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ВІК ЛЮДИНИ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР

Вік є ваæливим антрîïîлîгічним 
ôактîрîм, якиé неîбõіднî враõîвóвати 
в ïравîтвîренні.

Кîæне нîве ïîкîління рîçкриває ïе-
ред людствîм нîві мîæливîсті. Мîæна 
скаçати, ùî ïîвага дî ïрав людини ïî-
чинається çі ставлення сóсïільства дî 
свîїõ дітеé, як і дî грîмадян ïîõилî-
гî вікó. Якùî ми ствîримî óмîви для 
виæивання та рîçвиткó дітеé в óсьîмó 
світі, çаõистимî їõ від лиõ і ексïлóата-
öії та дамî їм мîæливість брати óчасть 
ó ïриéнятті рішень, ùî беçïîсередньî 
стîсóються їõньîгî æиття, ми неîдмін-
нî ïîбóдóємî îснîвó сïраведливîгî 
сóсïільства, дî якîгî всі ми ïрагне-
мî і на яке çаслóгîвóють діти. Ïрава 
людини є ïрирîднîю ïриналеæністю 
кîæнîгî члена сóсïільства ç самîгî 
мîментó éîгî нарîдæення. Маéбóтнє 
кîæнîї наöії та людства çагалîм ïîтен-
öіéнî çалеæить від ïідрîстаючîгî ïî-
кîління. Мîæна скаçати, ùî ïîвага дî 
ïрав людини ïîчинається çі ставлення 
сóсïільства дî свîїõ дітеé. Це îçначає, 
ùî çабеçïечення ïрав дітеé беçïîсе-
редньî çалеæить від свідîмîї, öілесïря-
мîванîї дерæавнîї ïîлітики на міæ-
нарîднîмó та наöіîнальнîмó рівняõ і 
від діяльнîсті неóрядîвиõ грîмадськиõ 
îрганіçаöіé, які виõîдять іç виçнання 
самîöіннîсті дитинства é ствîрюють 
неîбõідні сîöіальнî-екîнîмічні та ïîлі-
тичні óмîви для їõньîгî æиття é рîç-
виткó. Ïідґрóнтям ювенальнîї ïîлітики 
дерæави має бóти сóчасне, відïîвідне 

реаліям ХХІ ст. рîçóміння ïрав дитини.  
Сóчасне рîçóміння ïрав дитини виõîдить  
ç виçнання öіннîсті дитинства як îсî-
бливîгî, çначóùîгî і абсîлютнî неîб-
õіднîгî ïеріîдó в æитті кîæнîї людини. 
Місткîм від ювенальниõ ïрав дî ïрав 
людини має, на дóмкó Н.М. Крестîв-
ськîї, стати ïрирîдне ïравî бóти дити-
нîю, яким має вîлîдіти кîæна людина 
ó віöі неïîвнîліття. На æаль, сьîгîдні 
саме öьîгî ïрава ïîçбавлені мільéîни 
дітеé, які вимóшені ранî стати дî рî-
бîти, вîювати, не вчитися, не грати, 
тîбтî не бóти дітьми, сóïеречити свîїм 
антрîïîлîгічним властивîстям.

Дитина є наéóраçливішîю та наé-
більш неçаõиùенîю людськîю істîтîю. 
Її система öіннîстеé бóдóється на ïід-
ставі навкîлишньîгî середîвиùа, її 
ïсиõічне çдîрîв’я є сõильним дî чис-
ленниõ ïîтрясінь ó çв’яçкó ç ïрîстими 
ùîденними сïîстереæеннями çа всім, 
ùî її îтîчóє. У ситóаöії, яка виявля-
ється для дитини дóæе складнîю, вîна 
втрачає вірó в себе, в мîæливість çнаé-
ти дîïîмîгó серед дîрîслиõ, ïерестає 
рîçвиватися, її îõîïлює ïîчóття стра-
õó. Дітеé неîбõіднî çаõиùати. Дерæави 
ïîвинні не тільки «вæивати неîбõідниõ 
çаõîдів» для çабеçïечення такîгî çаõи-
стó, вîни ïîвинні éîгî çабеçïечóвати, 
вæиваючи всіõ неîбõідниõ çаõîдів. 

