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ВСТУП 

 

Масштабні трансформації основ життя українського суспільства 

викликали динамічні й глибокі зміни соціальних характеристик нового 

покоління, обумовили появу значних і багатопланових молодіжних проблем, 

які загострюються та детермінують зниження молодіжного потенціалу.  

Так, сучасне суспільство вимагає підвищення організуючої ролі права 

відносно політики держави, що стосується створення умов для розвитку 

молодого покоління. 

Перспективи розвитку суспільства, успішність будь-яких суспільно-

економічних і політичних перетворень у країні залежать від умов соціалізації 

й розвитку молодого покоління. В українському суспільстві молодь є самою 

активною частиною населення Молодь визначає рівень народжуваності, 

тобто демографічні перспективи держави. Крім того, завдяки збільшенню 

чисельності молодого населення в останні роки молодь стала значно 

активніше брати участь у суспільно-політичному житті країни. 

Державна політика у молодіжній сфері спрямована на створення 

соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і 

гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, 

фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних 

інтересах, так і в інтересах України. Вищезазначене обумовлює актуальність 

теми дослідження магістерської роботи.  

Відповідно, державна політика у молодіжній сфері в Україні є 

пріоритетним і специфічним напрямком діяльності держави, що 

здійснюється в інтересах молодих людей, суспільства й держави в цілому, 

виходячи з можливостей України, її економічного, соціального, історичного 

й культурного розвитку, а також світового досвіду державної підтримки 

молоді.  

Суттєвий внесок у дослідження проблем державного управління 

зробили такі науковці, як: В. Б. Авер'янов, В. Д. Бакуменко, В. В. Баштанник, 
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К. М. Бліщук, Ю. М. Бондаренко, С. М. Домбровська, Т. М. Лозинська, 

Н. Р. Нижник, Л. Л. Приходченко, В. В. Токовенко, В. В. Цвєтков та ін. 

Аналіз наукових джерел з проблематики державного управління у 

молодіжній сфері свідчить, що українським ученим тут належить вагомий 

теоретичний доробок. Цим питанням присвячено наукові праці 

І. Є. Бородіна, О. А. Мельниченка, М. П. Перепелиці, В. П. Трощинського, П. 

К. Ситніка, В. А. Скуратівського, А. А. Халецької та ін. 

Мета магістерської роботи полягає у розробленні сукупності 

рекомендацій щодо формування та реалізації державної політики у 

молодіжній сфері в Україні. 

Необхідність досягнення поставленої мети зумовила визначення та 

вирішення таких завдань: 

- розкрити сутність державної політики у молодіжній сфері; 

- дослідити закордонний досвід формування та реалізації державної 

політики у молодіжній сфері; 

- проаналізувати організаційно-правове забезпечення розробки та 

впровадження державної політики у молодіжній сфері в Україні; 

- охарактеризувати особливості функціонування громадських 

організацій відносно формування та реалізації державної політики у 

молодіжній сфері в Україні; 

- виокремити пріоритетні напрями трансформації державної політики 

у молодіжній сфері в Україні; 

- окреслити стратегічні орієнтири розвитку державної політики у 

молодіжній сфері в Україні; 

- визначити перспективи модернізації розвитку державної політики у 

молодіжній сфері в Україні. 

Об’єктом дослідження є державне  управління у молодіжній сфері.  

Предмет дослідження – державна політика у молодіжній сфері в 

Україні. 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань 

було використано такі наукові методи:  

- узагальнення та порівняння – для дослідження особливостей 

формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері в Україні в 

країнах ближнього та далекого зарубіжжя; 

- системний підхід – для  обґрунтування визначення державної 

політики у молодіжній сфері; 

- структурно-логічний і дескриптивний аналіз – для визначення 

організаційно-правового забезпечення формування та реалізації державної 

політики у молодіжній сфері в Україні; 

- ретроспективний аналіз – для оцінки динаміки видатків державного 

бюджету України на підтримку розвитку державної політики у молодіжній 

сфері; 

- економіко-математичне моделювання – для визначення 

перспективних тенденцій розвитку державної політики у молодіжній сфері в 

Україні. 

Інформаційну базу магістерської роботи складають чинні вітчизняні та 

закордонні законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти стосовно 

питань державного управління, зокрема, у молодіжній сфері, наукові 

напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, періодичні видання, 

статистичні й аналітичні матеріали, особисті дослідження автора.  

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, та 

списку використаних джерел. Робота нараховує 8 рисунків та 13 таблиць. 

Список використаних джерел включає 90 найменувань. 

Наукова новизна одержаних результатів магістерської роботи полягає в 

обґрунтуванні та розробленні теоретико-практичних рекомендацій щодо 

формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері в Україні.  

Практичне значення одержаних результатів полягає обґрунтуванні та 

розробці пропозицій, орієнтованих на удосконалення процесів розробки та 

впровадження державної політики у молодіжній сфері в Україні.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ 

 

1.1 Державної політика у молодіжній сфері як ключовий напрям 

діяльності держави 

 

Молодіжна політика в Україні визнана одним із пріоритетних 

напрямків державної політики. Для суспільства це має принципове значення, 

адже саме молодь є тією соціальною групою, що вирішальним образом 

визначає характер майбутнього, концентрує в собі перспективні тенденції 

суспільного розвитку. Суспільство, родина, школа, громадськість неодмінно 

ставлять перед собою завдання виховати людину-громадянина, тобто 

особистість із певним набором рис, якостей і характеристик, яка вміє жити 

разом з іншими, дотримуючись норм, побудованих на історії, традиціях, 

досягненнях своїх попередників, національних норм суспільного життя 

[18, c. 3]. 

Поява в науковому обороті понять «молодіжна політика» і «державна 

молодіжна політика» пов'язана з соціально-економічними змінами другої 

половини ХХ століття та зміною ролі молоді в соціальному прогресі. 

Молодіжна політика тісно пов'язана з динамікою конкретних суспільних 

змін, тому виділення такої сфери в діяльності держави обумовлює 

поступальний розвиток нашого суспільства на шляху становлення України як 

демократичної, соціальної й правової держави. В цьому контексті необхідно 

звернути увагу на те, що до середини 80-х років ХХ століття у вітчизняній 

науці обидва терміни практично не вживалися та ніяк не розкривалися 

[51, c. 153–155]. 

Саме тому стратегічні переваги будуть у тих держав і суспільств, які 

навчаться ефективно використовувати людський потенціал, і в першу чергу, 

той інноваційний потенціал розвитку, носієм якого є молодь. 
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За досить короткий історичний період у світі здійснилися істотні зміни. 

Вони стосуються не тільки політичних й економічних аспектів розвитку 

держав – вони багато в чому змінили закони розвитку суспільства. Сьогодні 

трансформуються моделі міжнародних відносин, підходи до рішення 

внутрішньополітичних завдань і досягнення економічного успіху. 

Змінюються світогляд і мотивація поведінки як окремих людей, так і цілих 

суспільств. Ці процеси вже відбилися на взаємовідносинах поколінь, на 

умовах інтеграції до суспільства нових поколінь; у міру значимості молоді й 

нових поколінь для розвитку держави й суспільства [4, c. 149–150]. 

Досвід останніх десятиліть доводить, що політичних і економічних 

успіхів досягають саме ті держави, які приділяють особливу увагу молоді, що 

стійкий розвиток демонструють саме ті суспільства, які переглянули систему 

традиційних поглядів на нові покоління, на систему взаємин між 

поколіннями й на їхнє значення для політичного й соціально-економічного 

розвитку [2, c. 112–114]. 

Молодь являю собою суспільну верства, що має своє місце в соціальній 

структурі й відіграє особливу роль у житті громадськості. Саме молодь 

виступає провідником соціально-економічного, політичного та духовного 

відродження, двигуном нових якісних змін, викликаних назрілими потребами 

суспільства. Тому держава, що прагне до прогресивного розвитку, вимагає як 

можна більше повного залучення молоді до трансформаційних процесів 

[20, c. 14–15]. 

 «Молодіжна політика» як поняття з'явилося в суспільно-політичній і 

науковій літературі у 1950-1960-ті роки ХХ століття та було пов’язано зі 

становленням молоді як самостійної соціальної сили та її самовизначенням у 

соціально-політичному просторі. Протягом 70-х років XX століття 

молодіжна політика в більшості розвинених країн стає самостійним 

напрямком державної політики. Це відображається у прийнятті спеціальних 

програм, пов'язаних з широкою реалізацією прав молоді в сфері освіти і 

працевлаштування, а також у вирішенні проблем молодих сімей 
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(кредитуванням будівництва та придбання житла, видачею позик на 

облаштування тощо). В залежності від того, що вважається проблемами 

молоді, як визначаються межі та завдання державного регулювання 

соціальних процесів у тому чи іншому суспільстві, наскільки диференціація 

суспільства за віковою ознакою відображає культурні традиції та відповідає 

сформованим у даному суспільстві цінностям і нормам, молодіжна політика 

істотно розрізняється як за концепцією, так і за методами її реалізації, що 

застосовуються на практиці [65, c. 21]. 

Відповідно, молодіжну політику можна визначити як діяльність 

держави, політичних партій, громадських об'єднань, інших суб’єктів 

суспільних  відносин, метою якої є вплив на соціальний розвиток і 

соціальний захист молоді. 

Виходячи з принципу суб'єктності молодіжної політики, виділяють два 

її види. 

Перший вид – державна молодіжна політика, де суб'єктом управління є 

держава в особі її спеціальних органів, діяльність яких більшою чи меншою 

мірою пов'язана з розвитком людини (освіта, культура, фізичний розвиток, 

праця, дозвілля тощо). У держави є можливість спиратися в процесі 

формування та реалізації молодіжної політики на такі складові: 

- певну ідеологію – систему поглядів, ідей, в яких виражається 

ставлення до існуючих проблем і протирічь;  

- систему права, що нормативно закріплює базові параметри ідеального 

проекту (образу) молодої людини та молоді, який відповідає викликам історії 

і потребам розвитку людини й суспільства [52, c. 28–29]. 

Другий вид – громадська молодіжна політика, в якій суб'єктом 

управління є різні партії, профспілки, бізнес-спільноти, ЗМІ, молодіжні 

об'єднання, безпосередня молодь. При цьому необхідно звернути увагу на те, 

що різні громадські сили можуть будувати молодіжну політику, виходячи з 

власних ресурсів. Молодіжна політика політичних партій, громадських 

об'єднань обмежена їх правовими можливостями, але являє собою важливий 
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напрям розвитку стосовно вироблення визначеної ідеальної моделі 

(нормативного образу) молодої людини, молоді в цілому, яку організація 

прагне представити всьому суспільству як еталон [46, c. 33–35]. 

