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Права і свободи дитини:  
забезпечення та захист  

у контексті сучасних викликів

Н. М. Оніщенко, О. Л. Богініч, 
О. Л. Львова, С. О. Сунєгін 

У статті досліджені проблеми забезпечення захисту прав і свобод дитини в контексті 
сучасних викликів. Розкривається зміст основних прав і свобод дитини, а також правові 

гарантії їх забезпечення, закріплені як на національному, так і міжнародному рівнях. 
Висвітлюються чинники, які негативно впливають на забезпечення та захист прав 
дитини, а також шляхи їх подолання. У результаті дослідження робиться висновок,  

що надзвичайно важливою передумовою повноцінної реалізації гарантій прав  
і свобод дитини є відродження авторитету моральної традиції  

в українському суспільстві, без наявності якого всі позитивно спрямовані  
нормативні державні рішення не можуть бути повноцінно реалізовані на практиці.

Ключові слова: права дитини, право, мораль, свобода,  
діти-сироти, сім’я, виховання дітей.
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Rights and freedoms of the child:  
security and protection in the context 

of contemporary challenges

N. M. Onishchenko, O. L. Bohinich, 
O. L. Lvova, S. O. Sunegin

The article explores the problems of securing and protecting the rights and freedoms  
of a child in the context of contemporary challenges. The content of the basic rights  

and freedoms of a child is disclosed, as well as the legal guarantees of their securing,  
enshrined at both national and international levels. Factors that negatively affect  

the protection and protection of the rights of a child, as well as ways to overcome them,  
are highlighted. It is concluded, that a vital prerequisite for the full realization of guarantees  
of the rights and freedoms of a child is the restoration of the authority of the moral tradition  

in Ukrainian society, without which all positively directed normative state  
decisions cannot be fully implemented in practice.

Keywords: the rights of a child, law, morality,  
freedom, orphans, family, parenting.
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