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Abstract. The article is devoted to the search for ways of the development of the child-
hood protection system in a socially oriented country. On the basis of the inte-
grative approach involving the scientific results from various spheres of knowl-
edge, the authors analyze components of the process of control over the social
systems as a basis of the construction of a model of control over the social child-
hood protection system. It is proved that the developed model can be used for
the strategic planning and the estimation of complicated cases where the con-
trol should correspond to real needs of the childhood protection.
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На да ний час сві то ва спіль но та мо же смі ли во кон ста ту ва ти факт сут тє вих змін у
со ці аль ній по лі ти ці Ук ра ї ни що до опі ки над діть ми. Про те не по ко їть від сут ність в
кра ї ні єди ної кон цеп ції охо ро ни ди тинс тва, ос кіль ки сис те ма опі ки над діть ми мо же
бу ти ли ше скла до вою за галь ної сис те ма охо ро ни ди тинс тва. 

Уже не од но ра зо во на у ков ці зас від чу ва ли, що фе но мен со ці аль но го си рітс тва
вка зує на де фор ма ції в сус пільс тві та нес про мож ність со ці аль ної по лі ти ки уп рав ля -
ти со ці аль ни ми про це са ми. Но вос тво рю ва ний інс ти тут за міс ної сі мей ної опі ки над
діть ми (при йом ні сім’ї та ди тя чі бу дин ки сі мей но го ти пу) так і не на бу ває фун кцій
за хис ту ди ти ни на пе рі од нес про мож нос ті її бі о ло гіч ної ро ди ни і все біль ше пе ре би -
рає на се бе роль тра ди цій них інс ти ту цій – “під хоп лен ня ді тей у си ту а ції ро дин ної
нес про мож нос ті та ут ри ман ня до пов но літ тя”. Тож на фо ні роз ши рен ня в дер жа ві
форм опі ки ді тей не від бу ва єть ся фун да мен таль них змін у ро зу мін ні сис те ми охо ро -
ни та за хис ту ді тей як та кої, що орі єн то ва на на пот ре би всьо го ди тя чо го на се лен ня
кра ї ни, а не ок ре мих йо го ка те го рій.

Ме тою на шо го дос лід жен ня бу ло ство рен ня на ос но ві ана лі зу та ін тег ра ції по ло -
жень та вис нов ків з низ ки дже рел, що реп ре зен ту ють різ ні сфе ри на у ко во го знан ня
(со ці о ло гії, дер жав но го уп рав лін ня, пси хо ло гії та пра ва), мо де лі уп рав лін ня со ці аль -



ни ми сис те ма ми з ме тою по шу ку шля хів за без пе чен ня роз вит ку здо ро вої осо бис тос -
ті кож ної ди ти ни та виз на чен ня стра те гіч них нап ря мів роз вит ку сис те ми охо ро ни
ди тинс тва  в кра ї ні. Ос нов ни ми ме то да ми дос лід жен ня вис ту па ли: мо де лю ван ня,
гру по ві фо ку со ва ні ін терв’ю (фо кус+ гру пи), ана ліз на у ко вих дже рел, ста тис тич них
ін фор ма цій них ма те рі а лів та ді ю чої нор ма тив ної ба зи з оз на че них пи тань. 

