міграційного процесу спричинена війною, що 

послідовно і логічно зазначається у Законі України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р. [83]. 
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Відповідно, питання, яке є одним із життєво важливих, надзвичайно 

чутливих, гострих та актуальних, це проблема соціального захисту дітей, що 

потребують негайного вирішення для внутрішньо переміщених дітей. 

Емпіричний підхід у поглядах щодо даної проблематики, під кутом зору 

демократії, захисту прав і свобод повинен бути дієвою і важливою складовою 

демократичного вектора діяльності держави, у повному змістовному сенсі 

свого наповнення. Головним при цьому повинно залишатися те, щоб владні 

інституції, які є основними і важливими, були професійними, давали підстави 

засвідчення своєї професійності, реальності і високої демократичності у 

повсякденній діяльності. Натомість можемо констатувати, що проблематика 

питань вирішення, зокрема соціального захисту внутрішньо переміщених 

дітей, як засвідчує аналіз досліджуваної тематики, до сьогоднішнього часу не 

є на законодавчому рівні достатньо врегульованою і ефективною. Це також 

продукується і у запитах правозахисників, і у невдоволеннях та наріканнях 

самих переселенців. Відповідно, діти не мають повної можливості щодо 

ефективного вирішення питань соціального захисту. Сучасні реалії дають 

підстави для констатації, що внутрішньо переміщені особи і їхні діти мають 

значні проблеми у питаннях розміщення та забезпечення належних умов для 

проживання, в питаннях працевлаштування, забезпечення психологічної 

реабілітації, відновлення документів, отримання грошових виплат, 

забезпечення додаткових місць у дитячих садках, дошкільних і шкільних 

навчальних закладах, з врахуванням ще й коронавірусних викликів. 

Сучасна конституційно-правова практика європейських підходів, 

відповідно реакції світової громадськості світу, свідомо активної спільноти 

України, на нашу думку, дає підстави щодо певних позитивних зрушень і 

усвідомлення окресленої проблеми як на державному, так і місцевому рівнях. 

Зокрема, щодо законодавчо-нормативної визначеності, доцільно згадати 

прийняті закони України, які передбачають визначення правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб і створення відповідно правової основи 

розробки механізмів захисту прав і свобод. До них можна віднести закони 
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України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 р. [92] та «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

від 24.12.2015 р. [127]. 

Не можна не зауважити у даному контексті, що Кабінет Міністрів 

України, розуміючи гостроту і важливість даної проблематики, прийняв 

одинадцять постанов і розпоряджень, які регламентують питання порядку 

реєстрації і обміну, а також питання фінансової допомоги. У грудні 2015 року 

прийнято державну комплексну програму, що врегульовує питання 

підтримки, соціальної адаптації і реінтеграції громадян української держави, 

які вимушено переселилися з тимчасово окупованої території України, а також 

території, де проходять військові дії на період до 2017 року. Важливою 

особливістю нав’язаної зовнішніми чинниками проблеми, є масштабність 

даного негативного явища (Крим, Донбас), яке обумовлює складну соціально-

політичну, економічну і військову ситуацію у нашій державі. Об’єктивними є 

процеси економічної кризи у світі, яка викликана не тільки епідемією 

коронавірусу, а й глобалістичними елементарними пов’язаними викликами у 

системі ідеологічних, економічних, соціальних і політичних неоліберальних 

координат, що потребують відповідних наукових досліджень і констатацій, 

осмислення та обговорення у цивілізованих дискурсах. 

Натомість у сучасних релігіях і підходах, можемо констатувати 

непрофесіоналізм, відсутність одночасного розуміння проблематики і 

важливість життєвої позиції, корекцію України до траєкторії розвиненої 

демократії, стабільного розвитку і незалежності від факторів зовнішнього 

впливу у нагальних політичних, економічних і соціальних проблемах, з 

врахуванням всього спектру питань українського народу, без будь-якого 

диктату з боку світових держав. У цьому сенсі повинно бути цілком 

зрозумілим, що в першу чергу такі держави переслідують власні інтереси та 

потреби. 
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Досить рельєфно ці виклики та проблеми вимальовуються у 

досліджуваних питаннях саме соціальних виплат, що є дуже важливим у 

реаліях сьогодення, досить часто єдиним джерелом доходу для внутрішньо 

переміщених осіб. Своєрідним індикатором прагнення до вирішення даного 

питання може бути позиція уряду української держави у жовтні 2014 року, 

коли було прийнято відповідну постанову №505, яка регламентувала 

виділення щомісячної адресної фінансової допомоги особам, що були 

внутрішньо переміщеними, у покритті витрат на проживання і оплаті житлово-

комунальних послуг [128]. У 2016 році Кабінет Міністрів України 

удосконалив відновлення (призначення) і контроль за соціальними виплатами 

(Постанова №365 від 08.06.2016 р.) відносно осіб, які мають статус внутрішньо 

переміщених, зареєстрованих за місцем фактичного проживання або 

перебування, вказавши у переліку переміщених осіб людей пенсійного віку, 

дітей з інвалідністю та інших осіб, що мають право для отримання вказаних 

соціальних послуг, які передбачені діючим законодавством держави [129]. 

В рамках дослідження даного питання, з урахуванням реальної ситуації, 

держава намагається знайти вирішення питань. Але існує негативна практика, 

коли неможливий дієвий контроль у зв’язку з військовими діями, який досить 

часто культивується тим, що окремі нечесні громадяни отримують пенсійні 

виплати і в Україні, і у так званих ДНР, ЛНР, нерідко мають декілька 

паспортів, що засвідчують громадянство і місце проживання на деяких 

територіях різних держав і навпаки. В умовах війни, у яких Україна перебуває 

сьогодні, на нашу думку, за такі дії слід внести доповнення до Кримінального 

кодексу України про посилення кримінальної відповідальності за протиправні 

дії. 

Водночас характеризуючи роль державних механізмів і правових засад 

забезпечення захисту прав дитини в умовах військової агресії на східних 

теренах, зокрема Донбасі, доцільно зазначити думку представника 

Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім’ї 

А. Філіпішиної, коли у 2020 році Україна вперше звітувала у комітеті ООН 
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щодо участі дітей у військових діях, констатуючи, що: «Ми виявилися не 

готовими до викликів. Діти тою чи іншою мірою втягнуті у конфлікт!» [130]. 

Як засвідчує аналіз нормативної бази, за роки незалежності Україна 

напрацювала і створила відповідну нормативну базу у сфері захисту прав 

дітей. Водночас слід зауважити, що вся ця нормативно-правова база 

побудована без врахування трагічних і життєво болючих викликів військової 

агресії, що має складні і незворотні наслідки як для дитини, так для держави. 

Важливими питаннями, на які досить справедливо звертає увагу 

О. Миколюк: «На війні страшно всім, але найбільш страшно дітям і за дітей. 

Діти-переселенці, діти, які отримали психологічну травму, діти, батьки яких 

воюють на боці бойовиків, діти, батьки яких загинули чи поранені, діти, які 

беруть/брали участь у військових діях тощо – це нові виклики, з якими держава 

поки що не має досвіду роботи. Виявилося, що в Українському законодавстві 

немає відповідей на питання, як допомогти дітям в умовах збройного 

протистояння, евакуації тощо» [131]. 

З огляду на історію військової агресії, що триває на теренах Сходу 

України вже восьмий рік, досліджуючи і аналізуючи дану проблематику, 

зокрема переміщення дітей із місць військової агресії, можна зробити 

узагальнення, що в умовах так званої гібридної війни і військових конфліктів 

(воєн) законодавство щодо захисту прав дітей практично відсутнє. В рамках 

зазначеної вище проблематики, звертаючись також до подій військових 

конфліктів, зокрема у Придністров’ї, Грузії, Нагорному Карабасі, Югославії, 

Іраці, Афганістані, Ізраїльсько-Палестинському військових конфліктах, 

вивчаючи та аналізуючи ці негативні явища і процеси, дана проблематика та її 

практична розв’язка у частині захисту прав дітей під час військової агресії 

(війни), не знаходить свого підтвердження. 

Досліджувані нами питання, їх наукове опрацювання, а саме: захист 

прав дітей в умовах збройних конфліктів, питання конституційно-правового 

забезпечення прав і свобод дитини під час військових дій, залишились 

осторонь цієї найгострішої проблеми сучасності. 
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На нашу думку, це відображається в реаліях зазначеної проблематики, 

захист прав і свобод дитини в умовах військової агресії повинен бути 

самостійним інститутом і окремою категорією прав на міжнародному рівні, 

чітко регулюватись нормами міжнародного права і, відповідно, кримінальна 

відповідальність за їх порушення повинна бути підвищена (спеціальна), що 

передбачає максимальні міри кримінального покарання. 

Інститут тимчасового переміщення дітей в умовах збройної агресії, з 

нашої точки зору, є досить прийнятний щодо захисту хоча б елементарних 

прав і свобод дітей на початковому етапі цього негативного явища. Цілком 

зрозуміло, що у даному питанні не все так однозначно, адже мають місце 

негативні фактори перешкоджання даним процесам на територіальних межах, 

які контролюються бойовиками. 

Держава не може стояти осторонь у вирішенні окреслених проблемних 

питань. Зокрема, у вже згаданій вище Постанові Кабінету Міністрів №365, 

редакції від 08.06.2021р., удосконалено систему соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. Болюче і вразливе питання отримання тих 

чи інших підтверджуючих документів для осіб певних категорій з тимчасово 

непідконтрольних територій, які у даний час знаходяться на окупованій 

території нашої держави. Україна не визнає ніяких документів, що видані у так 

званих «ДНР», «ЛНР» [129]. Тут можуть існувати різні точки зору. Але, 

розуміючи зазначену проблему, у лютому 2016 року до Цивільного 

процесуального кодексу України внесені зміни, які спрощують дані 

процедури. Для прикладу, згідно ст. 257-1 Цивільного процесуального 

кодексу, заявник може звертатися до будь-якого розміщеного на 

підконтрольній території суду; скорочено і терміни розгляду заяв; рішення 

суду поданих заявок слідують негайному виконанню, і заявник може отримати 

відповідні документи [132]. 

Відповідно, мова може йти про роль держави, але разом із тим, 

реальність вимагає, що закони і підзаконні акти, які стосуються проблематики 

прав і свобод дітей в зоні військової агресії, потребують серйозного 
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доопрацювання саме у тих напрямках, що окреслюються. Цілком повинно 

бути зрозумілим, що в Україні, яка вже восьмий рік живе в умовах війни, в 

часи військової агресії наявні правові прогалини і значні ризики у сфері 

охорони прав і свобод дитини. Соціальна практика військової реальності 

породжує складні життєві обставини, що загалом негативно і пагубно 

впливають на дитину, як індивіда соціуму. Фіксуються нові небезпечні 

виклики і тенденції: безпритульність, з’явилась нова категорія так званих 

дітей-комбатантів (дітей солдатів, що використовуються бойовиками для 

різних цілей, у тому числі і для диверсійно-терористичної складової). Ці 

тенденції є дуже небезпечними, вони вимагають негайного вирішення у 

частині підвищеної кримінальної відповідальності за категорію злочинів, 

внесення змін і доповнення до Кримінального кодексу України. 

Однією із ключових проблем, які вимагають свого негайного, реального 

і дієвого вирішення, є болючі і найгостріші питання доступу до освітніх і 

медично-оздоровчих послуг дітей, що знаходяться на території військової 

агресії. Як зазначає О. Миколюк: «У 2014 році на території Донецької і 

Луганської області проживало приблизно мільйон дитячого населення… На 

жаль, сьогодні ситуація з інформацією про дотримання прав і свобод дітей на 

непідконтрольній території критична. Дані, які є – це лише дані міжнародних 

організацій, які неохоче озвучують будь-які цифри, питання захисту дітей не 

обговорюються під час переговорів...» [130]. 

На нашу думку, це ті «подвійні стандарти» європейського чиновництва, 

які відводять собі роль так званого спостерігача, не вникаючи у складні 

процеси проблематики захисту прав дитини в зоні військової агресії (війни). 

Коли мова йде про об’єднання всіх сил світових демократій проти війни і 

заради миру, на жаль, мають місце негативні проблеми, що зазначені цілком 

реально.  

Логічно розвиваючи попередні тези, звертаючи увагу на важливість 

зазначених проблем, зокрема у доступі до отримання освітніх послуг і їх 

якісних складових освітнього процесу, доцільно зазначити, що надання послуг 
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освіти і вирішення існуючих проблем вимушених переселенців та членів їх 

сімей практично здійснювалися за рахунок задіяних резервів волонтерів, 

батьків і вчителів, у той же час, як державні і місцеві бюджети не спромоглись 

до розв’язання питань, у зрозумілій конструкції, чи вирішення вказаної 

проблематики із залученням додаткових ресурсів [133]. 

Держава спромоглася тільки надати дітям-переселенцям у закладах 

освіти місця для навчального процесу. У той же час, у практичних реаліях 

сьогодення, бачимо досить часті випадки нецільового використання місцевих 

і державних бюджетів, про що динамічно засвідчує поточна кримінальна 

статистика і практика. 

У даному контексті можемо узагальнити, що такого важливого 

освітнього компонента і його складової, як подальший супровід права на 

освіту, залишився тільки у побажаннях. Що стосується питань матеріально-

технічної бази, як справедливо зазначають українські правозахисники, воно в 

основному здійснюється шляхом проведення благодійних заходів, що у 

переважній більшості мають фрагментарне підґрунтя і практичну реалізацію. 

Варто акцентувати увагу, що з огляду на особливості дослідження захисту та 

забезпечення прав дитини в умовах військової агресії, потрібно зауважити, що 

дану проблематику ми розглядаємо у декількох аспектах: правотворчому, 

науковому, організаційному. 

Забезпечення прав дитини в умовах агресії на Сході нашої держави 

постає у досить непростій і складній конструкції, де механізми забезпечення 

прав і свобод дитини не спрацьовують або відсутні [112]. Перш за все, маємо 

на увазі правові конструкції і механізми як на вітчизняному, так і 

міжнародному рівнях, організаційну та наукову складову цих процесів. Не 

можна не зазначити, що не дивлячись на те, що XIX-XX ст. характерні 

кровопролитними війнами і військовими агресіями, світове співтовариство у 

частині захисту прав дітей під час виникнення цих тяжких негативних явищ, 

ефективного міжнародного досвіду протистояння і недопущення 

здійснюваним порушенням прав дитини, злочинам – не створило. Що 
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стосується запозичення, використання, врахування міжнародного досвіду у 

прямому розумінні даного питання, то, на нашу думку, його практично немає. 

Існуюча нормативно-правова база здебільшого відноситься і пристосована до 

умов мирного часу, що чітко проявляється в умовах війни на Донбасі. На жаль, 

реальна практика сьогодення, наявні глобальні планетарні виклики, які все 

більше спричиняють та дають поштовх до продукації військових конфліктів і 

агресії, що спостерігається останнім часом, ставлять реальні болючі 

злободенні питання, які потребують ефективних життєво важливих рішень. І 

дана проблема не є сьогоднішньою. Інтерпретації у підходах до розуміння у 

вирішенні вказаних питань демонструють конфронтуючі парадигми. 

З урахуванням багатогранності всіх аспектів, підходів, інституціальних 

і функціональних характеристик, окреслюючи вищезазначене питання захисту 

прав і свобод дітей, що знаходяться на території військової агресії в Україні, 

звертаючись також до такого важливого життєдайного права, як дотримання 

права на освіту, доцільно звернути увагу і на насущну проблему дітей 

молодшого віку. Складна економічна ситуація сьогодні не дозволяє їх батькам 

мати змогу в оплаті їх перебування і харчування у закладах дошкільної освіти, 

дитячих садочках. Досить значна кількість сімей зазначених категорій з 

об’єктивних і суб’єктивних причин не пройшла ще реєстрацію як внутрішньо 

переміщені громадяни (особи). У вказаних ситуаціях дитина не має 

можливості отримати від держави допомогу, так як не наділена статусом 

внутрішньо переміщеної особи. На ці проблеми також вказують і 

правозахисники, і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

відносно відмов у реєстрації дітям щодо згаданого статусу, питаннях 

призначення законного представника або наданні їм соціального супроводу 

при прибутті на підконтрольну територію України [134]. 

У окресленому контексті сама процедура визначення і отримання даного 

статусу досить обтяжлива і складна, а її завершення може тривати роками. 

Цілком слушною у даному контексті є сентенція Р. Ковбаси, що з 421 тисячі 

дітей, які зазнали внаслідок військової агресії різного роду поневірянь, 
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психологічних травм різноманітного характеру і тяжкості, завершили 

проходження визнання зазначеного статусу, порівняно невелика кількість. 

Більше того, з огляду на практично аналогічне твердження, зокрема 

О. Мармурової, представника Міністерства соціальної політики України з 

питань внутрішньо переміщених громадян (осіб), яка також акцентувала увагу 

на окресленій проблематиці у частині того, що із 240 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб-дітей, лише 423 набули статус дітей, які постраждали 

внаслідок військової агресії [135]. 

Як аргумент, що випливає із результатів дослідження питання 

ефективної взаємодії місцевої (цивільно-військової адміністрації), виконавчої 

і законодавчої гілок влади, оцінюючи і аналізуючи його становлення, розвиток 

наявного функціоналу потребує об’єднання на взаємозалежних 

скоординованих паралелях правотворчої складової науки, практики, з 

використанням могутнього потенціалу, збалансованої і дієвої системи 

утвердження демократичних конституційних принципів. Забезпечення на 

рівні державної політики, діапазони кадрового впливу на професійне 

формування всіх гілок влади і інституцій, без політичної заангажованості, 

непотизму, корупціогенності, розумного вікового цензу, надає дієву реальну 

підтримку у виконанні своїх функціональних обов’язків. 

З огляду на вказане, цілком виправданим є те, що Постанова Кабінету 

Міністрів України № 268 прийнята у квітні 2017 року передбачала процедуру 

отримання вищезазначеного статусу. А у квітні 2018 року дана процедура 

навіть була спрощена, проте це не вплинуло на кількість звернень. 

Формальність підходів, неприйняття мір до інформованості широкого кола 

громадян, крім того, досить часто батьки не розуміють, які переваги це їм 

надає, бюрократичність процедур забирають такий дорогий час на ходіння по 

інстанціях. Наявність законодавчих колізій також не дозволяє оформити 

документи. За словами опитаних переселенців, були випадки, коли служби у 

справах дітей відмовилися приймати заяви. 
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На нашу думку, потрібно враховувати інтереси всіх зазначених сторін, 

ініціювати питання щодо внесення змін до законодавства, зокрема обмежити 

можливість відповідальних органів безпідставно позбавляти соціальних пільг 

переселенців, розглянути можливість матеріально-технічного забезпечення 

внутрішньо переселених школярів, яких держава практично забезпечує лише 

місцем в школі, все необхідне для навчання залишається на плечах батьків та 

громадських організацій. 

Досліджуючи правове підґрунтя прав і свобод людини, можна 

зазначити, що це гарантії та свободи, що ними може користуватися кожна 

людина. З точки зору міжнародного права, права людини складаються з 

договірного та звичаєвого права, яке утверджує ці права і зобов’язує держави 

поважати та захищати права людини за статтю, віком, етнічним походженням, 

релігією, без будь-якої дискримінації[136]. І це дуже важлива складова.  

Зокрема, коли ми звертаємось до концепції прав дітей, яку найбільш 

повно сформульовано у Конвенції про права дитини 1989 р. Вона є найбільш 

широко ратифікованим міжнародним документом із питань прав людини в 

світі. Чимало положень Конвенції також є частиною звичаєвого права, тобто 

застосовуються незалежно від того, чи ратифікувала її конкретна держава. До 

того ж, Конвенція не допускає будь-який відступ під час надзвичайного стану: 

повний спектр прав, які вона гарантує застосовується у всіх обставинах. 

Досить важливим чинником досліджуваного питання є те, що у ситуаціях 

військового конфлікту застосовують Додатковий Протокол до Конвенції 2000 

року, який стосується участі дітей в збройних конфліктах [137].  

Конвенція про права дитини це потужний інструмент захисту прав 

внутрішньо переміщеної дитини, яка захищає і гарантує права дітей у всіх 

ситуаціях. Міжнародне гуманітарне право, зокрема, його основний принцип 

передбачає поділ на учасників конфлікту і цивільних осіб та забезпечує 

критично важливий захист спеціальний захист для внутрішньо переміщених 

дітей [138]. 
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З огляду на вищезазначене, особливо важливими правовими актами в 

цьому аспекті, на нашу думку, можна назвати Четверту Женевську конвенцію, 

яка передбачає також захист цивільного населення під час військової агресії. 

Відповідно до аргументованої позиції, варто звернути увагу на статтю 3, 

загальну для всіх чотирьох Женевських конвенцій, в якій передбачено, що в 

неміжнародних збройних конфліктах «особи, що не беруть участь у 

військових діях, повинні за будь-яких обставин проявляти гуманність без 

жодних виключень». Забороняється серед іншого «посягання на життя 

людини, зокрема вбивство, нанесення усіх видів каліцтва, а також тортури і 

жорстоке поводження, приниження людської гідності, образливі звернення і 

неналежне поводження з полоненими». 

Як аргумент можна згадати також додатковий протокол, що стосується 

захисту жертв неміжнародних збройних конфліктів. У Керівних принципах 

внутрішнього переміщення 1998 року містяться рекомендації щодо підтримки 

зусиль, спрямованих на реалізацію прав і гарантій внутрішньо переміщених 

дітей [139]. 

Слід також звернути увагу на вагому роль принципів, розроблених 

представником Генерального секретаря ООН з питань внутрішньо 

переміщених осіб на вимогу Генеральної Асамблеї ООН і Комісії ООН з прав 

людини, що формулюють права та обов’язки держав та інших суб’єктів права 

внутрішньо переміщених дітей. Керівні принципи відображають існуючі 

норми міжнародного права (міжнародне право прав людини і міжнародне 

гуманітарне право, а також міжнародні права біженців), що мають юридичну 

силу. Керівні принципи поєднують 30 принципів відповідних норм 

міжнародного права і з’ясовують, яким чином ці норми повинні 

застосовуватися в контексті внутрішнього переміщення. Керівні принципи 

охопили всі можливі аспекти переміщення дітей: захист від свавільного 

переміщення; захист і допомогу під час переміщення; і в той час як 

віднайдення потрібного рішення щодо повернення, інтеграції або реінтеграції. 

Вони містять досить значне коло конкретних проблем, що найчастіше 
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виникають у ситуаціях внутрішнього переміщення дітей. Найважливіші права 

внутрішньо переміщених дітей зображено на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Найважливіші права внутрішньо переміщених дітей 

Джерело: створено автором на основі [140] 

Керівні принци приділяють особливу увагу внутрішньо переміщеним 

дітям, адже саме ця категорія, особливо без супроводу дорослих, вагітні жінки 

і матері з маленькими дітьми «мають право на захист і допомогу відповідно до 

їх стану і на лікування, яке враховує їх спеціальні потреби» (Принцип 4.2). 

Внутрішньо переміщеним дітям Принципи гарантують: 

– право сімей залишитися разом і швидко возз’єднатися (Принципи 7 і 

17);  

– захист дітей від продажу в шлюб, експлуатації і примусової праці 

(Принцип 11); 

– захист дітей від вербування або участі у військових діях (Принцип 12); 

– право на документацію з власним іменем, в тому числі на свідоцтво 

про народження (Принцип 22); 

– право на освіту, в тому числі рівну участь дівчат (Принцип 23). 

Загалом, статус внутрішньо переміщеної в збройних конфліктах дитини 

надає їй таких гарантій: 

– внутрішньо переміщені діти повинні бути поінформовані про права та 

гарантії шляхом поширення Керівних принципів. На жаль, зазначена 

проблематика має свою присутність; 
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– відповідно до міжнародного права прав людини та міжнародного 

гуманітарного права для захисту прав дітей, держави і всі сторони конфлікту 

мають зобов’язання; 

– для вирішення питання внутрішнього переміщення дітей, національні 

органи повинні зміцнювати національні і місцеві інституційні можливості, 

зокрема за допомогою спеціального підрозділу, у вигляді призначення 

національного організаційного координаційного центру для організації 

внутрішнього переміщення, та забезпечення важливістю проходження 

навчання національними органами з основоположних принципів 

внутрішнього переміщення; 

– збір та різносторонній аналіз відомостей, що підтверджують 

положення внутрішньо переміщених дітей, лежить на національних органах. 

До того ж контроль за станом дотримання прав шляхом визначення 

специфічних ризиків внутрішньо переміщених дітей та груп дітей з 

особливими потребами, оновлення відомостей на регулярній основі; 

– аналіз та оцінку вітчизняного законодавства, планів дій щодо 

внутрішньо переміщених дітей, щоб забезпечити повагу до прав внутрішньо 

переміщених дітей також зобов’язані проводити національні органи. Вони 

повинні моніторити будь-які зміни, що необхідні для подолання правових, 

організаційних і практичних перешкод щодо реалізації прав внутрішньо 

переміщених дітей у період збройних конфліктів.  

Простежуючи та досліджуючи окреслену вище міжнародну нормативно-

правову базу, аналізуючи пошуки різних питань осмислення і впровадження, 

з точки зору європейських цінностей та мотивацій, можемо констатувати різні 

підходи і ставлення до досліджуваної проблематики як у організаційному, 

правотворчому, так і науковому аспектах. 

Підсилюючи дану тезу, можна навести як приклад впровадження єдиної 

інформаційної бази, яка стосується внутрішньо переміщених осіб і є на 

перший погляд досить позитивним фактором. Але знаходження її тривалий 

час у дослідній експлуатації вносить деструктивний резонанс і наслідки. 
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Виникають непоодинокі випадки, коли внутрішньо переміщена особа (дитина) 

впродовж тривалого терміну позбавлена права отримати відповідні документи 

про взяття на облік, скористатись своєчасно своїми конституційними правами. 

Аналізуючи проблеми прав дитини, при отриманні довідок внутрішньо 

переміщених осіб, що народились вже після переміщення їх батьків чи одного 

з них на контрольовану частину території, нормативно-правові прогалини 

породжують досить часто їх двоякість трактування українською державою і, 

відповідно, порушення прав і свобод дитини (осіб). 

Зокрема мова йде про статтю 1 Закону України «Про забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб», у якій визначено, що до категорії 

внутрішньо переміщеної особи відноситься виключно та особа, яку змусили 

залишити чи покинути своє місце проживання у результаті дії обставин [92]. 

Разом з тим, у Постанові Кабінету Міністрів України №509 від 01.10. 

2014 р. (редакція станом на 06.10.2020 р.) чітко зазначено, що кожна дитина 

отримує довідку, в тому числі дитина, яка прибула без супроводу батьків чи 

законного представника, а також та, що народилася у особи, яка є внутрішньо 

переміщеною [140]. Велика кількість законодавчих і підзаконних актів та 

правові прогалини досить часто породжують їх двояке тлумачення у 

зазначеній проблематиці, і, як наслідок, сприяють порушенню прав дитини у 

вказаному контексті. 

Цілком реалістично і аргументаційно у вище зазначеному звучить теза, 

що одним із основних (ключових) етапів державної політики України у сфері 

захисту дитинства, звичайно, є удосконалення нормативно-правової бази, у 

тому числі імплементація норм міжнародного права. Як наслідок, можемо 

стверджувати, що на сьогодні Україна є учасницею цілого ряду міжнародних 

документів у сфері забезпечення прав дитини [141]. Особливо це стосується 

категорії прав дітей, що перебувають в зоні військової агресії (війни). На нашу 

думку, це є незвичайна, спеціальна категорія, яка потребує постійної 

системної уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства. 
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У даному контексті досить слушною є сентенція Л. Сукмановської, яка 

наголошує, що «рівень розвитку свободи та демократії у суспільстві 

визначається не лише формами, визнанням владою прав і свобод людини, 

включаючи офіційну ратифікацію міжнародних нормативно-правових актів, 

що їх регламентують, але і багатьма іншими чинниками. Одним із 

найважливіших серед них є наявність діючого, ефективного соціально-

юридичного (конституційно-правового) механізму реалізації прав і свобод, що 

містить гарантії їх забезпечення і захисту» [142, с.5]. 

Саме від того, як українська держава забезпечує конституційні права і 

свободи дитини та її гідне дитинство, залежить майбутнє України, її 

незалежність у гібридних протистояннях і транзитних глобалізаційних 

реаліях. Без сумніву, захист прав дитини в умовах військової агресії, це 

категорія багатовимірна і особлива. Це одна з найгостріших проблем реалій 

українського сьогодення, яка у подальшому буде мати свої негативні 

суспільно-небезпечні наслідки при формуванні та впливах на незахищено 

вразливу свідомість дитини у продукації її ціннісних орієнтирів. У цьому 

сенсі, як зазначає Н. Опольська, «діти, потрапляючи в неблагополучні умови, 

коли порушені їх права і свободи, потребують ефективного правового захисту, 

і це цілком реально та є важливо необхідним» [143]. 