Сьîгîдні рîçвитîк людства сïрямî-
ваниé, гîлîвним чинîм, на ïîкраùення 
óмîв æиття дîрîслîї людини, ùî нерідкî 
çóмîвлює ïîрóшення ïрав дитини. На-
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сильствî, дедалі більше ïîширюючись ó 
нашîмó світі, ïрîвîкóє агресію, ïîсилює 
баéдóæість, віддаляє людеé від сïравді 
ваæливиõ ïрîблем. Ïрагнення дî çадî-
вîлення ïîтреб дîрîслîї людини частî 
ïриçвîдить дî тîгî, ùî діти îïиняються 
ïîкинóтими, як ó бóквальнîмó, так і в 
ïеренîснîмó çначенні öьîгî слîва. 

Для öьîгî насамïеред слід виçначи-
тися îднîçначнî ç тим, õтî саме ïідля-
гає такîмó îсîбливîмó çаõистó. Хтî є 
дитинîю? В якіé ситóаöії дитина çали-
шається дитинîю і чи є мîæливим на-
стання якиõîсь ïîдіé, крім дîсягнення 
ïевнîгî вікó, кîли вîна ïерестає бóти 
дитинîю? І, навïаки, çа якиõ óмîв ïіс-
ля дîсягнення ïîвнîліття людина çали-
шається дитинîю? Ці ïитання мîæна 
вирішити, керóючись антрîïîлîгічним 
ïідõîдîм ó наóöі та ïрактичніé юридич-
ніé діяльнîсті.

Саме тîмó сóчасне сóсïільствî ïî-
требóє ôîрмóвання ювенальнîї ïîліти-
ки та ствîрення системи ювенальнîї 
юстиöії як інстрóментó її реаліçаöії, для 
якîї çабеçïечення та çаõист ïрав дити-
ни стане ïріîритетним наïрямîм діяль-
нîсті Це çóмîвленî тим, ùî ïîтреби 
дітеé рîçглядаються сóсïільствîм, дер-
æавîю і людьми як наéваæливіші, а ç 
ïîглядó неîбõіднîсті їõ çадîвîлення – 
як ïершîчергîві. Вîни є æиттєвî ваæ-
ливими для самîгî існóвання та ôîрмó-
вання îсîбистîсті мîлîдîгî ïîкîління. 
Одним іç ваæливиõ ïитань ó галóçі çа-
õистó неïîвнîлітніõ є ствîрення такîї 
юридичнîї баçи, ùî відïîвідала б міæ-
нарîдним вимîгам і стандартам ïрав 
людини, çабеçïечóвала реаліçаöію ïрав 
кîæнîї дитини та кîнтрîль çа викîнан-
ням çакîнîдавства ùîдî їõ îõîрîни. 
Закîнîдавствî України неîбõіднî ïри-
вести ó відïîвідність іç міæнарîдними 
нîрмами, вивчати світîвó ïрактикó ç 
ïрîблем çаõистó дітеé, налагîдæóва-
ти тіснó міæнарîднó сïівïраöю в öіé 
сôері. На æаль, нині в Україні немає 
систематиçîванîгî çакîнîдавства ç ïи-
тань çаõистó ïрав дитини, а в îкремиõ 
нîрмаõ çначна частина ïîлîæень де-
кларативнîгî õарактерó. Це çагîстрює 
ïîтребó виçначення стратегічнîгî шля-

õó кîрекöії наöіîнальнîгî çакîнîдав-
ства стîсîвнî ïрав дітеé і юниõ грî-
мадян, які не дîсягли 18-річнîгî вікó, 
та сïîнóкає дî систематиçаöії наявниõ 
нîрмативнîïравîвиõ актів в ювенальне 
çакîнîдавствî України.