На у ко ві дос лід жен ня до во дять, що роз ви ток, зрос тан ня та со ці а лі за ція ди ти ни в
сус пільс тві – про цес, який пе ред ба чає участь і вза є мо дію різ них со ці аль них інс ти ту -
тів та рег ла мен ту ван ня їх ньої ді яль нос ті в рам ках внут ріш ньо дер жав них і між на род -
них від но син, що й має за без пе чи ти очі ку ва ні ре зуль та ти від тво рен ня на се лен ня 
кра їн: як кіль кіс ні, так і якіс ні [5, 6, 7, 8]. Про цес ін ди ві ду аль но го та со ці аль но го ста -
нов лен ня ди ти ни пе ред ба чає вра ху ван ня за ко нів роз вит ку осо бис тос ті, що вклю чає
пев ні бі о ло го+ со ці аль ні пе ре ду мо ви, на яв ний та ор га ні зо ва ний пев ним чи ном прос -
тір, пев ні умо ви під трим ки роз вит ку та со ці а лі за ції то що. Су час ні на у ко ві дже ре ла
міс тять дос тат ньо ін фор ма ції що до ба зо вих умов здо ро во го роз вит ку осо бис тос ті ди -
ти ни, тран сля ція яких на се лен ню та со ці аль ним інс ти ту ці ям здій сню єть ся, як пра -
ви ло, у виг ля ді стан дар тів якос ті дог ля ду за ди ти ною на різ них ві ко вих ета пах її 
роз вит ку. 

Сім’я як со ці аль ний інс ти тут є ви ко нав цем стан дар тів якос ті дог ля ду за ди ти -
ною, а со ці аль но  о рі єн то ва на дер жа ва – га ран том під трим ки її здат нос ті ви ко ну ва ти
да ні фун кції та інс ти ту том наг ля ду за дот ри ман ням прав ді тей. Сис те ма під трим ки
ро дин і їх ре а бі лі та ції що до від нов лен ня бать ків ської спро мож нос ті та сис те ма про -
фе сій ної за міс ної опі ки ство рю ють ся в дер жа ві для за по бі ган ня по ру шен ням прав
ді тей чи фун кці о наль н ій нес про мож нос ті сі мей. 

На да ний час Ук ра ї на не має за галь но о бов’яз ко вих стан дар тів якос ті дог ля ду за
діть ми. Біль ше то го, пи тан ня їх уп ро вад жен ня не роз гля да ють ся в рам ках усьо го на -
се лен ня кра ї ни, а ли ше сто сов но де фі ци тар них со ці аль них ка те го рій. Да ний факт
мож на оці ню ва ти як дис кри мі на цій ний, ос кіль ки кож на ди ти на в кра ї ні пот ре бує за -
хис ту з бо ку дер жа ви, вчас но го втру чан ня і до по мо ги в си ту а ції заг ро зи. 

Слід від мі ти ти, що со ці аль не уп рав лін ня пе ред ба чає пер шо чер го ве виз на чен ня
ці лей ді яль нос ті. Тож уп ро вад жен ня стан дар тів якос ті дог ля ду за діть ми кра ї ни пос -
та вить пе ред уп рав лін ням со ці аль ни ми сис те ма ми чіт кі ці лі, на до сяг нен ня яких
спря мо ву ва ти муть свою ді яль ність со ці аль ні інс ти ту ти та інс ти ту ції да ної со ці аль -
ної сфе ри. 

У сус пільс тві ви ді ля ють ся та кі со ці аль ні сис те ми: со ці аль но+ по лі тич на (ад мі ніс -
тра тив но+ дер жав не уп рав лін ня), со ці аль но+ куль тур на (ана ло гіч не уп рав лін ня), со -
ці аль но+ е ко но міч на (уп рав лін ня ма те рі аль ним ви роб ниц твом), уп рав лін ня яки ми
здій сню єть ся на рів ні дер жа ви, га лу зі, ре гі о ну та ор га ні за ції [8, с. 358, 453]. Ви бір ме -
то дів со ці аль но го уп рав лін ня спи ра єть ся як на за ко ни роз вит ку сус пільс тва, так і на
спе ці аль ні знан ня сто сов но від по від ної сфе ри; має бу ти уз год же ним із ці лям 
со ці аль но го уп рав лін ня та ві доб ра жа ти ос нов ні зв’яз ки; вра хо ву ва ти ча со ві та те ри -
то рі аль ні ас пек ти; ма ти пра во ве офор млен ня [8, с. 368].