Водночас слід зауважити, щодо дослідження і використання наявної 

джерельної бази нашої дисертаційної роботи, присвяченої забезпеченню 

захисту прав дітей в умовах військових дій, то її дуже мало через прихованість 

і недоступність у зони військового конфлікту. Офіційна інформація, яка 

надходить, обмежена і фрагментарна, наукові розвідки і дослідження 

малочисельні, однак засоби масової інформації досить часто інформацію 

будують на слухах, особливо зі сторони, непідконтрольній Україні, наводять 

у поодиноких прикладах різного роду протиправні насильницькі дії, що 

порушує права і свободи дітей. Ці факти потребують досить ретельних 

перевірок, так як їх часто використовують з метою дестабілізації світової 

громадської думки, що є одним зі складових елементів спецоперацій 
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гібридних війн. Водночас не можна не звернути увагу, що у переважній 

більшості, в ході військової агресії на Сході України, досить значна кількість 

правопорушень і злочинів відносно дітей залишається латентною через страх, 

заляканість і мовчання постраждалих, боязні помсти відносно себе, рідних та 

близьких. Підвищений ризик смерті, демонстрація жорстокої військової сили, 

живі втрати рідних, близьких, знайомих, однолітків сіють страх, емоційно-

психологічні розлади у дітей, що є прикладами жорстокого насильства. 

Конституція України, стаття 27 чітко зазначає: «Кожна людина має 

невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 

Обов’язок держави – захищати життя людини» [33]. Право дитини на життя є 

основним і невід’ємним, найвищою соціальною цінністю. Моніторингова 

місія ООН з прав людини в Україні наводить дані, що за час військової агресії 

на Донбасі у Донецькій і Луганській областях станом на квітень 2021 року 

загинуло 152 дітей, а 146 зазнали різної тяжкості поранень [144]. 

Разом з тим, як окреслювалось вище, ці дані суттєво різняться і причини 

ми зазначали. За даними командування сухопутних військ збройних сил 

України, на територіях військової агресії (Донецька і Луганська область) з 

2014 року загинуло понад 240 дітей, різної тяжкості поранень і травм зазнало 

близько 500 дітей, 56 зникли безвісти, понад 200 тисяч дітей проживають у 20-

ти кілометровій зоні по обидві сторони розмежування [1]. 

Загалом від наслідків військової агресії страждають більше 1,8 мільйона 

дітей. На Донбасі функціонування загальноосвітніх позашкільних і 

дошкільних навчальних закладів неможливе, так як діти знаходяться і 

вимушені жити під постійними обстрілами, підвали шкіл використовують під 

бомбосховища, дороги всипані вибухонебезпечними предметами, які досить 

часто розкидаються (мінуються) з допомогою дронів. Про війну нагадують 

побиті кулями і осколками стіни шкільних класів, затулені фанерою і 

частинами скла вікна шкіл, що несе негативне психологічне навантаження, 

породжує тяжкий, постійний депресивний стан. Близько половини жертв 

сучасних збройних конфліктів у світі, діти [145].  
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Як зазначає ЮНІСЕФ, більше одного мільярда дітей у світі проживають 

на територіях, що зазнали військових конфліктів, з них близько 300 млн. дітей, 

які мають віковий ценз до п’яти років [146]. 

Саме під цим кутом зору потрібно звернути увагу, що у поточному році 

Україна вперше з часу проголошення Незалежності, вшанувала пам’ять 

загиблих дітей, що стали жертвами військової агресії. 

1 червня 2021 року Верховна Рада України у Міжнародний день захисту 

прав дітей ухвалила Постанову «Про вшанування пам’яті дітей, які загинули 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» [147]. 

Також необхідно згадати, що у 2015-2016 роках у питаннях програми 

реформування соціальної сфери України відбулося скорочення соціальних 

програм щодо підтримки дітей. В результаті децентралізації постало питання 

унормування діяльності об’єднаних територіальних громад щодо 

забезпечення та захисту прав дітей. Вдосконалено нормативно-правову базу з 

питань впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах. У 2017 році прийнято Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» [148], підписано Указ Президента України «Про 

першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб із їх числа» [149], прийнято Постанову 

Верховної Ради України «Про рекомендації Парламентських слухань на тему: 

«Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист» [150]. У Кодексі 

України про адміністративні правопорушення закріплена відповідальність за 

вчинення булінгу (2018 р.) [86]. З 2019 року криміналізоване домашнє 

насильство [151]. 

При проведенні комплексного вивчення і аналізі нормативно-правової 

бази, яка направлена на забезпечення прав дитини в умовах військових дій на 

Донбасі, у практичній площині звертає на себе увагу, що 17 лютого 2017 року, 

тільки через рік після того, як Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального 

захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» [90] посиланням на порталі уряду 
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України, даний нормативно-правовий документ знайшов своє місце і його 

було оприлюднено. Виникає питання, яка ефективність практичної складової 

динаміки дії прийнятого закону, елементарна виконавська дисципліна, 

питання взаємодії, балансу відповідальності посадових осіб різних рівнів? 

Адже діти є особливою категорією і, що може бути важливішим для держави, 

її виконавчих структур на різних рівнях влади, у час тривалої військової 

агресії, ніж права дитини і ефективне забезпечення її свобод та інтересів [152]. 

Адже такі «підходи» створюють на сьогодні негативні резонанси, 

породжують недовіру до влади, розчарування, дають живильне середовище 

різного роду сепаратистським настроям та ідеологічним покручам і 

манкуртам. 

Усій українській спільноті на рівні громадянського суспільства, 

потрібно докласти максимум зусиль і об’єднати всі сили у повсякденному 

контролі за діями влади у даних питаннях та динамічного впровадження 

політики захисту дітей в умовах війни. 

Аналізуючи і досліджуючи прийняті закони і підзаконні акти, ми 

повинні звернути увагу на такий важливий інститут, як гарантії, що надаються 

цими нормами права. Основний Закон держави – Конституція України, чітко 

у статті 3 зазначає: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність» [33]. 

Отже, забезпечуючи правові юридичні гарантії, що мають своє найвище 

закріплення у Конституції України і чинних нормативно-правових актах, де 

законодавчо закріплені засоби охорони суб’єктивних прав людини (дитини), 

способи їх реалізації і засоби забезпечення інтересів особистості [153], 

держава, її інституції, правові конструкції і механізми повинні чітко і 

своєчасно у повному обсязі виконувати свої функціональні обов’язки. 

(Неналежність їх виконання в умовах війни, що має негативні наслідки, 

повинна нести кримінальну відповідальність). 
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Не заглиблюючись у дискусію (не виходячи за рамки дисертаційного 

дослідження), у науці спостерігається значна кількість підходів відносно 

юридичних гарантій у даній послідовності. Виходячи із вищезазначеного, 

варто притримуватися думки, що їх умовно розділяють на три групи – 

реалізації, захисту і охорони. 

Гарантії – це ступінь демократичного розвитку держави. Вони повинні 

реально відображати і відповідати таким критеріям, як: нормативність, 

фундаментальність, справедливість, пріоритетність, динамічність, 

безперервність, державна забезпеченість та інші. 

У реальній практичній площині, що випливає з дослідження, досить 

слушно зазначає Ю. Осим, що «Законом України «Про охорону дитинства» 

визначена категорія дітей, що постраждали у результаті військової агресії, 

дістали поранення, контузії, каліцтва, зазнали фізичного, сексуального, 

психологічного насильства, були викрадені чи незаконно вивезені за межі 

України, залучались до участі у військових формуваннях або незаконно 

утримувалися, у тому числі в полоні. Їх кількість станом на 30 травня 2021 

року становить 66491 дитина, 95 отримали цей статус через поранення, 

контузію, каліцтво. Посиланням на офіс омбудсмена зазначається, що таким 

дітям законодавство України не передбачило гарантій, крім безкоштовного 

гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти [154]. 

На аналогічних позиціях стоїть і український правозахисник 

Є. Павлюковський, акцентуючи увагу, що у контексті нашого дослідження 

представляє інтерес і підсилює окреслені тези, зазначає: «Більшість питань, 

про які мова йде вище, вирішують волонтери, громадські організації. Не 

отримавши належної підтримки від держави на підконтрольній території 

України, родини вимушених переселенців повертаються на території 

військової агресії, залишаючись наодинці зі своїми проблемами... Коли мова 

йде про війну на Донбасі, в Україні все рідше враховують найцінніший 

ресурс  – людський. Тільки на шостому році війни, у 2019 році стало реально 
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можливим отримати статус дитини, постраждалої у результаті бойових дій, 

хоча відповідна постанова урядом прийнята була у 2017 році» [155]. 

Із окресленого чітко випливає застереження, яке треба пам’ятати і 

робити все, щоб унеможливити аналогічні негативні випадки, щоб вони не 

мали свого повторення. 

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що недостатньо на законодавчому 

чи виконавчому рівні видані ті чи інші закони або підзаконні акти, з окресленої 

у дослідженні проблематики. Потрібно на високому професійному рівні 

забезпечити їх реалізацію і виконання. Їх реалізація повинна мати свою 

позитивну динаміку. Безумовно, успішність та ефективність вирішення 

багатовимірної проблематики захисту прав дитини на тимчасово окупованій 

території у її поняттях і алгоритмах питання особливе, про що мова буде йти 

у наступному підрозділі. Але проведений вище аналіз, пошуки відповідей на 

зазначені проблеми, відсутність дієвих форм організації виконання є 

маркерами безвідповідальності влади на всіх її рівнях, в першу чергу, на 

найвищих щаблях влади. Цілком правдоподібно може виглядати дефініція, що 

значна кількість нормативно-правової бази поданих питань прийнято 

попередньою законодавчою і виконавчою владою для кількості та 

демонстрації Європейському і світовому співтовариству свого розуміння 

важливості та наслідків проблематики «відданості демократії», з метою своєї 

«популяризації», персоналізації і тому подібне. Особливо це характерно для 

Петра Порошенка і його уряду. А у реаліях, як окреслювалось вище, ці 

проблеми лягли на плечі волонтерів, громадських організацій, міжнародної 

спонсорської спільноти. 

 

2.2. Особливості забезпечення захисту прав дитини в умовах 

військової агресії (гібридної війни) на Сході України: теоретико-

правовий аналіз 

Характеризуючи особливості системи забезпечення прав дитини в 

умовах військової агресії, у рамках нашого дисертаційного дослідження 
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можна зазначити, що ступінь наукової розробки даної проблематики є досить 

умовний і фрагментарний. У цьому направленні, як показує аналіз 

дослідження, більш активні правозахисники, журналісти, волонтери, 

громадські активісти. 

Цілком об’єктивно і життєво необхідно у даній площині існуючого 

болючого питання навести тезу М. Ясиновської від імені Коаліції «Права 

дитини в Україні», що «…ситуація на Сході країни виявилась універсальним 

маркером прогалин у законодавстві та практики його застосування щодо 

забезпечення прав та свобод дітей. Громадські та міжнародні організації, 

наприклад, постійно фіксують численні порушення законодавства щодо 

дотримання прав дітей у спеціалізованих закладах інтернатного типу, 

реєстрації дітей як внутрішньо переміщених осіб, порядку отримання дітьми  – 

внутрішньо переміщеними особами адресної допомоги, реалізації права на 

освіту та медичну допомогу» [156]. 

Коаліцією «Права дитини в Україні» та іншими неодноразово 

відмічалось, що державні інституції тримаються об’єктивного підходу, дитина 

розглядається як об’єкт впливу та захисту, а не як суб’єкт правових відносин. 

Вказується на глобальний недолік – розпорошеність функцій між органами 

державної влади, відсутність алгоритмів взаємодії, комплексного системного 

підходу. Прийняті нормативні акти переважно мають декларативний характер, 

у них немає правових та фінансових механізмів [157]. 

Військова агресія, негативні впливи і виклики глобалізаційних процесів 

XXI століття, складність політичних та соціально-економічних протиріч і 

реалій, як показує аналіз дослідження, практично відклала життєво важливе і 

гостре питання захисту прав дітей в умовах військової агресії на Донбасі на 

інший бік. 

Обґрунтовуючи питання особливості забезпечення захисту прав дітей в 

умовах військової агресії на Сході України через призму теоретико-правових 

підходів дослідження, простежуючи статистичні складові проблематики, 

варто звернути увагу, що сьогодні в Україні проживає 7 мільйонів 614 тисяч 
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дітей у віці до 17 років. Це майже 20% від усього населення нашої держави. 

42% – це діти віком до 7 років, 43% від 7 до 14 років і 15% – 15-17 років… З 

інвалідністю в Україні проживає 153 тисячі дітей, 104 тисячі дітей позбавлені 

батьківського піклування, 30 % дітей живе за межею бідності, 27 % регулярно 

страждає від жорстокості і насильства, 65% хоча б раз піддавались насильству 

[158]. Це дані Уповноваженого Президента України з прав дитини. Крім того, 

до цих тривожних даних потрібно додати і болючі цифри, які наводились вище 

щодо дітей війни на Донбасі. 

Важливість даної проблеми, якщо на неї не реагувати належним чином 

на вищих щаблях влади, на рівні громадського суспільства, наукової 

спільноти, може завершитись досить складними наслідками, що матимуть 

трагічні розв’язки. Основний ресурс майбутнього держави, її надії – дітей, на 

практиці фактично залишено без такого важливого чинника, як системна увага 

і супровід. 

Цілком закономірним у даному сенсі виглядають слова Уповноваженого 

Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, проголошені на 

парламентських слуханнях 12 жовтня 2016 року: «Недостатнє дотримання, 

порушення прав дитини має місце в усіх сферах системи охорони здоров’я, 

освіти, соціального захисту. Сьогодні система більше працює на усунення 

недоліків, а не на причини порушення прав дітей» [158]. 

Практично за всі роки незалежності нашої держави, Україна так і не 

спромоглася до вибудовування дієвих та ефективних механізмів, направлених 

на забезпечення прав і свобод дитини у зоні військового конфлікту. 

На переконливу нашу думку, діти – це особлива категорія, які мають 

також наділені природою свої особливі потреби, які властиві лише дітям і, на 

відміну від дорослих (повнолітніх), потребують особливого захисту належних 

прав і свобод. 

Згідно академічного тлумачного словника, особливість – це характерна 

риса, ознака, властивість чого-небудь, своєрідність, специфіка чого-небудь 

[159]. Характеризується чимось особливим, ознака, властивість, риса, 
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прикмета, якість (про вияв чогось), знак, показник, свідчення чого-небудь 

[160]. 

Слід підкреслити, що розвиток дитини є індивідуальним, послідовним, 

закономірним рівнем життєдіяльності свідомої суспільної істоти, що включає 

біологічний, психічний, соціальний і духовний (моральний) аспекти [161]. 

Цілком закономірним існує поняття віку як хронологічного (з моменту 

народження), біологічного, психологічного, соціального, який має свої 

особливості. Також необхідно зазначити, що існує періодизація вікових етапів. 

Фізіологічна періодизація дитини була прийнята на міжнародному симпозіумі 

у 1965 році і виділяє сім періодів розвитку дитинства [162]. 

Всі ці періоди життя дитини мають свої закономірності в умовах 

мирного життя. Але коли ми констатуємо умови війни, жорстокої військової 

агресії, де кожна мить несе страх вбивства, каліцтва, насильства, розруху, 

голод, масове духовне і фізичне знищення і не тільки з твого, а і рідних, 

близьких, друзів, оточуючих тощо. Тому порушується не тільки життєвий 

цикл, а й психічний, інтелектуальний, емоційний стан дитини, організм якої 

ще не сформувався, що вкрай негативно впливає не лише на психологію 

дитини, її життєві цінності і орієнтації, дезадаптовану поведінку, а й на все її 

подальше життя. Чи можливі ефективні реабілітації після восьми років війни 

в реаліях сьогодення України, економічної і політично-соціальної кризи, 

розрухи? Чи може дитина у подальшому стати рівноправним членом 

суспільства, адаптуючи усі види відносин – життєві, правові, навчальні, 

економічні, сімейні? Всі ці складні, проблематичні питання потребують 

особливих різновекторних і багатовекторних підходів у забезпеченні захисту 

прав дитини в умовах війни. 

Усвідомлюючи об’ємність і широту досліджуваної проблематики, на 

думку автора, повертаючись до вже згаданої Конвенції про права дитини як 

основного міжнародного документа, прийнятого Генеральною Асамблеєю 

ООН 20 листопада 1989 року, де окреслено широкий перелік прав дитини, що 

відносяться до категорії громадянських, політичних, соціальних, культурних 



128 

прав, не вдаючись до деталізації, стаття 41 зазначеної Конвенції у загальному 

окреслює права людини, якими також володіє і дитина (до 18 років), що 

підлягають повазі і захисту. Як зазначено у статті 1 згаданого документу: 

«Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо 

законом це не обумовлено» [53]. Згадана Конвенція ратифікована і має свою 

міжнародну силу. 

У переважній більшості – це загальні права дитини в умовах мирного 

часу, але цілком повинно бути зрозумілим, що обсяг прав дитини значно 

змінюється в умовах війни. Доречно зауважити у контексті нашого 

дослідження, що навіть на відповідних етапах життєвого розвитку, діти 

наділені особливостями захисту своїх прав і свобод. Для прикладу, вже з 

моменту свого народження дитина має право власного імені, громадянства, 

медичного забезпечення, піклування тощо. Досягнувши віку від двох місяців і 

до трьох років, набуває права на усиновлення і відвідування ясельних груп 

(ясла). Від трьох до шести років – наділена правом забезпечення відвідування 

дитячого садочка, також правом безкоштовного проїзду у громадському 

транспорті до семи років. З шести років наділена правом шкільної освіти, з 

семи років має право на згоду зміни прізвища. Розширюються права 

неповнолітніх починаючи з чотирнадцятирічного віку, з шістнадцятирічного 

дитина наділена правом трудового договору і так далі. Але в умовах війни всі 

ці особливості нівелюються, знищуються. Від обстрілів і бомбардувань 

знищуються пологові будинки, дитячі ясла, садочки і школи, будинки, де 

проживають діти, їх батьки чи родичі. Виникає питання, в чому ж полягають 

особливості забезпечення прав дітей в умовах війни як на міжнародному, так 

і державному рівнях? Права і свободи дитини – це особливий вимір у 

загальному контексті прав людини, що потребує особливого захисту для 

повноцінного розвитку дітей і є головним пріоритетом людства кожної 

держави. 

У цьому сенсі, наводячи правозахисні статті Конвенції про права 

дитини, що має своє поширення на дітей віком до 18 років, яку прийняли всі 
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країни світу (крім США і Сомалі), і яку умовно поділяють на три категорії – 

участі, захисту, забезпечення. 

І тут важливо наголосити і звернути увагу, що, крім визнання прав дітей 

на участь, Конвенція визнає, що діти можуть потребувати особливого захисту 

від жорстокого поводження, насильства, експлуатації, зневаги і так далі. 

Узагальнюючи, доцільно зауважити, що хоча в цілому Конвенція є у 

переважній частині прогресивною, проте окремі її положення суперечливі і 

дискусійні. Відповідно, вони не можуть задовольнити певну частину світової 

спільноти в умовах сучасних викликів (у тому числі і військової агресії). Для 

прикладу, досить суперечливим є положення на заклик і вербування у ряди 

збройних формувань та участь у військових діях дітей у віці лише до 15 років. 

Це положення відповідає нормам гуманітарного права, але більшість країн, а 

також ЮНІСЕФ та інші організації вважають, що це занадто низький віковий 

рівень [163]. 

Безумовно, цілком усвідомлюючи об’ємність і широту зазначеної 

проблематики, особливості забезпечення захисту прав, негативність 

можливих наслідків, на нашу думку, це досить значна прогалина, яка потребує 

дієвого втручання і свого ефективного вирішення. 

Зважаючи на вищезазначене, також відповідно можемо констатувати, 

що у Конвенції реально не визначено і не розглянуто таких важливих питань, 

що, на нашу думку, потребують особливих підходів і захисту. Це питання 

медичного експериментування над дітьми, яке є надцинічним і 

неприпустимим. Для прикладу, достатньо згадати історії часів Другої світової 

війни, дитячі дослідницькі станції у концентраційних таборах фашистської 

Німеччини, де над дітьми проводились псевдомедичні дослідження, 

псевдонаукові експерименти. Під час проведення цих антилюдських 

псевдомедичних експериментів, «піддослідних дітей» заражали різними 

інфекційними хворобами, бактеріями туберкульозу, видаляли частини тіл, 

кісток і тому подібне. Багато дітей вмирало, знищували у газових камерах, 

убивали ін’єкціями фенолу. Зокрема, для прикладу можна назвати 
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фашистський концтабір Ноєнгамме, що діяв від 1938 року і до 9 травня 1945р., 

розташований за 20 кілометрів від міста Гамбург, спочатку працював як філія 

печально відомого табору «Заксенхаузен». В’язнями були громадяни 

підкореної Європи – 115 тисяч, з них 13 тисяч жінок і дітей [164]. 

І таких «таборів смерті» (їх експериментальних секцій і лабораторій) 

було досить багато, не один десяток. Це жахливі факти, яким ми повинні не 

дати змоги повторитись. 

Важливо також звернути увагу, в умовах сьогоднішніх викликів 

військової агресії на Донбасі, на таку надзвичайну і особливу категорію, що 

потребує особливого забезпечення та захисту – це категорія безвісти зниклих 

дітей. Спектр наукової розробки даного питання практично відсутній. Ця 

категорія дітей залишається практично без уваги і потребує своєї уваги на рівні 

тих державних структур, які повинні нею перейматись та нести 

відповідальність за результати. 

Сама природа безвісти зниклих дітей досить часто тягне за собою 

латентну категорію тяжких злочинів, особливо під час військових дій. На 

сьогодні безвісти зниклими під час військової агресії на Донбасі вважають 56 

дітей, але ця цифра потребує корекції. Переважна більшість дітей, що входить 

до категорії безвісти зниклих, як показує практика, це жертви кримінальних 

злочинів. У 2018 році у нашій державі прийнято Закон України «Про правовий 

статус осіб зниклих безвісти», проте, як зазначають рідні жертв, 

правозахисники, цей закон не діє. Щобільше, в Україні відсутній реєстр 

безвісти зниклих [165]. 

Відома своєю об’єктивністю і активною позицією Харківська 

правозахисна група з початку збройного конфлікту у Донецькій і Луганській 

області зафіксувала по обидві лінії розмежування 4649 випадків зникнення 

людей, з них 239 діти, про що інформував відомий правозахисник Є. Захаров, 

звертаючи увагу, що у переважній більшості їх можна кваліфікувати як 

насильницьке [166]. 
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За допомогою Фонду сприяння демократії посольства США в Україні 

було впроваджено у реалізацію проєкт «Насильницькі зникнення та зникнення 

безвісти під час збройного конфлікту на Сході України у 2014-2018 роках». З 

цих питань у квітні 2019 року Кабінетом Міністрів України було створено 

комісію з питань безвісти зниклих за особливих обставин, тому що це дійсно і 

об’єктивно особливі обставини і мають особливості забезпечення захисту 

прав, зокрема такої категорії як діти. У комісію увійшли представники 

силового блоку, правоохоронні структури, представники міжнародних 

організацій, всього двадцять осіб, але комісія досі не діє [166]. І навіть при 

якому міністерстві вона має створюватись, не зазначено. Тільки наприкінці 

2020 року комісія таки зібралась. Це консультативно-дорадчий орган, але 

фінансування її відсутнє, реєстру так і немає, організація роботи на лише 

папері, приміщення для роботи відсутнє. 

Зазначені і сформульовані вище тези і виклади цілком реально вказують 

на серйозні протиріччя та правові прогалини у діяльності органів державної 

влади як в центрі, так і на місцях, що потребують свого подолання. Досить 

влучно у даному контексті дослідження зазначає Г. Беловольченко, що значно 

підсилює нашу дослідницьку позицію: «Скільки точно людей зникли на 

Донбасі за всі роки війни, сказати неможливо. Військові, правоохоронці, 

активісти – усі мають власні списки, єдиного державного реєстру просто не 

існує. Як і не існує органу, який би керував процесом пошуку. Омбудсман 

каже про 258 зниклих безвісти, «Червоний Хрест» – про 1700 за весь час. Через 

бездіяльність держави родичі часто змушені самотужки шукати близьких» 

[167]. 

Діти війни є особливою категорією, незалежно від того, чи знаходяться 

в сім’ї, чи у закладах опіки, вони психологічно травмовані на все життя. Це 

нова складна проблема для України. На нашу думку, не викликає сумнівів 

сентенція відомого вченого, академіка О. Скрипнюка і Л. Токарчук, у 

продовження дослідження і підсилення окресленого контексту: «В Україні 

проблеми охорони і захисту прав та інтересів дітей на сьогодні набувають 
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особливої актуальності через нестабільність економічного стану країни, 

подолання країною терористичної загрози, значного числа внутрішньо 

переміщених осіб… Достовірні дані щодо кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на непідконтрольній території 

Луганської та Донецької областей невідомі» [168]. 

В умовах військової агресії на теренах української держави, у реаліях 

сьогодення, проблема захисту прав дітей і свобод є досить значущою та 

вимагає особливих підходів, оскільки, як показують матеріали дослідження, 

ординарні (наявні) механізми забезпечення, а також дотримання прав і свобод 

дитини, про що фрагментарно йшла мова вище, розраховані в основному на 

мирний час. В умовах війни вони стають досить формальними і 

малоефективними у своєму у практичному застосуванні у площині питань 

військової загрози, реальної небезпеки і наслідків поневірянь. 

Звертаючись до системи міжнародно-правових норм, що мають 

відношення до захисту прав і свобод індивіда під час війни, і захисту жертв 

військової агресії (війни), у сучасній світовій юридичній практиці у 

міжнародному праві – прийнято розглядати, як окрему галузь – міжнародне 

гуманітарне право (МГП), що має пряму направленість на захист прав і свобод 

індивіда в умовах війни. Таким чином, можемо констатувати, що міжнародне 

гуманітарне право є механізмом, який впроваджений для захисту прав і свобод 

індивіда (дитини) у складних (особливих) ситуаціях, коли так звані загальні 

правові механізми, які направлені на захист прав і свобод людини (дитини) не 

функціонують, або є неефективними. Автор термінологічного визначення 

«міжнародне гуманітарне право» Ж. Пікте, окреслюючи розуміння 

співвідношень право і війна, зазначає: «Війна – це, перш за все, використання 

сили, вона повинна мати свої межі. Крім насильства, все-таки існують права і 

обов’язки. Вони складають закони війни, що є продуктом розуму, глибоких 

гуманних почуттів, які поважають всі люди і за всіх часів» [169, с.103].  

Загалом, проводячи паралелі міжнародного, міжнародного 

гуманітарного, внутрішньодержавного права, окреслюючи проблеми 
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ефективної реалізації наявності відповідних норм права, їх імплементацію, 

можна зазначити, що вони мають свої переплетіння, контексти і реалізації. 

Міжнародне гуманітарне право покладає відповідальність за дотримання 

передбачених зобов’язань на держави, що є сторонами конфлікту, а 

кримінальну відповідальність за невиконання приписів чи порушення норм 

міжнародного гуманітарного права покладено на конкретну особу чи осіб. 

В умовах сьогоднішньої військової агресії, в Донецькій і Луганській 

областях, дотримання та правозастосовча реалізація міжнародних, 

міжнародно-гуманітарних, внутрішньодержавних норм права є життєво 

необхідною. Це є досить характерним сьогодні, що зрештою окреслює 

особливості збройних конфліктів, які видозмінюються, порівняно з 

попередніми війнами, набуваючи своїх гібридних форм і властивостей, 

цинічності, жорстокості та кривавих наслідків. Для найманців недержавних 

збройних формувань, які досить часто воюють між собою, поняття 

гуманітарних цінностей, що є спільними для всього людства, правових норм 

не існує. Вони ставлять себе поза законом, створюються і формуються з осіб 

без моральних устоїв, досить часто з тих, хто не поважає закон і має певні 

моральні і психічні негативні установки та рефлексії, що контрольовано 

супроводжується дією наркотичних засобів, які їм надаються спеціально для 

вживання. Це особливо небезпечні категорії у збройних конфліктах, що для 

власних цілей можуть використовувати всі небезпечні засоби ведення війни, 

починаючи від різноманітного арсеналу зброї масового знищення, хімічної, 

бактеріологічної, кліматичної і так далі, закінчуючи новітніми видами 

лазерної, космічної, гіперзвукової зброї, тієї, яку надають «замовники» 

військової гібридної агресії, що переслідують свої перспективні корисні 

інтереси. Алгоритми цих негативних, жорстоких викликів непередбачувані. 

Тому можемо констатувати досить непросту та складну проблематику 

конкретних ситуацій, що можуть і повинні бути передбачувані та 

регулюватимуться обов’язковими нормами права. 
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Звичайно, у даному дисертаційному дослідженні ми не ставимо за мету 

розкриття всієї специфіки міжнародних нормативно-правових документів 

міжнародного гуманітарного права з питань захисту прав і свобод індивіда, 

так як це виходить за межі нашого дисертаційного дослідження. Це обсяги тем 

окремих досліджень. Але у даному контексті слід зауважити, що сьогодні 

Україна є стороною переважної більшості основних міжнародних договорів, 

Конвенцій, актів. 

З початком збройної агресії основна більшість норм міжнародного 

гуманітарного права повинна застосовуватись і, відповідно, 

супроводжуватись та контролюватись структурами зі сторони держави, а 

також громадянського суспільства. Поряд з цим слід зазначити, що 

міжнародне гуманітарне право не визначає особливостей забезпечення прав 

дитини в умовах війни, як певну самостійну категорію. Особливості захисту 

прав дитини в умовах збройної агресії є похідними від категорії прав людини. 