Міæнарîднî-ïравîві акти (Кîнвенöія 
ïрî ïрава дитини; Єврîïеéська кîн-
венöія ïрî ïравîвиé статóс дітеé, на-
рîдæениõ ïîçа шлюбîм; Єврîïеéська 
кîнвенöія ïрî óсинîвлення дітеé; Кîн-
венöія ïрî çабîрîнó та негаéні дії ùîдî 
ліквідаöії наéгіршиõ ôîрм дитячîї ïраöі 
тîùî) втілили в сîбі наéïрîгресивніші 
ïринöиïи ïравîвîгî çаõистó дитини, 
рîçрîблені людствîм ïрîтягîм багатьîõ 
стîліть. У ниõ ó юридичніé ôîрмі çакрі-
ïленî гîлîвні гарантії гіднîгî існóвання 
дитини, çаõистó її ïрав і свîбîд. Ïрин-
öиïи ïравîвîгî çаõистó дитини нерîç-
ривнî ïîв’яçані ç ïринöиïами ювеналь-
нîгî ïрава, îскільки вîни вçаємîдіють 
як часткîве ç öілим. Однак ó сóчасніé 
наóöі ïитання ùîдî виîкремлення га-
лóçі ювенальнîгî ïрава в системі ïрава 
України çалишається дискóсіéним. 

Н.М. Крестîвська рîçглядає ïрин-
öиïи ювенальнîгî ïрава як вирîблені 
в ïравîсвідîмîсті, çакріïлені в рати-
ôікîваниõ Українîю міæнарîдниõ дî-
гîвîраõ і наöіîнальнîмó çакîнîдавстві 
îснîвîïîлîæні çасади ïравîвîгî регó-
лювання сóсïільниõ віднîсин çа óчас-
тю дітеé, а такîæ в актаõ ïравîвîї ïî-
ведінки, ïîв’яçаниõ іç çабеçïеченням 
виæивання, рîçвиткó та сîöіаліçаöії 
дітеé [1, c. 214]. 

Існóє ниçка ïідõîдів дî виçначення 
системи ïринöиïів реаліçаöії, îõîрîни 
та çаõистó ïрав дитини. Білîрóськиé 
дîслідник О.М. Старîвîéтîв виділив 
ïринöиï неïриïóстимîсті дискриміна-
öії дитини, ïринöиï якнаéкраùîгî çа-
беçïечення інтересів дитини, ïринöиï 
вільнîгî вираæення дитинîю власниõ 
ïîглядів, ïринöиï дîтримання ïрав 
дитини на виæивання та çдîрîвиé рîç-
витîк, ïринöиï îсîбливîгî çаõистó та 
îõîрîни дітеé.

О.А. Лактюнкіна çаïрîïîнóвала 
виділити çагальні ïринöиïи ïравîвî-
гî çаõистó дитини: ïринöиï îсîбли-
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вîгî дерæавнîгî çаõистó ïрав дитини 
та ïринöиï ïóблічнîсті ïрав дитини. 
Н.М. Крестîвська çаçначає, ùî юве-
нальне ïравî України ґрóнтóється на 
такиõ ïринöиïаõ: ïріîритетнîсті ïрав 
дитини, ïринöиïі рівнîсті дітеé неçа-
леæнî від бóдь-якиõ îбставин їõ нарîд-
æення абî актóальнîгî станó, ïринöиï 
ïріîритетнîсті сімеéниõ ôîрм виõîван-
ня, ïринöиï ïрîтекöіîналіçмó, ïринöиï 
îбîв’яçкîвîї ïідгîтîвки дî дîрîслîгî 
æиття, ïринöиï ïîваги та тîлерант-
нîсті, ïринöиï çабеçïечення óчасті 
дітеé ó сóсïільнîмó æитті, тîбтî ïрин-
öиï ïрямîї дерæавнîї îïіки над дити-
нîю, ïринöиï ïîçитивнîї дискриміна-
öії (встанîвлення мінімальнîгî вікó, ç 
якîгî мîæливе ïритягнення дитини дî 
юридичнîї відïîвідальнîсті), ïринöиï 
çаîõîчення інститóöіé грîмадянськîгî 
сóсïільства дî діé в інтересаõ дітеé [1].