Виходячи з вищезазначеного, молодіжна політика – це невід'ємна 

частина цілісної політики держави, яка являє собою систему заходів і 

законодавчих актів із встановлення й підтримання відповідного суспільного 

статусу підростаючого покоління, а, разом з ним, − певної якості життя самої 

молоді, яка в перспективі стане економічно активним населенням. 

Молоді люди мають потужний інноваційний потенціал. Визнаючи 

необхідність матеріальної та духовної підтримки молоді, надання їй пільг 

враховуючи недостатню соціальну захищеність і складні стартові умови, 

орієнтири сучасної молодіжної політики повинні бути спрямовані на 

сприяння молодим людям у самоорганізації й самореалізації [47, c. 52–53]. 

Відповідно, метою молодіжної політики України є створення умов для 

самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини-громадянина 

України, реалізації інноваційного потенціалу молоді у всіх сферах 

громадського життя; виховання молодого покоління людей, здатних 

ефективно працювати й учитися протягом життя; збереження та збільшення 

цінності народу України та цивільного суспільства; розвитку й зміцнення 

суверенної, демократичної, правової держави як невід'ємної частини 

європейського й світового співтовариства [19, c. 42]. 

У сучасній літературі, як наукового, так і публіцистичного характеру, 

присутні різнохарактерні варіанти визначення терміна «молодіжна політика». 

Досить часто цей термін уживається як тотожний терміну «державна 

молодіжна політика». Однак слід зазначити, що близькість змісту цих 

соціальних явищ ще не дає підстав для їхнього ототожнення. Специфіка 

сучасних процесів державного будівництва відводить для держави роль 

координатора молодіжної політики, яку реалізують всі її суб'єкти. 

Підтвердженням особливої ролі держави є нормативне визначення державної 

молодіжної політики як системної діяльності держави у відносинах з 
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особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, 

виконавчій і судовій сферах і ставить метою створення соціально-

економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для 

життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного 

розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так 

і в інтересах України.  

Молодіжну політику, на думку Н. Головатого, можна розглядати як 

своєрідний механізм, за допомогою якого держава, політичні партії, 

громадські організації й інші соціальні інститути вступають у взаємини з 

молодим поколінням [20, с. 292]. Цей механізм може функціонувати 

ефективно лише тоді, коли зусилля всіх суб'єктів будуть скоординовані, а 

роль координатора здатна виконати лише держава.  

Дослідник А. П. Скробов визначає молодіжну політику як «складну 

багатогранну систему відносин». Роблячи співвідношення молодіжної 

політики й державної молодіжної політики, автор висловлює думку, що 

державна молодіжна політика, яка являє собою діяльність держави по 

створенню доктрини, концептуальних напрямків й їх забезпеченню цілісною 

системою соціально-економічних, організаційних заходів, з метою створення 

гарантій для соціалізації молоді, є ядром молодіжної політики. При цьому А. 

П. Скробов виділяє кілька рівнів молодіжної політики: національний, 

регіональний і місцевий. Крім того, в структурі молодіжної політики автор 

крім ядра − державної молодіжної політики − виділяє також молодіжну 

політику політичних партій та політику громадських організацій відносно 

молоді; політику молодіжних асоціацій, організацій [77].  

Виходячи з принципу суб’єктності, І. Ільїнський виділяє два види 

молодіжної політики: державну молодіжну політику та суспільну молодіжну 

політику. Головним суб'єктом, що реалізує державну молодіжну політику, є 

держава в особі спеціальних органів, діяльність яких у більшій чи меншій 

мірі пов'язана з соціалізацією людини. Суспільну молодіжну політику 

реалізують різноманітні інститути цивільного суспільства: політичні партії, 
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громадські організації, профспілки тощо [46, с. 584]. Схожої позиції 

дотримуються й інші дослідники. Зокрема, Н. Головатий указує, що 

молодіжна політика − поняття більше широке, оскільки включає політику 

всіх державних структур, суспільних інститутів й організацій. Ідеї відносно 

молоді можуть стати реальною силою тільки у випадку не просто їх 

проголошення, а законодавчого закріплення. Крім того, автор уважає, що 

молодіжна політика може бути реалізована тільки за наявності певного 

механізму [19, с. 29].  

Визнаючи неминучість концептуального плюралізму підходів до 

розуміння феномена молодіжної політики, В. Ченцов пропонує вживати 

терміни «державна молодіжна політика» і «недержавна молодіжна політика», 

що, в свою чергу, включає суспільну молодіжну політику й асоціальну 

молодіжну політику, тобто політику антигромадської спрямованості 

(злочинність, екстремізм). У цьому випадку зазначений дослідник спирається 

на два критерії: суб’єктність та цілеполагання [90, с. 12–13]. У широкому 

розумінні молодіжна політика включає як державну молодіжну політику, так 

і суспільну молодіжну політику, зміст яких розкривається через сукупність 

напрямків діяльності різних суб'єктів, що дозволяє забезпечити та 

регулювати процес наступності поколінь у всіх сферах життєдіяльності.  

В Україні державна політика у молодіжній сфері була заснована 

починаючи з грудня 1992 року через прийняття Декларації «Про загальні 

принципи державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року 

№ 2859-XII. Із цього моменту в науці всі частіше вживається термін 

«державна молодіжна політика» і рідше «молодіжна політика» [27].  

Відповідно, державна політика у молодіжній сфері являє собою 

особливе, складне соціально-правове явище та, насамперед, комплекс 

правових відносин, які виникають у ході її формування й реалізації. В основі 

нормативного підходу визначення поняття державної політики у молодіжній 

сфері лежать положення Конституції України, що визначають її 

конституційні характеристики, а саме проголошення України як 
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демократичної, соціальної та правової держави, у якій людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю. Варто також указати на те, що права та свободи 

людини й їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Затвердження та 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

Положення Конституції, що визначають права, свободи й обов'язки, 

стосуються всіх верств населення й молоді зокрема. Незважаючи на те, що в 

тексті Конституції відсутні поняття «молодь» і «молодіжна політика», саме 

Основний Закон держави й суспільства шляхом визначення характеристик 

держави, встановлення принципів конституційного ладу, закріплення 

конституційного статусу громадянина, закріплення системи органів 

державної влади та визначення їхньої компетенції створює правову основу 

для реалізації державою діяльності зі створення політичних, економічних, 

організаційних і правових умов і гарантій для самореалізації молоді. У цьому 

зв'язку необхідно, насамперед, з'ясувати соціальне призначення держави в 

роботі з молоддю. Як переконує досвід сучасного конституційного розвитку 

України й аналіз специфіки державотворчих процесів, однією з найбільш 

невідкладних і значимих проблем нинішнього етапу є питання, які 

стосуються побудови соціальної держави й ефективної реалізації соціальної 

політики. Це пов'язано з тим, що соціальна держава є суспільним ідеалом, що 

здатний об'єднати та модернізувати суспільство. Розвиток суспільства 

обумовив необхідність установлення нових параметрів відносин між 

державою й людиною, які базуються на принципі взаємної відповідальності. 

Динаміка конкретних суспільних змін і успішність процесу «соціалізації» 

держави перебуває в прямої залежності від включення молоді до процесу 

соціально-правової трансформації [50]. Серед всіх соціальних груп сучасного 

українського суспільства, молодь, з огляду на її специфічні функції, може 

стати головним фактором забезпечення розвитку держави та суспільства, але 

лише за наявності ефективної державної політики, головною метою якої є 
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створення умов і гарантій для соціалізації молоді в інтересах держави, 

суспільства й її власних інтересів. Підвищений інтерес до молодої генерації 

відображає одну з об'єктивних закономірностей сучасного етапу світового 

розвитку, пов'язану з усвідомленням суспільством і державою специфічної 

ролі та статусу молоді в політичній, економічній і соціокультурній дійсності 

[63, с. 115–117].  

В цілому, державне управління молодіжною сферою містить у собі 

вироблення концептуальних напрямків роботи з молоддю, забезпечення 

цілісної системи соціально-економічних й організаційних мір з метою 

створення соціально-правових гарантій для молодого покоління, реалізації 

його права на вільний соціальний розвиток, творчу ініціативу [65, c. 116]. 

Виходячи з цього, державна політика у молодіжній сфері – це система 

цілеспрямованих заходів владних структур щодо всебічної підтримки 

підростаючих поколінь, спрямована на формування соціально активної, 

високоосвіченої, професійно підготовленої, культурного, морально багатої 

особистості. 

Державну політику у молодіжній сфері також можна визначити як 

сукупність заходів законодавчого й виконавчого характеру, спрямованих на 

реалізацію потреб молоді, її адаптацію в сучасному суспільстві. Виразити й 

захистити інтереси молодих людей, не протиставляючи, а співвідносячи їх із 

загальним публічним інтересом, − найважливіше завдання й функція 

державної політики у молодіжній сфері [28, c. 19]. 

У даному контексті органи влади всіх рівнів покликані забезпечувати 

умови для розвитку молоді. Ці умови створюються шляхом формування й 

розвитку діючого законодавства про державну політику у молодіжній сфері. 

Роль держави в процесі реалізації державної політики у молодіжній 

сфері є визначальною, оскільки на органи державної влади в цьому контексті 

покладена велика кількість різнохарактерних функцій: 

- розробка необхідного законодавства; 
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- впровадження новітніх технологій роботи з молоддю через мережу 

державних установ освітнього, соціального й культурно-художнього 

характеру; 

- підготовка та залучення фахівців для роботи з молоддю; 

- створення сприятливого середовища для розвитку та самореалізації 

молоді (рис. 3.1) [45, c. 185–186].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. – Функції держави відносно впровадження державної політики у 

молодіжній сфері 

 

Але всі ці дії не будуть мати успіху, якщо головний об'єкт впливу − 

молодь − буде залишатися на рівні пасивного спостерігача. 
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1.2 Фактори, що впливають на державну політику у молодіжній 

сфері 

 

Сучасне положення молоді в Україні визначається наступними 

факторами: 

- мінімальна участь молоді в об'єднаннях громадян, повільне зростання 

цивільної та національної свідомості, активності молоді; 

- відсутність системи ціннісних орієнтацій; 

- низький рівень інформованості молоді з питань участі у всіх сферах 

громадського життя, процесі формування й реалізації державної політики у 

молодіжній сфері; 

- нелегальна зовнішня трудова міграція частини молоді; 

- низький рівень правової освіти молоді й знання шляхів захисту своїх 

прав; 

- відсутність рівності можливостей і стартових умов для всієї молоді 

[72, c. 28–34]. 

Незважаючи на те, що українська молодь адаптована до сучасних 

соціально-економічних і політичних умов, існує чимало соціально 

неблагополучних молодих людей. Відбувається збільшення традиційних і 

зародження нових «груп ризику». 