На нашу думку, такий загальний підхід міжнародного гуманітарного права та 

аналоги внутрішньодержавного, не відповідають викликам і реальним 

небезпекам, про які йшла мова вище у даному дослідженні. Цілком є 

зрозумілим, що найдорожче у світі та найсвятіше – це дитина, її життя, 

здоров’я, це основа майбутнього світу. Діти не мають особливого статусу 

забезпечення прав дитини в міжнародному гуманітарному праві в умовах 

військової агресії, вони користуються загальним захистом, який надається 

людині. Але слід у даному контексті ще раз звернути увагу, що діти – це 

особлива категорія, яку не можна порівняти з будь-якою іншою, наприклад, 

військовополоненими, медиками, журналістами і так далі. Якщо статус 

військового, що перебуває у полоні, є конкретно визначеною категорією особи 

і наділений спеціальною (додатковою) гарантією захисту прав і свобод, що 

передбачено Женевською конвенцією, то діти, зрозуміло, не можуть бути 

взятими у полон і підпадати під даний статус. Але, як засвідчує практика 

згаданих вище жахливих порушень норм міжнародного права у часи Другої 

світової війни, наявна інформація, що міститься у відкритому доступі у різних 
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джерелах інформації, зокрема про дітей-заручників у Беслані, Норд-ості, 

останніх подіях у Афганістані, що знаходились у полоні терористів. Зазначені 

факти мають непоодинокі жахливі наслідки. І це ще раз підтверджує, що дана 

категорія дітей є особливою, і вона вкрай потребує свого особливого 

забезпечення прав та свобод в умовах збройного конфлікту, агресії, війни. 

Однак слід зауважити, що міжнародна нормативно-правова практика та й 

національна юридична практика, що склалася на сьогодні, поки що є 

неоднозначною, а вказана проблематика формується і розглядається на рівні 

наукової дискусії. 

У той час, така категорія як журналісти, що виконують свою професійну 

діяльність в умовах збройного конфлікту, зазначає Е. Давид, згідно 

Женевської конвенції є категорією, що користується особливим захистом 

своїх прав і свобод (Женевська конвенція, глава ІІІ, додатковий протокол 1, ст. 

79, норма 34 Звичаєвого Міжнародного гуманітарного права). Вони можуть 

отримувати посвідчення особи, що підтверджує статус, і на них поширюється 

захист, який надається цивільним особам [170, с. 554]. 

Разом з тим, згідно Декларації про безпеку журналістів і працівників 

засобів масової інформації, у ситуаціях збройного конфлікту прийнята 

Декларація «Репортери без кордонів», яка передбачає певні особливі 

механізми захисту у період збройних конфліктів, забезпечення наявних 

телефонних номерів спеціального доповідача ООН, організації з безпеки і 

співробітництва в Європі, гарячої лінії Міжнародного Комітету Червоного 

Хреста, контакти української делегації Міжнародного Комітету Червоного 

Хреста у Донецьку, Луганську, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Одесі. 

Узагальнюючи вищеокреслене слід зауважити, що звертає на себе увагу 

у контексті досліджуваної проблематики і додатковий протокол до 

Женевських конвенцій від 12.08.1949 р., який має відношення до жертв 

збройних конфліктів неміжнародного характеру та Протокол ІІ від 08.06.1977 

р., зокрема ч. ІІ Гуманне поводження. У ст. 4 «Основні гарантії» п. 3 зазначено, 

що дітям гарантується необхідна допомога та піклування, зокрема: 
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– освіта, моральне і релігійне виховання, згідно з побажаннями їх батьків 

чи опікунів; 

– вживаються необхідні заходи для сприяння возз’єднанню тимчасово 

роз’єднаних сімей; 

– діти до п’ятнадцяти років не підлягають вербуванню у збройні сили 

або групи, їм заборонено брати участь у воєнних діях;  

– особливий захист дітей, які не досягли п’ятнадцяти років, коли вони 

беруть участь у військових діях і потрапляють у полон, що суперечить 

вищезазначеним положенням; 

– у разі необхідності за згодою батьків або осіб, що їх заміняють, на яких 

законом (звичаєм) покладена відповідальність за опіку, вживаються заходи до 

евакуації дітей із району військових дій у безпечні райони [171].  

Аналіз проблематики та площини бачення і осмислення системи 

мотивацій цінностей при захисті прав дитини в умовах збройного конфлікту 

(війни) з визначенням категорії їх особливостей на міжнародному і 

внутрішньодержавному рівні, з огляду на «Основні гарантії» (протокол ІІ від 

08.06.1977 р. Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 

12.08.1949 р. ст. 5 «Особа, свобода яких обмежена», мова йде про доповнення 

до положень ст. 4 щодо осіб, позбавлених волі з причин, пов’язаних з 

військовим конфліктом, незалежно від того, інтегровані вони чи затримані, і 

далі зазначено перелік з чотирьох пунктів і 10 підпунктів, де визначаються 

права і свободи індивідів, що знаходяться у місцях позбавлення волі, і на яких 

поширюється дія правових норм Женевської конвенції [171]. 

Але жодним словом ніде не обумовлено про таку важливу, особливу і 

обов’язкову гарантію захисту прав і свобод дитини в умовах збройного 

конфлікту (війни), як право на обов’язкову освіту у місцях позбавлення волі 

для дітей. 

У зазначеному контексті ми повинні виділити дану особливість 

забезпечення захисту права дитини, тим більше в умовах збройного конфлікту 

(війни), як особливу категорію захисту. Адже мова, перш за все, повинна йти 
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про обов’язкову освіту для неповнолітніх, що скоїли кримінальні злочини, які 

знаходяться у місцях позбавлення волі, розташованих на захопленій агресором 

території. І цілком повинно бути зрозуміло, що в умовах війни (збройного 

військового конфлікту) на захоплених (анексованих) територіях, навчання 

повинно проходити державною мовою, а не мовою агресора, у тому числі і у 

місцях позбавлення волі для неповнолітніх. 

У продовження вищезазначеного, репрезентативними для осмислення і 

підсилення викладених нами у дослідженні тез і сентенцій, у руслі 

особливостей забезпечення прав дитини в умовах війни, є твердження 

О. Романюка і В. Човгана, що «Діти – це окрема, самостійна частина 

суспільства, якій притаманні особливі права поведінки, своєрідні життєві 

погляди, що забезпечують її розвиток і становлення та перетворення у дорослу 

частину суспільства» [172]. 

Зазначена інтенція є, на нашу думку, досить репрезентативною для 

осмислення у руслі досліджуваної проблематики. Особливо слід звернути 

увагу на спектр проблематики у частині забезпечення розвитку, становлення 

та перетворення дитини у дорослу частину суспільства, а також на 

притаманність особливого права поведінки, на чому закцентовано нашу увагу. 

Проводячи наукові паралелі у порівняльному плані нормативно-

правової бази міжнародного і внутрішньодержавного рівнів у питаннях 

захисту прав дітей в умовах збройної агресії, розглядаючи і аналізуючи чинне 

і минуле законодавство, аналітичні матеріали з доступної джерельної бази, 

реальної практичної ситуації, ми повинні розглядати їх через призму 

інтерпретації минулого з розумінням, врахуванням і узаконенням сучасних 

реалій, прагнень та ідей. Для України, як практично і для всього світового 

демократичного співтовариства, є жахливою тривала трагедія війни на 

Донбасі та її антилюдські наслідки. Пошук такої практичної площини саме 

звертає нас до проблематики особливості забезпечення захисту прав і свобод 

дитини в умовах війни. 
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Відповідно до аргументованої вище позиції авторів щодо забезпечення 

розвитку, становлення, перетворення дитини у дорослу частину суспільства в 

умовах восьмирічної війни, це вразливе і болюче питання. Тут взагалі відсутні 

гармонійні компоненти системного, динамічного розвитку дитини. 

Надзвичайні, тривалі психологічні навантаження на несформований організм 

дитини – це трагедія життя, що має обов’язкові негативні наслідки. Дитині 

практично після тяжких психологічних травм, нанесених війною, бути 

повноцінним членом суспільства у переважній більшості досить складно. Це 

вразливо відображається не тільки на її психологічному стані, а й на здоров’ї 

всього організму.  

У наукових дискусіях і констатаціях, звертаючись до досвіду минулого 

і сучасного, ми повинні відкривати нові площини і поля для дискусій та 

впровадження демократичних мотивацій і цінностей. 

Звертаючись до хронологічних вимірів у часі, варто зауважити, що 

тільки після Першої світової війни, кривавих так званих революцій 

(переворотів), хвилі різних військових інтервенцій, що відбувалися в Європі і 

світі у 1924 році, на міжнародному рівні поставлено проблему прав дитини. 

Лігою Націй прийнято Женевську декларацію з прав дитини. Власне, слід 

зауважити, що таким чином права дитини були задекларовані і втілені у 

систему міжнародного права. З цього часу практично започатковано часовий 

відлік міжнародного становлення і розвитку інституції з розвитку прав 

дитини. Доцільно закцентувати увагу, що, не дивлячись на наслідки Першої 

світової війни, військових переворотів і так званих «революцій», військових 

інтервенцій, права дитини в основному були зосереджені на захисті від 

рабства, торгівлі дітьми, дитячої проституції, незаконного використання 

дитячої праці. Мова про захист дітей в умовах війни і особливості її захисту, 

не йшла і вказана проблематика не окреслювалася. Може бути цілком 

логічним, що це стала установка на генетичному рівні, яка містить своє 

коріння традиціоналізму, що має хронологію продовження аж до 1924 року. 

Адже достатньо згадати, що раніше людська спільнота не зосереджувалась на 
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правах дитини. Традиціоналізм сім’ї, де батьки мали владу (моральну, 

матеріальну) над дітьми, що були практично повністю залежними від них. 

Засоби масової інформації мало розвиненими, відсутні інституціональні 

основи прав дитини на державному нормативно-правовому рівні та 

інформатизація суспільства в окресленому дискурсі. 

Своєрідним вектором подальшого розвитку прав дитини стали важкі, 

жахливі наслідки Другої світової війни. Людство нарешті змушене було 

зрозуміти, що тільки об’єднанням зусиль світової спільноти можна 

протистояти масовому знищенню, у тому числі і найдорожчого – дітей. 

У 1946 році було створено Організацію Об’єднаних Націй, де світова 

спільнота стала приділяти особливу увагу проблемі прав дитини [172, с.37].  

У загальній Декларації прав людини (1948 р.) окреслювалось, що діти 

повинні бути об’єктом особливого нагляду і допомоги. І лише практично через 

11 років 20.11.1959 року Генеральною Асамблеєю ООН одноголосно була 

прийнята і проголошена Декларація прав дитини, що налічувала 10 

декларативних статей, які не були зобов’язуючими і не мали обов’язкової сили 

виконання, вони спрямовані в основному на дотримання соціальних і 

правових стандартів. Єдине, що може звернути увагу у контексті нашого 

дослідження, це питання, яке окреслювалось вище – питання обов’язкової і 

безкоштовної початкової освіти, що має свої особливі вразливості у часі 

військової агресії. У даному документі звертає особливу увагу такий чинник, 

як обов’язковість надати хоча б початкову освіту. 

Практична шаблонність підходів і розумінь до проблематики прав 

дитини тривала до 26.01.1990 р., початку підписання Конвенції, яка набула 

чинності лише 02.09.1990 р. Не може не звернути на себе увагу такий фактор, 

що після підписання декларації 20.11.1959 р., і до дня набуття чинності 

Конвенції ООН з прав дитини 02.09.1990 р. пройшло майже двадцять один рік. 

Така «оперативність» ООН у захисті прав дитини викликає у світової 

спільноти досить серйозне занепокоєння, тривожність і сумніви. Останнім 

часом лунають досить серйозні нарікання, справедливі зауваження щодо 
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ефективності діяльності даного важливого органу, на утримання якого йдуть 

колосальні кошти з бюджету країн-засновниць ООН. Україна є однією із країн, 

самостійних засновників ООН (тоді Україна знаходилась як республіка у 

складі Радянського Союзу, але їй, як найбільш постраждалій у роки Другої 

світової війни, радянська влада вимушена була надати право стати 

самостійним членом ООН). 

Цей крок до прийняття даного важливого документа, Конвенції ООН з 

прав дитини, не був чимось послідовним. Адже для його прийняття потрібно 

було більше двох тисячоліть, за час яких досить страшна і вражаюча кількість 

дітей, що стали жертвами військових агресій і конфліктів, їх права і свободи 

були знищені, лише під тиском світової спільноти, у тому числі і вчених, ООН 

спромоглася до розробки та прийняття міжнародного правового документа, 

що закріплює права дітей держав-учасниць і він є обов’язковим до виконання 

та ратифікований 193 державами світу. 

Зрозуміло, що виникає безпосередньо питання, чому така 

непослідовність та нерозуміння проблем суспільного запиту і потреби, що 

потрібно аж більше двох десятиліть, щоб прийняти перший життєво важливий 

основний міжнародно-правовий документ, що є обов’язковим? 

На нашу думку, пошук відповідей на поставлене питання, суспільно-

політичні процеси, що відбуваються у світі, досить часто мають подвійні 

стандарти, де відсутній дух конституційного права і свободи громадянина. 

Значний відбиток на негативних процесах, про які йде мова, мають окремі 

фактори і принципи формування зазначеної структури, що практично 

проходить кулуарно, без широкого, відкритого обговорення і формується 

людьми, які не знають зазначеної проблематики. 

Зокрема, якщо мова йде про Україну, то тут питань більше, ніж 

відповідей щодо якісного, професійного складу формування даної категорії 

представників, а також і навіть учасників. Цим процесам протягом багатьох 

років притаманні корупціогенність, непотизм, рефлексії кумівства, особистої 

відданості і тощо. Український соціум та громадянське суспільство повинні 
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давно позбутися рабської психології мовчання. Увесь спектр окреслених 

питань давно потребує гласності, відкритості та обговорення. 

Науковий аналіз і констатація дає можливість визначення, що Конвенція 

ООН з прав дитини – це особливий правовий акт, що містить 54 статті, які 

деталізують індивідуальні права і свободи дитини від народження до 

повноліття (у різних країнах повноліття визначається згідно норм 

національного законодавства, в Україні – з 18 років). 

Ключовою основою даного правового міжнародного документа є 

вільний розвиток прав і свобод дитини, належне її забезпечення і недопущення 

голоду, жорстокого ставлення, експлуатації і зловживань відносно дитини. 

Доповнено дану конвенцію двома Факультативними протоколами 

(набрали чинності у 2012 році – «Про участь дітей у збройних конфліктах» та 

«Про заборону торгівлею дітьми, заняття дитячою проституцією і 

порнографією»). У 2012 році був відкритий для підписання третій 

Факультативний протокол, що надавав право країнам-підписантам даного 

протоколу звертатись зі скаргами до Комітету з прав дитини на порушення 

прав дитини, який ратифіковано Україною. 

Конвенція з прав дитини ратифікована Україною і набула чинності у 

1991 році. Гармонічним компонентом у зазначеному вище контексті потрібно 

вказати те, що державна політика нашої країни у царині захисту прав дитини 

спрямовується у напрямках удосконалення нормативно-правової бази і це є 

важливим. Інше питання, що ці контексти повинні бути своєчасні, ефективні 

та потребують професійних підходів, прогресивного мислення і належного 

впровадження, у тому числі через імплементацію відповідних норм 

міжнародного права. Реформування і розвиток системи установ, закладів, що 

опікуються дітьми, працюють в інтересах дітей. Необхідне встановлення 

дієвого, постійного контролю за організацією співпраці і запровадження 

ефективної взаємодії органів державної і місцевої влади на всіх рівнях з 

громадськими структурами, що працюють у площинах захисту прав і свобод 

дітей. Встановлення з боку державних органів влади, домінування 
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пріоритетності, підвищеного рівня уваги до соціальних проблем захисту прав 

і свобод дітей в умовах військової агресії як на політичному, так і на 

законодавчому рівнях, підвищення відповідальності посадових осіб на всіх 

щаблях владних структур за належну організацію роботи у зазначених 

напрямках. 

Неможливо хоча б побіжно не згадати і оминути необхідність 

напрацювання відповідних підходів і розумінь у направленнях пенітенціарних 

проблем захисту прав і свобод дітей в умовах військової агресії. Зокрема 

стосовно тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі для 

неповнолітніх, грудні 1991 року було прийнято VIII конгресом ООН 

резолюцію Генеральної Асамблеї 45/113, що регламентувала правила ООН із 

захисту осіб з числа неповнолітніх,  що засуджені до позбавлення волі. 

В цілому можна зазначити, що окреслені правила мають 

рекомендаційний характер, але слід зауважити, це досить важливий 

міжнародний документ, що регламентує принципи, які повинні бути 

домінуючими у питаннях роботи з неповнолітніми індивідами на всіх стадіях 

розслідування, притягнення до кримінальної відповідальності і відбування 

покарання. 

Але у цьому акті жодним словом не обумовлені особливості 

забезпечення захисту прав дітей в умовах війни, а такі болючі нагальні 

проблеми існують і мають свої перспективні негативні наслідки. 

Відповідно до аргументованих вище позицій, де мова йшла про 

неповнолітніх, які потрапили у місця позбавлення волі для неповнолітніх, і 

особливості їх захисту у площині обов’язкового надання права на освіту в 

умовах військової агресії, а в умовах Донбасу ці і особливі питання – надання 

освіти державною українською мовою, що має практичні протиріччя і зумисне 

ігнорування. 

Разом з тим, слід звернути увагу на особливе питання – проблематику 

перебування в умовах військового конфлікту особливо уразливої категорії 

вагітних неповнолітніх жіночої статі, що ув’язнені, і перебувають у місцях 
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позбавлення волі у зоні проведення військового конфлікту. Варто зазначити 

особливості забезпечення їх прав і свобод, хоча «Правилами ООН щодо 

поводження з жінками-в’язнями та заходами не пов’язаними з позбавленням 

волі по відношенню до жінок-злочинниць» (Бангкокські правила), схвалені 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 65\229, 21.12.2010 р. у розділі 

четвертому (правило 39) мотивовано, що дана категорія ув’язнених отримує 

таку ж підтримку, а також медичну допомогу, як і дорослі [173]. 

В умовах мирного часу це є цілком зрозумілим і логічним, але в умовах 

військового конфлікту – перспективність такого підходу цинічна. Адже 

неповнолітня (вагітна чи породілля), яка ув’язнена і знаходиться у місцях 

позбавлення волі, та ще в умовах війни – це жорсткий стрес для неї і дитини 

не тільки від ув’язнення, а ще й постійний жах війни (бомбардування, обстріли 

і тому подібне), що має непередбачувані трагічні наслідки. 

Отже, мова в першу чергу повинна йти і акцентуватись на особливостях 

забезпечення захисту прав дитини (як неповнолітньої матері, так і її дитини). 

Базуючись на окреслених теоретичних, нормативних і практичних 

позиціях, на нашу думку, потрібна нова, ефективна міжнародна правова 

архітектура, яка б враховувала особливості питань захисту прав дитини в 

умовах збройного конфлікту. Ми не ставимо за мету радикального виклику 

усталеним міжнародним практикам офіційних інституцій, вивчаючи і 

досліджуючи існуючу практику, нормативно-правову базу, її можливості, 

силу традиційності мислення і прагнення уникати ризиків, що у тому чи 

іншому варіанті, на нашу думку, є надмірними. 

Разом з тим вони дають поштовх до нового підходу і способу мислення, 

установки до введення у європейський та вітчизняний дискурс ідеї 

«особливості забезпечення захисту прав і свобод дитини умовах військової 

агресії». 

Враховуючи багатоаспектність даної проблематики, науково 

осмислюючи і констатуючи нормативно-правові теоретичні і практичні 

площини, слід акцентувати, що переважна частина міжнародно-правових 
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документів ООН і Ради Європи з питань захисту прав людини (дитини) 

знайшли своє відображення, перш за все, у Конституції України 1996 року, що 

визнала міжнародні договори (якщо є згода Верховної Ради України на їх 

імплементацію) частиною національного законодавства [33, ст. 9]. Загалом, це 

надало вектору розвитку і змін у законодавстві України для цілого ряду 

нормативно-правових актів, Кримінально-виконавчого кодексу, 

Кримінального процесуального, Закону України «Про державну кримінально-

виконавчу службу», «Про застосування амністії в Україні», Указу Президента 

України «Про утворення державного Департаменту України з питань 

виконання покарань», Постанови Кабінету Міністрів України «Про програму 

проведення умов тримання засуджених, які відбувають покарання у місцях 

позбавлення волі, а також осіб, що тримаються у слідчих ізоляторах і 

лікувально-трудових профілакторіях, у відповідність з міжнародними 

стандартами» [174]. Репрезентативно, для підсилення окресленого, доречно 

навести тезу О. Почанської: «Окрім створення нової бази джерел із залученням 

міжнародних стандартів у галузі прав людини, завдання ефективного 

забезпечення прав і свобод осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні, 

також передбачало відповідну адаптацію чинного законодавства до сучасних 

європейських і міжнародних документів у галузі прав людини, що полягає в 

поетапному ухваленні та впровадженні законів і підзаконних нормативно-

правових актів, розроблених з урахуванням прав Європейського Союзу, а 

також внесення відповідних змін до чинних нормативно-правових актів 

України [175]. 

Адже основним ключовим завданням і метою функціонування 

демократичної, правової, соціальної держави є першочергове ефективне 

забезпечення прав і свобод дитини, особливо в умовах військової агресії. Це 

повинна бути вища соціальна цінність, що має пріоритетність у реаліях війни 

на Донбасі, як одна з найважливіших особливих політико-юридичних 

категорій, особливість правового статусу дитини, що безпосередньо напряму 

пов’язана з рівнем законності і розвитком демократії в Україні. 
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Вимушена необхідність в умовах сьогодення вирішення низки 

нагальних політичних, соціальних, економічних проблем для України в 

умовах довготривалої війни на території Донецької і Луганської областей 

України. Її особливості щодо захисту прав дитини потрібно розглядати, як 

особливу категорію, представлену в часі військової агресії, для якої 

характерними і важливими є особливий правовий статус дитини, до складу 

якого повинні входити самостійні окремі особливі правові норми захисту прав 

і свобод дитини в умовах військової агресії. Саме вони закріплюють даний 

статус, а не загальні типові принципи, що характерні для мирного часу. 

Наприклад, коли мова йде про юридичну відповідальність, яка представляє 

один із комплексних інтеграційних елементів правового статусу, то за 

порушення прав і свобод дитини в умовах військової агресії вона повинна мати 

свої особливості і особливу, підвищену кримінальну відповідальність на рівні 

міжнародного кримінального суду. 

Права і свободи дитини, їх захист мають бути особливими елементами 

правового статусу дитини в умовах війни, і тут потрібні об’єднані зусилля як 

на міжнародному, так і на внутрішньодержавному рівнях. 

Під зазначений правовий статус як особливий в умовах війни, повинна 

закладатись нова правова концепція і нормативно-правова база з урахуванням 

сучасних небезпечно важких викликів з пріоритетом особистості 

неповнолітньої дитини як найвищої соціальної цінності для держави. Отже, 

таким чином, ми повинні на перший рівень ставити саме особливості прав і 

свобод дитини в умовах війни, розробляти посилюючі правові конструкції та 

механізми, особливості їх реалізації у захисті прав і свобод дитини, щоб 

унеможливити будь-які ризики їх порушення. 

Крім того, зважаючи на допустимий обсяг дослідження, враховуючи цілі 

і завдання, аналіз теоретико-правових засад особливостей захисту прав і 

свобод дитини в умовах збройної військової агресії, потребує зауваження 

щодо розвитку особливості дитини у нормальному життєвому руслі, правовий 

статус дитини повинен бути індивідуалізованим і відповідати обставинам та 
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умовам, у яких знаходиться дитина, зокрема, коли мова йде про військову 

агресію. 

Аналіз теоретико-правових засад, особливостей забезпечення прав 

дитини в умовах військової агресії дозволяє визначити, що до ключових 

складових нормативно-правової бази захисту прав дитини в умовах збройної 

агресії можна віднести: Конституцію України, закони і кодекси України, 

постанови Верховної Ради, укази Президента, постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України, прийняті відповідно до компетенції рішення, 

розпорядження, накази, положення та інструкції органів центральної і 

місцевої влади, ратифіковані Верховною Радою України міжнародні 

міждержавні акти, угоди, декларації, правила, доктрини, концепції і тому 

подібне. Зокрема, перш за все, мова йде про права дитини. 

Досить важливою подією, на що хотілось би звернути увагу у контексті 

досліджуваної проблематики, що має відношення до траєкторії і спектру 

окреслених вище інтересів у частині захисту прав і свобод дітей в умовах 

війни, це Постанова Верховної Ради України: «Про стан соціального захисту 

дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні» 2020 

року, де у прямій постановці, у вищеокреслених алгоритмах сентенцій нашого 

дослідження зазначається: «У зв’язку з накопиченням проблемних питань у 

сфері забезпечення та захисту прав дитини, виникненням нових викликів, 

пов’язаних зі збройним конфліктом на Сході України, безсистемним 

реформуванням базових процедур та структур, завдання яких полягає у 

забезпеченні та дотриманні прав дітей, які становлять шосту частину 

українського соціуму»... [176]. 

Отже, в цілому можемо констатувати, що вищий законодавчий орган 

держави цілком реально розуміє і бачить особливі проблеми про які йде мова 

у сфері забезпечення захисту прав дитини, звертаючи увагу у постановчій 

частині на виникнення саме нових викликів, які пов’язані зі збройним 

конфліктом, звертаючи увагу на безсистемне реформування базових процедур 

та структур. З точки зору наукової констатації проблематики досліджуваної 
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тематики, можемо зазначити, що починаючи з моменту військових дій на 

Сході України 2014 р. (навіть ще раніше – військове захоплення Криму), ці 

важливі питання назріли вже давно і потребували свого негайного вирішення. 

І лише через шість років нинішня влада спромоглася на прийняття відповідної 

постанови, хоча про ці очевидні недоліки і упущення в питаннях захисту прав 

дітей в умовах військової агресії, дискусія йшла не тільки у наукових розвідках 

і дослідженнях. Важливим, на нашу думку, є твердження у зазначеному 

документі щодо нових викликів, пов’язаних зі збройним конфліктом на Сході 

України. 

Отже, констатуючи, розуміючи та бачачи негативні наслідки і 

«перспективи» військової агресії, яка має свою довготривалість, загалом 

можемо стверджувати, що демократичні підходи потребують особливих 

параметрів і складових захисту прав дітей в умовах війни. 

У аспекті окресленого питання з врахуванням попередніх тез нашого 

дослідження, надзвичайно важливим повинно бути те, що окресленою 

постановою Верховної Ради України чітко визначено, що необхідно зробити 

Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної політики, Міністерству 

освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству оборони, 

Національній поліції, Міністерству юстиції України, органам виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим, обласним Київській та Севастопольській 

міським, районним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, офісу 

Генерального прокурора, Верховному Суду України [176].  

Але основним і основоположним у даному життєво важливому питанні 

повинна бути висока організаторська і виконавча дисципліна зазначених 

державних структур та підвищена в умовах війни, конкретна жорстка 

дисциплінарна і навіть кримінальна відповідальність за бездіяльність 

чиновників різного рангу окреслених структур. Тому що науковий аналіз, 

інформація з авторитетних джерел, аналітичні матеріали, наявні практики 

сьогодення, про що йдеться у дослідженні, дають підстави до окреслених 

сентенцій і висновків, про що буде йти мова у наступному розділі. 
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Базуючись на викладених теоретичних нормативно-правових і 

практичних матеріалах, досить репрезентативною у руслі окресленої 

тематики, під кутом зору змістовного наповнення підрозділу, є теза А. 

Пшеничної: «В умовах проведення АТО (сьогодні ООС) в Україні потребують 

спеціального («особливого» – інтерпретація автора) механізму правового 

забезпечення своїх прав категорії дітей, яких умовно поділено на дві категорії: 

діти, переміщені з тимчасово окупованих територій та районів проведення 

антитерористичної операції, та діти, які перебувають на тимчасово 

окупованих територіях, де органи влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження» [177, с. 53]. 

 

2.3. Форми і методи діяльності публічної адміністрації у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини в умовах гібридної війни на Донбасі у 

контексті загальновизнаних міжнародних стандартів 

Захист прав і свобод дитини в умовах збройного конфлікту (гібридної 

війни) на Сході України  реалізується за допомогою використання чинних 

правових форм і методів управлінської діяльності публічної адміністрації. 

«Суб’єкти публічної сфери є органічними складниками єдиної 

державної влади, поділені на відповідні гілки, що орієнтовані на цінності, цілі, 

потреби громади та її окремих членів, як споживачів послуг адміністративних 

структур публічного адміністрування» [178].  

Окреслюючи важливість питання, цілком слушним у зазначеному 

контексті є твердження О. Маслової: «Суб’єктом публічного адміністрування 

є органи державної виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування (публічна адміністрація), а також суб’єкти делегованих 

повноважень, діяльність яких спрямована на забезпечення належного 

гарантування вказаними суб’єктами прав, свобод та законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб у публічній сфері, а також ефективну реалізацію 

громадянами свого адміністративно-правового статусу [179]. 
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До суб’єктів публічної адміністрації відносять публічну адміністрацію, 

зокрема: органи державної влади, міністерства, служби, агенції, інспекції, 

центральні органи виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої 

влади, інші державні органи, до прикладу Ради національної безпеки і оборони 

України) та інші [179]. 

Щодо парадигм та інтерпретацій, дискусій, різноманітних точок зору з 

приводу класифікацій і різновидів суб’єктів публічних адміністрацій, не 

вдаючись до полеміки, це може бути окремою темою дослідження. У сучасній 

теорії права існує чимале коло різних поглядів і підходів та протилежних 

думок, і це є цілком природним. 