Відïîвіднî дî Кîнвенöії ïрî ïрава 
дитини îдним іç ïринöиïів є ïринöиï 
якнаéкраùîгî çабеçïечення ïрав ди-
тини, якиé ïередбачає, ùî в óсіõ діяõ 
ùîдî дітеé, неçалеæнî від тîгî, çдіé-
снюються вîни дерæавними чи ïри-
ватними óстанîвами, ùî çаéмаються 
ïитаннями сîöіальнîгî çабеçïечення, 
сóдами, адміністративними чи çакîнî-
давчими îрганами, ïершîчергîва óвага 
ïриділяється якнаéкраùîмó çабеçïе-
ченню інтересів дитини.

Дерæави-óчасниöі çîбîв’яçóються 
çабеçïечити дитині такиé çаõист і ïі-
клóвання, які неîбõідні для її благîïî-
лóччя, берóчи дî óваги ïрава é îбîв’яç-
ки її батьків, îïікóнів чи іншиõ îсіб, які 
відïîвідають çа неї çа çакîнîм, і іç öією 
метîю вæивають всіõ відïîвідниõ çакî-
нîдавчиõ і адміністративниõ çаõîдів.

Дерæави-óчасниöі çабеçïечóють, 
ùîб óстанîви, слóæби і îргани, відïî-
відальні çа ïіклóвання ïрî дітеé абî їõ 
çаõист, відïîвідали нîрмам, встанîвле-
ним кîмïетентними îрганами, çîкрема 
в галóçі беçïеки é îõîрîни çдîрîв’я та 
ç тîчки çîрó численнîсті і ïридатнîсті 
їõ ïерсîналó, а такîæ кîмïетентнîгî 
наглядó.

Відïîвіднî дî твердæення римськîгî 
ôілîсîôа немîлîда людина – öе люди-

на, яка ïîчинає відчóвати наблиæення 
старîсті, ïильнî сïîстерігаючи çа çмі-
нами, ùî відбóваються ç іншими людь-
ми, і ïîрівнюючи їõ іç власними. Немî-
лîда людина ïîстіéнî відчóває вікîвиé 
дискîмôîрт, деякó óùербність свîгî 
вікó. Вîна ïîчинає îïиратися свîємó 
нîвîмó станó, шóкає çасîби бîрîтьби 
çі неминóчîю старістю абî çдається 
на милість ïеремîæöя. Циöерîн, якî-
мó ïід час наïисання öієї ïраöі бóлî 
62 рîки, як çасіб бîрîтьби çі старістю, 
яка наблиæалася, îбрав мóæність. 

Сьîгîдні ïитання старîсті є îдним 
ç актóальниõ наïрямів наóкîвиõ дîслі-
дæень. Старість як сîöіальниé риçик 
вираæається в тîмó, ùî в людини, яка 
дîсягає ïевнîгî вікó, çниæóються ïри-
рîдні ôóнкöії îрганіçмó, ùî ïрîявля-
ється в îслабленні рîçóмîвиõ çдібнîс-
теé, óïîвільненні реакöії, ïîгіршенні 
ïам’яті, ôіçичнîї слабкîсті, ïîгіршенні 
çîрó тîùî. З îглядó на öе людина вæе 
не мîæе çдіéснювати трóдîвó діяль-
ність, як тîгî ïîтребóє вирîбниöтвî. 
А îтæе, ïîтребóє ïевнîгî сîöіальнîгî 
çаõистó.

Всесвітня îрганіçаöія îõîрîни çдî-
рîв’я ïрîïîнóє країнам ïлан çаõистó 
немîлîдиõ людеé. Він містить кілька 
наïрямів. Насамïеред, çаïîбігання 
смерті людеé ïîõилîгî вікó. Це îдна 
ç îснîвниõ ïрîблем, кîли в реçóль-
таті, наïриклад, тютюнîïаління ріçкî 
çниæóється якість æиття такîї люди-
ни. Дрóгиé – ïідвиùення дîстóïó дî 
якіснîї медичнîї дîïîмîги, третіé на-
ïрям – надання мîæливîсті більш ак-
тивнî ôіçичнî рóõатися, четвертиé – 
рîçрîбка наóкîвиõ даниõ ó наïрямі 
герîнтîлîгії.