Зокрема, серед негативних факторів ризику, що нині домінують у 

молодіжному середовищі, необхідно виділити такі: 

- зменшується абсолютна чисельність і частина молоді в структурі 

населення у зв'язку з негативними демографічними процесами; 

- погіршується стан фізичного та психічного здоров'я молодого 

покоління, що може привести до якісного зниження репродуктивного, 

інтелектуального, економічного потенціалу суспільства; 

- триває маргіналізація та криміналізація молодіжного середовища, 

збільшується кількість молодих людей, схильних до правопорушень; 
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- знижується якість освіти; 

- відбувається деградація структури зайнятості, руйнування трудової 

мотивації молодих працівників. Молоді люди інтегруються переважно в 

сферу обміну та перерозподілу товарів і послуг, воліють робочі місця, що не 

потребують високої професійної кваліфікації; 

- частина підприємців не перевищує 2−3% від чисельності всієї молоді, 

молоді люди практично не представлені в малому й середньому бізнесі; 

- відбувається деформація духовно-моральних цінностей, 

розмиваються моральні обмежники на шляху до досягнення особистого 

успіху; 

- слабко розвивається культура відповідальної цивільної поведінки 

[4, c.149–150]. 

Характерними рисами масової молодіжної свідомості стають: правовий 

нігілізм, відсутність соціальної волі, «стадний» інстинкт тощо. 

На сучасному етапі в Україні спостерігається зростання злочинності 

серед молоді, зростає кількість ВІЛ-інфікованих. У цілому, зростання 

захворювань та смертності серед молоді в порівнянні з іншими віковими 

групами має тенденцію до збільшення. Збільшилася кількість розлучень 

серед молодих сімей, а кількість шлюбів скоротилася. Великою проблемою 

для молоді є відсутність житла, і вона є однією з основних перешкод для 

створення сім'ї та народження дітей. Таке становище ускладнюється 

різницею і все зростаючим контрастом характеристик і проблем молоді за 

регіонами, категоріям і групами, породженою непослідовністю, 

незавершеністю соціально-економічних і політичних перетворень. 

Структурні зрушення в економічній і соціальній сфері призвели до 

посилення значущості регіонального компонента в державному і 

громадському житті. У цих умовах найбільш гостро виявляються зміни в 

характері взаємодій між поколіннями, у змісті внутрішньосімейних, 

внутрішньогрупових відносин; у сутності норм, що регулюють цінності, 
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життєві плани, поведінку молодих людей. По-новому постають питання 

виховання, соціалізації, становлення та розвитку молодого покоління 

[13, c. 13–14]. 

Одночасно спостерігається наявність позитивних факторів розвитку 

української молоді: 

- у молодіжному середовищі існує потужний інноваційний потенціал. 

Збільшується число молодих людей, що вибирають особисту ініціативу як 

головний спосіб рішення власних проблем; 

- зростає самостійність і практичність, відповідальність за свою долю, 

мобільність, сприйнятливість до нового; 

- збільшується престижність якісної освіти та професійної підготовки; 

- змінюється відношення до освіти − формально-статусне відношення 

поступається місцем практичному використанню отриманих знань як основи 

особистого та професійного успіху й майбутнього добробуту; 

- росте економічна зацікавленість у збереженні свого здоров'я; 

- сучасна молодь стала повноправною частиною міжнародного 

молодіжного співтовариства, активно інтегрується до глобальних 

економічних, політичних і гуманітарних процесів [17, c. 231–232]. 

Поряд із позитивними та негативними факторами впливу на розвиток 

молоді протягом останнього десятиріччя претерпів істотних змін характер 

відношення держави та суспільства до молоді: 

- споживче відношення до молоді в сфері економіки і праці змінилося 

незатребуваністю; 

- насторожене, недовірливе відношення в сфері політики змінилося 

відвертими маніпуляціями. Молодь розглядається винятково як 

електоральний ресурс; 

- тотальний контроль у сфері культури змінився байдужістю й 

передачею даної сфери під вплив засобів масової інформації й індустрії 
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розваг, бізнес яких побудований на культивуванні споживача, примітивних 

людських інстинктів; 

- повчально опікунське відношення в духовно-ідеологічній і виховній 

сферах трансформувалося в нерозуміння й байдужість із боку старших 

поколінь. Домінує погляд на молодь як на пасивну соціальну групу, що 

перебуває в перехідному, маргінальному стані [19, c. 116]. 

У сукупності це призвело до того, що ціннісно-значимий простір 

молоді формується або на основі кримінальної субкультури, або на основі 

ціннісно-поведінкових моделей, що руйнують національно-культурну 

самоідентифікацію молодих українців. 

Ускладнює ситуацію відсутність суспільно визнаних морально-етичних 

орієнтирів розвитку, образа майбутнього, слабко розвинені умови для 

самореалізації й втілення соціально значимих ініціатив молоді. Відсутній 

механізм узгодження інтересів молоді з інтересами інших груп суспільства. 

 

1.3 Специфіка розробки та впровадження державної політики у 

молодіжній сфері 

 

Процес формування та реалізації молодіжної політики в нинішніх 

українських реаліях передбачає пошук відповідей на запитання про те, як 

визначити її цілі та завдання; яким має бути її зміст; яка система чинників, 

що впливають на цей процес; хто і як її виробляє, планує, здійснює, 

контролює; які технології можуть бути найбільш оптимальними й 

ефективними тощо. В основі формування та реалізації державної політики у 

молодіжній сфері лежать об'єктивні та суб’єктивні чинники. Зокрема, 

об'єктивним чинником формування та реалізації державної політики у 

молодіжній сфері виступає суспільна потреба в ній, яка виражає необхідність 

вирішення цілого ряду протиріч суспільного розвитку. В нинішніх умовах ця 

потреба пов'язана, насамперед, зі значною трансформацією (у деяких 
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моментах – з руйнуванням) у функціонуванні традиційних інститутів 

соціалізації молодих поколінь – сім'ї, освіти, спільноти однолітків тощо. При 

цьому необхідно зазначити, що у розробці та реалізації державної політики у 

молодіжній сфері мають брати участь усі соціальні інститути, і насамперед 

молодіжні, сімейні, освітні тощо [15, c. 31]. 

Державна політика у молодіжній сфері повинна розроблятися та 

коригуватися з урахуванням найактуальніших проблем молоді, які особливо 

гостро проявляються під час переломів, зміни спрямованості та темпів 

соціального розвитку, зміни суспільного і державного устрою [25, c. 17]. 

У Декларації «Про загальні основи державної молодіжної політики в 

Україні» від 15.12.1992 № 2859-XII визначені головні аспекти державної 

політики у молодіжній сфері, що спрямована, насамперед, на розвиток і 

захист інтелектуального потенціалу молоді; поліпшення умов і створення 

гарантій для одержання молоддю освіти; забезпечення зайнятості, правового 

захисту, охорони здоров'я; створення умов для оволодіння духовними та 

культурними цінностями українського народу, формування у молодих людей 

почуття національної гордості й патріотизму [27]. 

Розвиток позитивних тенденцій і використання потенціалу 

інноваційної активності молоді можуть бути досягнені лише за умови 

створення адекватної системи участі держави та суспільства в процесах 

соціалізації молоді, формування цивілізованих механізмів взаємин між 

суспільством і новими поколіннями, що входять у нього [22, c. 22]. 

Відповідно, на сьогодні державна політика у молодіжній сфері в 

Україні повинна бути спрямована на: 

- вивчення проблем молоді; 

- створення необхідних умов для зміцнення правових і матеріальних 

гарантій молоді; 
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- забезпечення дотримання прав і свобод молодих громадян, діяльності 

молодіжних організацій з метою повноцінного соціального становлення й 

розвитку молоді;  

- підвищення якості сучасної системи освіти молоді;  

- переорієнтацію системи підготовки фахівців відповідно до потреб 

ринку праці з урахуванням перспектив реструктуризації існуючої в Україні 

моделі економіки до моделі «економіки знань»;  

- допомогу молодим людям у реалізації й самореалізації їхніх творчих 

можливостей та ініціатив;  

- розробку й впровадження механізму залучення молоді до наукової й 

науково-технічної діяльності; вдосконалення системи підтримки молодих 

учених;  

- використання системи профорієнтації в роботі з молоддю з метою 

збалансування потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;  

- підсилення роботи щодо працевлаштування й зайнятості молоді; 

- вдосконалення та впровадження економічно зручних механізмів 

гарантованого забезпечення молодих людей першим робочим місцем шляхом 

надання роботодавцям преференцій при створенні додаткових робочих місць 

для молоді;  

- регулювання процесу трудової міграції молоді шляхом укладання 

міжурядових угод з метою забезпечення соціального захисту громадян, які 

працюють за межами держави;  

- розробку та впровадження механізмів створення сприятливих умов 

для полегшення суб'єктам підприємництва «входження в ринок», насамперед 

доступу до кредитних ресурсів;  

- пропаганду здорового способу життя, профілактику поширення 

ВІЛ/СНІДу, алкогольної, наркотичної залежності;  
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- впровадження механізмів державного та суспільного контролю за 

збереженням існуючих і будівництвом нових фізкультурно-спортивних й 

оздоровчих об'єктів, насамперед у малих містах і сільській місцевості; 

- широке залучення молоді до активної участі в національно-

культурному відродженні українського народу, формуванні його свідомості, 

розвитку традицій і національно-етнічних особливостей; 

- національно-патріотичне виховання молодого покоління, спрямоване, 

насамперед, на подолання взаємної відчуженості молоді різних регіонів 

України та консолідацію українських націй, формування толерантності в 

молодіжному середовищі;  

- розвиток пільгового дострокового державного кредитування молоді 

та молодих родин, забезпечення житлом дітей і молоді;  

- підтримка ініціативи молоді щодо її участі в суспільному житті 

країни, сприяння зміцненню функціонуючих й утворенню нових суспільних 

молодіжних і дитячих об'єднань, заохочення волонтерського руху [14, c. 77].  

Відповідно, державна політика у молодіжній сфері в Україні повинна 

забезпечувати:  

- повагу до переконань і поглядів молоді;  

- надання права й залучення молоді до особистої участі у процесах 

формування й реалізації політики й програм, які стосуються суспільства 

взагалі й молоді зокрема;  

- правовий й соціальний захист молодих громадян, насамперед осіб, які 

не досягли 18 років, з метою створення необхідних стартових можливостей 

для їх повноцінного соціального становлення й розвитку;  

- підтримку ініціативи й активності молоді у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства [51, c. 154]. 

Державна політика у молодіжній сфері поширюється на громадян 

України віком від 14 до 35 років незалежно від походження, соціального й 

майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мови, 

відношення до релігії, роду й характеру занять і здійснюється через органи 

державної виконавчої влади, установи, соціальні інститути й об'єднання 

молодих громадян [43].  
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Державна політика у молодіжній сфері в Україні відносно освіти, 

соціально-політичних, економічної сфер, розвитку духовного, культурного, 

фізичного потенціалу молоді, функціонування молодіжних організацій 

визначається законодавством України. 