Не заглиблюючись у дискусію, слід зазначити хоча би побіжно, що 

окреслена вище теза у загальному, можна погодитись, відповідає Рекомендації 

Комітету Міністрів Ради Європи від 11.09 1984 року № R(84) 15 щодо 

публічної правової відповідальності за спричинену шкоду, де надається 

визначення терміну «публічна влада» як:  

– будь-який суб’єкт публічного права будь-якого виду чи рівня 

(державного, регіонального, місцевого, незалежний суб’єкт публічного 

права); 

– будь-яка приватна особа під час здійснення нею повноважень 

офіційної влади [179]. 

Не можна не зазначити, що попри деякі розходження у 

загальнотеоретичних аспектах, відповідні міркування, зокрема О. Кузьменко, 

дають певне підґрунтя до узагальнення вищеокресленого. Зокрема, вона 

зазначає, що: «Публічна адміністрація передбачає не тільки чітку визначеність 

і детермінованість її компетенції, а й наявність чіткого механізму її реалізації 

у практичній діяльності, який виражається у певних діях, які сприймаються як 

такі, що містять владні приписи. Вони являють собою: по-перше, чітко 

виражені в реальній дійсності вольові положення держави; по-друге, дії, що 

від конкретних суб’єктів та відображають публічні інтереси; по-третє, дії, які 

реально відчувають фізичні і юридичні особи» [180]. 
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У цілком зрозумілий послідовності і конструкції, з огляду на 

особливості дослідження, звертаючись до питання форм і методів діяльності 

публічної адміністрації, слід звернути увагу, що під терміном «форма» 

розуміється спосіб існування змісту, як внутрішня структура, організація і 

зовнішній вираз [181]. Існує думка, яка має серед дослідників і вчених стійке 

теоретико-правове підґрунтя, що «форма» представляє собою об’єктивну 

сутність функціонування органів, а також посадових осіб, що уповноважені 

здійснювати управління. Отже, цілком логічно, що форма – це зовнішнє 

зазначення владних повноважень в управлінській діяльності. 

Форми управлінської діяльності прийнято у практичному своєму 

спрямуванні поділяти на організаційні і правові, що дає можливість їх 

належної реалізації і контролю суб’єктами публічної адміністрації. Беручи за 

основу авторську позицію Н. Коломойця, що є цілком аргументованою: 

«Правові форми управлінської діяльності тягнуть за собою настання 

юридичних наслідків, а організаційні таких наслідків не мають, вони, як 

зазначалось вище, лише сприяють реалізації правових форм» [182]. 

Відповідно до аргументованого, можемо зазначити, щодо основних 

форм діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини в умовах військової агресії можемо віднести,  як одну із найбільш 

властивих і поширених форм – видання загальнообов’язкових офіційних 

рішень (адміністративних актів), що відповідають належним компетенціям 

даних органів, процедурно регламентовані, наділені юридичними 

властивостями свого вираження. У залежності від рівня ієрархії структур 

діяльності органів публічної влади, зокрема у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини, вони видають укази, постанови, накази, розпорядження, різного роду 

приписи, рішення, протоколи і тому подібне, що є обов’язковими для 

виконання. 

Визнаючи і досліджуючи важливість питання форм і методів діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення прав дитини в умовах гібридної 

війни (військової агресії), варто зазначити, з огляду на особливості діяльності 
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публічної адміністрації у реалізації форм її діяльності, логічно, не може не 

виникати питання стосовно методів управління (діяльності). 

У теоретико-правовій науці до поняття методів відносять сукупність 

способів чи дій теоретичного чи практичного спрямування у вирішенні 

важливих завдань. 

Для уточнення і підсилення даної дефініції, згідно великого 

енциклопедичного юридичного словника: «Метод – спосіб впливу юридичних 

норм на суспільні відносини. Характеризується такими ознаками: стосується 

тільки юридичних норм; забезпечує єдність правового регулювання; 

гарантується у необхідних випадках засобами державного примусу; є одним з 

критеріїв поділу норм права на галузі [183, с. 445].  

Не викликає сумніву і значно підсилює аргументацію слушна теза 

Ю.  Шемчушенка у окресленому контексті: «У юридичній літературі є й інші 

класифікації ординації й координації, виховання, заохочення і примус. Це 

свідчить про складний характер даної правової категорії, яка нерідко постає не 

в чистому вигляді, а як сукупність прийомів реалізації норм права» 

[183,  с.  445]. 

З точки зору позиції, яку ми зазначаємо вище, а саме практичного 

спрямування у вирішенні важливих завдань, звертаючись до методу цивільно-

правового регулювання (Енциклопедія цивільного права України): «Цивільно-

правовий захист, це перш за все, майнових прав, то і захист має, перш за все, 

майновий характер, хоча допускаються й інші способи впливу» 

[184,  с.  485- 486]. 

Тобто, що ж до поняття: «Методом будь-якої галузі права є сукупність 

прав, засобів і прийомів впливу на поведінку людей, які дістали відображення 

у правових нормах. Цивільно-правовий метод, який відображає специфіку 

цивільно-правового регулювання суспільних відносин, об’єднує норми галузі 

в одне ціле [184, с. 485-486]. 
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Що стосується регулювання, воно має дозвільний характер. До спектру 

цивільно-правового регулювання також відносяться диспозитивність, 

ініціативність, самостійність та незалежність сторін. 

Висвітлюючи концептуальні підходи до розуміння форм і методів 

діяльності публічної адміністрації, зокрема у забезпеченні прав і свобод дітей 

в умовах військової агресії, слід звернути увагу, що більшість дослідників 

взагалі їх бачать у взаємодії і нерозривному поєднані, а ряд із них їх взагалі 

об’єднують. З точки зору автора дослідження, мова може йти безпосередньо 

про властиві вектори балансу і прагнення їх досягнення для наступних 

ефективних результатів, так як форми і методи – це способи досягнення 

визначеної цілі, що тісно пов’язані з метою. 

Поряд з цим варто зазначити стосовно методів діяльності публічної 

адміністрації, що їх класифікація має значну кількість підходів, зокрема 

державні, громадські, економічні, адміністративні, загальні, спеціальні тощо. 

Вони активно можуть використовуватись, зокрема для реалізації тих 

нагальних і важливих завдань і функцій у питаннях політики держави, у 

площині захисту прав дітей в умовах гібридної війни. 

На цьому тлі, окремо потрібно зауважити, на що неодноразово 

звертають увагу дослідники, це питання які стосуються заходів примусового 

характеру у сфері правового захисту дітей, без чого практично обійтись 

неможливо. Вони досить часто, практично у переважній більшості мають 

ефективну дієвість впливу, ніж будь-які інші. 

У цьому контексті є характерним, що примус повинен застосовуватись 

тільки на законних підставах, які не суперечать правовим нормам, що мають 

юридичну форму свого вираження і у конкретних цілях захисту прав і свобод 

дитини, її законних інтересах, зокрема в умовах гібридної війни, що йде на 

Сході України. 

Поряд з цим, не можна обійти стороною позицію і роль діяльності 

публічної адміністрації у контексті загальновизнаних міжнародних 

стандартів, про що йде мова у досліджуваному питанні дисертаційної роботи. 
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Адже, окреслюючи роль держави у забезпеченні прав і свобод дитини в умовах 

війни, дотримання її законних інтересів, ми, перш за все, звертаємо увагу на 

цілеспрямовану, послідовну і постійну роботу зацікавлених органів публічної 

адміністрації на всіх її рівнях влади, що наділені відповідними 

функціональними владними повноваженнями у підготовці і приєднані до 

питань міжнародних стандартів у сфері прав і свобод дитини. У практичній 

площині чинні міжнародні нормативно-правові документи, договори, акти, 

конвенції дозволяють і дають змогу на міжнародному рівні вирішувати 

зазначені вище питання. 

У цьому контексті варто зокрема згадати про чотири Женевських 

конвенції 1949 року, які містять окремі фрагментарні положення про захист 

дітей в міжнародному гуманітарному праві та додаткові протоколи до них. Це 

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях (Перша 

Женевська конвенція) [185], Конвенція про поліпшення долі поранених, 

хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі 

(Друга Женевська конвенція) [186], Женевська конвенція про поводження з 

військовополоненими (Третя Женевська конвенція) [187], (Женевська 

конвенція про захист цивільного населення під час війни (Четверта Женевська 

конвенція) [188], Додатковий протокол до Женевських конвенцій, що 

стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І) 

[171], Додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується захисту 

жертв міжнародних збройних конфліктів (протокол ІІ) [189]. 

Додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується 

прийняття додаткової відмітної емблеми (протокол ІІІ) [190], [191]. 

Саме ці міжнародні документи дають змогу визначити правовий статус 

дитини в складних життєвих обставинах в ході проведення воєнних дій та 

конфліктів. Зокрема, з їх змісту можна сказати, що діти користуються 

особливим подвійним захистом, відповідно до міжнародного гуманітарного 

права: загальним захистом, як усі мирні жителі і особи, які припинили брати 

участь у бойових діях, та особливим захистом, яким вони користуються як 
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діти. Але у попередньому розділі ми загострювати увагу, що в умовах війни 

права і свободи дитини, неухильне дотримання її інтересів, повинні бути 

окремо визначені та існувати, як самостійна спеціальна категорія. 

Понад 25 статей Женевських конвенцій і Додаткових протоколів до них 

регламентують порядок захисту дітей в ході проведення воєнних дій та 

конфліктів, що є надзвичайно актуальним для нашої держави в умовах 

сьогодення. До них належать норми про заборону смертної кари, забезпечення 

доступу до продовольства, медичної допомоги і освіти в зонах конфлікту, 

утримання під вартою, розлука з рідними і участь дітей у воєнних 

діях.  Зокрема зазначено, що права, гарантовані дітям Конвенцією про права 

дитини, яку ратифікували майже всі країни світу, діють також під час 

збройного конфлікту [192]. 

Як свідчить практика, події на Сході України, не все так, як зазначала у 

своєму інтерв’ю радник Міжнародного Комітету Червоного Хреста Крістін 

Берстад. Так, можна погодитися з тим, що міжнародне гуманітарне право 

наголошує про необхідність захисту прав дітей під час збройного конфлікту. І 

досить справедливо констатує, що, не дивлячись на це, забезпечити захист 

дітей у даних ситуаціях вдається не завжди. Але це досить м’яко і 

безвідповідально з нашої точки зору. Якщо взяти практичну сторону, то всі 

дефініції породжують скоріше зневіру, ніж повагу до такої важливої 

організації і норм міжнародного гуманітарного права. К. Берстад оперує 

поняттями, що «Міжнародне гуманітарне право чітко регламентує 

необхідність захисту дітей під час збройного конфлікту…». Але, де та чіткість 

і як фокусується вказана необхідність на Сході України, коли вже восьмий рік 

іде кровопролитна жахлива війна, де гинуть діти і дорослі? Чому не 

спрацьовує задекларована чіткість і регламентована необхідність захисту прав 

дитини в умовах війни? 

Відповідь на ці питання дають матеріали нашого дисертаційного 

дослідження. Зазначені вище міжнародні документи в основному мають 

декларативний характер, їх суть зводиться до загальної констатації намірів, 
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але не дій. На нашу думку, мова повинна йти про конкретну, підвищену 

(спеціальну) кримінальну відповідальність у міжнародному кримінальному 

суді (військовому міжнародному трибуналі) за конкретні злочини, що повинні 

відноситись до категорії військових. У даній площині координат мова може 

йти про чіткість регламентації міжнародного гуманітарного права щодо 

необхідності захисту прав дітей під час збройного конфлікту. У такому 

контексті постановки і вирішення даної проблематики на міжнародному рівні, 

проблема може бути зрушена з місця і вирішена. А сторона, яка задумує 

військову агресію, застосовуючи і використовуючи різноманітні гібридні 

технології, знаючи конкретну, підвищену (спеціальну) відповідальність, 

задумується про серйозні наслідки такої відповідальності. 

Повинно бути цілком зрозумілим, на прикладі війни на Сході України, 

паритет військових сил Росії і України. З погляду на обґрунтування 

окресленого зрозуміло, що потрібні об’єднані зусилля на міжнародному рівні, 

чіткі міжнародні правові, економічні, політичні та соціальні механізми 

реагування. Декларації залишаються на папері і не породжують реальних 

ефективних дій. Для прикладу можна взяти горезвісний Будапештський 

меморандум 1994 року, підписаний на саміті ОБСЄ (договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї), який практично знесилив Україну, його 

наслідки мають свою негативну багатовекторність і у нашій досліджуваній 

проблематиці. Відповідно, досить болючою є дана ситуація, на яку, на нашу 

думку, можна застосувати тезу А. Білецького у контексті проблематики: 

«Історія з Будапештським меморандумом вчить нас, що насправді сила є 

опорою для права, а не навпаки» [193]. 

Можна зрозуміти, виходячи з реалій сьогодення, негативні емоції такого 

висловлення. Але є верховенство права – це правова доктрина. Вище закону 

ніхто не може бути. Перед законом всі рівні. Це фундаментальна правова 

основа, яка закладалась і відома ще з давніх часів. Зокрема, слід звернути 

увагу, давньогрецький вчений філософ Аристотель, зважаючи на концепцію 

верховенства права, констатував: «Правити повинен закон» [107]. Цілком 
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реалістичною у даному контексті є і артикуляція досить подібних і 

однозначних думок Ціцерона: «Ми всі – раби законів» [194]. 

Окреслені постулати скеровують нас до конституційно-правової 

дійсності. Закони не можуть бути абстрактними чи загальними. Перш за все, 

вони повинні базуватись і уособлювати у собі демократію волі суспільства, і 

тільки закон у своїй безособовості є найкращим керівником. Досить 

визначальною у даному сенсі є і дефініція відомого мислителя Аристотеля: 

«Держава, що діє на підставі конституції, довіряє найвищу владу не людині, а 

писаному закону» [107]. 

Отже, підсумовуючи, потрібно зазначити і свідомо зробити акцент, що 

ефективними бар’єрами стримувань і противаг у сфері забезпечення прав і 

свобод в умовах гібридної війни, зокрема і на Сході України, може бути 

конкретне (не декларативне) міжнародне законодавство, яке повинно бути 

імплементовано у внутрішньодержавне країн демократії і мати обов’язковість 

виконання, де у прямій постановці конкретно будуть зазначені питання 

забезпечення прав, свобод і гарантій дитини в умовах війни, і за їх порушення 

передбачена спеціальна підвищена максимальна кримінальна 

відповідальність. Тоді б не було так званих приватних «добровільних 

військових формувань» (типу «Вагнер», «Сірих журавлів» і т. п.), що активно 

у реаліях сьогодення використовуються, і це стало свого роду професією, яка 

приносить прибуток. Вони давно на міжнародному рівні повинні бути визнані 

законом злочинними, терористичними. 

Автоматично з країною чи країнами-агресорами, чи тими, що розв’язали 

війну або здійснюють підтримку (фінансову, економічну, політичну, 

соціальну), розриваються дипломатичні відносини на усіх рівнях, 

передбачаються жорсткі економічні і фінансові санкції, що наступають 

одночасно. Наприклад, однією із таких може бути відключення (негайне) від 

міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT, відключення від 

якої практично тягне за собою економічний колапс країни-агресора чи країни, 

що допомагає агресору. Такі санкції на сьогодні не діють, рішення приймає 
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Євросоюз – за територіальною юрисдикцією, і ООН – у якості міждержавного 

арбітра. Отже, з окресленого вище, цілком справедливо виникає питання: чому 

у конкретному випадку на Донбасі восьмий рік йде неоголошена війна, яка 

фактично завуальована гібридними військовими діями (формами), гинуть діти 

і дорослі, знищується економічна, соціальна інфраструктура, а система 

захисту не спрацьовує як на міжнародному, так і на внутрішньодержавному 

рівні? 

Відповідь на основі дослідження, що зібрана з наукових офіційних 

відкритих авторитетних джерел інформації, аналіз чинного вітчизняного і 

міжнародного законодавства, аналітика наявної практики, дають підстави 

вважати, що декларативність нормативно-правової бази, формальність, 

неконкретність, подвійні стандарти політичного мислення і прийняття рішень, 

на міжнародному рівні у кінцевому рахунку дають негативізм, сіють недовіру 

до міжнародного права, дають можливість тривалості військової агресії на 

Сході України, що є справжньою кривавою катастрофою ХХІ століття на 

нашій планеті, що вже має і буде у своєму продовженні мати складні, 

невідворотні наслідки, і не тільки для України. 

Для прикладу і підтвердження вищеокресленого, можна навести 

наступний факт, як справедливо зазначає О. Савченко: «Дефолт Росії після 

відключення від SWIFT станеться через 3-4 місяці. Збанкрутують одразу 60-

65 % банків і стільки ж компаній, пов’язаних з експортно-імпортними 

торгівельними операціями.  

У перший рік дії заборони це призведе до мінімум 10 % падіння ВВП 

країни. Далі – гірше. Ось чому росіяни настільки нервово реагують саме на 

нагадування про SWIFT. Знають, що для країни це гарантовано означає 

жорсткий соціальний вибух, і відповідно, розвал «колеса на глиняних ногах» 

[195]. 

Доречно зауважити і звернути увагу у контексті дослідження, що дана 

ідея обговорювалася у різних політичних і державних колах на міжнародному 

рівні ще з самого початку військової агресії на Донбасі у 2014 році, а ще 
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раніше під час військової анексії Криму пропонувалася у різних 

інтерпретаціях, але міжнародно-правові конструкції і механізми захисту прав, 

свобод і гарантій прав дитини в умовах збройної агресії (війни) не 

спрацьовують, тому що не є ефективними. Цілком логічно, що виникає 

питання, чому? Відповідно, давно необхідно переходити від абстрактності, 

загальності, декларативності до конкретності, без подвійних політичних 

стандартів і площин мислення та підходів, починати з міжнародно-правової 

бази. Тільки таким чином можна поставити ефективні бар’єри стримувань і 

противаг гібридним війнам і агресіям, захистити на належному рівні права, 

свободи і гарантії дітей.  

Звісно, це важливе світоглядне питання і на нього потрібно шукати 

відповідь, спільно об’єднавши демократичні сили. 

Звичайно, за міжнародними стандартами військовий конфлікт не є 

основою для обмеження верховенства закону. Зрозуміло, що у неординарній 

ситуації збройної агресії, частина прав і свобод дитини тимчасово має 

властивість обмеження. Але як розуміти, коли ця тимчасовість триває на Сході 

України уже восьмий рік? 

З огляду на зазначене, без сумніву слід брати до уваги, що в даній 

ситуації вимоги верховенства закону повинні бути ще більш затребуваними і 

вкрай необхідними, але вони не можуть бути декларативними, так як діти, які 

потребують захисту своїх прав, знаходяться у надзвичайно вразливому, 

дискримінованому і практично безвихідному становищі, у порівнянні з тими, 

що мешкають на територіях, де відсутня війна. 

Отже, у практичній площині така ситуація звісно повинна викликати 

відповідні неоднозначні конкретні ефективні міри реагування, у першу чергу, 

на міжнародному і внутрішньодержавних рівнях, що має підкреслюватись 

верховенством закону, у тому числі і у діяльності публічної адміністрації, 

наданні публічних послуг у сфері забезпечення прав, свобод і гарантій дитини 

в умовах гібридної війни на Донбасі. 
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Позицію і дії країн заходу на «донбаському напрямі» потрібно 

розглядати в контексті їх конкретної, а не загальної політики щодо російської 

агресії проти України. Світове співтовариство демонструє солідарність з 

Україною, розуміння і підтримку її територіальної цілісності, незалежності та 

суверенітету. Країни Європи, США, Канада, Японія, Австралія, Туреччина та 

інші країни світу, а також міжнародні організації ( НАТО, ОБСЄ, ООН, ЄС, 

ПАРЄ) не визнали анексію Криму, засудили російську інтервенцію на Донбасі; 

надають певну політичну, фінансово-економічну, матеріально-технічну 

допомогу Україні; запроваджують стосовно Росії різноманітні стримуючі 

політичні, економічні санкції; сприяли проведенню різностороннього 

переговорного процесу для припинення війни на Сході України. Проте ці 

тривалі прагнення заходу через ряд обставин внутрішніх і зовнішніх причин, 

не призвели ані до припинення російської інтервенції на Донбасі, ані до 

встановлення стабільного перемир’я в цьому регіоні. 

Вартує уваги в окресленому контексті позиція В. Репецького, який 

зазначає: «Офіційна позиція нашої держави і світового (європейського) 

співтовариства має бути спрямована на невизнання правомірності поширення 

агресії Російської Федерації на окремі території України… Не існує якоїсь 

часової межі для права давності (приклади Польщі, що втратила незалежність 

у 1795 році і повернула її у 1918, після 123 років, приклади країн Прибалтики, 

що відновили свою державність після анексії СРСР через 50 років), це яскраве 

свідчення, що у сучасному міжнародному праві відсутні норми права, які б 

забороняли висувати претензії з боку держав на своїй колишній території, що 

були захоплені із застосуванням сили» [196, с. 371]. 

У руслі окресленої проблематики нашого дослідження потрібно 

відступити від даної, на жаль, досить популярної сентенції. Змістова 

наповнюваність тверджень не відповідає вимогам часу, реальності і змісту 

життя. Виходить, що потрібно чекати (після 123 років чи через 50 років). Ми 

живемо у ХХІ столітті розвинених різновекторних високих технологій, 

бурхливого розвитку техніки і науки, високої динаміки інформатизації 
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суспільства, розвинених космічних технологій і ракетно-космічного 

комплексу тощо. 

Тому давно назріла проблема формування ефективного нормативно-

правового комплексу мір, які стануть бар’єром для стримування і противаги 

гібридним війнам та військовим агресіям. Апелюючи до ефективності 

хвилюючої проблеми, цілком очевидними повинні розумітись конкретність, 

реальність і особливість проблематики. У цьому сенсі варто вести мову також 

і про фактори політико-правової доцільності, об’єднання всіх сил і засобів на 

міжнародному рівні у протистоянні військовим агресіям. Повинно з’явитися 

розуміння, що істина у контексті зі справедливістю повинна розглядатись у 

площині і практиці конкретного (а не декларативного) нормативно-правового 

забезпечення і підвищеної, спеціальної відповідальності за порушення прав, 

свобод і гарантій дитини в умовах війни, застерігаючи від помилок «вічної і 

непорушної» тієї чи іншої правової норми, яка не потребує покращення і змін, 

з врахуванням окресленої болючої проблематики. 

Інтерес до проблем дослідження прав і свобод у дитини в умовах 

військової агресії, забезпечення гарантій є принципово актуальним і 

сконцентрованим у рамках теоретико-правового дослідження. У вимірах 

часових рамок радянського періоду, у деякій мірі пострадянського періоду, 

наукових розвідках і дослідженнях, доктрина мислення досить часто 

відображається у фрагментарних площинах і підходах до міжнародної теорії і 

практики, конституційно-юридичної сутності правової природи, неодноразово 

проявляється помилковими заідеологізованими уявленнями про інтереси прав 

і свобод дитини в умовах війни, роль держави і діяльності публічної 

адміністрації, громадянського суспільства тощо. 

Аналіз зазначених питань у частині подальшого використання тих чи 

інших норм міжнародного гуманітарного права, про що окреслювалось, аналіз 

процесів сутності, перш за все, пов’язаний з визначення характеру збройного 

конфлікту, розуміння логіки і природи конкретного збройного конфлікту 

(збройної агресії) як продукту відповідного процесу направленості і змісту. 
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Слушним чинником, який має у цьому контексті важливе значення, є 

кваліфікація, що безпосередньо впливає на визначення норм, що повинні 

застосовуватись у випадках здійснення гібридної війни ( збройного конфлікту, 

військової агресії тощо). 

З огляду на згадану необхідність наукового осмислення зазначених 

процесів, потрібно зауважити, як справедливо і аргументовано зазначають ряд 

авторів, зокрема Л. Приполова і Д. Риндич: «У сучасній політико-правовій 

думці та сфері міжнародного гуманітарного права виникають ряд складних 

питань, пов’язаних з нормативно-правовим визначенням сутності збройних 

конфліктів, які мають ознаки так званої гібридної війни. Саме такий вид 

сутичок став характерним у конфліктних ситуаціях ХХІ століття та створив 

нові ускладнені нестабільні взаємовідносини у міжнародній спільноті. Дедалі 

частіше можемо спостерігати вживання у науково-теоретичному колі терміну 

«гібридна війна». Такі нетрадиційні збройні конфлікти вимагають уточнення 

їх семантики. Зміни у безпековому середовищі повинні спровокувати 

відповідні зміни в теоретико-правових положеннях міжнародного права» [197, 

с. 59]. 

З огляду на застосування норм міжнародного гуманітарного права 

доволі важливим є нормативне визначення понять. Для прикладу, це має 

зокрема відношення і до визначення статусу осіб, які повинні наділятись 

правом перебування під захистом, також у питаннях використання 

(застосування) і встановлення належного правового режиму відповідного 

захисту. Загальноприйнятим підходом у міжнародному гуманітарному праві, 

як правило, визнається два види збройних конфліктів – збройний конфлікт 

міжнародного характеру і збройний конфлікт, що має характер 

неміжнародного.  

Враховуючи зазначене, досить важливим є те, на чому потрібно 

акцентувати увагу – це розуміння того, що для об’єктивної кваліфікації 

збройного конфлікту немає ніякого практичного значення, чи визнає та чи 

інша сторона, що вона є у стані війни (це важливо, тому що досить часто ми 
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чуємо різні інтерпретації зі сторони політиків, народних депутатів, державних 

діячів різного рангу на дану тематику і їх точка зору є протилежною), чинить 

чи ні населення окупованої частини території держави (наприклад, України) 

збройний опір, чи веде партизанську війну з супротивною стороною. Слід 

зокрема констатувати для зазначення, що окупація території чітко 

визначається, як один із видів збройного протистояння («м’яка» чи жорстка) і 

відноситься до збройного міжнародного конфлікту (для прикладу можна взяти 

Крим). 

Тому повинно бути цілком зрозумілим щодо питання захисту жертв, 

зокрема особливостей прав, свобод і гарантій дитини у збройному конфлікті, 

підпадає і цілком правомірно відноситься до даної категорії, і повинні 

об’єктивно та ціленаправлено застосовуватись правові норми міжнародного 

гуманітарного права, що містяться і мають юридичне закріплення у 

Женевських конвенціях 1949 року і у Додатковому протоколі І до Женевських 

конвенцій, у питаннях захисту жертв міжнародних збройних конфліктів 

1977 року, про що окреслювалось у відповідному науковому вимірі вище.  

Неможливо оминути увагою, зокрема у контексті нашого дослідження, 

що зазначена конвенція, на жаль, містить загальні правила, які стосуються усіх 

осіб. 

З огляду на права дитини, у Декларації підкреслювалося: «Турбота та 

піклування про дітей і їх захист не є більше винятковим обов’язком сім’ї, 

суспільства або навіть окремої держави – все людство повинно піклуватися 

про добробут дітей» [198]. 

З огляду на вищеокреслене, К. Левченко, коментуючи основні 

положення Женевської декларації прав дитини зазначила: «В дуже простих 

термінах декларація визначає обов’язки дорослих щодо дітей. Дитина, за 

умовами Декларації, стала захищеною як особа з її власними правами, але все 

одно ще залишалася залежною від дорослих у користуванні правами, 

зазначеними в ній. Та незважаючи на це, Женевська декларація прав дитини є 

досить важливим і нормативно-правовим документом, так як вона ставить 
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соціальні та економічні права дитини вище традиційних, громадянських і 

політичних прав» [199]. 

Саме у практичній площині змістовного наповнення досліджуваної 

проблематики, окремих її елементів, визначення напрямків розумінь, підходів 

і трактувань, можна навести об’єктивно пульсуючу тезу відомого дипломата 

В. Єльченка: «Гібридна війна, яку веде Росія проти України, поступово 

перетворюється на всесвітню гібридну війну. Вона ведеться на всіх рівнях, 

різних полях та з різною інтенсивністю» [200]. 

Цілком реалістично, що дана сентенція може і окреслює, на нашу думку, 

горизонти можливого майбутнього, тому що політична воля і наміри чітко 

вказують на агресивні фантомні болі радянського минулого зі сторони 

агресора, завойовницькі хапальні рефлекси і мотивації. 

Вважаємо, що у окресленому контексті наукового дослідження, 

цілісним і одним із ключових моментів щодо захисту прав дитини в умовах 

збройних конфліктів повинна бути конкретна, ефективна і цільова міжнародна 

нормативно-правова архітектура міжнародних правових конструкцій та 

механізмів. 

Саме тому при аналізі поняття і видів збройного конфлікту, що має 

можливості до набуття різних форм агресії, слід звернути увагу на Резолюцію 

XXIX сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних націй 

(14.12.1974 р.), яка чітко зазначає: «Під агресією слід розуміти використання 

збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканості 

чи політичної незалежності іншої держави» [201, с. 49]. 

