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РЕФЕРАТ

          У магістерській роботі представлено загальну характеристику

державного регулювання забезпечення прав дитини. Охарактеризовано

поняття прав дитини як об’єкта державного регулювання. Розглянуто

державну систему захисту прав дитини. Проаналізовано діяльність Служби у

справах дітей. Окреслено практичні аспекти реалізації державних механізмів

із забезпечення прав дитини в Україні. Обґрунтовано діяльність органів

державної влади що забезпечують виконання прав дитини. Аргументовано

запровадження Національної програми щодо реалізації Конвенції ООН про

права дитини. Виокремлено тенденції удосконалення сфери із забезпечення

захисту прав дитини. Запропоновано інноваційну практику в системі 

роботиорганів у справах дітей. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення

організаційної структури органів державної влади у справах дітей на

регіональному рівні.

        Ключові слова: права, дитина, ООН, Конвенція, захист, політика,

держава, регулювання. 

         The master's thesis presents the general characteristics of the state regulation

of ensuring the rights of the child. The concept of the rights of the child as an

object of state regulation is characterized. The state system of protection of the

rights of the child is considered. The activities of the Children's Affairs Office are

analyzed. The practical aspects of the implementation of state mechanisms for

ensuring the rights of the child in Ukraine are outlined. The activity of the state

authorities ensuring the fulfillment of the rights of the child is substantiated. The

implementation of the National Program for the implementation of the UN

Convention on the Rights of the Child is justified. The tendencies of improvement

of the sphere of protection of the rights of the child are distinguished. The

innovative practice in the system of work of bodies for children's affairs is

proposed. Proposals for improvement of the organizational structure of the state

bodies of children's affairs at the regional level have been elaborated.

      Keywords: rights, child, UN, Convention, protection, politics, state,

regulation.