У формуванні та реалізації державної політики у молодіжній сфері 

виділяються такі основні напрями: 

- державна підтримка молодих громадян у сфері освіти, виховання та 

розвитку; 

- сприяння та підтримка молодих громадян у галузі охорони їх 

здоров'я, профілактики небезпечних захворювань і формування здорового 

способу життя; 

- сприяння забезпеченню економічної самостійності молодих громадян 

та реалізації їх трудових прав і обов'язків; 

- державна підтримка молодих сімей; 

- державна підтримка молодих громадян, які опинилися у важкій 

життєвій ситуації, їх соціальне обслуговування, соціальна реабілітація та 

адаптація; 

- підтримка суспільно значимих ініціатив, суспільно-політичної 

діяльності молоді, молодіжних і дитячих громадських об'єднань [53, c. 160– 

161]. 

Державна політика у молодіжній сфері формується й реалізується 

шляхом: 

-  прийняття законодавчих актів й інших рішень у цій сфері;  

- проведення у Верховній Раді щорічних слухань про положення 

молоді;  

- підготовки доповіді по цьому питанню Верховній Раді, Президенту 

України (рис. 3.2) [61, c. 53–55].  

Крім того, державна політика у молодіжній сфері стосується: 

- діяльності в органах державних владних структурних підрозділів, які 

займаються проблемами молоді;  

- створення соціальних служб для молоді, підготовки соціальних 

працівників;  
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- розробки та реалізації цільових комплексних молодіжних програм 

тощо [65, c. 118]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Шляхи розробки та впровадження державної політики у 

молодіжній сфері 

 

Таким чином, у даному розділі магістерської роботи досліджено 

теоретичні засади формування та реалізації державної політики у молодіжній 

сфері, зокрема: 

- з’ясовано, що державна політика у молодіжній сфері є різновидом 

молодіжної політики, де суб'єктом управління є держава в особі її 

спеціальних органів, діяльність яких більшою чи меншою мірою пов'язана з 

розвитком людини (освіта, культура, фізичний розвиток, праця, дозвілля 

тощо); 

- обґрунтовано, що державна політика у молодіжній сфері являє собою 

систему цілеспрямованих заходів владних структур щодо всебічної 
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активної, високоосвіченої, професійно підготовленої, культурної, морально 

багатої особистості. 

- показано, що серед факторів, які чинять вплив на формування та 

реалізацію державної політики у молодіжній сфері, виділяють як позитивні, 

так і негативні. Зокрема, відсутній механізм узгодження інтересів молоді з 

інтересами інших груп суспільства на фоні слабко розвинених умов для 

самореалізації й втілення соціально значимих ініціатив молоді, а також на 

фоні руйнування національно-культурної самоідентифікації молодих 

українців; 

- наголошено на тому, що державна політика у молодіжній сфері 

повинна розроблятися та коригуватися з урахуванням найактуальніших 

проблем молоді, які особливо гостро проявляються під час переломів, зміни 

спрямованості та темпів соціального розвитку, суспільного і державного 

устрою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ В 

УКРАЇНІ 

 

2.1 Аналіз закордонного досвіду формування та реалізації 

державної політики у молодіжній сфері  

 

Молодіжна політика європейських країн орієнтована не тільки на 

проблемну частину населення, але й на молодь у цілому. Молодістю 

називають період від 14 до 30 років. У деяких країнах цей період може 

коливатися у зв'язку з економічними, політичними й багатьма іншими 

причинами. Залежно від віку молоді підбираються заходи, які тим чи іншим 

способом можуть вплинути на благополуччя молоді. У сфері молодіжної 

політики європейських країн застосовуються як методики обмеження ролі 

держави в процесі соціалізації молоді й делегування даних функцій 

суспільному й комерційному сектору, так і тверде регламентування 

відповідальності держави за інтеграцію всієї молоді до суспільно-

політичного й соціально-економічного життя суспільства [4, c. 151].  

З погляду планування молодіжної політики також можна говорити про 

різні форми й методи, у їх числі про спеціальні державні програми, 

стратегічні плани, національні проекти, окремі соціальні проекти. Форми й 

методи застосовуються з урахуванням особливостей історичного та 

національно-культурного розвитку й менталітету народів, що проживають на 

території країни. 

До вивчення молодіжних проблем підключилися Міжнародна 

організація праці, Дитячий фонд ООН, Всесвітня організація охорони 

здоров'я. 

Окремі держави – члени ООН з кінця 50-х – початку 60-х років 

ХХ століття почали проводити цілеспрямовану політику відносно 

підростаючого покоління. Здійснення державної політики у молодіжній сфері 
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відображає одну з об'єктивних закономірностей сучасного етапу світового 

розвитку, пов'язану з постійним посиленням ролі «молодіжного фактору» в 

соціально-економічних і політичних процесах [52, c. 118–120]. 

За даними ООН, більше 130 країн прийняли спеціальні законодавчі 

акти стосовно питань розвитку та соціального захисту молоді, близько 90 

країн мають на вищому державному рівні органи й структури, що 

безпосередньо виробляють і координують державну політику у молодіжній 

сфері. 

Турбота про підростаюче покоління була проголошена одним з 

важливих завдань ООН із самого початку її діяльності. З прийняттям в 

1965 році Генеральною Асамблеєю ООН «Декларації про поширення серед 

молоді ідеалів миру, взаємоповагу й взаєморозуміння між народами» 

соціальні проблеми молодого покоління перебувають у центрі уваги цієї 

організації. Що стосується діяльності ЮНЕСКО, то з 1979 року прийнято 

понад 100 документів про проблеми молоді. Під егідою ЮНЕСКО з 

1985 року діє Всесвітній конгрес із питань молоді, постійно працює «круглий 

стіл» по темі: «Молодь. Освіта. Праця», проводяться Всесвітні фестивалі 

молоді та студентів [20, c. 79–81]. 

Протягом останнього десятиріччя органами ООН прийнято більше 50 

резолюцій, що стосуються молоді. Головна їх ціль − здійснення координації в 

рішенні найбільш загальних молодіжних проблем, зміцнення співробітництва 

з неурядовими молодіжними організаціями й установами. 

Незважаючи на різницю підходів, принципів, форм, всі країни 

визнають необхідність і важливість роботи з молоддю. Загальною метою 

молодіжної політики цих країн є сприяння безконфліктної інтеграції молодих 

людей до суспільства. 

Із всіх європейських країн своїми досягненнями у молодіжній політиці 

виділяються чотири − Німеччина, Франція, Великобританія та Швеція. 

Незважаючи на схожість форм і методів, у національних концепціях 

молодіжної політики зазначених країн можна умовно виділити дві стратегії: 
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перша заснована на провідній ролі держави в сфері молодіжної політики, 

друга − на паритеті держави й структур цивільного суспільства в сфері 

молодіжної політики [47, с. 51]. 

Молодіжна політика може мати комплексний характер як у 

Великобританії, тобто містити в собі величезну кількість областей, сфер 

життєдіяльності людини. Деякі труднощі в здійсненні молодіжної політики в 

цій країні можуть ґрунтуватися на віковій розбіжності молоді. Якщо в 

Північній Ірландії віковий ліміт визначається двадцятьма п'ятьма роками, то 

в Англії верхнім порогом є дев'ятнадцять років. Більшість юних громадян 

Великобританії залучені до різних союзів й організації, таких як, наприклад, 

скаути, клуби. Якщо в Україні волонтерський рух тільки набирає обороти, то 

в З'єднаному королівстві він є дуже розвиненим. У його рамках здійснюється 

функціонування молодіжних рад окремо взятих районів. Так само це може 

бути інформаційна служба. У більшості випадків волонтерська діяльність 

британської молоді спрямована на допомогу представникам своєї вікової 

групи.  Не можна залишити без уваги той факт, що всі волонтерські 

організації перебувають на повному бюджетному фінансуванні [49, c. 45]. 

У Німеччині та Франції держава відіграє провідну роль у реалізації 

молодіжної політики в співробітництві з неурядовими організаціями й 

союзами. Якщо брати окремо Німеччину, то в ній молодіжна політика 

структурується за рівнями. Це загальнонаціональний, регіональний і 

місцевий рівні. У цьому контексті варто виділити кілька законів, які 

регламентують формування та реалізацію молодіжної політики. Перший 

закон − Закон «Про допомогу молоді й дітям». Він містить у собі норми 

допомоги родинам у вихованні, так само опіку, консультації, соціальну 

педагогіку й організацію роботи з молоддю. Другий закон − Закон «Про 

захист молоді». У нього входять конкретні заходи щодо соціалізації молоді − 

соціальне забезпечення, боротьба з бідністю й безробіттям, моральне 

виховання й тощо. У Міністерстві зі справ родини, старих, жінок і молоді є 
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спеціальний відділ з питань і проблем молоді. Він розробляє щорічний план 

по молодіжній політиці. 

У свою чергу, регулярний моніторинг молодіжних проблем дозволяє 

Німеччині приймати швидкі та зважені рішення з їхнього усунення та 

вносити відповідні корективи до законів [47, c. 52–53]. 

У Франції розробкою молодіжної політики займається Міністерство зі 

справ молоді, спорту й громадських організацій (за участю Міністерства 

національної освіти, Міністерства зайнятості та солідарності,  Міністерства 

культури та комунікацій). Міністерство має регіональні й департаментські 

управління, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на місцях. 

Франція застосовує комплекс заходів щодо культурно-морального 

виховання молоді. Це проявляється в  підтримці молодіжного кінематографа 

– заохочення розвитку художнього смаку та створення якісних фільмів і 

відеороликів. Так само сюди відноситься програма заохочення читання книг. 

Маючи на меті створення культурної особистості, відкриваються бібліотеки 

при дозвільних і соціальних центрах, у таборах відпочинку. Видача 

«спортивних купонів» для оплати занять у секціях робить спорт у цій країні 

доступним для всіх. Варто виділити так само створення спеціалізованих 

інформаційних центрів для молоді, де надаються інформаційні та 

консультаційні послуги [56, c. 320–321]. 

Що стосується Швеції, тут можна виділити кожну сферу окремо й 

охарактеризувати діяльність держави в сфері молодіжної політики. 

Наприклад, у сфері освіти варто вказати на такі позитивні явища як 

безкоштовна середня й вища освіта, відкрита система освіти та широкі 

можливості впливу студентів на систему освіти. Найактуальніша проблема 

молоді України − житло для молодої родини  −  в цій країні теж вирішена. 