У цьому розумінні, звертаючись до міжнародного права, слід 

акцентувати увагу на такий аспект, що замість поняття «війна», 

використовується визначення «військовий конфлікт». Ряд дослідників і 

вчених схильні до сентенції, що поняття «збройний конфлікт» значно ширше 

і більш точне, але, як на нашу думку, це дискусійне визначення, що потребує 

окремого дослідження у прагматичному і семантичному напрямку. 
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На думку автора, ці поняття співвідносяться і є близькими за своєю 

сутністю для понять «війна» і «збройний конфлікт». Що стосується поняття 

«гібридна війна» – це своєрідний симбіоз спеціальних термінологій і 

спецоперацій, це відносно сучасне нове комплексне поняття, яке включає 

широке розуміння спеціальних поєднань, підходів і використань 

різноманітних форм впливів, ядерний, космічний, військовий шантаж, 

різноманітні технології практичного використання, інформаційні, економічні, 

хімічні, бактеріологічні технології керованого хаосу, лазерні, гіперзвукові і 

тому подібне, що безпосередньо мають властивості у порушенні норм 

міжнародного права і повинні підпадати під міжнародну відповідальність,  що 

виходять за межі конституційного регулювання. 

У реаліях сьогодення для України, зазначена вище проблематика є 

досить актуальною і визначально важливою. Глобалізаційні виклики і рівень 

їх небезпеки є дуже вразливими і загрозливими не тільки для окремих 

категорій індивідів, зокрема для дітей, але, в цілому, і для територіальної 

цілісності нашої держави. 

Тому, актуалізуючи дану проблематику і аргументуючи під кутом зору 

форм і методів діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини в умовах гібридної війни на Донбасі у контексті 

загальновизнаних міжнародних стандартів, слід узагальнити, що не дивлячись 

на різноманітність і багатоаспектність тлумачення окреслених понять, як на 

міжнародному такі внутрішньодержавному рівні, на вищому законодавчому 

рівні Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р., 

унормував поняття військового і збройного конфліктів, зокрема визначивши 

кваліфікуючий чинник – місце здійснення самого збройного конфлікту 

(державний кордон чи територію конкретної однієї країни) [202]. 

Отже, не можна не зазначити низку проблем, зокрема, що 

неврегульованість нормативно-правового питання гібридних форм війни, що 

маємо на Сході України, ставить пряме конкретне питання відповідальності 
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(кримінальної) за скоєння тяжкого військового злочину, зокрема і у площині 

забезпечення прав і свобод дитини. 

Обґрунтовуючи вищезазначені тези, характерно, як цілком вірогідно та 

реально, до позиції гібридної потенційності і динаміки військового 

застосування, зазначають Є. Годованик і А. Русанєвич: «Найбільшою 

проблемою є відсутність визначення «гібридної війни» у військовій доктрині 

України, що є найголовнішим внутрішнім документом поглядів на причини 

виникнення, сутності та характеру збройних конфліктів у сучасному світі. 

Більш того, такого поняття не існує, як вже зазначалось і в міжнародно-

правових актах. На жаль, на сьогоднішній день не існує будь-якої 

регламентації цього явища і в міжнародному гуманітарному праві, яке 

націлене насамперед на захист мирного населення. Тобто, у такому випадку 

норми міжнародного гуманітарного права взагалі не діють, тому що «гібридні 

конфлікти» не підпадають під правове регулювання» [203]. 

Отже, цілком повинно бути зрозумілим, що на сьогодні кваліфікувати 

таке небезпечне, жахливе явище, як «гібридна війна», незалежно від форм її 

вираження, відповідно до нормативно-правового вираження неможливо, так 

як такі правові акти відсутні. А природа наявних, що є у міжнародному і 

внутрішньодержавному арсеналі, на це не розрахована. Змістовна 

правильність зазначеного постулату обґрунтовується ще і тим, що 

звертаючись до міжнародного гуманітарного права, проблеми регламентації 

регулювання гібридної війни пов’язуються практично до фізичного виміру, це 

не є адекватним для необхідної протидії і системного реагування. Адже у 

практичній площині даного негативного явища наявні руйнівні компоненти 

реальних дій і складних небезпечних наслідків різновекторного спрямування, 

які мають властивості постійного зміщення акцентів ведення війни. 

Узагальнюючи, можна відповідно зазначити, міжнародні норми права у 

своїй практичній площині не можуть дати, у тому числі на сьогодні у реаліях 

Донбасу, ефективних можливостей до врегулювання гібридної війни на Сході 

України та, на жаль, і в Криму. Не можемо ми також вести мову за своєчасне і 
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конкретне притягнення до кримінальної відповідальності за здійснення 

тяжких військових злочинів у сфері порушення прав і свобод дитини.  

Беззаперечною є необхідність для недопущення протистояння і 

ефективного стримування агресорів, об’єднання всіх міжнародних сил у 

прагненні миру на Землі. 

Усім міжнародним спільнотам давно пора зрозуміти, що гібридні війни 

у своєму небезпечному потенціалі ведуться вже давно, замислені і направлені 

у різних формах свого вираження на знищення та вичерпність політичного, 

економічного, правового і соціального потенціалу та розвитку світової 

цивілізації. Одним із небезпечних направлень даного військово-політичного 

компоненту є майбутнє світу – діти, їх права, свободи, гарантії. 

У контексті зазначених проблемних питань, чітко і беззаперечно 

червоною лінією проходить необхідність, яка існує у складних і небезпечних 

реаліях сьогоденних викликів, наша аргументація є життєво очевидною, що 

потрібно конкретне об’єднання і мобілізація всіх здорових демократичних сил 

на Землі у ефективному протистоянні гібридним війнам, з використанням 

різновекторних конструкцій, механізмів та інструментів протистояння і 

подолання цього зла. Не є якоюсь таємницею, що потенційні держави-

агресори імперського спрямування до таких форм військової інтервенції 

готуються роками, розробляючи і плануючи новітні сценарії гібридних війн з 

використанням широкого спектру технологій, створюючи зумисно виклики і 

протистояння інтересів між різними державами, національними і релігійними 

утвореннями, мовними групами тощо, перш за все, переслідуючи свої 

злочинно-корисні цілі. 

Потрібно констатувати, з огляду на зазначене, ми повинні нарівні 

світової демократичної спільноти консолідуватися у протидії цьому злу, і 

давно вже настав час, навчитись ефективній протидії окресленим злочинним 

намірам і викликам. Успішна мобілізація всіх сил демократичного мислення і 

спрямування їх інтелектуального потенціалу, технічних, економічних, 

політичних складових принесе і надасть можливість перемагати заради миру 
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на Землі, утвердження справедливості демократії, прав і свобод та гарантій 

індивіда, і зокрема у нашому дисертаційному дослідженні, окресленні прав 

дитини. 

 

Висновки до розділу 2 

Досліджуючи теоретико-правові засади забезпечення захисту прав 

дитини в умовах військових дій гібридної війни на Сході України, поняття і 

алгоритми особливостей їх забезпечення з використанням різних форм і 

методів діяльності публічної адміністрації, у тому числі і у контексті 

запровадження загальновизнаних міжнародних стандартів, вищеокреслені 

питання дослідження дають можливість зробити наступні узагальнення: 

Історично аналіз понять і алгоритмів конституційно-правового захисту 

прав дитини, у тому числі на тимчасово окупованих територіях Донбасу, 

збігається і має своє історичне зазначення (походження) ще з давніх часів. 

Формування різновекторних політико-правових, економічних стосунків між 

державами світу, глобалістичні виклики є своєрідним відображенням, 

насамперед, політичних забарвлень та устремлінь владного потенціалу 

держави. Отже, аналіз думок, поглядів, дефініцій і практик дає змогу 

систематизації і виокремленню проблематики, нормативно-правових 

прогалин та небезпечних тенденцій у захисті прав дитини. Правове визначення 

забезпечення прав дитини в умовах військового конфлікту на міжнародному 

рівні (нормативно-правовому міжнародному рівні) повинно мати 

обов’язковість виконання і підвищену спеціально-кримінальну 

відповідальність. 

Досліджено, що існують різні багатовекторні передумови і фактори 

порушення прав та свобод дитини в умовах гібридної війни на Сході України. 

Реальна відповідальність за скоєння даних злочинів повинна підпадати під 

поняття «військовий злочин, скоєний при обтяжуючих обставинах» та під 

юрисдикцію міжнародного військового трибуналу.  



168 

Аналіз міжнародного нормативно-правового потенціалу у даному 

контексті дає змогу до зазначень, що воно в основному декларативне, у прямій, 

конкретній постановці щодо захисту прав дитини в умовах військового 

конфлікту (гібридної війни) питання не розглядаються. 

У реаліях сьогодення ведення гібридних воєн різних форм і методів, 

ефективні комплексні міри із задіянням усіх державно-правових конструкцій, 

механізмів та інструментів на міжнародному рівні не здійснюється, 

підтвердженням цьому є гібридна війна на Сході України, яка триває вже 

восьмий рік, і з кожним днем кількість людських жертв та важких наслідків 

тільки збільшується і їх продовження має незворотні вже системні процеси. 

Проаналізовано у площині різних тематичних направлень і критеріїв, що 

Рада Безпеки ООН на сьогоднішній день у питаннях захисту прав, свобод і 

гарантій дитини в умовах військового конфлікту має символічні форми впливу 

на дані негативні процеси, є обтяжливою, а нормативно-правові механізми 

вражають формальністю, декларативністю, складністю процесів, що породжує 

безвідповідальність і уникнення кримінальної відповідальності військових 

злочинців у міжнародному військовому трибуналі. 

Міжнародний політико-правовий досвід у рамках історичного часу 

засвічує, що альтернативи ООН немає. Але як доводить реальна картина війни 

на Сході України, її тяжкість і багаторічне продовження, сьогодні вкрай і 

негайно потрібна інституційна реформа Ради Безпеки ООН; удосконалення 

організаційних структур управління; укомплектування професійними 

кадрами, надання конкретних компетенцій і функцій в частині не тільки 

предмету нашого дослідження, а і значно ширше, що стосується наболілих 

проблем сьогодення у питаннях світової безпеки і миру. 

З метою ефективного виконання своїх статутних обов’язків, 

удосконалення організаційно-правових форм і методів управління 

забезпечення прав і свобод індивіда, зокрема дитини, в умовах гібридної війни 

необхідно практикувати постійні, конкретні практики взаємодії (конференції, 

звіти, заслуховування тощо) діяльності публічних адміністрацій держав,  де 
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наявні збройні конфлікти (з однієї чи іншої сторони). Ці контраверсійні 

поняття, фактори і окремі компоненти дадуть можливість до об’єднання 

думок, поглядів, практик, що дасть змогу новітніх підходів до розв’язання 

нагальних важливих проблем сьогодення у вищеокресленій проблематиці. 

Проаналізовано за різними тематичними критеріями питання 

особливості забезпечення захисту прав і свобод дитини в умовах військової 

агресії, зокрема на Сході України. Здійснена спроба на науково-теоретичному 

рівні ввести до наукового дискурсу і наукового обороту поняття «особливості 

забезпечення захисту прав дитини в умовах війни» як окрему правову 

категорію, враховуючи особливість даної категорії (дитини), її вразливість у 

стадії повноцінного розвитку, прерогативність у фундаментальності 

майбутнього кожної держави. Саме особливість забезпечення прав і свобод 

дитини в умовах війни повинна стати одним із основних засобів реалізації 

функцій ООН на міжнародному рівні, а прийняті нормативно-правові акти, 

повинні мати обов’язковість виконання для кожної держави, через 

імплементацію у чинне національне законодавство, і конкретну підвищену 

(максимальну) кримінальну відповідальність за здійсненні військові злочини, 

які підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального трибуналу. 

В сучасних умовах динаміки процесів глобалізаційних викликів і 

протистоянь, міжнародне гуманітарне право повинно виступати як 

концентроване вираження діючих прав, як ефективна правова основа для будь-

якої демократичної держави світу, де чинне законодавство і правові норми, які 

приймаються (чи доповнюються), повинні стати пріоритетними та відповідати 

загальнолюдським демократичним цінностям, де у центрі соціальних вимірів 

особливою категорією повинна бути дитина, її фундаментальні права, свободи 

і гарантії, що визначають верховенство загальнолюдських цінностей. 

У порівняльно-правовому аспекті проаналізована і здійснена спроба 

внесення пропозиції щодо запровадження і притягнення до кримінальної 

відповідальності за кваліфікуючою ознакою «злочинні дії, пов’язані з 

розв’язанням і веденням гібридної війни», включивши до переліку 
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міжнародних військових злочинів (виокремивши його сутність і особливість), 

які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (Римський 

статут ст. 5), як окремий тяжкий вид військового злочину, розв’язання і 

ведення гібридної війни. Це дасть можливість ефективного протистояння і 

створення належних бар’єрів у недопущенні гібридних форм поработіння 

народів і держав світу, забезпечити недоторканість національних територій. 

Зібрана з наукових офіційних відкритих авторитетних джерел 

інформація, аналіз чинного вітчизняного і міжнародного законодавства, 

аналітика наявної практики, дають підстави вважати, що декларативність 

нормативно-правової бази, формальність, неконкретність, подвійні стандарти 

політичного мислення і прийняття рішень на міжнародному рівні сіють 

негативізм, недовіру до міжнародного права, дають можливість до тривалості 

військової агресії на Сході України, що є справжньою кривавою катастрофою 

ХХІ століття на нашій планеті, яка вже має і буде у своєму продовженні мати 

складні, невідворотні наслідки не лише для України. 

Виділено і здійснено науковий аналіз основних положень форм і методів 

діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення прав і свобод дитини 

в умовах гібридної війни на Донбасі у контексті загально-визначених 

міжнародно-правових стандартів у кореляції з процесами об’єктивного 

розвитку, оптимізації і реформування органів публічної влади на всіх рівнях. 

(Децентралізація, деполітизація, професійний відбір і комплектація, 

ефективне і реальне вдосконалення форм і методів діяльності у 

досліджуваному напрямку). 

Разом з тим, використання широкого масиву інформації, опрацьованої з 

відкритих джерел, у площинах і напрямках методології системного підходу, в 

окремих аспектах дослідження і розвитку наукових сентенцій щодо діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення прав і свобод дитини в умовах 

війни, дало можливості до наукового пошуку дефініції і дискурсу розв’язання 

досліджуваної проблематики, з акцентом зазначення проблематики діяльності 

публічної адміністрації в Україні, до важливості зміни стратегії нормативно-
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правової доктрини чинного законодавства, правовикористання і 

правозастосування у захисті законних інтересів дітей, які повинні відноситись 

до особливої і окремої категорії прав. 

Виділення як окремої специфікації у наукових підходах щодо діяльності 

публічної адміністрації в умовах гібридної війни, що повинно зазначатись і 

окреслюватись конкретною, цілеспрямованою направленістю і діяльністю 

спеціально уповноважених державно-правових конструкцій, механізмів та 

інструментів щодо застосування належного і ефективного управлінського 

впливу на всіх рівнях влади, як на міжнародному так і на 

внутрішньодержавному у питаннях діяльності і захисту прав та свобод дитини 

в умовах військового конфлікту (гібридної війни). 

Таким чином, саме врахування вищеокреслених умов і пропозицій, на 

нашу думку, дасть змогу запровадити в Україні такі належні та ефективні 

підходи і архітектуру нормативно-правового розвитку, які будуть позитивно 

впливати на форми і методи діяльності публічної адміністрації на всіх владних 

щаблях та рівнях, що дасть змогу до максимального забезпечення стандартів 

демократичного розвитку України та нівелювання зовнішніх викликів 

гібридного протистояння на Донбасі. 
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ УДОСКАНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В УМОВАХ 

ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ НА ДОНБАСІ 

 

3.1. Актуальні проблеми демократичних трансформацій 

конституційно-правового забезпечення захисту дітей в умовах військової 

агресії на Донбасі: теорія і практика 

Демократичні трансформації сучасного українського суспільства 

характеризуються вкрай негативними подіями, досі не баченими на одній 

невеликій частині української території, та подоланням російської агресії і 

зоною збройного конфлікту. Це є важливим викликом для української 

демократії, яка до недавнього часу знаходилась у доволі сталій формі 

розвитку, але військові дії здатні зруйнувати всю налагоджену систему 

усталених демократичних механізмів, оскільки порушуються у даному 

випадку базові та найважливіші права найуразливішої частини населення – 

дітей. Можна сказати, що й до 2014 року механізм державного регулювання 

забезпечення таких найважливіших прав дітей, як право на громадянство, 

право на проживання і виховання у сім’ї, знати своїх батьків, отримувати від 

них захист прав та законних інтересів, відсутність дискримінації постійно 

вдосконалювався, дані права виборювались науковцями у своїх доробках, 

практиками – у правозахисній діяльності. Однак саме зараз виникла складна 

ситуація як з правової, так і з практичної точки зору щодо належного 

конституційно-правового забезпечення прав дітей в умовах військової агресії, 

для подолання якої вкрай необхідно впроваджувати нові державно-правові 

механізми. 

Ситуація на Сході України стала маркером прогалин у законодавстві 

щодо забезпечення прав та свобод дітей на окупованих територіях. Тому 

важливе значення в системі протидій цій небезпеці покладається на механізм 

забезпечення прав дитини в умовах військової агресії на Донбасі. 
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В юридичній літературі під забезпеченням конституційних прав і свобод 

розуміють систему їх гарантування, тобто спеціальні засоби і загальні умови, 

що забезпечують правомірну реалізацію, а в необхідних умовах охорону та 

захист прав, з іншого боку – це напрямок діяльності органів державної влади 

зі створення умов для реалізації прав громадян [204]. 

Можна погодитися із думкою Е. Горян, яка зазначає, що забезпечення 

основних прав людини і громадянина є діяльність уповноважених суб’єктів 

(держави, її органів та органів місцевого самоврядування) щодо створення 

належних умов для повної та ефективної їх реалізації, а також охорони та 

захисту [205]. 

Під механізмом забезпечення основних прав людини і громадянина 

варто розуміти комплекс заходів юридичного, економічного, організаційного, 

інституційного характеру, спрямованого на ефективну його реалізацію. 

Категорія «механізм забезпечення захисту дітей в умовах військової 

агресії на Донбасі» акцентує увагу на динамічних взаємозв’язках між 

основними умовами, передумовами і засобами забезпечення прав і свобод 

дитини та їх взаємодії. Вона є не лише збірною, а й системною, дозволяє 

охопити весь процес забезпечення прав дітей в умовах військової агресії на 

Донбасі, подати його в системно-динамічному вигляді. 

У механізмі забезпечення прав дітей в умовах військової агресії на 

Донбасі можна виділити дві взаємопов’язані сторони: статичну та динамічну. 

Статична сторона механізму включає в себе систему норм права, що 

закріплюють права і свободи дитини в умовах військової агресії на Донбасі; їх 

гарантії; суб’єктів права, чия діяльність направлена на створення належних 

умов щодо охорони, захисту і ефективної реалізації, цих прав; форми 

юридичної відповідальності. А з іншого боку, механізм забезпечення прав і 

свобод дитини в умовах військової агресії на Донбасі становить безперервний 

процес щодо реалізації, охорони та захисту і обумовлюється діяльністю 

уповноважених суб’єктів щодо створення для цього необхідних умов, що 

складає динамічну сторону механізму. 
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Рис. 3.1. Нормативно-правова складова механізму забезпечення прав 

дітей в умовах військової агресії на Донбасі 

Джерело: створено автором 

Саме правові норми фіксують мету, завдання, напрями діяльності, 

встановлюють сукупність повноважень відповідних органів у сфері 

забезпечення прав дітей в умовах військової агресії на Донбасі. 

Конституція України визначає повноваження органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та інших інституцій у сфері забезпечення 

прав людини і громадянина (розділи IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII) [19]. 

Важливе значення мають Укази Президента України, наприклад «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій 

окремих категорій громадян» від 29 жовтня 2014 року, в якому була звернута 

увага на важливість вирішення питань, пов’язаних з навчанням дітей 

учасників бойових дій та тих дітей, батьки яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції [206]. 
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Не менш вагоме значення мають Закони України: Сімейний кодекс 

України [19], «Про охорону дитинства» [20], «Про внесення змін до деяких 

законів України, спрямованих на посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми» [206], «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» [207], «Про 

соціальні послуги» [208], «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» [209], «Про безоплатну правову допомогу» [210], «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [92], «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» [211], «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття 

освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції» [212], «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із 

батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського 

протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти» тощо [213]. Крім того, Кодексом 

України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом 

України дитина визнається особливим об’єктом, що захищається державою. 

Погоджуємося з думкою науковців, що в умовах військової агресії на 

Донбасі важливе значення має Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» від 27 березня 2015 р., в якому закріплено 

систему заходів та дій органів державної влади та місцевого самоврядування 

стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [92, ст. 

ст. 11, 12]. 

Як уже згадувалося раніше, Закон України «Про охорону дитинства» 

доповнено статтею 30-1 «Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і 
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збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів» в якій підкреслено, що «Усі дії держави стосовно 

захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, 

які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюються 

відповідно до норм міжнародного гуманітарного права» [20]. На жаль, в Законі 

України «Про охорону дитинства» не надається визначення «дитина-жертва 

збройного конфлікту», що, на нашу думку, має бути закріплено на 

законодавчому рівні. 

У ході дисертаційного дослідження було встановлено, що у статті 30 

Закону України «Про охорону дитинства» зазначається, що «участь дітей у 

воєнних діях і збройних конфліктах, включаючи вербування, фінансування, 

матеріальне забезпечення, навчання дітей з метою використання у збройних 

конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення 

державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також 

використання дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, залучення та/або 

втягування дітей до не передбачених законами України воєнізованих чи 

збройних формувань, пропаганда війни забороняються». Варто наголосити, 

що несуть кримінальну відповідальність, встановлену законом, громадяни, які 

винні у порушенні вимог частини першої цієї статті. [20]. Однак відповідними 

змінами до Кримінального кодексу України дана норма не була підкріплена, а 

це говорить про те, що досі не існує правових механізмів притягнення до 

відповідальності за використання або втягування дітей до участі у воєнних 

діях чи збройних конфліктах. 

Необхідно зазначити, що факти фізичного чи сексуального насильства 

щодо дітей у ході збройного конфлікту залишаються прихованими чи через 

недоступність районів, охоплених військовими діями, чи через мовчання 

постраждалих, або через страх перед соціальним відчуженням чи помстою. На 

жаль, жертви насильства перебувають поза досяжністю заходів зі звільнення, 
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реінтеграції та надання правової допомоги, хоча вони найбільше потребують 

доступу до правосуддя, послуг реабілітації і соціальної інтеграції. 

Ще одна проблема виникла і з умовно засудженими дітьми, яких на 

території Луганської та Донецької областей понад 500. Гостро постає питання 

здійснення відповідних контролюючих функцій, адже виконавчі служби там 

не працюють, а вищезазначені діти повинні регулярно відмічатися у 

виконавчій службі аби не бути ув’язненими через порушення режиму 

умовного засудження [214]. 

Верховна Рада України у квітні 2016 р. прийняла Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття 

освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції», який дає змогу дітям місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції реалізувати своє право на 

освіту [212]. 

Необхідно також відмітити позитивні зміни в сфері професійно-

технічної та вищої освіти. Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної 

підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких 

загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, 

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти» від 14.05.2015 № 425-VIII [213]. 

Змушені констатувати, що на превеликий жаль, умови і порядок надання 

державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти вказаним категоріям громадян з’явилися лише через півтора роки, вони 

затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від 23 листопада 

2016 року [103]. Однак дана Постанова не запровадила всіх закріплених 

Законом пільг, а також обмежила порівняно з іншими категоріями види 
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державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які містить ознаки 

дискримінації. На практиці можна виділити лише кілька діючих положень. 

 

 

Рис. 3.2. Пільги для внутрішньо переміщених осіб, згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України № 975 

Джерело: створено автором на основі [103] 

Діти, які постраждали внаслідок військових дій на Донбасі, потребують 

від держави оплати вартості навчання за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджету або ж пільгових довгострокових кредитів для здобуття 

освіти. Попри те, що різні аспекти захисту прав дітей регламентуються 

значною кількістю нормативно-правових актів, варто відмітити, що сьогодні 

дуже мало правових норм, якими регулюються права дітей в умовах збройного 

конфлікту. 

Аналізуючи зміст зазначених заходів і пільг, варто вказати на їх 

застарілість і рекомендувати перегляд, систематизацію та актуалізацію 

відповідно до потреб дітей конфлікту. У державі до цього часу відсутній 

документ у сфері захисту дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройного конфлікту. Ця ситуація, на нашу думку, є наслідком безсистемності 

роботи з такими дітьми.  

Споживацькі настрої були в нашому суспільстві і до війни, ми завжди 

боролися з проблемами в соціальній сфері. Соціальні механізми, соціальні 

інституції та соціальна політика були достатньою мірою недосконалими. 

Власне тепер на регіон, де ці проблеми були раніше, додалась ще й війна. Хто 

ж почне вирішувати нові проблеми, мабуть, не ті, хто їх і до війни не міг 

вирішити? Потрібні кардинальні зміни. Наша держава має пройти цей період 
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трансформації. З метою вдосконалення інституту державного регулювання у 

сфері захисту дітей в умовах військової агресії на Донбасі, необхідно 

наповнити його новим змістом. Передусім, мова йде про забезпечення 

правової і соціальної захищеності різних категорій дітей та надання дітям, 

яких торкнулася війна, гарантованих державою соціальних послуг. 

Враховуючи ситуацію, що склалася на Сході, вважаємо, що держава 

повинна звернути увагу на проблеми і потреби дітей конфлікту, має бути 

проведена оцінка потреб таких дітей та розроблені заходи для задоволення цих 

потреб, адже за таких умов говорити про те, що проблеми ефективно 

розв’язуються, не можна. На сьогодні такими питаннями більше 

переймаються благодійні фонди, громадські організації, донори та міжнародні 

організації. Держава, на жаль, вищезазначені питання регулює меншою мірою.  

Надзвичайно важливим в умовах військового конфлікту є 

оприлюднення звітності щодо діяльності інституцій при вирішенні проблем 

дітей конфлікту, заходів, які вчиняються, та їхня ефективність. 

Гостро постає також нова для України проблематика дітей-комбатантів, 

які мають досвід використання зброї та участі у збройному конфлікті. 

Нормативно-правове визначення дефініції «дитина-солдат» у міжнародному 

правовому полі почало з’являтися із середини 1970-х років ХХ сторіччя. 

Паралельно формувалися норми, що встановлюють кримінальну 

відповідальність за втягнення дітей та неповнолітніх до бойових дій. 

Прикладом є Паризькі принципи з питань дітей, що беруть участь у 

збройних силах або збройних групах, в яких під такою дитиною «розуміється 

будь-яка особа, що не досягла 18-річного віку, нині або раніше завербована 

або яка використовувалася збройними силами чи збройними групами в будь-

якій якості, включаючи дітей – хлопців і дівчат, які використовуються як бійці, 

носильники, розвідники або в сексуальних цілях, але не обмежуючись ними» 

[100]. 

Використання дітей як учасників збройних конфліктів в умовах 

демократичних трансформацій є найжахливішим проявом дегуманізації, коли 
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порушуються невід’ємні права людини відносно дітей – найбільш уразливих 

членів суспільства. Ця проблема не є виключно правовою, хоча достатньою 

мірою регулюється Міжнародним гуманітарним правом. 

Зокрема варто зазначити, що за процесуального керівництва Донецької 

обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом 

втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 Кримінального 

кодексу України). Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року 

представники незаконних збройних формувань Російської Федерації у так 

званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують до участі у 

бойових діях дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років, вкладають у свідомість 

дітей вороже ставлення до України, навчають підлітків стріляти з автоматів 

Калашникова та великокаліберної зброї, неправдиво подають суть подій, що 

відбуваються. З початку збройного конфлікту на Донеччині, за даними 

правоохоронців, учасниками незаконних збройних формувань Російської 

Федерації у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей. На тимчасово 

окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, це так звані 

громадські військово-патріотичні рухи: «Патріот», «Молода Гвардія 

Донбасу», «Степові Вовки» «Амазонки», «Бастіон» та інші [215]. 

Варто навести факти, подані у доповіді Коаліції «Справедливість заради 

миру на Донбасі», де зазначається: «Принаймні 32 із задокументованих 

випадків можна кваліфікувати як воєнний злочин відповідно до статті 8 

Римського статуту. У 24 випадках вік дітей не перевищував 15 років на момент 

вербування. У восьми випадках точний вік дітей встановити не вдалося, але є 

підстави вважати, що ймовірно діти не були старшими 15 років». 

Неповнолітніх використовували як бійців, охоронців, посильних, секретарів, 

залучали для несення служби зі зброєю на блокпостах, вони також працювали 

на кухні. Відомо, що близько 15 незаконних формувань, за даними 

правозахисників, вербували дітей, серед них: група швидкого реагування 

«Бетмен», бригада «Восток», бригада «Привид», козача національна гвардія 

«Всевеликого війська Донського», козачий союз «Область війська 
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Донського», батальйон «Сомалі», батальйон «Спарта», батальйон СРСР 

«Брянка», інтернаціональна бригада «Пятнашка», «Народне ополчення 

Донбасу», батальйон «Оплот» [216]. На непідконтрольних Україні територіях 

законодавство нашої держави не діє, тому існує нагальна потреба втручання 

міжнародних організацій.  

Одним із факторів національної безпеки країни є охорона здоров’я, тому 

в період збройного протистояння захист права дитини на охорону здоров’я є 

одним з найважливіших напрямків політики держави. В охоплених 

конфліктом районах України це право зазнає численних порушень. 