Ви хо дя чи з то го, що со ці аль ні сис те ми, пос тій но пе ре бу ва ю чи під ді єю різ нос -
пря мо ва них сил, роз ви ва ють ся не лі ній но, цик ліч но, стриб ко по діб но та згід но з
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прин ци пом епі фі наль нос ті (за різ них умов мо жуть до сяг ну ти од на ко вих фі наль них
по каз ни ків), прий де мо до вис нов ку, що со ці аль не уп рав лін ня бу де ус піш ним ли ше
за умо ви йо го чут ли вос ті до пе ре мін, здат нос ті швид ко від на хо ди ти адек ват ні спо со -
би уп рав лін ня (гнуч кість та адап тив ність), спи ра ю чись на об’єк тив ні по каз ни ки і
орі єн ту ю чись на суб’єк тив ні очі ку ван ня (со ці аль на орі єн то ва ність), по си лю ю чи
спро мож ність спіль но ти до від нов лен ня сво їх по тен цій них сил (ста біль ність). Ві до -
мо, що ста біль ність будь+ я кої сис те ми є її ди на міч ною ха рак те рис ти кою, яка і га ран -
тує збе ре жен ня її то тож нос ті [5; 6; 7; 8], а ор га ні за ція со ці аль но го жит тя на мак ро рів -
ні вис ту пає у фор мі вза є мо дії двох ве ли ких сис тем: ор га ні за цій но+ уп рав лін ської та
цін ніс но+ нор ма тив ної [8, с. 416]. Сфор мо ва не гро ма дян ське сус пільс тво та пра во ва
дер жа ва вис ту па ють най більш спри ят ли вою пе ре ду мо вою для роз вит ку са мо ор га ні -
зо ва но го та здат но го до ди на міч ної рів но ва ги сус пільс тва.

У пра во вій нор мі “ді ти” виз на че ні як не ді єз дат ні, об ме же но ді єз дат ні, як та кі, що
не на ді ле ні пра вом суб’єкт нос ті і пот ре бу ють приз на чен ня суб’єк тів пра ва для 
пред став ниц тва їх ніх прав та ін те ре сів. З ме тою ви рі шен ня цих пи тань у дер жа ві пе -
ред ба ча єть ся сис те ма ко ор ди нат якос ті та ко го пред став ниц тва, що має вклю ча ти:
кри те рії пе ре вір ки що до на яв нос ті пев но го рів ня ком пе тен тнос ті у сфе рі роз вит ку та
за хис ту ді тей, зас те ре жен ня суб’єк тів пра ва що до мож ли во го прив лас нен ня прав ді -
тей то що. Дос від со ці аль но+ о рі єн то ва них кра їн зас від чує, що по зи цію пра во во го 
за хис ту ді тей мож на по си ли ти че рез ство рен ня на дер жав но му рів ні сис те ми уп рав -
лін ня со ці аль ною сис те мою охо ро ни ди тинс тва, яка охоп лю ва ти ме всі її рів ні та сто -
су ва ти меть ся всіх суб’єк тів пра ва. Суб’єк ти пра во від но син – це ін ди ві ди, ор га ні за ції
чи спіль но ти, які на під ста ві юри дич них норм мо жуть бу ти учас ни ка ми пра во від но -
син – но сі я ми суб’єк тив них норм та юри дич них обов’яз ків [4, с. 274]. Тож по бу ду ва -
ти сис те му охо ро ни ди тинс тва в дер жа ві мож на ли ше че рез по си лен ня нор ми пра ва
що до від по ві даль нос ті суб’єк тів пра ва, що зак ріп лю єть ся в ор га ні за цій но+ ад мі ніс -
тра тив ній струк ту рі дер жа ви че рез вве ден ня стан дар тів якос ті дог ля ду за діть ми, ре -
фор му ван ня су до вої сис те ми з ме тою ство рен ня юве наль ної юс ти ції та спе ці а лі за ції
су дів у сфе рі сі мей них пра во від но син та за хис ту ді тей.