Міæнарîдниé (Віденськиé) ïлан іç 
ïрîблем старіння, óõвалениé Генераль-
нîю Асамблеєю Органіçаöії Об’єднаниõ 
Наöіé ó 1982 рîöі (реçîлюöія 37/51), 
ставить ïеред дерæавами – членами 
ООН такі çавдання:

1) сïрияти çрîстанню рîçóміння на 
наöіîнальнîмó та міæнарîднîмó рівняõ 
екîнîмічниõ, сîöіальниõ і кóльтóрниõ 
наслідків ïрîöесó старіння населення 
для ïрîöесів рîçвиткó;
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2) сïрияти рîçóмінню на наöіîналь-
нîмó та міæнарîднîмó рівняõ гóмані-
тарниõ ïрîблем і ïрîблем рîçвиткó, 
ïîв’яçаниõ іç ïрîöесîм старіння;

3) ïрîïîнóвати та стимóлювати 
ïîлітикó і ïрîграми ïрактичнîгî õа-
рактерó, сïрямîвані на гарантóвання 
сîöіальнîгî é екîнîмічнîгî çабеçïе-
чення людеé ïîõилîгî вікó, а такîæ на 
надання їм мîæливîсті брати óчасть ó 
рîçвиткó і кîристóватися благами, які 
îтримóються в реçóльтаті рîçвиткó;

4) ïрîïîнóвати альтернативні рі-
шення та варіанти ïîлітики, які від-
ïîвідають наöіîнальним öіннîстям і 
öілям, а такîæ виçнані в міæнарîднî-
мó масштабі ïринöиïи ùîдî ïрîблем, 
ïîв’яçаниõ çі старінням населення, і 
ïîтребами людеé ïîõилîгî вікó; 

5) сïрияти рîçвиткó відïîвідниõ га-
лóçеé îсвіти, ïідгîтîвки кадрів та дî-
слідæень іç метîю вирішення ïрîблем, 
ïîв’яçаниõ çі старінням населення çем-
нîї кóлі, і сïрияти міæнарîднîмó îбмі-
нó дîсвідîм і çнаннями в öіé галóçі [2].

Зваæаючи на виùенаведене, ïід сî-
öіальним çаõистîм îсіб ïîõилîгî вікó 
ми рîçóміємî сóкóïність нîрмативнî 
çакріïлениõ гарантіé, сïрямîваниõ на 
вирівнювання станîвиùа грîмадян ç ін-
шими членами сóсïільства ïри настан-
ні старîсті. 

Слід çаçначити, ùî медична наóка 
ùе не вирîбила критеріїв ïравильнîгî 
нîрмóвання чи ïриïинення ïраöі від-
ïîвіднî дî ôіçіîлîгічнîгî станó і біîлî-
гічнîї активнîсті людини. Дîслідæення 
дîвîдять, ùî стóïінь старіння (відïî-
віднî, рівень çдîрîв’я) сóттєвим чинîм 
çалеæить від ріçнîманітниõ сîöіальниõ 
чинників: ріçниöі в рівні та якîсті æит-
тя міськîгî та сільськîгî населення; 
налеæнîсті дî ïевнîї сîöіальнîї грó-
ïи; ставлення îсîби дî свîгî çдîрîв’я; 
îсîбливîсті õарчóвання тîùî. Ôіçіî-
лîгічниé та медичнî-біîлîгічниé стан 
виçначається індивідóальними темïами 
старіння îрганіçмó, ïсиõîлîгічниé – 
самîîöінкîю îсîби. 

Діяльність стаöіîнарниõ óстанîв, 
де ïрîæивають îсîби ïîõилîгî вікó, 
ïîстіéнî вдîскîналюється, вïрîвадæó-

ються сóчасні теõнîлîгії сîöіальнîгî 
îбслóгîвóвання та метîди сîöіальнîї 
рîбîти, рîçïîчатî çдіéснення індиві-
дóальнîї îöінки ïîтреби в дîïîмîçі та 
сîöіальниõ ïîслóгаõ.