Поширюються соціально небезпечні та інфекційні хвороби, погіршується 

доступ до послуг охорони здоров’я та відбувається скорочення програм 

імунізації. До всіх цих проблем додалась ще й коронавірусна хвороба COVID-

19, що вкрай загострила ситуацію з охороною здоров’я. 

Незважаючи на норми та звичаї, закріплені міжнародним гуманітарним 

правом, об’єктами обстрілів стають заклади охорони здоров’я, автомобілі 

швидкої допомоги, існує гостра нестача медичного обладнання, машин 

швидкої допомоги та ліків. Люди з прифронтових віддалених сіл не мають 

можливості доїхати до районних лікарень, займаються самолікуванням, що 

часто призводить до смертності. 

Згубні наслідки мають також порушення права дитини на освіту, а це 

надає ключового значення для стабільного миру, подальшого відновлення 

зруйнованих регіонів. У зоні проведення військових дій повноцінно не 

функціонують дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, 

що шкодить безпосередньо розвитку дітей. Тільки в західній частині 

Донецької області знищено понад 150 шкіл, близько 50 тисяч дітей не мають 

змоги навчатися в нормальних умовах. Школи піддаються нападам, 

використовуються військовими як казарми, склади тощо [113]. Навчальні 

заклади, які залишились вцілілими, потребують додаткового оснащення 

куленепробивними плівками, мішками з піском тощо, щоб на випадок 

обстрілів не постраждали діти. Бомбосховища або знаходяться біля школи, 
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лише через вулицю можна в них потрапити, або в жахливому стані– не всі 

відповідають тим нормам і вимогам, які мають бути. У 2019 році Україна 

приєдналась до Декларації про безпеку шкіл і стала сотою країною, яка 

підтримала положення цього документа, але відповідного плану заходів щодо 

її реалізації Урядом досі не затверджено.  

Про яку якість освіти можна при цьому вести мову, якщо під час уроків 

дитяча психіка знаходиться у постійному страху та невизначеності? У школах 

вздовж усієї лінії розмежування катастрофічно не вистачає психологів, 

оскільки бойові дії тут не припинялися. На жаль, на рівні державного 

забезпечення консультативна психологічна допомога також не надається.  

Необхідно зазначити, що законодавство України, яке стосується захисту 

прав громадян України, в тому числі і захисту дітей, розвивається досить 

повільно, не встигаючи своєчасно реагувати на динамізм ситуації та виклики, 

породжені військовими діями на Донбасі. Органи місцевого самоврядування 

на підконтрольних Україні територіях вздовж лінії розмежування 

фінансуються державою. Варто зазначити, що власних надходжень до 

бюджетів через зупинку фабрик, заводів, підприємств вони, на превеликий 

жаль, не мають. Тому належної фінансової підтримки дітям, які постраждали 

внаслідок агресії, а таких дітей тут 100%, органи місцевого самоврядування з 

власних бюджетів дати не мають можливості. Вся надія на допомогу 

благодійних організацій та волонтерів і в психологічній, і в матеріальній 

підтримці. 

В ході нашого дослідження варто також зауважити, що в Україні нині із 

системою судового захисту склалася така ситуація, що через її недосконалість 

і недостатню ефективність стосовно прав дітей, судовий захист ускладнено. 

Якщо взяти до уваги Схід України, якого торкнувся збройний конфлікт, то 

судові органи ще з 2014 року не у всіх районних центрах підконтрольної 

Україні території працювали, доводилося звертатися в інший районний чи 

обласний центр, відповідно по три роки розглядалися рішення, в тому числі й 

ті, що стосуються захисту прав дитини, а це: про позбавлення батьківських 
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прав, аліменти, майнові позови, усиновлення тощо. Відомо, що у нашій 

державі суди працюють досить повільно, тим паче в цьому регіоні треба було 

довго чекати, щоб батьків позбавили прав. Черга щодо усиновлення 

зупинилася на три роки. Як свідчить начальник служби у справах дітей 

Щастинської районної державної адміністрації О.М. Гавриш, у 2021 році 

нарешті у Станиці Луганській, що знаходиться на лінії розмежування, 

запрацював суд. На сьогодні тут чотири сім’ї перебувають на черзі, щоб 

усиновити дитину. 20 усиновлених дітей проживають у трьох дитячих 

будинках сімейного типу, один з яких переселився з Луганська, 13 прийомних 

сімей мають на вихованні двадцять одну усиновлену дитину. У місті Щастя 

працює будинок-інтернат для хворих туберкульозом. Тобто позитивні зміни, 

хоч і невеликими кроками, однак відбуваються. Троє дітей, що перебували в 

патронатних родинах за 2021 рік повернулись в свої сім’ї. Зміни, які держава 

запропонувала, щоб неповнолітня дитина, яка перебуває в складних життєвих 

обставинах змогла подолати період таких обставин і на строк до шести місяців 

знаходиться під опікою патронатного вихователя, зазначені у «Порядку 

створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, 

перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №148 від 16.03.2017» [217]. 

Однак, якщо говорити про удосконалення законодавства, то вважаємо за 

необхідне внести правки до вказаної Постанови «Деякі питання здійснення 

патронату над дитиною» про патронатного вихователя. Мова йде про 

фінансування патронатного вихователя, який повинен забезпечуватися 

заробітною платою не тільки тоді, коли в нього є під опікою дитина, але і в той 

період, коли ще не поступила до нього наступна дитина на виховання. Тому 

держава має втрутитись, допомогти та підтримати людей, які беруть на себе 

зобов’язання за цих діток. Патронатна родина проходить курс навчання, 

різноманітні випробування, довідки і досвід підказує, що не всі патронатні 

вихователі витримують таке навантаження, так як працевлаштовуватись він не 

має права. 



184 

Загалом, розглядаючи механізми захисту прав дитини, яка постраждала 

внаслідок збройної агресії, зазначимо, що механізми захисту дітей, що 

потребують нових підходів до вирішення вдосконалення захисту прав дітей 

повною мірою ще не сформовані, а діючі в реаліях сьогодення є 

недосконалими, потребують ретельного доопрацювання. 

Згідно законодавства, діти-сироти з 16 років мають право стати на 

квартирний облік, допоки існували місцеві адміністрації, дане право було 

можливим і реалізовувалось за рахунок держави. Проте, оскільки на цих 

територіях виборів не було, то створені військово-цивільні адміністрації. 

Однак повноважень ставити дітей на облік представники військово-цивільної 

адміністрації не мають, і такі діти втрачають можливість отримати від держави 

субвенцію на придбання житла чи можливість стати на квартирний облік. 

Отже, ці діти втрачають своє законне право на житло. За період військової 

агресії 35 дітей-сиріт таке житло придбали, проте троє дітей втратили вказану 

можливість. 

Варто зазначити, що ще одним, не менш важливим завданням, яке 

потребує уваги є відсутність належного фінансування вже розроблених і 

затверджених державних програм і стратегій, необхідність розробки та 

прийняття Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб і впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення.  

Варто зауважити, що рішення окреслених у аналізі питань можна знайти 

також на рівні місцевих громад, приймаючи програми соціальної адаптації та 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади або включення 

питання підтримки і допомоги внутрішньо переміщених осіб до вже наявних 

місцевих цільових програм розвитку регіону чи населеного пункту.  

Основоположним, на нашу думку, є сприйняття внутрішньо 

переміщених осіб як активу, тобто потужного чинника, що позитивно 

впливатиме на економічний і політичний розвиток місцевої громади, саме це 

варто враховувати під час прийняття місцевих програм. 
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Крім цього, надзвичайно актуальним залишається питання належної 

реалізації Постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок 

створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних 

про внутрішньо переміщених осіб [218], що повинна сприяти проведенню 

процедури обліку внутрішньо переміщених осіб і повноцінному виявленню 

їхніх потреб і намірів, соціальному захисту населення.  

Змушені констатувати, що сьогодні немає комплексного та системного 

підходу до вирішення багатьох питань, пов’язаних зі збройним конфліктом в 

Україні, зокрема це стосується участі в управлінні місцевими справами 

внутрішньо переміщених осіб, компенсацій за зруйноване майно, реалізації 

житлових прав внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечення доступу 

до пенсійних виплат громадян, які проживають на тимчасово окупованій 

території України.  

Рис. 3.3. Інституційно-організаційна складова механізму правового 

захисту дітей 

Джерело: створено автором 
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З точки зору розв’язання наукових і практичних завдань щодо 

несудового захисту прав дітей відповідними державними органами, в умовах 

практичної відсутності єдиного, скоординованого державного механізму 

здійснення політики захисту прав та інтересів дітей, його ефективність значно 

зменшується.  

На жаль, Україна ніколи не мала бачення стосовно дітей... Бачення, яким 

чином ми хочемо працювати з дітьми і їм допомагати. Зокрема, 09.12.2010 р. 

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту було реорганізоване в 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, а 28.02.2013 р. шляхом 

реорганізації з’явились Міністерство освіти і науки та Міністерство молоді та 

спорту України. Діти і сім’я були віддані в Міністерство соціальної політики, 

де вони не знаходять свого місця, де дітьми займається кілька посадових осіб. 

Виникає питання, а хіба сім’я не повинна бути домінуючою поряд з молоддю 

та спортом? 

Для реалізації громадянських, економічних, соціальних та культурних 

прав дітей, з метою забезпечення належних умов з урахуванням необхідності 

особливого піклування про дитину в Україні, на виконання Україною 

міжнародних зобов’язань у сфері прав дитини та відповідно до статті 102 

Конституції України, 11 серпня 2011 р. відповідно до Указу Президента 

України № 811/2011, введено посаду Уповноваженого Президента України з 

прав дитини [55]. 

Першим Уповноваженим з прав дитини став Юрій Павленко 

(11.08.2011-24.02.2014), а 18 грудня 2014 року на посаду Уповноваженого 

Президента України з прав дитини призначено Миколу Кулебу. 

Поставлені перед дитячим омбудсманом завдання потребують спільних 

зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

посадових осіб щодо захисту прав дитини. Необхідна системність, 

програмність та цілеспрямованість діяльності у сфері утвердження і захисту 

прав дитини. Правозахисні інституції, які би займалися захистом прав дітей в 

умовах збройного конфлікту на Сході України, дуже слабкі і обмежені. 
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який займається 

правами дітей, а в офісі адміністрації Президента – дитячий омбудсман, що 

має зовсім не безмежні кадрові можливості. 

Варто зауважити, що при створенні даної інституції досить значимим 

стане зарубіжний досвід, але лише з урахуванням особливостей соціально-

економічного розвитку України. Варто зазначити, що у світі виділяють різні 

моделі інституту омбудсмана. Так у Норвегії інституція омбудсмана створена 

на основі Закону про заснування посади омбудсмана з прав дитини. В Новій 

Зеландії посада омбудсмана з прав дитини існує в межах законодавства про 

права дитини. В Австрії створення омбудсмана передбачено в діючих 

державних органах. У Франції служба омбудсмана з прав дитини здійснює 

сприяння охороні дитинства шляхом призначення незалежного омбудсмана 

[219, с.20]. Обґрунтовуючи повноваження омбудсмана за різних моделей, 

можемо зробити висновок, що вони приблизно однакові: вплив на 

законодавство та практику застосування його норм та реагування на конкретні 

порушення прав дитини. 

Необхідно зазначити, що основними завданнями дитячого омбудсмена, 

відповідно до Положення про Уповноваженого Президента України з прав 

дитини, що затверджене Указом, є: постійний моніторинг дотримання в 

Україні конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних 

зобов’язань у цій сфері та внесення у встановленому 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, а також здійснення заходів, спрямованих на 

інформування населення про права та законні інтереси дитини [55]. 

Загалом варто зазначити, що в Україні розвинена на достатньому рівні 

система нормативно-правових актів, якими регулюються положення з питань 

забезпечення прав і свобод дітей, що проживають на тимчасово окупованій чи 

прифронтовій території України, а також внутрішньо переміщених осіб і 
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громадян. Проте існує велика кількість проблем, що залишаються досі 

неврегульованими, сфера підтримки дітей та їх родин, які стали жертвами 

війни, залишається недосконалою і потребує розробки державної політики з 

розв’язання таких питань, як: належна адаптація реабілітаційних методик 

інших країн, що пережили збройні конфлікти, до вітчизняних умов 

урахуванням етнічних та соціокультурних особливостей постраждалих; 

розширення спектру послуг для ВПО та населення в зоні військового 

конфлікту; закупівля державою кваліфікованих соціально-психологічних 

послуг, в тому числі – у фахівців міжнародних та неурядових організацій; 

підвищення психологічної культури населення щодо сприйняття різних видів 

соціальної допомоги [220]. 

 

3.2. Міжнародний досвід правового забезпечення реалізації прав 

захисту дітей в умовах воєнних дій і збройних конфліктів 

 

Міжнародний захист прав дитини як складова частина захисту прав 

людини почав формуватися після Другої світової війни в межах діяльності 

Організації Об’єднаних Націй, вагомим принципом якої стала повага до прав 

і свобод людини без будь-якої дискримінації. Перша у світі організація із 

захисту дітей «Save the Children» виникла в Англії у 1919 році. Ініціатором 

цього руху була Еглантін Джебб (Eglantyne Jebb), яка власне запропонувала 

текст Декларації про права дитини (Женевська декларація 1924 року). Варто 

наголосити, що саме Женевська декларація стала основоположною щодо 

закріплення прав дітей в міжнародно-правових актах, а сучасні нормативні 

документи, які охороняють права дітей, будуються на її принципах [115]. 

Згодом було затверджено ряд міжнародних документів, про які вже 

згадувалося в попередніх розділах нашого дисертаційного дослідження, що 

спрямовувалися на захист прав дитини загалом (Декларація прав дитини 

1959  р. [15], Конвенція про права дитини 1989 р. [53], Факультативний 

протокол 2000 р. до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних 
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конфліктах [62]) та, зокрема, соціальних прав (Керівні принципи щодо 

альтернативного догляду за дітьми 2010 р. [221], Рішення Ради Європи щодо 

прав дітей та розвитку соціальних послуг, дружніх до дітей та сімей 2011 р. 

[222], Рішення Європейської Комісії «Інвестиції у дітей: розірвати коло 

неблагополуччя» 2013 р. [223]). 

У преамбулі Декларації прав дитини зазначається, що люди 

проголошують своїм обов’язком дати дітям найкраще для їх нормального 

розвитку в духовній та матеріальній сфері. Женевська декларація не містила 

обов’язкових нормативних приписів для держав-учасниць, проте її прийняття 

стало вагомим досягненням, так як дитина стала об’єктом міжнародно-

правового захисту. Вона містить п’ять основних програмних пунктів [11]. 

Зазначимо, що Женевська декларація прав дитини є недосконалою з точки 

зору визначення термінів та механізмів реалізації її положень. Перелік 

заборонених підстав для дискримінації дитини обмежується «расою, 

національністю та вірою» [66]. Одразу після Другої світової війни, міжнародна 

спільнота створила Організацію Об’єднаних Націй, приділяючи особливу 

увагу проблемі прав людини. 

Важливим рішенням Генеральної Асамблеї ООН було створення у 1946 

році ЮНІСЕФ та початок діяльності ЮНЕСКО, а це в свою чергу сприяло 

розвитку просвітництва і шкільної освіти. 

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН приймає Загальну 

декларацію прав людини, яка проголошує, що «кожна людина повинна 

володіти всіма зазначеними в ній правами і свободами без будь-яких 

відмінностей за такими ознаками як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, 

політичні або інші переконання, національне чи соціальне походження, 

майновий стан, народження чи інші обставини». А також відзначено, що 

«материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі 

діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватись однаковим 

соціальним захистом» (п. 2 ст. 25) [224]. Згодом у рішенні Європейського суду 

з прав людини «Маркс проти Бельгії» буде зазначено: «(…) Національне 
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законодавство більшості держав – членів Ради Європи, а разом з ними 

різноманітні акти міжнародного права еволюціонують у напрямку повного 

визнання рівності у правах дітей, народжених поза шлюбом, та «законно 

народжених дітей». У 1959 році в якості розширення Женевської декларації 

Генеральною Асамблеєю ООН було проголошено Декларацію прав дитини. У 

1959 р. ця Декларація була одноголосно ухвалена всіма сімдесятьма вісьмома 

членами Генеральної Асамблеї ООН у формі резолюції 1386. Варто зазначити, 

жоден з документів, навіть Загальна декларація прав людини, не приймалися 

одноголосно. Документ складається з 10 принципів, визнання і дотримання 

яких має дозволити «забезпечити дітям щасливе дитинство» [15]. До того ж, 

Декларація 1959 р. стала більш досконалою, порівняно з Женевською 

Декларацією 1924 р., вона торкалася не лише життєвих потреб дитини, але й її 

прагнень у любові та розумінні; проголошувала право на ім’я і національність; 

акцентувала на важливості зберігати єдність родини, до- та післяпологової 

допомоги матері і дитині. Важливо зауважити, що Декларація передбачала 

безкоштовну обов’язкову початкову освіту, право дитини на гру і творчість, а 

також забороняла дитячу працю до певного віку. Крім того, Женевська 

Декларація це перший крок до визнання дітей з їх власними правами як 

суб’єктів права. Загальні положення Декларації свідчать про перехід від 

соціальної допомоги та захисту дітей до наступного етапу – захисту прав дітей.  

Варто зазначити, що міжнародні договори про права людини створюють 

механізми захисту прав дитини, як і будь-якої людини. Деякі із них, разом з 

цим, мають окремі особливі положення, що стосуються дитини. Такими 

документами є Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [114]. 

У 1961 році було прийнято Європейську соціальну хартію, стаття 7 якої 

передбачає захист дітей від важкої праці, що може завдати шкоду їхньому 

здоров’ю або розвиткові; а також встановлює мінімальний вік для 

працевлаштування – 15 років. До кінця 1970-х років становище дітей, 

виникнення нових проблем, рівень соціального та культурного розвитку 
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суспільства показали, що для забезпечення прав дітей закріплення лише 

принципів є недостатнім. Необхідні такі документи, в яких би було вказано 

заходи та способи захисту прав дітей на основі юридичних норм. 

Зважаючи на вищесказане, у 1974 р. було прийнято Декларацію про 

захист жінок і дітей у надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів 

[67]; у 1986 р. – Декларацію про соціальні і правові принципи [66], що 

стосуються добробуту і захисту дітей, передачі їх на виховання та всиновлення 

на національному та міжнародному рівнях. 

На жаль, у сучасному світі не простежується тенденція до зменшення 

міжнародних збройних конфліктів, а особливо збільшується кількість таких 

конфліктів саме неміжнародного характеру. Цілком природно, що на певному 

етапі розвитку дитина не завжди може дати об’єктивну оцінку своїм діям, а це 

зумовлює можливість впливу на неї та використання у збройних конфліктах. 

Неповнолітніх вербують та зараховують до складу різних бандитських 

формувань, воюють вони і на боці проурядових сил. Обліку таких дітей немає, 

тому важко вести статистику загиблих. 

З огляду на зазначений стан речей, норми міжнародного права, які 

гарантують захист цивільного населення у збройних конфліктах, безперечно, 

потребують перегляду і подальшого вдосконалення. Саме діти є жертвами 

сучасних збройних конфліктів, однією з уразливих та найбеззахисніших 

категорій серед цивільного населення, яких залучають до участі в бойових 

діях. Неповнолітні зазнають нападів, отримують поранення, беруть участь у 

бойових діях, використовуються як живий щит, втрачають свої домівки, 

можливість отримати освіту чи медичну допомогу і перебувають у постійній 

небезпеці. За даними благодійної організації Save the Children, за 2019 рік 

кількість дітей, що живуть в умовах збройних конфліктів, становить близько 

426 мільйонів. У 2020 році цей показник зріс на 11 мільйонів, сягнувши 

абсолютного рекорду. Варто зазначити, що з 2010 року в світі було вбито чи 

скалічено понад 93 тисячі дітей [225]. Отже, кожна п’ята дитина росте в 

умовах збройних конфліктів. 
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Варто закцентувати увагу, що найважливішим принципом 

міжнародного гуманітарного права є захист жертв війни, до яких відносять і 

цивільне населення, адже це головна турбота воюючих під час збройних 

конфліктів. Проте жодні міжнародні договори, закони, конвенції не можуть 

попередити злочини перед невинними людьми, врятувати їх життя, захистити 

гідність, власність, права та законні інтереси, якщо не буде продуктивної 

участі в долі як мирного населення, так і комбатантів, тобто усіх постраждалих 

від збройного конфлікту. 

Виникає необхідність зауважити, що країна, якої торкнувся збройний 

конфлікт, повинна забезпечувати особливий захист неповнолітніх під час 

зазначених подій. Зокрема, діти мають можливість користуватися подвійним 

захистом, згідно чотирьох Женевських конвенцій 1949 р. та Додаткових 

протоколів до них 1977р. – загальним захистом, як усі мирні жителі та 

особливим – яким вони користуються, будучи дітьми, у відповідності з 

міжнародним гуманітарним правом. До того ж порядок захисту дітей 

регламентують понад 25 статей Женевських конвенцій та їх додаткових 

протоколів. До таких відносяться правила про заборону смертної кари, 

надання медичної допомоги та освіти в зонах конфлікту, забезпечення доступу 

до продовольства, утримання під вартою, розлука з рідними та участь дітей у 

військових діях. Під час збройного конфлікту діють також права, що 

гарантовані дітям Конвенцією про права дитини, яку ратифікували майже всі 

країни світу. Вона містить 54 статті, які деталізують особисті права дітей віком 

від народження до 18 років (якщо повноліття не настає раніше) на повний 

розвиток своїх можливостей в умовах, вільних від голоду і нужди, 

жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань [52]. 

Необхідно також зазначити, що Конвенція про права дитини є одним із 

основних міжнародних документів обов’язкового характеру, які стосуються 

прав дітей, що постраждали внаслідок збройних конфліктів та визначає права 

дітей в державах-учасницях. Зокрема:  
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– зобов’язуються поважати норми міжнародного гуманітарного права, 

які застосовуються у випадку збройних конфліктів і матимуть відношення до 

дітей, та повинні забезпечувати дотримання цих норм;  

– уникати безпосередньої участі у воєнних діях осіб, які не досягли 15-

річного віку. Діти до 15 років також повинні утримуватися від призову на 

службу до збройних сил; 

– забезпечувати захист дітей, яких торкається збройний конфлікт та 

догляд за ними; 

– сприяти фізичному та психологічному відновленню і соціальній 

інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи 

зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих 

гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке 

відновлення і реінтеграція повинні здійснюватися в умовах, що забезпечують 

здоров’я, самоповагу і гідність дитини. 

Ще одним, не менш важливим документом міжнародного характеру є 

Женевська Конвенція про захист цивільного населення під час війни [188], за 

якою країни, що підписали цю Конвенцію, перебувають під її захистом.  

У даному документі визначено, що «Сторони конфлікту вживатимуть 

усіх необхідних заходів для того, щоб діти до 15 років, які осиротіли чи були 

розлучені зі своїми сім’ями внаслідок війни, не були покинуті напризволяще, 

а також для того, щоб полегшити, за будь-яких обставин, догляд за ними, 

виконання обрядів, пов’язаних з їхнім віросповіданням, та їхню освіту. Якщо 

це буде можливо, їхню освіту слід доручати особам з такими самими 

культурними традиціями» [188]. Діти, що перебувають під захистом мають 

право за будь-яких обставин на особисту повагу, повагу до своєї честі, права 

на сім’ю, їхніх релігійних переконань та обрядів, звичок та звичаїв. До них 

завжди слід ставитися гуманно й захищати їх, зокрема від будь-якого акту 

насильства чи залякування, від образ та цікавості натовпу. 

Згідно з Додатковим Протоколом І Конвенції (стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів), стаття 77 зазначає, що діти користуються 
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особливою повагою, мають захист від будь-яких посягань. А сторони, які 

перебувають у конфлікті, надають допомогу і захист, які їм потрібні з огляду 

на вік або з будь-якої іншої причини. На випадок збройного конфлікту діти 

отримують користь від загального захисту, наданого цивільним особам, і 

мають особливий захист, відповідно до основних принципів Женевських 

конвенцій на законних підставах [171]. 

Згідно з Додатковим Протоколом ІІ Конвенції (стосується захисту жертв 

збройних конфліктів неміжнародного характеру), діти забезпечені необхідним 

піклуванням, зокрема: 

– отримують освіту, включаючи релігійне й моральне виховання, згідно 

з побажаннями їх батьків або, в разі відсутності батьків, тих осіб, які 

опікуються ними; 

– вживаються всі необхідні заходи для сприяння возз’єднанню 

роз’єднаних сімей; 

– діти, які не досягли п’ятнадцятирічного віку, не підлягають 

вербуванню у збройні сили або групи, їм заборонено брати участь у воєнних 

діях; 

– особливий захист щодо дітей, які не досягли п’ятнадцятирічного віку, 

продовжує застосовуватися до них, якщо вони беруть безпосередню участь у 

воєнних діях і потраплять у полон [189]. 

Слід зазначити, що права дітей також безпосередньо розглядаються 

через Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі 

дітей у збройних конфліктах, що спрямований на запобігання вербуванню 

дітей-солдатів, як передбачено у статті 2: «Держави-учасниці забезпечують, 

щоб особи, які не досягли 18-річного віку, не були примусово набрані у свої 

збройні сили» [62]. 

Що ж до міжнародних механізмів захисту прав людини, то з нашої точки 

зору, це такі спеціалізовані міжнародні організації та установи, які займаються 

безпосередньо захистом прав людини. Варто зауважити, що сьогодні існує 

досить розгалужена система міжнародних механізмів захисту прав людей. 
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Вони містять декілька десятків універсальних і регіональних органів з прав 

людини та мають різний обсяг компетенцій, що дає можливість класифікації 

даних органів, щоб легше розібратися в особливостях їхньої діяльності. 

Отже, враховуючи вищевикладене, варто зазначити, що універсальні 

міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини надають 

юрисдикцію, яка поширюється на держави, що є учасницями відповідного 

універсального міжнародного договору про права людини, такі як Комітет із 

прав людини, Комітет із прав дитини та інші. Проте необхідно відмітити, що 

у обмеженого кола міжнародних органів з прав людини, контрольні 

повноваження не обов’язково пов’язані з участю держави в міжнародному 

договорі (Комісія з прав людини). 

Що ж до універсальних органів з прав людини, то вони створені на 

підставі міжнародних договорів для того, щоб контролювати за дотриманням 

цих договорів державами-учасницями та діють за процедурою, що нагадує 

судову (Комітет з прав людини), їх ще називають квазісудовими. 

Інші утворені для здійснення контролю за дотриманням цих договорів 

державами-учасницями на підставі міжнародних договорів (Комітет із прав 

дитини, згідно з Конвенцією про права дитини; Комітет з ліквідації 

дискримінації щодо жінок, згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок тощо), тобто конвенційні. Останні мають 

переважно політико-правовий характер. 

Що ж до регіональних міжнародних механізмів із захисту прав людини, 

то вони створюються на підставі міжнародних договорів окремих груп держав 

в межах географічних регіонів. Слід констатувати, що на даний час регіональні 

механізми захисту прав людини створено в Європі, зокрема на підставі 

Конвенції про захист прав людини й основних свобод 1950 р.; (у рамках Ради 

Європи); на підставі установчих договорів ЄС, у рамках ЄС; згідно з 

Гельсінським Актом 1975, у рамках ОБСЄ; згідно з американською 

Конвенцією про права людини 1978 р. в Америці та згідно з африканською 

Хартією прав людини 1981 р. в Африці. Необхідно звернути важливу увагу, 
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що серед цих міжнародних організаційно-правових механізмів окреме місце 

виділено захисту прав дітей як особливій категорії людей, що потребує 

специфічних умов розвитку та життєдіяльності. 

Досліджуючи питання міжнародного досвіду правового забезпечення 

реалізації прав захисту дітей в умовах воєнних дій і збройних конфліктів, 

звернемось до періоду після Другої світової війни. Адже було з’ясовано, що 

кількість вбитих під час бойових дій, закатованих у нацистських концтаборах, 

померлих від голоду і хвороб, поранених чи тих, що отримали інвалідність, 

цивільних виявилась майже вдвічі більшою, ніж втрати у військових частинах, 

безпосередньо задіяних у бойових діях. За різними даними, чисельність втрат 

військових наближується до 25 млн осіб, а цивільних – майже 47 млн, серед 

яких чимало дітей. Світова спільнота маючи таку статистику, підписала у 1949 

році чимало документів щодо захисту цивільного населення від воєнних 

загроз. Але сумний досвід повоєнних збройних конфліктів у Азії, Африці та 

Південній Америці виявив ще одну особливість – залучення до них дітей. Під 

час боїв в Судані, Перу та інших країнах міжнародна спільнота зафіксувала 

залучення дітей до бойових дій, як комбатантів. Це стало безпосереднім 

поштовхом до ухвалення окремого протоколу ООН. Саме тому діти включені 

в окрему категорію суб’єктів міжнародного гуманітарного права. Майже 10 

років тривала розробка відповідних документів, і у 2000 році прийнято 

окремий факультативний протокол до конвенції ООН про права дитини щодо 

участі неповнолітніх у збройних конфліктах, який Україна ратифікувала у 

2004 році. 