Тут спостерігається високий рівень житлового будівництва. Можливість для 

студентів Швеції навчатися в інших країнах варто виділити особливо, тому 

що це впливає на систему освіти та досвід роботи молодого фахівця тільки з 

позитивної сторони. У сфері дозвілля можна виділити програму, що 
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підтримує музичні школи та публічні бібліотеки. А свій шлях до залучення в 

політику своєї країни молодий швед може почати, вступивши до 

студентської та шкільної ради. Шведська держава підтримує різні охоронні 

програми щодо здоров’я, включаючи програму охорони дітей, так само вона 

надає особам, які молодші за 20 років, безкоштовні медичні послуги. 

Державна молодіжна політика Швеції ґрунтується на особливої ролі 

держави, регламентації законом заходів щодо підтримки молодих людей і 

молодіжних організацій [66, c. 115–116]. 

 В цілому, концепція формування державної політики у молодіжній 

сфері, що реалізується в США, базується на мінімальній участі державних 

структур у соціалізації молоді. Соціальна підтримка молоді оголошується 

справою приватних благодійних організацій. Модель молодіжної політики, 

що є характерною для Швеції, Фінляндії, Німеччини і низки інших країн, 

навпаки, ґрунтується на особливій ролі держави, чіткій регламентації 

законом заходів підтримки молодих людей і молодіжних організацій. 

У державах, які є ближнім зарубіжжям України, молодіжна політика 

виділилася в самостійну сферу державної діяльності нещодавно. Сам термін 

увійшов до юридичної системи пострадянських держав із прийняттям в 

1991 році Закону Радянського Союзу «Про загальні початки державної 

молодіжної політики в СРСР».  

З огляду на значимість молодіжної проблематики, практично всі 

сусідні з Україною держави у перші роки своєї незалежності прийняли 

законодавчі акти, спрямовані на правовий захист інтересів молодого 

покоління [73, c. 226–227]. 

Так, наприклад, в Азербайджанській Республіці за період з 1994-го по 

2007-й роки було прийнято більше 20-ти нормативно-правових документів 

(закони, державні програми, укази Президента й Кабінету Міністрів), що 

регулюють молодіжну політику, а також спрямовані на всебічний розвиток і 

захист прав молодих громадян. Основними документами в цьому контексті є 

Закон «Про молодіжну політику» Азербайджанської Республіки, прийнятий 
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Парламентом 9 квітня 2002 року, і Державна програма «Молодь 

Азербайджану», затверджена Указом Президента Азербайджанської 

Республіки від 30 серпня 2005 року [77]. 

У Вірменії діють «Основні напрямки й заходи державної молодіжної 

політики» та розроблена Національна стратегія молодіжної політики [79]. 

У Республіці Білорусь відповідно до Закону від 24 квітня 1992 року 

«Про загальні засади державної молодіжної політики в Республіці Білорусь» і 

Закону від 9 листопада 1999 року «Про державну підтримку молодіжних і 

дитячих суспільних об'єднань у Республіці Білорусь» розроблено більше 

10 програм. Зокрема, Республіканська програма «Молодь Білорусі», 

програми «Діти Білорусі» і «Молоді таланти Білорусі», Національна 

програма демографічної безпеки Республіки Білорусь. 

Усього ж у Республіці Білорусь прийнята більше 50 нормативно-

правових актів у сфері молодіжної політики [80, c. 113]. 

Основними документами про розвиток молодіжної політики в 

Республіці Казахстан є Закон «Про державну молодіжну політику в 

Республіці Казахстан» від 7 липня 2004 року та програма «Молодь 

Казахстану», розроблена в розвиток даного Закону [77]. 

Президент Киргизької Республіки підписав Указ «Про Концепцію 

розвитку державної молодіжної політики Киргизької Республіки та 

відповідну Національну програму [79, c. 44]. 

У розвиток Закону Республіки Молдова «Про молодь» від 11 лютого 

1999 року Уряд Молдови затвердив Національну стратегію в сфері молоді 

[80, c. 113]. 

У Російській Федерації з 3 червня 1993 року діє Закон «Про основні 

напрямки державної молодіжної політики в Російській Федерації», в 

2002 році прийнято Федерально-цільову програма «Забезпечення житлом 

молодих родин». 

Крім того, Розпорядженням Уряду Російської Федерації від 18 грудня 

2006 року затверджено «Стратегію державної молодіжної політики» на 
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період до 2016 року, яка визначає сукупність пріоритетних напрямків, 

орієнтованих на молодь, та включає завдання, пов'язані з участю молоді в 

реалізації пріоритетних національних проектів: «Російська молодіжна 

інформаційна мережа «Новий погляд», «Доброволець Росії», «Кар'єра», 

«Молода родина Росії», Програма «Молодь Росії» [77].  

У Республіці Таджикистан поведінка молоді регулюється Законом 

Республіки Таджикистан «Про молодь і державну молодіжну політику» від 

15 липня 2004 року та Національною концепцією молодіжної політики від 3 

червня 2006 року [84, c. 116]. 

Закон Туркменістану «Про державну молодіжну політику в 

Туркменістані» був прийнятий 1 жовтня 1993 року [79,c. 45]. 

У Республіці Узбекистан діє Закон «Про основи державної молодіжної 

політики в Республіці Узбекистан» від 20 листопада 1991 року зі змінами 

відповідно до Закону Республіки Узбекистан від 1 травня 1998 року [77]. 

В цілому, законодавство держав ближнього зарубіжжя стосовно 

державної політики у молодіжній сфері є подібним за цільовою та 

змістовною спрямованістю. 

Разом з тим існують і деякі розбіжності. Насамперед, це стосується 

визначення вікових меж категорії «молодь» [79, c. 44]. 

Так, відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про державну 

молодіжну політику», молодь − це громадяни Республіки Казахстан у віці від 

14 до 29 років. У Республіці Молдова молодіжне законодавство захищає 

інтереси громадян у віці від 16 до 30 років. Основною цільовою аудиторією 

державної молодіжної політики Росії, Таджикистану й Узбекистану названо 

молодь у віці від 14 до 30 років. 

Відрізняються й структури виконавчої влади, що реалізують молодіжну 

політику. Так, в Азербайджані, Вірменії та Росії створено спеціальні 

державні органи з управління в сфері молодіжної політики [77; 79]. 

Указом Президента Російської Федерації від 12 травня 2008 року 

«Питання системи і структури федеральних органів виконавчої влади» 



 35 

утворено Міністерство спорту, туризму і молодіжної політики Російської 

Федерації, на яке покладено функції з формування та реалізації державної 

політики й нормативно-правового регулювання в цій сфері. Одночасно 

Державний комітет Російської Федерації зі справ молоді перетворено у 

Федеральне агентство зі справ молоді. В інших державах ближнього 

зарубіжжя функції координації виконують міністерства освіти [77]. 

У ряді держав додатково утворяться структури, покликані допомагати 

їм у вирішенні молодіжних проблем. У Казахстані, наприклад, відповідно до 

Указу Президента Республіки Казахстан від 1 липня 2008 року створено Раду 

з молодіжної політики при Президенті Республіки Казахстан [77; 84]. 

Державна рада Республіки Узбекистан зі справ молоді щорічно 

представляє Президенту Республіки Узбекистан доповідь про положення 

молоді [79; 80]. 

Практично всі законодавчі акти й програми містять положення про 

реалізацію цивільних прав і свобод молоді. 

У кожній з держав ближнього зарубіжжя діє досить велика кількість 

молодіжних організацій (в Азербайджанській Республіці функціонують 

близько 170 молодіжних організацій, республіканський реєстр молодіжних і 

дитячих об'єднань у Республіці Білорусь включає 12 організацій) [77; 79; 84]. 

Заслуговує на увагу досвід Республіки Казахстан з виховання цивільної 

активності. Тут у кожному регіоні створено молодіжний парламент, що 

складається з 16 депутатів − представників молодіжних організацій. Всі вони 

надають пакети пропозицій стосовно законів, яки прямо або побічно 

стосуються інтереси молоді. Далі депутати вносять свої пропозиції на 

розгляд парламенту. Таким чином, молодь може брати участь у вирішенні 

своїх проблем [77]. 

Важливе місце в молодіжних законодавствах займають питання 

гарантій правової та соціальної захищеності молодих громадян. Це, 

насамперед, − питання захисту державою неповнолітніх осіб, захисту прав 

окремих груп молодих громадян (інвалідів, дітей з відхиленнями у фізичному 
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й розумовому розвитку, дітей-сиріт, дітей, що втратилися піклування батьків, 

матерів, що виховують дітей, тощо), профілактика наркоманії, СНІДу й 

інших негативних явищ серед молоді, а також пропаганда здорового способу 

життя. 

Молодіжні закони регулюють права молодих громадян у сфері освіти й 

їхнього соціального захисту, визначаючи, які соціальні послуги гарантуються 

молодим громадянам з навчання, виховання, духовного розвитку, 

професійної підготовки; загальнодоступність всіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою, право вибору навчального закладу, мови 

навчання, профілю й форми навчання. 

У законах держав ближнього зарубіжжя передбачено пільги, що 

надаються молодим громадянам у сфері освіти (право на пільгове харчування 

й медичне обслуговування, користування підручниками й навчальними 

допомогами, навчально-виробничою, науковою й культурно-спортивною 

базою навчального закладу, а також на одержання стипендій, допомог і 

компенсаційних виплат, пільги на проїзд, на участь в органах 

самоврядування навчального закладу). 

Підвищення на 30 % бюджетних місць для молоді, щорічне збільшення 

на 15 % числа установ, у яких проводиться відновлення матеріально-

технічної бази, щорічний ремонт 10 % всіх студентських гуртожитків – 

це лише кілька основних положень Національної стратегії в сфері молоді, 

затвердженої постановою Уряду Республіки Молдова [79, c. 60]. 

Молодіжне законодавство країн ближнього зарубіжжя декларує 

державну підтримку талановитої молоді, права молодих громадян на 

гарантоване одержання соціальних послуг. 

Особливе значення в нових економічних умовах мають державні 

гарантії по забезпеченню економічної самостійності й підтримки молодих 

громадян у реалізації права молоді на працю. 
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Соціологічні дослідження дозволяють заявити про ці напрями, як про 

найбільш значимі для людей у віці 18 років і більше. За частотою згадування 

найбільш актуальними є: 

- безробіття, проблеми працевлаштування (45%); 

- низька оплата праці на державних і муніципальних підприємствах, в 

установах (35,9%) [79, c. 51]. 

Програми економічної підтримки молоді практично всіх держав 

ближнього зарубіжжя передбачають, головним чином, надання молоді 

фінансової й технічної допомоги для розвитку власного бізнесу; реалізацію 

програм працевлаштування молоді; надання молодим громадянам і молодим 

родинам пільг у виділенні земельних ділянок для індивідуального житлового 

будівництва, кредитів на придбання житлових будинків і квартир, сплату 

вступних пайових внесків до житлово-будівельних кооперативів, 

обзаведення домашнім господарством, придбання предметів домашнього 

побуту тривалого користування; погашення молодим родинам, що мають 

дітей, частини кредиту [49б с. 45–46]. 