Узяв ши за ос но ву мо дель еко ло гіч них сис тем Урі Брон фен брен не ра, те о рію сис -
тем, за ко ни роз вит ку, прин ци пи уп рав лін ня со ці аль ни ми сис те ма ми, ми роз ро би ли
мо дель со ці аль но го уп рав лін ня сис те мою охо ро ни ди тинс тва в со ці аль но орі єн то ва -
ній дер жа ві (див. рис. 1). Схе ма де монс трує, що гро ма да фор мує цін нос ті та нор ми
сус піль но го жит тя, де ді ють різ ні ор га ні за ції різ них га лу зей, як+ от: ос ві ти, ме ди ци ни,
со ці аль ної сфе ри; що в по даль шо му струк ту ру єть ся та уп рав ля єть ся вже на ін шо му
рів ні – дер жав но му, який у свою чер гу ре гу лює нас туп ний цикл роз гор тан ня со ці -
аль но го жит тя згід но з де ле го ва ни ми на се лен ню кра ї ни нор ма ми пра ва. Схе ма вка -
зує на цик ліч ний ха рак тер со ці аль но го про це су і вза є мов плив двох її скла до вих –
дер жав ної та гро мад ської. У си ту а ції со ці аль ної дер жа ви цей вза є мов плив бу де іні -
ці ю ва ти сис тем ні змі ни і спри я ти ево лю цій ним про це сам роз вит ку со ці аль них 
сис тем, в ін шо му ви пад ку він бу де ле гі ти му ва ти тиск дер жа ви. Кож на із скла до вих
да но го цик лу мо же де я кий час зай ма ти до мі ну ю чу по зи цію, про те всі во ни є вза єм -
но пе ре хід ни ми. 
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На ше дос лід жен ня по ка за ло, що в си ту а ції роз бу до ви сис те ми охо ро ни ди тинс -
тва клю чо ви ми вис ту па ють дві скла до ві: пра во ва (нор ма тив на) – виз на чає пра во від -
но си ни суб’єк тів пра ва з мак си маль ною від по ві даль ніс тю за дот ри ман ня ін те ре сів та
нор ма ти вів ві ко во го роз вит ку і со ці а лі за ції ди ти ни та со ці аль но+ де мог ра фіч на, де
роз гор та єть ся ді яль ність со ці аль них інс ти ту тів га лу зе вої під трим ки як+ от: ос ві та,
ме ди ци на та со ці аль на сфе ра. По си лен ня кож ної скла до вої цик лу бу де за без пе чу ва -
ти ді є вість та пра во чин ність сис те ми охо ро ни ди тинс тва на всіх со ці аль них рів нях
без ви різ нен ня ок ре мих со ці аль них ка те го рій, які по тер па ють від со ці аль ної кри зи
чи зай ма ють по зи цію елі ти (стра ти фі ка ція), – кож на ди ти на від чу ва ти ме за хист дер -
жа ви, а кож на ро ди на – від по ві даль ність за жит тя і здо ров’я сво їх ді тей.

Роз роб ле на на ми мо дель дає мож ли вість по ба чи ти всі ас пек ти си ту а ції охо ро ни
ди тинс тва на рів ні дер жа ви ("мак ро”), ре гі о ну ("ек зо"), гро ма ди ("ме зо") та ро ди ни
("мік ро"), опе ра тив но здій сни ти її ана ліз та від най ти спо со би “лі ку ван ня сис те ми”.

Рис 1. Мо дель со ці аль но го уп рав лін ня сис те мою охо ро ни ди тинс тва 
в со ці аль но орі єн то ва ній дер жа ві
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Зап ро по но ва на мо дель не вик лю чає жод но го з мож ли вих со ці аль них явищ (оси ро -
тін ня ді тей, со ці аль не си рітс тво, пов тор не си рітс тво, уси нов лен ня то що), про те 
доз во ляє швид ко оці ни ти при чи ни йо го ви ник нен ня і вчас но внес ти ко рек ти ви в уп -
рав лін ня со ці аль ною сис те мою охо ро ни ди тинс тва та бу ти го то вим до опе ра тив но го
втру чан ня що до за хис ту кон крет ної ди ти ни чи ро ди ни.