Згідно з даними ООН, понад як у 30 державах близько 250 тис. дітей у 

віці до 18 років піддаються жорстокій експлуатації. Деяким з них всього сім-

вісім років, причому серед них є як хлопчики, так і дівчатка. За останнє 

десятиліття в результаті збройних конфліктів і громадянських воєн загинули 2 

млн дітей, ще 6 млн зазнали серйозних поранень або стали інвалідами. Багато 

інших, кого війна зробила сиротами або розлучила з батьками, пережили тяжкі 

емоційні потрясіння в боротьбі за виживання [226]. 
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Досить важливе питання участі дітей у збройних конфліктах не втратило 

своєї актуальності і в XXI столітті. Міжнародна організація Save the Children 

закликала світове співтовариство «зупинити війну проти дітей» і назвала 

найнебезпечніші країни стосовно порушень прав неповнолітніх: Афганістан, 

Демократичну Республіку Конго, Ірак, Ємен, Малі, Нігерію, Сирію, Сомалі, 

Судан, Південний Судан та ЦАР. Світова пандемія, пов’язана з COVID-19, 

лише погіршує ситуацію через зростання бідності та перевантаження систем 

охорони здоров’я. 

Спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань дітей і 

збройних конфліктів від 25 липня 2016 р. у своїй доповіді зазначає, що 

«затяжні конфлікти істотно впливають на стан дітей, зокрема наводить сумні 

цифри: 

– внаслідок конфлікту в Сирійській Арабській Республіці загинуло 

понад 400 тис. осіб, зокрема тисячі дітей;  

– найвищу кількість жертв серед дітей за всю історію систематичного 

збору Організацією Об’єднаних Націй даних про кількість жертв серед 

цивільного населення, який ведеться з 2009 р, зафіксовано у 2015 р. в 

Афганістані;  

– кількість фіксованих порушень була на колишньому рівні в Сомалі, 

проте вона залишається небезпечною для дітей; у 2016 р. кілька сотень дітей 

жорстоко піддано експлуатації, завербовано, викрадено, вбито чи покалічено; 

– погіршення стану в липні 2016 р. в Південному Судані викликає 

особливу тривогу за долю дітей, де вони стали жертвами шести тяжких 

порушень під час жорстких військових наступальних операцій проти сил 

опозиції; 

– причиною загибелі тисяч мирних жителів, зокрема безлічі дітей, стали 

запеклі збройні зіткнення в Іраці та напад «Ісламської держави Іраку і 

Леванту» на цивільне населення; 
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– в Ємені наростання конфлікту супроводжується вербуванням, 

вбивством і каліченням дітей, нападом на школи і лікарні, які набувають 

небезпечних масштабів» [227]. 

У контексті нашого дослідження необхідно також розглянути діяльність 

Міжнародних організацій, що опікуються правами дитини. Серед таких варто 

відмітити дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ (United Nations International Children's 

Emergency Fund, UNICEF), який є спеціалізованою структурою ООН 

(Організація Об’єднаних Націй), що займається захистом прав та інтересів 

дітей [146]. ЮНІСЕФ до вирішення питань стосовно захисту прав дитини 

залучає найширше коло тих, хто може і повинен дбати про майбутнє 

покоління, активно співпрацює з урядами і науковими установами, бізнесом і 

громадськими організаціями, лікарнями і навчальними закладами, інформує 

про проблеми дітей, пропонує ефективні та перевірені рішення, стимулює до 

законодавчих змін. Кожна з 190 країн виконує місію ЮНІСЕФ, завдячуючи 

унікальній програмі співпраці, що розроблена спільно з урядом приймаючої 

сторони. Вказана п’ятирічна програма фокусується на практичних способах 

реалізації прав дітей та жінок. 36-членська виконавча рада – це керівництво та 

моніторинг роботи ЮНІСЕФ, яка складається з представників уряду, що 

встановлюють політику, затверджують програми, приймають рішення щодо 

планів та бюджетів.  

Робоча Група Ради Безпеки ООН надає рекомендації стосовно методів 

захисту дітей, що зазнали впливу збройних конфліктів, функціонує з питання 

дітей [228]. Представники 15 країн-членів Ради регулярно зустрічаються та 

обговорюють країни або ситуації з метою надання письмових рекомендацій, 

що повинні бути дотримані зацікавленими країнами чи ситуаціями. 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі – міжурядова 

організація, орієнтована на безпеку [229], що працює заради миру, демократії 

та стабільності, налагоджує політичний діалог з питань загальних цінностей і 

проводить практичну діяльність заради досягнення стійкого прогресу. ОБСЄ 

охоплює військово-політичний, економіко-екологічний і людський вимір, 
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тобто реалізовує різноманітні програми міграції, гендерної рівності, програми 

у сфері освіти та програми для молоді (захист та просування молоді з метою її 

залучення в роботу із забезпечення миру і безпеки). Організація робить 

особливий акцент на захист молоді та на сприяння участі молоді в діяльності 

таких напрямків, як: запобігання і протидія насильницькому екстремізму і 

радикалізації, що призводять до тероризму, міжкультурний і міжконфесійний 

діалог, освіта. 

Текст Європейської конвенції з прав людини у статтях 5-6 містить лише 

кілька положень про особливий статус неповнолітніх. Решта прав можуть бути 

використані будь-якою людиною, незалежно від віку та інших характеристик. 

Саме тому ЄСПЛ посилається на норми Європейської конвенції з прав людини 

як базовий документ, коли розглядає справи у випадках порушення прав дітей. 

Під час розгляду практики ЄСПЛ виявили кілька типових ситуацій, коли 

заявники у своїй власній країні не отримали належний правовий захист. 

Розглянувши практику ЄСПЛ можна підсумувати, що існують ситуації, 

коли заявники не отримують належного правового захисту у власній країні. 

Що ж до України, то основним завданням щодо дотримання прав і свобод 

дитини повинно стати створення юридичної бази, яка б повністю відповідала 

міжнародним вимогам та забезпечувала реалізацію прав кожної дитини і 

передбачала механізм захисту цих прав в разі їх порушення. З цією метою 

варто проводити організаційні та правові заходи щодо здійснення 

міжнародних зобов’язань стосовно прав дітей, залучати громадянське 

суспільство та контролювати виконання державою зауважень і рекомендацій 

Комітету ООН [230]. 

Аналізуючи досвід міжнародного правового забезпечення реалізації 

прав захисту дітей, охарактеризуємо ситуацію, що склалася в Хорватії. Варто 

зазначити, що «підтримка дітей-жертв війни здійснювалася шляхом реалізації 

Національних програм під керівництвом Міністерства у справах сім’ї, 

ветеранів та солідарності між поколіннями (колишня назва, на сьогодні окремо 

функціонує Міністерство ветеранів Хорватії (Ministarstvo hrvatskih branitelja 
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Republike Hrvatske)» [231]. Згідно з Національним планом заходів з прав та 

інтересів дітей було створено реєстр дітей, які постраждали від війни та 

проведено заходи з покращення психосоціальної опіки. Хорватія надавала 

допомогу дітям, що постраждали в результаті збройного конфлікту, 

включаючи біженців. Це були в основному неурядові організації. Республіка 

Хорватія підписала Конвенцію про права дитини. Національна рада у справах 

дітей – дорадчий орган уряду Хорватії, який є позитивним прикладом 

координації та діалогу між різними державними установами, неурядовими 

організаціями та експертами з метою вирішення багатьох гострих дитячих 

проблем. У Хорватії функціонує Уповноважений з прав дитини 

(Pravobraniteljica za djecu) [232]. Окремого закону, який регулює питання 

надання пільг дітям, що постраждали внаслідок військових конфліктів, на 

жаль, у Хорватії не існує. 

Аналізуючи досвід міжнародного правового забезпечення реалізації 

прав захисту дітей, охарактеризуємо ситуацію, що склалася в Боснії і 

Герцеговині. 

Доречним, з нашої точки зору, буде також аналіз правового 

забезпечення реалізації прав дітей, які постраждали внаслідок військових 

конфліктів в республіці Боснія і Герцеговина. У рамках реалізації 

Національних планів та заходів, пов’язаних із захистом дітей, Рада з прав дітей 

отримує велику підтримку та допомогу з боку ЮНІСЕФ у Боснії та 

Герцеговині. Федерація Боснія і Герцеговина підписала Конвенцію про права 

дитини. Важливу роль відіграють неурядові організації, які беруть участь в 

соціальних ініціативах, пов’язаних з дітьми та молоддю, охороною здоров’я, 

гуманітарною допомогою, правами. Під час облоги Сараєво у 1992 році 

ЮНІСЕФ запустила пілотний проект, який з того часу перетворився в 

загальнонаціональну програму Боснії та Герцеговини для підготовки 

вихователів та «педагогів» з розвитку навичок консультування та 

розпізнавання ознак травми у шкільному середовищі. В початковій та середній 

школі проводились тренінгові семінари з медичним персоналом з місцевих 
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громадських клінік, які підтримували роботу «педагогів» та шкільних 

психологів професіоналами.  

Варто розглянути Закон Про Принципи соціального захисту, захисту 

цивільних жертв війни та захисту сімей з дітьми Федерації Боснії і 

Герцеговини [233], [234].  

 

Рис. 3.4. Регулювання соціального захисту, захисту цивільних жертв 

війни та захисту сімей з дітьми Федерації Боснії і Герцеговини 

Джерело: створено автором на основі [233, 234] 

Закладами соціального захисту, гуманітарними організаціями, 

об’єднаннями громадян, релігійними громадами, окремими громадянами чи 

фізичними або юридичними особами здійснюється діяльність соціального 

захисту, захисту цивільних жертв війни та захисту сімей з дітьми Федерації 

Боснії і Герцеговини. Згідно закону, «членами сім’ї цивільної жертви війни є: 

один з членів подружжя, діти, члени найближчої родини, а також батько, 

вітчим, мати, мачуха, а цивільною жертвою війни є особа, яка зазнала 

щонайменше 60 % інвалідності (інвалід) через травми або рану, що виникла в 

результаті жорстокого поводження або позбавлення волі через війну; або в 

результаті військових дій (бомбардування, вулична битва, вибух боєприпасів, 
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випадкова куля); чи від вибуху боєприпасів після закінчення війни; або в 

результаті диверсійних терористичних дій, які ставлять під загрозу безпеку та 

порядок у Федерації. Також жертвою цивільної війни вважається особа, що 

отримала хворобу під час війни, померла, була вбитою або зникла безвісти» 

[233]. 

 

Рис. 3.5. Права жертв війни громадян Федерації Боснії і Герцеговини 

Джерело: створено автором на основі [235] 

1)Діти до 15 років цивільних жертв війни мають право на допомогу під 

час навчання.  

2) Закон Про Права захисника та членів його сім’ї [235]. 

3) Закон Про Спеціальні права та винагороду переможців воєнних дій та 

членів їх сімей [236]. 

Закон регулює умови, порядок та процедури здійснення прав 

військовослужбовців інвалідів та членів їх сімей, членів сімей жертв, членів 
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сімей померлих і зниклих безвісти та демобілізованих захисників, а також інші 

питання в галузі оборони і захисту по інвалідності [237]. 

Розглянувши законодавство Республіки Хорватії та Федерації Боснії і 

Герцеговини, доходимо висновку, що окремого правового акту, який регулює 

надання пільг дітям, що постраждали внаслідок військових конфліктів, немає. 

Допомога в обох країнах дітям надається на основі національних програм та 

за допомоги неурядових організацій. 

Якщо ж згадувати військовий конфлікт у Придністров’ї, то сценарій 

розвитку подій 1992 року в Молдові (і її Придністровському регіоні) дуже 

нагадує те, що відбувається сьогодні на Донбасі. І дає передумови для 

повторення цього сценарію з заморожуванням ще одного конфлікту. За 25 

років існування Придністровського питання його врегулювання розглядалося 

у найрізноманітніших форматах. Сьогодні це звичний для всіх формат за 

участю Придністров’я та Молдови – як сторін конфлікту, України, ОБСЄ та 

Росії – посередників і гарантів, і ЄС з США – як спостерігачів. 

Розробка та реалізація міжнародних механізмів стосовно захисту прав 

дітей щодо участі у збройних конфліктах, вказує на важливість даної 

проблематики у світі, однак, як зазначає статистика, описані механізми не 

дають абсолютного захисту базовим правам життєдіяльності дітей та їх 

інтересам. 

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у листопаді 2014 року опублікував 

матеріал про найгірші місця для дітей у світі – зони збройних конфліктів, у 

яких діти зазнають нападів, отримують поранення, беруть участь у бойових 

діях, використовуються як живий щит, втрачають свої домівки, можливість 

тримати освіту чи медичну допомогу, перебувають у постійній небезпеці. До 

цього тривожного списку потрапили: Афганістан, Камерун, 

Центральноафриканська Республіка, ДР Конго, Ірак, Басейн озера Чад, Малі, 

Буркіна-Фасо та Нігер, М’янма, Палестина, Південний Судан, Сомалі, Сирія, 

Східна Україна та Ємен. Як бачимо, на превеликий жаль, сюди потрапила і 

наша країна.  
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У період від січня по вересень ООН підтвердила вбивство 870 дітей – 

найвища кількість за перші дев’ять місяців року за всі роки конфлікту, який 

почався у 2011 у Сирії. Напади тривали весь рік, у тому числі 30 дітей були 

вбиті у східному селі Аль-Шафа у листопаді. ООН підтвердила, що 1427 дітей 

у Ємені були вбиті або отримали поранення під час атак, у тому числі під час 

нападу на шкільний автобус. Школи та лікарні часто зазнають атак або 

використовуються у воєнних цілях, що позбавляє дітей можливості 

реалізувати їхні права на освіту і медичне обслуговування. Це ще більше 

посилює кризу у країні, де кожні 10 хвилин дитина помирає через хвороби, 

яким можна запобігти, а 400 тисяч дітей страждають від гострої недостатності 

харчування. У Ємені кожні десять хвилин в результаті авіаударів, хвороби або 

недостатнього харчування вмирає дитина. Про це повідомляється в доповіді 

Дитячого фонду ООН. Зокрема, фонд має в своєму розпорядженні достовірні 

дані про те, що з березня 2015 року в результаті ударів з повітря в Ємені 

загинули або були важко поранені понад 6700 дітей та підлітків віком до 18 

років. «Дітям в Ємені доводиться дорого розплачуватися за нездатність 

дорослих жити в світі і вирішити проблеми, з якими зіткнулася країна», – 

зазначив голова німецького відділення ЮНІСЕФ Георг Граф Вальдерзее 

(Georg Graf Waldersee) [2]. За даними організації, гуманітарної допомоги 

потребують загалом більше 22 млн жителів Ємену, близько половини з цього 

числа – діти. У свою чергу глава відділення ЮНІСЕФ по Близькому Сходу і 

Північній Африці Гірт Каппелер відзначив, що «кожен вечір в Ємені лягають 

спати голодними сім мільйонів дітей». При цьому 400 тисяч дітей, які 

страждають від недостатнього харчування, знаходяться під загрозою, вони 

можуть померти кожну хвилину. У 2018 році ЮНІСЕФ вдалося надати 

лікувальне харчування понад 230 тисячам голодуючих єменських дітей. 

Загалом особливе заступництво і захист прав дітей в конфліктних та 

надзвичайних ситуаціях завжди мають бути пріоритетом будь-якої держави. 

Проте здійснення прав дитини є досить складним у мирний час і ще 

складнішим у період військових конфліктів. Вищенаведена статистика 
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свідчить, що наявність міжнародних механізмів захисту прав дітей ще не 

означає ефективне їх використання як у світі, так і в Україні зокрема. До 

міжнародних механізмів захисту прав дітей відносяться нормативно-правові 

акти, які регулюють покарання за порушення прав людини. Документів 

стосовно прав дітей, варто зауважити, у світі небагато. Досить складно 

визначити відповідального за порушення, якщо такою зазвичай є держава. 

Виникає слушне питання, як же карати державу у випадку смерті чи інших 

негативних подій стосовно дітей. На нашу думку, міжнародний механізм 

повинен характеризуватись визначеними механізмами застосування санкцій 

проти винних, чіткими дефініціями та іншими можливими варіантами 

реагування. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що Конвенція ООН з прав 

дитини поза всяким сумнівом є важливим інструментом для забезпечення 

більш добросовісного дотримання положень міжнародного права, що 

гарантують особливу безпеку дітям під час збройних конфліктів. Однак 

повною мірою вона так і не змогла гарантувати захисту прав дітей у збройних 

конфліктах, тому й надалі залишається актуальною необхідність у 

вдосконаленні норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту дітей 

під час військових конфліктів. 

Системний аналіз міжнародних документів про права дитини дає 

підстави для висновку, що в сучасному міжнародному праві є універсальна 

норма, відповідно до якої держави зобов’язані поважати й виконувати права 

дитини. Це зобов’язання має загальний характер і означає, що права дитини 

підлягають виконанню в усіх державах та діють стосовно всіх осіб, без будь-

якої дискримінації. При цьому метою міжнародного співробітництва в цій 

галузі є не уніфікація національних законодавств, а розроблення стандартів 

(моделей), які слугують для держав своєрідною відправною точкою при 

створенні власного національного законодавства. 

Разом із тим, питання безпосереднього утвердження та захисту прав і 

свобод дитини залишаються внутрішньою справою кожної держави. Адже 
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переважна більшість міжнародних норм у сфері прав дитини не може 

застосовуватися безпосередньо на території держави без її на те доброї волі і 

потребують своєї імплементації в національне законодавство [39]. 

 

3.3. Підвищення ефективності і удосконалення законодавства у 

забезпеченні захисту дітей в умовах військової агресії на території 

України 

В умовах сьогодення Україна переживає економічні та соціально-

політичні складнощі. Коронавірусна пандемія завдала серйозного удару по 

економіках усіх країн. Тому питання гармонійного та комплексного розвитку 

дітей відійшло на другий план. Фактично країна залишила дітей, які є 

майбутнім кожної держави, без системної уваги. І хоча законодавство України 

декларує широкі гарантії захисту прав дитини, проте закріплені в чинних 

законах норми у багатьох випадках залишаються суто декларативними. 

Незважаючи на те, що проблемами охорони дитинства опікуються різні 

міністерства й відомства, науково-дослідні інститути, значна кількість 

громадських організацій, однак в Україні не забезпечено належного контролю 

за дотриманням законодавства щодо прав дітей. Діяльність вищезазначених 

організацій та установ є розрізненою за окремими напрямами, а це не сприяє 

спільному пошуку шляхів усунення причин малоефективного захисту прав 

дітей. 

Цілком очевидним є те, що права та інтереси дітей усього світу особливо 

торкаються збройних конфліктів і заслуговують спеціального захисту. 

Неповнолітні значно більшою мірою відчувають на собі вплив війни, їм 

складніше адаптуватися до конфліктної ситуації чи реагувати на неї, діти 

практично ніколи не несуть відповідальності за виникнення конфлікту, а 

навпаки, набагато більше залежать від того захисту, який у мирний час 

забезпечують сім’я, суспільство та закон. 

Військова агресія на Сході України, що триває вже восьмий рік, застала 

органи державної влади в стані розгубленості. Як наслідок, переважна 
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більшість змін до норм законодавства у 2014 році була сконцентрована на 

порядку реєстрації внутрішньо переміщених осіб та компенсації виплат, 

натомість інші питання часто залишались поза увагою держави.  

Одним із важливих напрямів вирішення накопичених проблем має стати 

належне законодавче регулювання комплексу відносин, пов’язаних із 

забезпеченням прав дитини на території України в умовах військових дій. 

Адже саме неповнолітні найбільше потерпають від наслідків агресії, змушені 

щоденно витрачати часто безуспішні зусилля через відсутність ефективного 

правового регулювання для подолання безлічі перешкод, що пов’язані із 

військовими діями. На відміну від порівняно розгалуженої системи 

законодавства, що регулює статус внутрішньо переміщеної особи, яке, 

щоправда, далеко не завжди досконале та часто не виконується, 

законодавство, яке стосується забезпечення прав громадян України, що 

проживають на непідконтрольних територіях Донбасу та Криму, розвинуто 

набагато менше. 

Цілком зрозуміло, і це нами було зазначене в ході дисертаційного 

дослідження, що існують такі норми законодавчих актів, які «не 

спрацьовують» або «спрацьовують» зовсім не з урахуванням принципів 

доброчесності, розумності та справедливості, як того вимагають міжнародні 

правові стандарти. На жаль, статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, залишається лише статусом лише 

юридично, тому що в Законі України не передбачена фінансова підтримка 

таких дітей. Вся допомога надається органами місцевого самоврядування та з 

власних бюджетів виділяються кошти таким дітям. Проте рівності тут знову 

нема. Візьмемо до прикладу прифронтові містечка, де таких дітей 100%. І всі 

діти без винятку є постраждалими і потребують державної допомоги. Ключові 

сфери виробництва там не працюють, відрахування до бюджету не 

здійснюються і, відповідно, коштів у місцевому бюджеті немає. Тут особливо 

необхідна підтримка держави. Якщо ж взяти інші міста України, куди були 

переселені сім’ї, що постраждали внаслідок воєнних дій, то там діти 
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отримують фінансову допомогу, бо до місцевих бюджетів постійно надходять 

кошти. Для того, щоб отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій, достатньо дати довідку зі школи, свідоцтво про народження, 

заяву від батьків і діти можуть отримати такий статус, але матеріальної 

допомоги, на жаль, для тих дітей законодавчо не передбачено. 

Аналізуючи зміст нормативно-правових актів, в ході нашого 

дослідження було виявлено, що основні підходи до реалізації та осмислення 

прав дітей останнім часом в Україні істотно змінилися. Проте військовий 

конфлікт досі триває, і поряд із чималими позитивними зрушеннями, 

залишилися проблемні питання, які вказують на необхідність удосконалення 

законодавства щодо захисту прав дитини в умовах збройного конфлікту. 

Варто зауважити, що має місце певний конфлікт інтересів між окремими 

установами та відомствами, які діють у сфері захисту прав дитини, 

неузгодженості нормативної бази міністерств і відомств. Проблема розвитку 

державних механізмів захисту прав дитини в Україні потребує більш 

глибокого і всебічного аналізу, а діяльність окремих державних органів, 

спеціальних установ для дітей та служб у справах дітей – всебічної наукової 

підтримки, науково обґрунтованої системи оцінки їх діяльності та потужного 

методичного забезпечення.  

На нашу думку, домінуючими принципами політики держави стосовно 

захисту прав дітей повинні бути: 

– рівність усіх дітей перед законом; 

– встановлення й дотримання соціальних державних стандартів 

основних показників якості життя дітей; 

– відповідальність посадових осіб та звичайних громадян за порушення 

прав і законних інтересів дітей; 

– взаємодія та партнерство усіх суб’єктів політики; 

– здійснення політики в інтересах особистості, які відповідають 

інтересам суспільства. 
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Першочерговим питанням щодо захисту прав тих дітей, які постраждали 

внаслідок збройного конфлікту на Донбасі, є необхідність налагодження 

обліку неповнолітніх, які перебувають на території проведення збройного 

конфлікту дітей, що проживають в населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення та на непідконтрольній Україні території, моніторингу їхнього 

становища та забезпечення прав, так як ці діти досі знаходяться у складних 

психологічних та соціально-економічних умовах. 

Для реалізації державної політики у сфері захисту та забезпечення прав 

дітей, що постраждали внаслідок збройної агресії повинні не тільки 

розроблятись державні програми, а й також здійснюватись органами 

державного управління, місцевого самоврядування інформаційно-

організаційна, фінансова підтримка таких проєктів чи організацій, які 

працюють із зазначеною категорією дітей. До прикладу, забезпечення 

достатньої кількості психологів у закладах освіти. Якщо до війни в невеличких 

школах дану посаду обіймав секретар директора чи інший педагогічний 

працівник, бо навантаження на дану посаду становило 0,3 ставки, і фактично 

робота з дітьми, які потребують психологічної підтримки особливо не 

проводилася, то зараз в тих школах, які знаходяться на лінії розмежування, 

необхідність збільшення ставки зросла в три, а то й в чотири рази. Оскільки 

100% таких дітей потребують кваліфікованої підтримки фахівців. На це варто 

державі звернути увагу. 

Аналізуючи шляхи удосконалення законодавства у сфері забезпечення і 

захисту прав дитини в Україні, варто відзначити, що повинен бути здійснений 

такий підхід, який передбачатиме позитивні наслідки впровадження у 

законодавство та юридичну практику тих чи інших правових норм і 

стандартів, та враховуватиме традиційні реальні соціонормативні вимоги і 

потреби суспільства держави, які не обмежуються лише позитивістськими 

позиціями нормативно-правової сфери соціального життя. 

В ході нашого дослідження звернемось до прийнятого Верховною 

Радою Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення 
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державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях» [119]. У статтях 4, 5, 6 оголошено про 

«захист прав і свобод цивільного населення, яке постраждало внаслідок 

російської агресії». Дані питання тут урегульовані досить загально. По суті у 

документі окреслено лише основні напрями захисту прав і свобод цивільного 

населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей (ст. 6). Конкретних механізмів їхнього захисту Закон не передбачає, 

відсилаючи до інших законів України, які поки що відсутні. Утім, у 

відповідність до міжнародно-правових актів і зобов’язань України, у деяких 

питаннях (наприклад, реєстрація народження і смерті, захист майна, тощо), 

законом все ж зроблений певний крок уперед, зокрема й деяких із тих 

рекомендацій, що містяться у Доповіді Управління Верховного комісара ООН 

з прав людини. Проте далеко не всі питання, на які цілком слушно звертається 

увага у Доповіді, в Законі врегульовані належним чином. Наведене свідчить 

про те, що навіть із набуттям чинності Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» [119], 

українська держава не може усуватися від більш конкретизованого 

регулювання питань, пов’язаних із забезпеченням прав громадян України на 

тимчасово окупованих територіях, покладаючи всю відповідальність за це на 

країну-агресора – Російську Федерацію, як це фактично має місце в Законі. 

Повноцінне вирішення всього комплексу юридичних питань забезпечення і 

захисту прав громадян України, з урахуванням неординарної ситуації, у якій 

вони опинилися, вимагатиме внесення змін до низки інших законів, що 

регулюють конкретні сфери життєдіяльності. 

Окремі пропозиції у цьому напрямі вже напрацьовані, зокрема, 

Українською Гельсінською спілкою прав людини в пропонованому нею 

законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 

дискримінаційних положень та врегулювання прогалин у правовідносинах з 

державою громадян, що проживають на тимчасово окупованій території 
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України або переселились з неї» та у пропозиціях деяких інших громадських 

об’єднань. Деякі із зазначених ініціатив уже знайшли своє відображення в 

підзаконних нормативних актах [238]. Державною Постановою КМУ від 

30.05.2018 р. №453 затверджено соціальну програму «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року 

[239]. Головними завданнями якої є забезпечення послідовної імплементації 

положень Конвенції ООН про права дитини, розбудова ефективної системи 

захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах 

децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до 

міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини 

(2016-2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених 

Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перетворення нашого світу: 

Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» [240], у частині 

дотримання прав дітей. 

Зазначена Програма відносно дітей-жертв конфлікту передбачає 

забезпечення захисту прав та інтересів дитини у зоні воєнних дій чи збройних 

конфліктів, а саме: 

– недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктів; 

– забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій 

чи збройних конфліктів; 

– впровадження комплексних заходів щодо створення умов для 

повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які 

постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із 

сім’єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту 

[241]. 

Очікувані результати виконання Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2021 року передбачали дітям, які перебувають у зоні воєнних дій чи 

збройних конфліктів, протягом 2018-2021р.р. стовідсотковий захист 

медичними, психологічними, педагогічними та реабілітаційними послугами. 
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А також впровадження комплексних заходів щодо створення умов 

повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які 

постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із 

сім’єю, що не є громадянами України та потребують міжнародного захисту. 

Дана програма включає розповсюдження 28000 інформаційних матеріалів для 

дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації та 

охоплення 6000 дітей додатковими заходами щодо організації відпочинку та 

реабілітації дітей, відселених із зони воєнних дій чи збройних конфліктів (в 

межах виконання цільових програм) [239]. Цією програмою передбачено 

низку заходів, що мали бути виконаними ще у 2018 році. Проте звіту її 

виконання у відкритому доступі немає. 

На сьогодні законодавством не передбачені і здійснюються лише в 

окремих областях за ініціативою місцевих органів влади заходи соціального 

захисту для дітей-членів сім’ї учасника бойових дій, дітей-членів сім’ї діючого 

військовослужбовця в АТО/ООС та дітей, у яких батьки/один із батьків 

отримали інвалідність в результаті контузії, поранення, каліцтва, захворювань, 

одержаних під час безпосередньої участі у АТО/ООС, забезпеченні її 

проведення, при здійсненні заходів щодо національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях. Ні статусу, ні законодавчої підтримки вищезазначені 

категорії дітей не мають. Вважаємо, що такі категорії дітей повинні також 

отримувати пільги чи фінансову підтримку від держави. 

Є й інша правова колізія. Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми» від 26.01.2016 р було доповнено положеннями, що 

стосуються дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах [90]. 

Зокрема, додано категорію дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, що 

підтверджується на підставі оцінки потреб дітей. Якщо, наприклад, дитина 

переміщена або має психологічні проблеми, все це фіксується з допомогою 

оцінки потреб дитини. І це є соціально-психологічна робота. Але, відповідно 
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до проекту постанови, вводиться низка документів, необхідних для 

підтвердження дитиною цього статусу. Тобто категорія дітей, які постраждали 

найбільше, по суті обмежується у правах. Треба додати визначення, що таке 

«психологічне насильство», «психологічна травма», «травма війни», внести 

інші аспекти. Інакше це положення просто не працюватиме. 