Вîднîчас çі çміöненням вæе існó-
ючиõ стаöіîнарниõ óстанîв îснîвнîю 
тенденöією рîçвиткó системи сîöіаль-
нîгî îбслóгîвóвання îсіб ïîõилîгî вікó 
є ствîрення стаöіîнарниõ çакладів нî-
вîгî тиïó. На сьîгîдні в Україні ôîр-
мóється мереæа бóдинків-інтернатів і 
стаöіîнарниõ відділень іç невеликîю 
чисельністю ïрîæиваючиõ. Ствîрення 
такиõ сîöіальниõ çакладів ó сóсïіль-
стві дає çмîгó наблиçити стаöіîнарні 
сîöіальні ïîслóги дî çвичаéнîгî місöя 
ïрîæивання îсіб ïîõилîгî вікó, не рîç-
ривати рîдинні та сîöіальні çв’яçки, ùî 
склалися ïрîтягîм æиття [3]. 

У системі ïраöі та сîöіальнîгî çа-
õистó населення рîçвинена мереæа 
теритîріальниõ öентрів сîöіальнîгî 
îбслóгîвóвання ïенсіîнерів та самîт-
ніõ неïраöеçдатниõ грîмадян, які нада-
ють сîöіальні ïîслóги îсîбам ïîõилîгî 
вікó çа місöем ïрîæивання ó грîмаді. 
Òеритîріальниé öентр сîöіальнîгî îб-
слóгîвóвання ïенсіîнерів та самîтніõ 
неïраöеçдатниõ грîмадян є сïеöіаль-
нîю дерæавнîю абî кîмóнальнîю óста-
нîвîю, ùî надає ïîслóги ïенсіîнерам, 
інвалідам, самîтнім неïраöеçдатним 
грîмадянам та іншим сîöіальнî неçа-
õиùеним грîмадянам óдîма, в óмîваõ 
стаöіîнарнîгî, тимчасîвîгî та деннîгî 
ïеребóвання, ùî сïрямîванî на ïідтри-
мання їõньîї æиттєдіяльнîсті та сîöі-
альнîї активнîсті. 

Òакиé ïідõід дî сîöіальнîгî çаõистó 
людеé ïîõилîгî вікó є çначнî людяні-
шим, більш відïîвідним вимîгам антрî-
ïîлîгічнîї ексïертиçи çакîнîдавства.

Ключові слова: вік, антрîïîлîгіч-
ниé ôактîр, дитина, ювенальна ïîліти-
ка, îсîба ïîõилîгî вікó.

Äîñë³äæåííÿ ïðèñâÿ÷åíî âèçíà-
÷åííю ñóòíîñò³ â³êó ÿê àíòðîïî-
ëîã³÷íîãî ôàêòîðó. Îáґðóíòîâàíî 
âàæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ юâåíàëüíîї 
ïîë³òèêè, ðîçêðèòî îñíîâí³ ïðèíöè-
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ïè çàхèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ä³òåé. 
Âèçíà÷åíî ïðîáëåìí³ àñïåêòè çàхè-
ñòó îñ³á ïîхèëîãî â³êó.

Иññëåäîâàíèå ïîñâÿщåíî îïðåäåëå-
íèю ñóщíîñòè âîçðàñòà êàê àíòðî-
ïîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà. Îáîñíîâàíà 
âàæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ юâåíàëüíîé 
ïîëèòèêè, ðàñêðыòы îñíîâíыå ïðèí-
öèïы çàщèòы ïðàâ è èíòåðåñîâ äå-
òåé. Îïðåäåëåíы ïðîáëåìíыå àñïåê-
òы çàщèòы ïîæèëых ëюäåé.

The research is devoted to the defi-
nition of the essence of the age as an 
anthropological factor. The importance 
of the formation of juvenile policy, the 
basic principles of protection of rights 
and interests of children are revealed. 
The needs of children are considered by 
society, the state and people as the most 
important and from the point of view of 
the need for their satisfaction - as a 
priority. Problematic aspects of protec-
tion of the elderly are determined. Un-

der the social protection of the elderly, 
it is proposed to understand the set of 
normatively secured guarantees aimed 
at equalizing the situation of citizens 
with other members of society at the 
onset of old age.
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