З метою активізації реалізації молодіжної політики низка держав 

ближнього зарубіжжя повідомляли той або інший рік Роком молоді. 

Так, наприклад, Указом Президента Азербайджанської Республіки 

Роком молоді було оголошено 2007 рік. Протягом цього року було проведено 

більше 40 заходів республіканського значення, а 8 з них мали міжнародний 

статус. Було введено систему соціального іпотечного кредитування для 

молодих родин і військовослужбовців. В 2007 році почалася реалізація 

Державної програми навчання азербайджанської молоді за кордоном на 

2007–2015 роки [77]. 

2008 рік став Роком молоді в Республіці Молдова. Було створено 

Національну комісію з проведення заходів, присвячених Року молоді. 

24 жовтня 2008 року Президент Республіки Молдова провів засідання цієї 

Комісії, на якому була розглянута інформація про виконання Програми 

заходів, присвячених Року молоді [84, c. 129]. 
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Одним із пріоритетних напрямків молодіжної політики в кожній з 

держав ближнього зарубіжжя є залучення молоді до міжнародних 

культурних, економічних, наукових й освітніх процесів за допомогою 

подальшого розвитку програм міжнародного молодіжного співробітництва, 

обмінів у сфері роботи з молоддю. 

Для створення найбільш сприятливих умов для розвитку молодіжного 

співробітництва як фактору збереження й поглиблення дружніх відносин 25 

листопада 2005 року Радою глав урядів було прийнято Угоду ближнього 

зарубіжжя про співробітництво в сфері роботи з молоддю. Його підписали 

представники Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, 

Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, 

Російської Федерації, Республіки Таджикистан [77; 79]. 

Підписання даної Угоди було викликано бажанням держав 

розширювати й удосконалювати міжнародне молодіжне співробітництво на 

принципах рівноправності та налагоджувати з цією метою широку взаємодію 

між державними органами, молодіжними суспільними об'єднаннями й 

іншими організаціями, що беруть участь у реалізації державної політики у 

молодіжній сфері. 

Всі сторони, що підписали Угоду, зобов'язалися зміцнювати й 

розвивати співробітництво в сфері роботи з молоддю по лінії державних 

органів і суспільних молодіжних організацій (об'єднань), що здійснюють 

реалізацію державної політики у молодіжній сфері, підтримувати їхні 

ініціативи, спрямовані на інтенсифікацію молодіжного співробітництва, 

створювати для цього сприятливі умови. 

Угодою передбачалися розробка та виконання міждержавних програм 

й окремих проектів, що представляють взаємний інтерес; взаємодія в 

підготовці професійних кадрів у сфері роботи з молоддю; обмін 

статистичною й іншою інформацією, науковими, довідково-інформаційними 

й методичними виданнями, досвідом роботи державних органів, молодіжних 

громадських організацій й інших організацій і об'єднань, що беруть участь у 
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реалізації державної політики у молодіжній сфері та підтримці молодіжних 

ініціатив; проведення спільних наукових досліджень і заходів щодо різних 

питань молодіжної політики й молодіжного співробітництва. 

Держави-учасники Угоди зобов'язалися взаємно сприяти вирішенню 

питань міжнародного співробітництва, у тому числі в діяльності 

міжнародних молодіжних організацій. 

З метою реалізації даної Угоди була створена Рада зі справ молоді 

держав ближнього зарубіжжя і затверджене Положення про її діяльність. 

Перше організаційне засідання Ради відбулося в місті Мінську 

14 вересня 2006 року. На засіданнях члени Ради обговорювали національні 

молодіжні програми, аналізували ефективність уже існуючих багатобічних і 

двосторонніх відносин між державами – учасниками Угоди, виробляли 

рекомендації з налагодження взаємодії в сфері роботи з молоддю [84, c. 154]. 

Найважливішим напрямком діяльності Ради є активне включення 

молоді до процесу розвитку загального гуманітарного простору. У цьому 

зв'язку Радою намічено низку заходів щодо реалізації даного проекту. Одним 

з них є організація міжнародного молодіжного табору. Державним органам зі 

справ молоді держав ближнього зарубіжжя рекомендовано щорічне 

проведення конкурсів серед молоді, спрямованих на підвищення її 

інформованості про історію, культурну спадщину й сучасність держав. 

Предметом особливої турботи Ради стали питання підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців, що здійснюють реалізацію 

молодіжної політики, а також лідерів суспільних молодіжних організацій. 

На останньому засіданні члени Ради розглянули пропозиції з 

молодіжного співробітництва, висловлені на неформальних зустрічах глав 

держав ближнього зарубіжжя. 

Відповідно до Рішення Ради глав держав ближнього зарубіжжя про 

оголошення Року молоді Радою обговорені й схвалені пропозиції щодо 

проведення Року молоді, які включені до Плану пріоритетних заходів у сфері 

гуманітарного співробітництва. Передбачено проведення днів молоді країн, 
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науково-творчих і міжнародних тематичних фестивалів, форумів і 

конференцій з питань соціально-економічної політики держав ближнього 

зарубіжжя з підтримки молоді, конкурсів спільних проектів молоді, 

патріотичних акцій і низки інших заходів [77; 84]. 

Останніми роками загострилася проблема трудової зайнятості молоді. 

Під час обговорення питання про організацію тимчасової трудової зайнятості 

учнівської молоді Рада рекомендувала державним органам держав ближнього 

зарубіжжя вжити заходів щодо пом'якшення наслідків світової економічної й 

фінансової кризи в частині працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів і протидії масовим звільненням молодих фахівців. 

Визнано доцільним звернути особливу увагу на використання такого 

інструменту зайнятості, як волонтерський рух, підвищити престижність й 

якість професійно-технічного навчання молоді за рахунок технічного 

відновлення матеріальної бази навчальних закладів, впровадження нових 

освітніх технологій у навчальний процес із урахуванням світового досвіду 

підготовки кваліфікованих робітників. 

Крім того, систематично проводиться Міжнародний фестиваль 

молодіжних ініціатив «Відкритий проект – молодіжне співробітництво». У 

фестивалі беруть участь представники молодіжних суспільних об'єднань, 

державних органів зі справ молоді країн ближнього зарубіжжя, відділів зі 

справ молоді обласних виконавчих комітетів.  

Також проводяться різнохарактерні міжнародні конференції з метою 

узагальнення досвіду використання інноваційних педагогічних методів і 

технологій освіти в системі відпочинку й оздоровлення дітей, їхньої адаптації 

до масової освітньої й виховної практики. 

До числа інших заходів, які одержали організаційну підтримку Ради, 

увійшли також: Міжнародний конкурс між ВНЗ із грації й артистичної 

майстерності «Корольова Весна»; Міжнародний молодіжний форум «Молодь 

за мир, дружбу й співробітництво!»; Міжнародний молодіжний форум 

«Діалог культур», ―Фестиваль дружби молоді‖, Міжнародна літня школа 

молодих учених «Інтеграція й інновація», науково-творчий фестиваль «Є 

ідея» [79; 80]. 
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2.2 Організаційно-правове забезпечення формування та реалізації 

державної політики у молодіжній сфері в Україні 

 

Визначальними механізмами формування та реалізації державної 

політики у молодіжній сфері за роки розвитку незалежної Української 

держави стало створення відповідної законодавчої бази.  

Основи та принципи державної політики у молодіжній сфері 

сформульовано в Декларації «Про основи державної молодіжної політики в 

Україні» від 15.12.1992 № 2859-ХІІ, що стала базою практичної діяльності 

органів державної влади й органів місцевого самоврядування стосовно її 

формування та реалізації [27]. 

Усього за роки незалежності України прийнято понад 700 законів 

України й близько 800 підзаконних нормативно-правових актів, які тією чи 

іншою мірою спрямовані на вирішення молодіжних проблем. Реалізація 

державної політики у молодіжній сфері в Україні регулюється такими 

нормативно-правовими актами як: Закони України «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації» від 01.12.1998 № 281-ХІV [40], «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ХІІ [42], «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 

24.01.1995 № 20/95-ВР [41], «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-ХІІ [43],  «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ [39], 

Декларація Верховної Ради України «Про загальні засади державної 

молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 № 2859-ХІІ [27], Наказ 

Державного комітету України у справах сім’ї та молоді «Про затвердження 

Типового положення про молодіжний трудовий загін» від 15.02.2002 

№ 31/105/95 [59] тощо. Щорічно у Верховній Раді України проводяться 

слухання про положення молоді й готується доповідь по цьому питанню 

Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України.  



 42 

Зокрема, Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації» від 01.12.1998 № 281-ХІV регламентує організаційно-правові 

засади формування та функціонування молодіжних  і  дитячих  організацій 

громадського типу, а також гарантії забезпечення їх діяльності з боку 

держави. 

Так, у ст. 5 «Членство в молодіжних та дитячих громадських 

організаціях» зазначено, що до складу молодіжних громадських організацій 

можуть входити особи віком  від 14 до 35 років, до складу дитячих 

громадських організацій − особи віком від 6 до 18 років. При цьому 

прийняття  неповнолітніх віком до 10 років до складу дитячих  

громадських організацій здійснюється відповідно до письмової згоди батьків, 

опікунів, усиновителів чи піклувальників. Що стосується осіб старшого віку, 

то вони можуть входити до складу молодіжних та дитячих громадських 

організацій за умови, якщо їх кількість у подібних організаціях не є вищою за 

10 відсотків загальної кількості членів. Склад виборних органів молодіжних і 

дитячих громадських  організацій повинен містити не більше третини осіб 

старшого віку. 

Відповідно до ст. 9 «Форми державної підтримки молодіжних та 

дитячих громадських організацій», доцільно виділити такі з них: 

- інформування молодіжних і дитячих громадських організацій 

відносно особливостей державної політики у молодіжній сфері; 

 - методична й організаційна допомога стосовно соціального 

становлення та розвитку молоді й дітей;  

- створення сприятливих умов для формування підприємств, 

організацій і установ, діяльність яких орієнтована на надання послуг дітям і 

молоді та сприяння їх зайнятості. 

- звільнення молодіжних і дитячих громадських організацій від  

сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки [40].  

 Якщо проаналізувати Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ХІІ, то слід зазначити, що він 
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регламентує відповідні організаційно-правові засади та має низку 

особливостей.  

Так, у ст. 3 «Суб’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю» 

та у ст. 4 «Об’єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю» 

зазначено відповідний їх перелік. 

Зокрема, що стосується суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю, то до їх складу відносяться такі: 

- уповноважені органи,  що  орієнтують   роботу соціального характеру   

на сім'ї, дітей та молодь;  

- фахівці, які орієнтують соціальну роботу на сім'ї, дітей та молодь;  

- різнохарактерні громадські об'єднання, організації благодійного, 

релігійного типу;  

- юридичні та  фізичні  особи, які  орієнтовані на надання послуг 

соціального характеру для сімей, дітей та молоді;  

- волонтери, які відносяться до сфери соціальної  роботи  з  сім'ями,  

дітьми  та молоддю.  

