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Українська держава визнає дитинство 

важливим етапом життя людини й 

виходить із принципу пріоритетності 

підготовки дітей до повноцінного життя 

в суспільстві, розвитку в них суспільно 

значимої активності, виховання високих 

моральних якостей.  

Необхідною умовою формування цих якостей є надійний 

соціально-правовий захист дитинства. 



Метою магістерської роботи є дослідження існуючих механізмів 

державного регулювання системи соціального захисту дітей в Україні 

та пошук шляхів їх удосконалення. 

 

Об’єкт дослідження – державна соціальна політика України. 

 

Предмет дослідження –  удосконалення  

механізмів державного регулювання  

системи соціального захисту  

дітей в Україні. 



1. з’ясувати поняття «соціальний захист» та «соціальний захист дитинства»; 

2. проаналізувати вітчизняне законодавство у сфері соціального захисту дітей; 

3. вивчити зарубіжний досвід захисту прав дітей; 

4. проаналізувати сучасний стан та тенденції соціального захисту дітей в 

Україні; 

5. дослідити особливості захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

6. визначити шляхи, форми та засоби підвищення ефективності механізмів 

державного регулювання системи соціального захисту дітей в Україні 

Завдання: 



Соціально-правовий захист дітей 
це комплекс державних заходів 
щодо законодавчого та 
соціального закріплення прав 
дітей, необхідність першочергової  

уваги до їх фізичного і духовного 

розвитку, гарантування особистих 

прав дітей, прав у сім’ї та 

суспільстві. 



В Україні сформовано 

систему органів державної 

влади й місцевого 

самоврядування, які 

покликані вирішувати 

питання забезпечення прав 

дитини  



Одним із найважливіших 

напрямів діяльності 

держави є забезпечення 

відповідно до 

міжнародних стандартів 

прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування. 
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усиновлених дітей громадянами України іноземними громадянами Пріоритетним 

завдання є також 

мотивування 

громадян України 

до усиновлення 

дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 



Аналіз становища дітей в Україні у 2014 р. дозволив виокремити як 

позитивні, так і негативні явища і тенденції. 
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Рекомендації щодо покращення становища дітей в Україні: 

1. Проводити службами у справами дітей постійний моніторинг становища дітей, 

які тривалий час перебувають в складних життєвих обставинах. 

2. Запровадити сучасну єдину загальнодержавну програму виховання 

підростаючого покоління. 

3. Внести зміни до наказу міністерства щодо оформлення рекомендації зі 

створення ПС та ДБСТ. 

4. Підготувати методичні рекомендації з питань проведення бесід з кандидатами на 

створення ПС та ДБСТ. 

5. Під час створення ПС та ДБСТ запровадити обов’язкову роботу соціальних 

служб з громадою щодо появи в громаді такої сім’ї. 

6. Створити в ЄІАС «Діти» облік осіб, щодо яких було  скасовано або визнано 

недійсним усиновлення, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або 

дитячого будинку сімейного типу припинено з їхньої вини. 

7. Створити єдиний державний интернет-портал, з метою спрощення доступу дітей 

до  органів державної влади та місцевого самоврядування за захистом своїх 

прав. 



УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 