Про цес роз бу до ви со ці аль ної дер жа ви пе ред ба чає фо ку су ван ня ува ги на ді тях,
які є не за хи ще ною ка те го рі єю у пра во во му від но шен ні, ос кіль ки з різ них при чин не
мо жуть бу ти на ді ле ни ми пра вом суб’єкт нос ті. Ді ти са мі не мо жуть від сто я ти кра щі
для се бе умо ви зрос тан ня та про жи ван ня, то му пот ре бу ють про фе сій ної під трим ки
на всіх рів нях дер жав но го фун кці о ну ван ня. Уп рав лін ня да ною со ці аль ною сис те мою
пот ре бує про фе сій ної ком пе тен ції не ли ше від спе ці а ліс тів вузь ких сфер знань, а й
від дер жав них служ бов ців усіх рів нів. Від сут ність про фе сій них знань у сфе рі охо ро -
ни ди тинс тва приз во дить до упе ред же нос ті у прий нят ті уп рав лін ських рі шень як на
рів ні роз гля ду кон крет но го ви пад ку за хис ту ди ти ни, так і на рів ні дер жа ви. 
Не од но ра зо во з де пу тат ських три бун мож на по чу ти упе ред же ні твер джен ня що до
“над мір них” ви мог су час них ді тей без спів від не сен ня з екс пер тни ми оцін ка ми пот -
реб кон крет ної ди ти ни, ана лі зу су час ної со ці аль ної си ту а ції та за ці кав ле нос ті са мих
ді тей. До рос лі ду же час то бе руть со бі пра во го во ри ти “за ді тей”, “за мість ді тей”, ви -
да ю чи влас ні спо га ди сво го ди тинс тва за ре аль ні пот ре би су час них ді тей [1; 3]. 
Час ін ту ї тив них, зас но ва них на ад мі ніс тра тив них оцін ках рі шень ми нув. Дер жав на
по лі ти ка у сфе рі охо ро ни ди тинс тва пот ре бує ква лі фі ко ва них пра ців ни ків на всіх
рів нях дер жав но го уп рав лін ня (кра ї ни, га лу зі, ре гі о ну та ор га ні за ції), а та кож ло бі -
ю ван ня за ко нів здо ро во го роз вит ку дер жа ви (на від мі ну від те пе ріш ньо го де фі ци -
тарно го) [2].

Ана ліз на ос но ві роз роб ле ної мо де лі на дає мож ли вість зіс та ви ти іс ну ю чу в кра ї -
ні сис те му охо ро ни ди тинс тва з її на у ко во обґ рун то ва ною, ці лес пря мо ва ною та про -
фе сій но ор га ні зо ва ною мо дел лю.

Ви хо дя чи з то го, що ді ти не є суб’єк та ми пра ва, пра во вий за хист їх ніх ін те ре сів
мо же за без пе чи ти ли ше ство рен ня про фе сій ної дер жав ної сис те ми уп рав лін ня за -
хис том ди тинс тва, ді яль ність якої має зба лан со ву ва ти ся за со бом на дан ня ви со ких
пов но ва жень її ви ко нав цям, чіт кіс тю іє рар хіч ної струк ту ри та кри те рі їв ді яль нос ті.

Дос лід жен ня зас від чи ло, що роз роб ле на мо дель уп рав лін ня со ці аль ни ми сис те -
ма ми мо же слу гу ва ти під ґрун ттям роз роб ки стра те гії сис те ми охо ро ни ди тинс тва со -
ці аль но орі єн то ва ної дер жа ви та оцін ки склад них ви пад ків її фун кці о ну ван ня.

Да не дос лід жен ня не пре тен дує на ви чер пність і ли ше від кри ває пер спек тив ні
на у ко ві дос лід жен ня що до ви віль нен ня на леж но го міс ця сис те мі со ці аль но го уп рав -
лін ня охо ро ни ди тинс тва в за галь ній со ці аль ній по лі ти ці кра їн сві ту.
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