Що стосується уповноважених органів, то до них відносяться наступні: 

-  органи виконавчої влади; 

-  органи місцевого самоврядування; 

-  центри соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  і молоді та їх  

спеціалізовані формування; 

-  служби у справах дітей.  

Відносно об’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, то 

до них слід віднести наступні: 

- сім'ї, діти, молодь;  

- колективи професійного й іншого спрямування; 

-  соціальні групи, відносно яких проводиться робота соціального 

характеру.  

Відповідно до ст. 5 «Основні принципи здійснення соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю», вони включають наступні: 
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- дотримання та захист громадських прав і свобод; 

- забезпечення адресності й індивідуального підходу; 

- наявність доступності та відкритості; 

- добровільний вибір чи відмова щодо отримання послуг соціального 

характеру; 

- гуманність;  

- комплексність;  

- оптимізація використання коштів бюджетного та позабюджетного 

походження суб'єктами, діяльність яких орієнтована на  соціальну  роботу  з  

сім'ями, дітьми та молоддю;  

- законність; 

-  соціальна справедливість; 

-  забезпечення інформаційної конфіденційності  з боку суб'єктів, 

діяльність яких орієнтована на соціальну роботу з  

сім'ями,  дітьми та молоддю,  дотримання ними  стандартів  якості,  

відповідальності за дотримання норм і правил етичного та правового 

характеру [42]. 

Основними напрямами державної політики у сфері соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю, відповідно до ст. 7 Закону України «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», є нижчезазначені: 

- формування та впровадження  програм соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді, соціального становлення молоді, тощо, на 

загальнодержавному та регіональному рівнях; 

- підготовка та проведення роботи соціального характеру з сім'ями, 

дітьми та молоддю, надання їм послуг соціального характеру; 

- менеджмент соціальної роботи стосовно сімей, дітей  

та молоді;  

- забезпечення дотримання соціальних стандартів мінімального рівня,  

проведення роботи соціального характеру з сім'ями, дітьми та молоддю;  
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- формування сприятливих умов для зміцнення сім’ї та її ефективного 

функціонування;  

- забезпечення відповідального ставлення батьків до формування умов,  

що сприяють всебічному розвитку та вихованню дітей; 

-  розвиток різнохарактерних форм сімейного виховання дітей-сиріт та  

дітей, які позбавлені піклування з боку батьків; 

-  пропаганда здорового способу життя в сімейному, дитячому та  

молодіжному середовищі; 

-  проведення роботи соціально-профілактичного  характеру; 

організація заходів реабілітаційного характеру, орієнтованих на  

відновлення  соціальних  функцій, психологічного та  фізичного стану дітей і 

молоді, які постраждали від жорстокості та насильства, торгівлі  людьми, 

були залучені  до тяжких видів дитячої праці; 

- соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їхніх 

сімей;  

- сприяння інтеграції до суспільства дітей та молоді з функціональними  

обмеженнями;  

- створення сприятливих умов для громадських організацій, інших 

громадських об'єднань та фізичних осіб для реалізації ними власних 

соціально значущих ініціатив і проектів стосовно роботи соціального 

характеру з сім'ями, дітьми та молоддю у порядку, що визначений чинним 

законодавством; 

- розвиток та підтримка волонтерського руху стосовно роботи 

соціального характеру з сім'ями, дітьми та молоддю;  

- забезпечення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю з 

кадрової, науково-методичної, фінансової, матеріально-технічної, 

інформаційної точки зору; 

- встановлення та зміцнення закордонних зв'язків із соціальними 

службами, інтеграція до міжнародної системи соціальної роботи [42].  
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Якщо звернутися до Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII, то 

доцільно проаналізувати принципи, наведені у ст. 2, на яких базуються 

соціальний розвиток та становлення молоді: 

- повага до загальних людських цінностей,  прав і свобод людини та 

народу в цілому, бережливе відношення до  особливостей  України 

історичного,  культурного,  національного характеру,  її природних ресурсів;  

- прийняття молоддю безпосередньої участі в процесах  формування  та  

реалізації програм і політики,  що стосуються суспільства в цілому та  молоді  

зокрема;  

- прийняття до уваги молодіжних потреб,  співставлення перспектив  їх  

задоволення  з економічним потенціалом держави; 

- можливість отримання кожним  молодим   громадянином   послуг 

соціального характеру, рівність правових гарантій;  

- відповідальність держави  за формування сприятливих умов щодо 

процесів соціального становлення та самореалізації молоді; 

 - об’єднання зусиль держави, різнохарактерних суспільних груп, 

організацій громадського та політичного спрямування, а також громадян 

відносно забезпечення розвитку та самореалізації молоді;  

- забезпечення відповідальності молоді перед державою та 

суспільством за  дотримання  Конституції  України й інших нормативних 

актів держави [43].  

Крім того, Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII регламентує такі 

напрями підтримки молоді: 

- молодіжна праця (ст. 7); 

- молодіжна підприємницька ініціатива та діяльність (ст. 8); 

- підвищення рівня життя молоді (ст. 9); 

- житлові умови молоді (ст. 10); 

- культурний розвиток молоді й її освіта (ст. 11); 
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- фізичний розвиток молоді й охорона її здоров’я (ст. 12). 

В цілому, Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII регламентує 

формування сприятливих  умов організаційного, соціально-економічного,    

політико-правового характеру для забезпечення розвитку  та самореалізації 

молодих  громадян  України  з урахуванням особистих, суспільних і 

загальнодержавних інтересів в межах основних напрямів реалізації  

державної  політики у молодіжній сфері  в Україні [43]. 

Окреме місце в нормативно-правовому забезпеченні державної 

політики у молодіжній сфері в Україні займає Концепція Державної цільової 

соціальної програми ―Молодь України‖ на 2016−2020 роки, схвалена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1018.  

Зазначена Програма ґрунтується на необхідності повноцінного розвитку 

молоді й її самореалізації. Відповідно, це є провідною суспільною цінністю, а 

ключовим пріоритетом державної політики у молодіжній сфері є соціальна 

підтримка молоді. 

Державна цільова соціальна програма ―Молодь України‖ на 2016−2020 

роки враховує результати наукового аналізу сучасного стану,  проблем і 

перспектив розвитку української молоді, а також приймає до уваги 

результати попереднього етапу впровадження державної політики у 

молодіжній сфері в Україні. 

Державна цільова соціальна програма ―Молодь України‖ на 2016−2020 

роки враховує вимоги документів Європейського Союзу та Ради Європи, що 

регламентують європейські засади розвитку молодіжної політики, а також 

норми наступних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у 

молодіжній сфері: 

- Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 

року, схвалена Указом Президента України від 27 вересня 2013 р. № 532 [86]; 

-  План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF/paran11#n11
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атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 

роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 2014 р. № 847 [74]; 

- Стратегія сталого розвитку ―Україна − 2020‖, схвалена Указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 [87]. 

Відповідно до Державної цільової соціальної програми ―Молодь 

України‖ на 2016−2020 роки, серед ключових проблем державної політики у 

молодіжній сфері в Україні на нинішньому етапі є такі: 

- відсутність системності у процесах формування громадянської позиції 

та національно-патріотичної свідомості у молоді; 

- небажання молодих людей самостійно отримувати знання та навички, 

відсутність мотивації до навчання; 

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці відповідно до 

обраної професії, а також вмінь і навичок практичного характеру; 

- складний та довготривалий процес переходу молоді від отримання 

освіти до стабільної та задовільної роботи; 

- повільні темпи розвитку підприємництва у молодіжній сфері; 

- недостатній ступінь застосування інноваційного потенціалу молоді; 

- низька якість загальної середньої освіти молоді; 

- високий рівень захворінь і смертності молоді, слабка мотивація до 

ведення молоддю здорового й безпечного способу життя, недостатність знань 

та навичок молоді щодо безпеки життєдіяльності; 

- недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь і навичок поза 

системою освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на 

ринку праці; 

- низький рівень професійної орієнтації молоді; 

- відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності в 

молодіжному середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх 

профілактики; 

- низький рівень забезпечення молодих сімей житлом; 
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- низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля; 

- слабка інтегрованість української молоді до європейського та 

світового молодіжного співтовариства [86]. 

На нинішньому етапі процеси формування та реалізації державної 

політики у молодіжній сфері координуються Державним комітетом 

молодіжної політики, спорту і туризму України відповідно до Указу 

Президента України «Про реорганізацію Державного комітету молодіжної 

політики, спорту і туризму України» від 22.11.2001 № 1132/2001. 

В Україні, в цілому, сформовано механізм координації молодіжної 

політики, що на рівні центральних органів державної влади включає 

Національну раду з питань молодіжної політики при Президентові України, 

Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та 

спорту, Міністерство молоді та спорту України, Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву при Кабінеті Міністрів України та 

Державний інститут розвитку родини й молоді. На сьогодні центральним 

органом виконавчої влади в сфері молодіжної політики є Міністерство 

молоді та спорту України [53, c. 164–165]. 

 

2.3 Особливості функціонування громадських організацій відносно 

формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері 

в Україні 

 

Питаннями реалізації молодіжної політики займаються не тільки 

державні органи. Молодь також намагається підвищити ефективність свого 

впливу на громадське життя, прагне до самоорганізації у вигляді суспільних 

об'єднань. Протягом усього періоду розвитку незалежної України, 

незважаючи на складну політичну, економічну, соціальну ситуацію в країні, 

суспільні структури молодіжного руху активно розвиваються, відроджуючи 

свої історичні традиції, і нині займають помітне місце в політичній системі 

суспільства. Визначальною рисою суспільного молодіжного руху України є 



 50 

демократичний характер його створення й діяльності: переважну більшість 

молодіжних і дитячих об'єднань створено самою молоддю. Демократичність 

молодіжного руху забезпечується тим, що чинне законодавство практично 

знімає всі обмеження, які існували раніше, на створення суспільних 

об'єднань, за винятком тих, які є деструктивними, кримінальними для 

суспільства. Через свою суспільну активність, у першу чергу через свої 

суспільні об'єднання, молодь не тільки створює умови для розвитку й 

самореалізації, але й активно включається до всіх суспільних процесів. 

Сьогодні в Україні налічується 132 всеукраїнських молодіжних і 12 дитячих 

громадських організацій. Всі вони мають свої осередки в регіонах України. 

Ці організації щорічно реалізовують свої програми й одержують фінансову 

підтримку від Міністерства молоді та спорту України. Загальна сума подібної 

підтримки становить більше 12 млн. грн. Щорічно проводиться конкурс 

програм молодіжних і дитячих громадських організацій, і саме програми-

переможці одержують фінансову підтримку від Міністерства [22, c. 23].  