Термін «психологічне насильство» розкрите в українському 

законодавстві тільки в контексті насильства над дітьми в сім’ї. Тобто 

визначення, що є психологічним насильством у контексті воєнних дій, не 

сформульоване. Але, коли ми говоримо про професійний підхід, то у 

психології для психологічного насильства є об’єкт і суб’єкт. А якщо йдеться 

про воєнні дії, то найчастіше це – психологічна травма, наприклад коли на очах 

у дитини загинув хтось із близьких. Однак у законі й постанові цієї дефініції 

немає. Тому пропонується ввести в закон визначення «травма війни» й 

описати, що це таке. Те саме стосується «психологічного насильства». 

Дітям потрібна кваліфікована психологічна підтримка, яка б допомогла 

надати ресурс, що дасть можливість пережити сувору реальність війни. Її 

відсутність перекладає вказане питання на плечі батьків, що й самі частіше не 

знають, як говорити з дитиною на цю тему. Найбільше така допомога 

здійснюється силами благодійників та волонтерів. «Ми зрозуміли, що 

витрачаємо час, чогось вимагаючи від держави, тому допомагаємо сім’ям 

своїми силами, підтримуючи дітей психосоціальними розвантажувальними 

проєктами. Навіть коли знаєш, що дитині потрібна допомога, її не можна 

нав’язувати. Спершу варто забезпечити базові потреби, а потім переходити до 

психологічних. Необхідно мати в команді місцевих, яким довіряють більше і 

які розуміють контекст. «Чужих» можуть просто не підпустити. Такі 

принципи працюють у будь-яких зонах конфлікту», – зазначає Олена 

Розвадовська, засновниця благодійного фонду «Голоси дітей» [235].  

Позитивно сприймаємо деякі практичні ініціативи із посилення 

соціального захисту таких дітей. Фахівці наполягають на необхідності 

впровадження навчальних програм для соціальних працівників, психологів, 
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соціальних педагогів тощо. Пропонується в повному обсязі відновити роботу 

працівників соціального захисту, а також забезпечити належне фінансування 

з державного бюджету України в межах розподілу міжбюджетних 

трансфертів; посилити соціальний захист осіб, що виконують професійні 

обов’язки щодо дітей у прифронтовій зоні, тобто медичних служб, соціальних 

служб, освітян; визнати основоположну й захисну роль освіти. 

Від себе пропонуємо посилити спроможність соціальних служб та служб 

у справах дітей, збільшити їх штат і через зміни до бюджету, і через зміни до 

Закону. Створити такий запобіжник, щоб ці служби у процесі децентралізації 

громад не могли бути розформовані. Адже це є основна сила, яка виявляє 

таких дітей. Дорослі, залишившись без роботи, без засобів для існування 

починають вести аморальний спосіб життя, соціально деградують, і діти 

частіше мають ризик потрапити в інтернат. Необхідно активізувати 

впровадження альтернативних сімейних форм виховання замість інтернатів. 

Чим більша психологічна підтримка, тим менше дітей, які залишаються зі 

своїми проблемами та страхами наодинці. 

Для подолання таких проблем варто переглянути можливості надання 

матеріальної підтримки сім’ям у кризі та розвитку системи фостерних сімей, 

водночас розвиваючи систему на рівні місцевих громад та удосконалюючи 

систему надання соціальних послуг сім’ям з дітьми. 

Вважаємо, що варто також забезпечити на рівні держави нормативне 

врегулювання питання захисту прав та інтересів дітей, розлучених із сім’єю 

методом спрощення процедур встановлення опіки та пріоритетного 

влаштування до сімей родичів чи знайомих дитини, надаючи таким дітям 

статус позбавлених батьківського піклування.  

Насильство, жертвами або свідками якого стали діти, може спонукати 

цілі покоління до того, щоб вирішувати в майбутньому спори насильницькими 

методами. Постраждалі в результаті війни діти завжди повинні бути об’єктом 

першочергової уваги в рамках зусиль, спрямованих на запобігання 

виникнення або рецидиву конфлікту, у тому числі в рамках механізмів, 
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покликаних забезпечити юридичний і соціальний захист постраждалих під час 

збройного конфлікту дітей. 

Саме тому, на наше переконання, слід розробити нові правові та 

організаційні механізми щодо гарантування соціального страхування, 

соціальних виплат і медичних послуг із боку держави. 

На виконання Указу Президента № 835/2014 «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям 

громадян» Міністерство соціальної політики повинно вжити заходів з 

нормативного врегулювання питань щодо права на виховання в сім’ї дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа тих, які були 

вивезені із зони конфлікту [243]. 

Задля вирішення кола окреслених проблем слід також змінити правила 

в’їзду-виїзду через контрольні пункти для неповнолітніх дітей (наприклад, у 

супроводі одного з батьків (усиновлювачів) опікуна чи піклувальника), та для 

осіб, які подали свої документи для оформлення або обміну паспорта, 

вклеювання фотокарток при досягненні віку 25 або 45 років (за умови 

пред’явлення довідки Державної міграційної служби про здачу документів та 

отримання паспорта). Відповідно до цього, ГО «Донбас SOS» було 

запропоновано зміни до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб 

через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей [242]. 

Українці, що мешкають на неконтрольованих територіях мають можливість 

лише через російські кордони в’їжджати на територію України. Щоразу 

відбуваються зміни, за якими в’їзд-виїзд через контрольні пункти стає 

ускладненим. 

На жаль, досі національним законодавством України не визначено, чи є 

ратифікований 23 червня 2004 року Факультативний протокол до Конвенції 

про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах законом прямої дії, 

і чи може він у суді застосовуватися при захисті прав дітей. Продовжуючи 

обмірковувати законодавчі зміни та ініціативи з даного питання, вважаємо, що 

Україна повинна ратифікувати Статут Міжнародного кримінального суду, бо 
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це породжує безкарність тих, хто чинить злочини проти дітей. Принцип 

невідворотності покарання для осіб, що здійснюють військові злочини щодо 

дитини, визнані міжнародним законодавством та Римським статутом 

злочинами щодо прав людини.  

У Кримінальному кодексі повинна з’явитись норма, яка б за 

використання та вербування осіб у віці до 18 років у збройні конфлікти 

вводила кримінальну відповідальність. Запорукою збереження життя, 

фізичної і психічної цілісності, здоров’я та відносного соціального 

благополуччя дітей як на Сході України, так і в регіонах, де приймають 

переселенців є дотримання Україною міжнародних стандартів захисту прав 

дітей у збройних конфліктах. Важливою передумовою у забезпеченні 

інтересів дитини, дотримання загальнолюдських цінностей та інтеграції до 

європейської спільноти є об’єднання зусиль. Влада України має врегулювати 

роботу військово-патріотичних клубів та визначити вік, з якого дитина може 

вчитись поводитись зі зброєю. 

Що ж стосується захисту прав тих дітей, які знаходяться у конфлікті з 

законом, зокрема і для захисту їх від катування та жорстокого поводження, 

вважаємо за необхідне прискорити запровадження на державному рівні моделі 

ювенальної юстиції, враховуючи міжнародні стандарти інтересів дитини. 

Варто відмітити, що влаштування дитини в закриту установу повинно 

відбуватись лише у виключних випадках і обов’язково підлягати регулярному 

перегляду на рахунок необхідності та прийнятності. 

Необхідно також вдосконалити існуючий порядок реєстрації актів 

цивільного стану, паспортизації та інших реєстраційних послуг із врахуванням 

положень Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях» [119]. 

Законодавство щодо дітей конфлікту недостатньо систематизоване. 

Зокрема, ухвалення змін до Закону України «Про охорону дитинства» хоч і 

містить певні позитивні моменти, такі як охоплення статусом «дитина, яка 
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постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» дітей полонених, 

однак призвело до встановлення подвійних статусів, наприклад, як для дітей 

загиблих. Водночас поза увагою залишились такі категорії дітей, яких 

торкнувся конфлікт, як: діти – члени сімей ветеранів – учасників бойових дій, 

діти – члени сімей діючих військовослужбовців, діти – члени сімей осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. Питання визначення для таких дітей окремого 

статусу або спільного статусу для всіх дітей конфлікту має бути вирішено в 

рамках політики держави щодо дітей конфлікту.  

Загальнодержавні заходи соціального захисту, пільги для дітей 

конфлікту встановлені в спеціальному законодавстві (окремих Законах) 

відносно кожної категорії дітей конфлікту. При цьому, якщо для дітей – членів 

сімей осіб, які померли чи загинули (пропали безвісти) внаслідок участі в 

АТО/ООС Законом встановлений досить чіткій набір пільг, щодо інших 

категорій дітей заходи соціального захисту часто не конкретизовані та інколи 

досить узагальнені, як це вказано в Законі України «Про охорону дитинства» 

щодо дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

Аналізуючи зміст зазначених заходів і пільг, варто вказати на їх застарілість 

та рекомендувати перегляд, систематизацію та актуалізацію відповідно до 

потреб дітей конфлікту.  

У державі відсутній документ стратегічного рівня – окрема політика 

щодо захисту дітей конфлікту. Ця ситуація має наслідком безсистемність 

роботи з дітьми. Необхідною є політична воля щодо розробки єдиного 

документа, що охопить усі категорії дітей, яких торкнувся конфлікт. Це 

забезпечить єдність і системність діяльності органів влади та місцевого 

самоврядування, ефективне використання коштів щодо дітей конфлікту.  

Діяльність інституцій, які займаються проблемами дітей конфлікту, має 

бути актуалізована у випадку розробки окремого напряму державної політики 

щодо дітей конфлікту. Потребує оприлюднення звітність щодо діяльності 

інституцій при вирішенні проблем дітей конфлікту, заходів, які вчиняються 

щодо дітей конфлікту, що значно підвищить ефективність таких заходів.  
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Дитина розглядається не як суб’єкт, а як об’єкт впливу та захисту 

правових відносин. Державні інституції тримаються досі об’єктного підходу. 

Таким чином, глобальними недоліками є розпорошеність функцій замість 

комплексного системного підходу між органами державної влади, а також 

відсутність алгоритмів їх взаємодії між собою. На жаль, нормативні акти не 

мають правових і фінансових механізмів реалізації та носять переважно 

декларативний характер. З огляду на це, стає цілком зрозуміло, що дитина, її 

права, свободи та законні інтереси мають знаходитись під постійною увагою 

батьків, держави, суспільства, науковців та педагогічних працівників. 

Серед затверджених видатків державних бюджетів України 2016-2019 

років відсутня окрема програма, спрямована на захист дітей конфлікту. У 

затверджених програмах наявні заходи щодо окремих категорій дітей, однак 

їх наявність не вирішує проблем таких дітей. Неповнолітнім, як і дорослим, 

необхідна допомога з соціальної та фізичної реабілітації, соціальної 

реінтеграції, подолання наслідків психічної травми, розшуку своєї родини. 

Програми місцевих бюджетів передбачають заходи для різних категорій 

дітей конфлікту. Найсистемніше підходять до вирішення проблем дітей – 

членів сімей осіб, які померли, пропали безвісти чи загинули внаслідок участі 

в АТО/ООС. Водночас лише окремі області встановлюють заходи соціального 

захисту для таких категорій, як: діти – члени сімей ветеранів – учасників 

бойових дій; діти – члени сімей діючих військовослужбовців; діти – члени 

сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни; діти – члени сімей 

військовослужбовців, захоплених у полон, та осіб, які є заручниками на 

тимчасово окупованих територіях України. Така неодноманітність підходів до 

захисту дітей конфлікту містить ознаки соціальної нерівномірності в підходах 

окремих областей та потребує системного підходу. Заходами державної 

політики має бути досягнута рівновага в підходах областей до визначення 

заходів щодо дітей конфлікту.  

Держава має звернути увагу на проблеми і потреби дітей конфлікту, має 

бути проведена оцінка потреб таких дітей та розроблені заходи для 
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задоволення таких потреб, адже за таких умов говорити про те, що проблеми 

ефективно розв’язуються, неможливо.  

За сім років збройного конфлікту на Донбасі досі залишаються питання 

належної реєстрації народження та громадянства, вільного пересування тих 

дітей, які перебувають на непідконтрольних територіях. На жаль, при 

прийнятті рішень судова влада віддає перевагу застарілим нормативам та 

стандартам, питанням, що стосуються встановлення юридичних фактів 

народження та опіки над дітьми з неконтрольованої Україною території. 

Затверджені цільові програми потребують додаткового фінансування з 

державного бюджету, керуючись необхідністю економного і раціонального 

використання державних коштів [244]. Питання здійснення відповідних 

виплат на півроку складає близько 265 млн. грн. Це занадто дорого для ціни за 

майбутнє країни, однак варто ламати стереотипи. 

Необхідно зазначити, що питання «діти-війна» повинні нерозривно 

вирішуватись із загальним питанням «держава-війна». Політика держави 

щодо дітей має бути у складі загальної програми. Глобальним індикатором 

системності державної політики щодо захисту прав дітей та проблем, 

породжених війною, має стати створення органу, який би відповідав за 

реалізацію відновлення територіальної цілісності нашої держави. 

Загалом, потребують розробки програми, що будуть впроваджені в 

діяльність закладів освіти, соціальних служб, центрів соціально-психологічної 

реабілітації, центрів медико-соціальної реабілітації інтернатних закладів, 

притулків для дітей, кримінальної міліції у справах дітей за місцем фактичного 

проживання зважаючи на те, що неповнолітнім необхідна допомога з 

соціальної та фізичної реабілітації, соціальної реінтеграції, подолання 

наслідків психічної травми, розшуку своєї родини, а також забезпечення їх 

реалізації. Існує необхідність долучитись, використовуючи механізм 

соціального замовлення, до пропозицій неурядових та міжнародних 

організацій щодо дотримання узгодженості та наступності заходів, 

спрямованих на розв’язання проблем дітей у збройних конфліктах між 
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різними політичними курсами, а також забезпечення ефективної міжвідомчої 

взаємодії міністерств та відомств; посилити надання соціальної, психологічної 

та фізичної допомоги дітям, які залучалися до воєнних дій чи могли бути 

завербованими. 

 

Висновки до розділу 3 

Отже, окреслюючи теоретико-правові проблеми демократичних 

трансформацій конституційно-правового забезпечення захисту дітей в умовах 

військової агресії на Донбасі, досліджуючи міжнародний досвід правового 

забезпечення реалізації прав захисту дітей та знаходячи шляхи підвищення 

ефективності і удосконалення законодавства, ми отримали можливість дійти 

наступних висновків: 

Загалом, міжнародно-правові механізми захисту дітей, що постраждали 

від військових конфліктів та агресії забезпечені низкою міжнародних актів, які 

в цілому стосуються: забезпечення належного догляду і допомоги, зокрема 

продуктами харчування та одягом; запобігання дітей віком до 18 років до 

участі у воєнних діях; захисту дітей, які були розлучені зі своїми сім’ями чи 

осиротіли внаслідок збройного конфлікту. Втім реалізація цих вимог залежить 

від країни, її політичного становища, політичної волі правителів та, звичайно, 

рівня ескалації воєнного конфлікту.  

Констатуємо, що Україною ратифіковано найважливіші міжнародно-

правові акти щодо захисту дітей, що постраждали у воєнних конфліктах. 

Однак реалізації заходів, необхідних у разі ратифікації, заважає 

невизначеність кінцевого правового статусу окупованих територій, статусу 

країни-агресора, остаточна правова оцінка бойових дій, які відбуваються на 

Донбасі. Така політична та правова невизначеність породжує безсистемність 

дій Уряду України стосовно захисту правового статусу дітей. І, як було нами 

зазначено у даному розділі, наслідувати сценарій та досвід правового захисту 

такої категорії дітей немає можливості через особливі питання політичного та 

національного характеру.  
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Разом з тим міжнародно-правова спільнота неодноразово демонструвала 

свою підтримку нашій країні у подоланні та деескалації воєнного конфлікту 

на Сході держави. Звичайно, найкращим з варіантів такої підтримки, було б 

використання всіх дипломатичних каналів, створюючи тиск на сторони 

учасників агресії з метою припинення бойових дій на Сході країни та в Криму. 

Наступні рекомендації, на наше переконання, так само сприяли б 

реалізації заходів щодо захисту прав дітей в умовах військової агресії: 

– підтримувати Уряд України у розробці механізмів заходів, 

спрямованих на зміцнення довіри до прав людини та дитини, удосконалювати 

роботу соціальних служб стосовно захисту прав дітей, проводити моніторинг 

та розслідування порушених прав дитини; 

– сприяти правоохоронним органам нашої держави у веденні 

документування та розслідування порушень прав дітей, що пов’язані з 

військовим конфліктом, відповідно до міжнародних стандартів, в тому числі 

Статуту Міжнародного кримінального суду; 

– розробляти для високопосадовців та адміністративних працівників, 

соціальних працівників, психологів тренінги різних рівнів, адаптованих до 

українського законодавства; 

– надавати допомогу в рамках судової реформи, щоб судова влада 

України могла розбудовувала свою здатність розв’язувати військові 

конфліктні питання. 

Важливий акцент необхідно приділити тому, що не дивлячись на низку 

розроблених законопроектів стосовно даної тематики, більш ніж за сім років 

після початку збройного конфлікту, Уряд України досі не запровадив 

національного механізму, в тому числі єдиного законодавчого акту для 

забезпечення отримання жертвами-дітьми воєнного конфлікту швидкого та 

адекватного доступу до ефективних засобів правового захисту їх статусу, 

включаючи комплексну реабілітацію, реституцію, компенсацію та гарантії 

виплат фінансової допомоги. Зокрема, це стосується усіх зазначених нами 

жертв конфлікту та їх сімей..  
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження 

удосконалення теоретико-правових положень, сформульовано пропозиції 

щодо правового захисту та забезпечення прав дитини в умовах військових дій 

на Донбасі. Результатами наукової роботи стали такі найголовніші висновки: 

З’ясовано, що генеза правового статусу дитини взаємопов’язана із 

прийняттям спеціальних нормативно-правових актів стосовно захисту і 

дотримання прав та свобод дитини (дітей). Сутність, поняття та зміст 

правового статусу дитини невіддільні від поняття «правовий статус особи».  

Досліджено, що під соціальними цінностями правового статусу дитини 

розуміють значимість практичних і правових заходів держави у задоволенні 

потреб дітей, зокрема тих, які перебувають у зоні проведення військового 

конфлікту, та тих, що були переміщені внаслідок даного конфлікту. Однак 

реалії сьогодення створюють обстановку, в якій здійснення державної 

політики з утвердження панування соціальних цінностей саме правового 

статусу дитини є неефективним та подекуди навіть неможливим. 

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення регулювання прав 

дитини у зоні воєнних дій, зокрема зазначено, що окремого законодавчого акту 

стосовно захисту прав дітей, які постраждали в результаті військових дій в 

Україні не прийнято. Захист даної категорії дітей є новим явищем у колі 

суспільно-правових проблем нашого суспільства і, незважаючи на спроби, 

урегулювати його повною мірою не вдалося (внесення змін до Закону України 

«Про охорону дитинства» та «Про внесення змін до деяких Законів України 

щодо посилення соціального захисту та підтримку сімей з дітьми»). Документ, 

який забезпечив би задекларовані медичну, психологічну, педагогічну 

реабілітацію та соціальну реінтеграцію дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів в Україні досі відсутній. 

Досліджено, що під правами дитини як «новою аксіологією» сучасного 

демократичного суспільства слід розуміти можливість будь-якого суспільства 
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задовольняти основоположні права та свободи дітей на життя, здоров’я, 

освіту, повноцінний розвиток, як запоруку розвитку майбутнього кожної 

держави. В сучасних умовах глобалізаційних викликів в Україні права дітей, 

які перебувають на території проведення військових дій, знаходяться в 

протиріччі із загальновизнаною концепцією аксіології права і є вкрай 

вразливими, тобто існують за відсутності юридичних механізмів їх захисту. 

Здійснено аналіз понять і алгоритмів конституційно-правового захисту 

прав дитини, у тому числі і на тимчасово окупованих територіях Донбасу, 

виявлено, що вони мають своє історичне походження ще з давніх часів. 

Правове визначення забезпечення прав дитини в умовах військового 

конфлікту на міжнародному рівні повинно мати обов’язковість виконання і 

підвищену спеціально-кримінальну відповідальність.  

Аргументовано, що відповідальність за скоєння даних злочинів повинна 

підпадати під поняття «військовий злочин, скоєний при обтяжуючих 

обставинах» та під юрисдикцію міжнародного військового трибуналу. У 

реаліях сьогодення ведення гібридних воєн різних форм і методів, ефективні 

комплексні міри із задіянням усіх державно-правових конструкцій, механізмів 

та інструментів на міжнародному рівні не здійснюється. Підтвердженням 

цьому є гібридна війна на Сході України, яка триває вже восьмий рік, і з 

кожним днем кількість людських жертв та жахливих наслідків тільки 

збільшується, а їх продовження має незворотні системні процеси.  

Проаналізовано у площині різних тематичних направлень і критеріїв, що 

Рада Безпеки ООН на сьогоднішній день у питаннях захисту прав, свобод і 

гарантій дитини в умовах військового конфлікту має символічні форми впливу 

на дані негативні процеси, є обтяжливою, нормативно-правові механізми 

вражені формальністю, декларативністю, складністю процесів, що породжує 

безвідповідальність і уникнення кримінальної відповідальності військових 

злочинців у міжнародному військовому трибуналі. Міжнародний політико-

правовий досвід у рамках історичного часу свідчить, що альтернативи ООН 

немає.  
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Зазначено, що необхідна інституційна реформа Ради Безпеки ООН, 

удосконалення організаційних структур управління, укомплектування 

професійними кадрами, надання конкретних компетенцій і функцій в частині 

не тільки предмету нашого дослідження, а і значно ширше, що стосується 

наболілих проблем сьогодення у питаннях світової безпеки і миру.  

Запропоновано з метою ефективного виконання статутних обов’язків, 

удосконалення організаційно-правових форм і методів управління, 

забезпечення прав і свобод індивіда, зокрема дитини, в умовах гібридної 

війни, практикувати постійні, конкретні практики взаємодії (конференції, 

звіти, заслуховування) діяльності публічних адміністрацій держав, де наявні 

збройні конфлікти (з однієї чи іншої сторони). Ці контраверсійні поняття, 

фактори і окремі компоненти сприятимуть об’єднанню думок, поглядів, 

практик, що дасть змогу новітніх підходів до розв’язання нагальних важливих 

проблем сьогодення у вищеокресленій проблематиці. 

Здійснено спробу на науково-теоретичному рівні ввести до наукового 

дискурсу і наукового обороту поняття «особливості забезпечення захисту прав 

дитини в умовах війни» як окрему правову категорію, враховуючи особливість 

даної категорії (дитини), її вразливість у стадії повноцінного розвитку, 

прерогативність у фундаментальності майбутнього кожної держави. 

Виявлено, що саме особливість забезпечення прав і свобод дитини в умовах 

війни має стати одним із основних засобів реалізації функцій ООН на 

міжнародному рівні, а прийняті нормативно-правові акти повинні мати 

обов’язковість виконання для кожної держави через імплементацію у чинне 

національне законодавство та конкретну підвищену (максимальну) 

кримінальну відповідальність за здійснені військові злочини, які підпадають 

під юрисдикцію міжнародного кримінального трибуналу. 

У порівняльно-правовому аспекті проаналізована і здійснена спроба 

внесення пропозиції щодо запровадження і притягнення до кримінальної 

відповідальності за кваліфікуючою ознакою «злочинні дії, пов’язані з 

розв’язанням і веденням гібридної війни», включивши до переліку 
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міжнародних військових злочинів (виокремивши його сутність і особливість), 

які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (Римський 

статут ст. 5), як окремий тяжкий вид військового злочину, розв’язання і 

ведення гібридної війни. Це дасть можливість ефективного протистояння і 

створення належних бар’єрів у недопущенні гібридних форм поработіння 

народів і держав світу, забезпечити недоторканість національних територій. 

Зібрана з наукових офіційних відкритих авторитетних джерел 

інформація, аналіз чинного вітчизняного і міжнародного законодавства, 

аналітика наявної практики, дають підстави вважати, що декларативність 

нормативно-правової бази, формальність, неконкретність, подвійні стандарти 

політичного мислення і прийняття рішень на міжнародному рівні сіють 

негативізм, недовіру до міжнародного права, дають можливість до тривалості 

військової агресії на Сході України, що є справжньою кривавою катастрофою 

ХХІ століття на нашій планеті, що вже має і буде у своєму продовженні мати 

складні, невідворотні наслідки не лише для України. 

Виділено і здійснено науковий аналіз основних положень форм і методів 

діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення прав і свобод дитини 

в умовах гібридної війни на Донбасі у контексті загальновизначених 

міжнародно-правових стандартів у кореляції з процесами об’єктивного 

розвитку, оптимізації і реформування органів публічної влади на всіх рівнях. 

(Децентралізація, деполітизація, професійний відбір і комплектація, 

ефективне і реальне вдосконалення форм і методів діяльності у 

досліджуваному напрямку).  

Разом з тим, використання широкого масиву інформації, опрацьованої з 

відкритих джерел, у площинах і напрямках методології системного підходу у 

окремих аспектах дослідження і розвитку наукових сентенцій щодо діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення прав і свобод дитини в умовах 

війни, дало можливості до наукового пошуку дефініції і дискурсу розв’язання 

досліджуваної проблематики, з акцентом зазначення проблематики діяльності 

публічної адміністрації в Україні, до важливості зміни стратегії нормативно-
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правової доктрини чинного законодавства, правовикористання і 

правозастосування у захисті законних інтересів дитини, що повинні 

відноситись до особливої і окремої категорії прав.  

Визначено, що виділення як окремої специфікації у наукових підходах 

щодо діяльності публічної адміністрації в умовах гібридної війни повинно 

зазначатись і окреслюватись конкретною, цілеспрямованою направленістю і 

діяльністю спеціально уповноважених державно-правових конструкцій, 

механізмів та інструментів щодо застосування належного і ефективного 

управлінського впливу на всіх рівнях влади, як на міжнародному, так і на 

внутрішньодержавному у питаннях діяльності і захисту прав і свобод дитини 

в умовах військового конфлікту (гібридної війни).  

Запропоновано запровадити в Україні такі належні і ефективні підходи і 

архітектуру нормативно-правового розвитку, яка буде позитивно впливати на 

форми і методи діяльності публічної адміністрації на всіх владних щаблях і 

рівнях, дасть змогу максимального забезпечення стандартів демократичного 

розвитку України, нівелювання зовнішніх викликів гібридного протистояння 

на Сході нашої держави. 

Констатовано, що Україною ратифіковано найважливіші міжнародно-

правові акти щодо захисту дітей, які постраждали у воєнних конфліктах. 

Однак реалізації заходів, необхідних у разі ратифікації, заважає 

невизначеність кінцевого правового статусу окупованих територій, статусу 

країни-агресора, остаточна правова оцінка бойових дій, які відбуваються на 

Донбасі. Така політична та правова невизначеність породжує безсистемність 

дій Уряду України по захисту правового статусу дітей. Зазначено, що 

наслідувати сценарій та досвід правового захисту зазначеної категорії дітей, 

як було зроблено іншими країнами, немає можливості через особливі питання 

політичного та національного характеру.  

Сформульовано наукові проблеми, для розв’язання яких можуть бути 

застосовані результати теоретико-правового дослідження захисту та 

забезпечення прав дітей в умовах військової агресії на Донбасі: розширення 
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спектру послуг для внутрішньо переміщених осіб та населення, що мешкає в 

зоні військового конфлікту; імплементація методик реабілітації країн, які були 

втягнуті у збройні конфлікти, враховуючи соціокультурні та етнічні 

особливості тих дітей, які постраждали внаслідок агресії; державна закупівля 

у міжнародних та неурядових організацій соціально-психологічних послуг 

фахівців ; запропоновано оприлюднення звітності щодо діяльності інституцій 

при вирішенні проблем дітей конфлікту, заходів, які вчиняються щодо дітей 

конфлікту та їхня ефективність, а також створення юридичної бази, яка б 

повною мірою відповідала б міжнародним вимогам і забезпечувала реалізацію 

прав кожної дитини та передбачала механізм захисту цих прав в разі їх 

порушення. 

Розглянуто правове забезпечення реалізації прав захисту дітей в умовах 

воєнних дій і збройних конфліктів в міжнародному аспекті. Міжнародно-

правова спільнота неодноразово демонструвала свою підтримку нашій країні 

у подоланні та деескалації воєнного конфлікту на Сході держави. Зазначено, 

що найкращим із варіантів такої підтримки, було б використання 

дипломатичних каналів, щоб створити тиск на всі сторони конфлікту з метою 

закінчення бойових дій на Донбасі та в Криму. 

Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності і удосконалення 

законодавства у забезпеченні захисту дітей в умовах військової агресії на 

території України. Важливий акцент необхідно приділити тому, що не 

дивлячись на низку розроблених законопроектів стосовно даної тематики, 

більш ніж за сім років після початку збройного конфлікту Уряд України досі 

не запровадив національного механізму, в тому числі єдиного законодавчого 

акту для забезпечення отримання усіма жертвами-дітьми воєнного конфлікту 

швидкого та адекватного доступу до ефективних засобів правового захисту їх 

статусу, включаючи комплексну реабілітацію, реституцію, компенсацію та 

гарантії виплат фінансової допомоги. Зокрема, це стосується усіх зазначених 

нами жертв конфлікту та їх сімей. 
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