Громадські організації, які, охоплюючи своєю діяльністю різні сфери й 

рівні суспільного життя, краще розуміють сутність і специфіку відповідних 

соціальних проблем і шляхи їхнього подолання, є універсальним 

посередником між громадянами та державою. Участь громадських 

організацій у житті суспільства є одним з показників демократичності самої 

держави. Останнім часом процес формування та державної реєстрації 

громадських організацій в Україні значно активізувався. Так, за даними 

Державної служби статистики України, якщо наприкінці 1996 року було 

легалізовано 1047 міжнародних і всеукраїнських об'єднань громадян, з них − 

47 політичних партій і 1000 громадських організацій; наприкінці 2000 року − 

1376 об'єднань, з них − 109 партій і 1267 громадських організацій; на початку 

2016 року − 2384 об'єднання (це в 2,3 рази більше, ніж в 1996 році й в 1,7 

рази більше, ніж в 2000 році), з них − 125 партій і 2259 громадських 

організацій. Загальна ж кількість об'єднань громадян, включаючи місцеві 
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осередки всіх рівнів, нині становить понад 150 тис. Серед загальної 

чисельності громадських організацій, які створені та діють в Україні, 

молодіжні організації становлять 5%. При цьому необхідно підкреслити, що 

темп створення суспільних молодіжних і дитячих об'єднань із кожним роком 

зростає. Найбільшу кількість із них (за результатами дослідження 

Державного інституту розвитку родини й молоді в 2016 році) становлять 

організації соціальної спрямованості - 430. Якщо проаналізувати всі регіони 

країни, то можна сказати, що за напрямками діяльності найбільш 

популярними та діючими є політичні організації (304), спортивно-оздоровчі 

(206), підтримки творчого й інтелектуального розвитку (147), виховні (91), 

благодійні (82), правові (78), патріотичні (72), екологічні (66) тощо. Це 

означає, що в сьогоднішніх умовах молодим громадянам небайдуже 

майбутнє країни, у якій вони живуть. І молодь проявляє себе через участь у 

діяльності громадських організацій. Молодь бере активну участь у діяльності 

спортивно-оздоровчих (фізкультурних) організацій. Такі організації 

охоплюють майже всі види спорту й є популярними як серед молоді, так і 

серед дітей. Подібна ситуація спостерігається в організаціях, метою яких є 

підтримка творчого й інтелектуально розвитку молоді та дітей. Вони теж є 

популярними серед молодих громадян, юнацтва та дітей. Спектр діяльності 

цих організацій найрізноманітніший: творчі колективи, художня 

самодіяльність, творчі фестивалі й конкурси, кружки й ін. Також 

розвиваються студентські організації, метою яких є підтримка ініціатив і 

захист прав студентів. Отримують розвиток і спеціалізовані організації, 

наприклад: аграрні, волонтерські, професійної підтримки, розвитку 

міжнародних зв'язків. Створення аграрних організацій та організацій 

підтримки сільської молоді спостерігається лише в західних і центральних 

частинах країни, які і є переважно аграрними [80, c. 113].  

Необхідно також відзначити наявність суспільних об'єднань молоді, які 

працюють із молодими людьми за галузевим принципом. Хоча іноді вони не 
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реєструються в органах юстиції, як цього вимагає чинне законодавство, а 

їхній статус затверджується рішенням профспілкових органів, це не заважає 

їм проявляти досить високу активність у рішенні соціально-економічних 

проблем молоді, яка працює в певній галузі. Створюється усе більше 

молодіжних союзів, які прагнуть об'єднати всеукраїнські й місцеві молодіжні 

й дитячі організації, стати координатором молодіжного руху. Як правило, 

такі союзи представляють суспільний молодіжний рух України на 

міжнародній арені. Так, в Україні функціонує Український Молодіжний 

Форум (далі – УМФ). Це молодіжне об'єднання в співробітництві з 

державними органами влади реалізує свої завдання в контексті розвитку 

організованого молодіжного руху в Україні, а також його інтеграції до 

молодіжного руху Європи через Європейський молодіжний форум. За час 

своєї діяльності Форум підтвердив своє призначення як союз молодіжних 

громадських організацій, виправдав надії його творців й організацій-членів, а 

також довіру держави, що наділила УМФ правом представляти молодіжну 

громадськість країни на міжнародному рівні [22, c. 31]. 

Крім того, протягом останніх років залишається актуальним питання 

консолідації молодіжного руху країни, інтеграції його до міжнародних 

структур. Зростання чисельності суспільних молодіжних об'єднань значною 

мірою обумовлено тим, що як населення в цілому, так і молодь, зокрема, 

довіряють молодіжним організаціям. Так, за даними соціологічних 

досліджень, які проводилися Державним інститутом розвитку родини й 

молоді разом з громадськими організаціями, кількість громадян, які 

довіряють молодіжним організаціям, перевищує кількість тих, хто довіряє, 

наприклад, Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України, політичним партіям. Молодь як специфічна соціально-демографічна 

група суспільства характеризується не тільки віковими ознаками, але й 

місцем, що вона займає в соціальній структурі суспільства, особливостями 

соціального становлення, своїм громадським призначенням. Саме молоді 
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люди виступають провідником демографічного, соціально-економічного, 

політичного та духовного прогресу. Сьогодні Україна здійснює реальні кроки 

по адаптації критеріїв національного розвитку до стандартів Європейського 

Союзу. У цьому процесі не можна недооцінювати значення молоді. Адже від 

того, наскільки молоде покоління буде готово взяти на себе відповідальність 

за розвиток держави, як активно та конструктивно приєднається до 

суспільних процесів, наскільки ініціативно буде брати участь у рішенні 

невідкладних завдань, значною мірою буде залежати доля країни, завтрашній 

день якої належить саме молоді. Можна констатувати й те, що саме 

залучення молоді до реалізації молодіжної політики, співробітництво органів 

державної влади з громадськими організаціями є невід'ємним атрибутом 

сучасної демократичної держави в питаннях регулювання соціальних 

відносин. Наявність і дієвість молодіжних громадських організацій є, по суті, 

показником розвитку цивільного суспільства [6, c. 83]. 

Таким чином, в даному розділі магістерської роботи проаналізовано 

сучасний стан та тенденції розвитку державної політики у молодіжній сфері, 

зокрема: 

- підкреслено, що загальною метою державної політики у молодіжній 

сфері в зарубіжних країнах, зокрема, країнах Європейського Союзу, є 

сприяння безконфліктної інтеграції молодих людей до суспільства; 

- виявлено, що важливе місце в молодіжних законодавствах країн 

ближнього зарубіжжя займають питання гарантій правової та соціальної 

захищеності молодих громадян; 

- визначено, що в Україні, в цілому, сформовано дієву нормативно-

правову базу та організаційний механізм координації молодіжної політики; 

- відмічено, що протягом усього періоду розвитку незалежної України, 

незважаючи на складну політичну, економічну, соціальну ситуацію в країні, 

суспільні структури молодіжного руху активно розвиваються, відроджуючи 

історичні традиції, і нині займають помітне місце в політичній системі 

суспільства. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ В 

УКРАЇНІ 

 

3.1 Пріоритетні напрями модернізації державної політики 

у молодіжній сфері в Україні 

 

За теперішніх умов соціально-економічного розвитку України щодо 

реалізації державної молодіжної політики найбільшої уваги вимагають 

такі складові, як:  

- підтримка економічного розвитку сімей, забезпечення зайнятості;  

- політика забезпечення житлом;  

- сімейна політика. 

Серед ключових завдань зазначеного дослідження необхідно зазначити 

такі:  

- визначення молодіжних цінностей і пріоритетів; 

- формулювання соціальних й економічних потреб і проблем молоді, 

включаючи доходи, вартість життя, видатки на розваги тощо; 

- моніторинг молодіжної працевлаштованості; 

- аналіз дотримання здорового способу життя молоді; 

- огляд участі молоді в громадському житті; 

- визначення національної та патріотичної ідентичності молоді; 

-  аналіз рівня толерантності в молодіжному середовищі; 

- оцінка ефективності поточної державної політики у молодіжній сфері 

в Україні з погляду молоді. 

 Цільовою групою дослідження є молодь України − громадяни України 

у віці від 14 до 35 років, що постійно проживають на території України. 

В якості вихідних даних для проведення зазначеного дослідження 

виступають статистичні дані, отримані компанією ―GfK Ukraine‖ в межах   

дослідження "Молодь України-2015", що проводилося за замовленням 
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Міністерства молоді та спорту України за підтримкою системи ООН в 

Україні, зокрема Фонду народонаселення ООН, Програми розвитку ООН, 

Дитячого фонду ООН, програми ―Волонтери ООН‖ й офісу Координатора 

системи ООН [29]. 

Результати дослідження будуть використані у визначенні стратегічних 

напрямів розвитку державної політики у молодіжній сфері в Україні. 

Перша частина дослідження присвячена громадській активності 

молоді. Зокрема, на рис. 3.1 показано результати опитування стосовно 

обізнаності щодо існування молодіжних громадських організацій в Україні та 

відносно їх діяльності [29]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Оцінка рівня обізнаності щодо існування молодіжних 

громадських організацій та їх діяльності 

 

З рис. 3.1 можна побачити, що 62% молодих громадян України знають 

про існування молодіжних громадських організацій, проте відвідують 

громадські заходи лише 6%, тобто кількість відвідувачів подібних заходів є 

меншою за кількість тих, хто про них знає, в 10 разів. Що стосується 

кількості молодих громадян, які є членами молодіжних громадських 



 56 

організацій, то їх лише 2%. 24% молодих громадян взагалі не знають про 

існування молодіжних громадських організацій. 

На рис. 3.2 продемонстровано результати опитування молоді України 

відносно прийняття участі в громадських ініціативах протягом останніх 12 

місяців [29]. 

 

  

Рисунок 3.2 – Оцінка рівня молодіжної активності стосовно громадських 

ініціатив 

 

З рис. 3.2 можна побачити, що 54% молодих громадян України брали 

участь в різнохарактерних громадських ініціативах. 36% брали участь в 

ініціативах, спрямованих на підтримку армії, 5% − в обговоренні 

законопроектів та бюджетів. Що стосується кількості молодих громадян 

України, які взагалі не брали участь в громадських ініціативах, то цей 

показник склав 5%. 

Результати опитування молоді щодо волонтерської діяльності наведено 

на рис. 3.3. 

З рис. 3.3 можна побачити, що 42% молодих громадян ніколи не 

займалися волонтерською діяльністю [29]. Це є негативним показником. 
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36%

22%

42%
займалися будь-

коли в житті

займалися протягом

останніх 12 місяців

не займалися ніколи

 

Рисунок 3.3 – Оцінка рівня залучення молоді до волонтерської діяльності 

 

 

Що стосується громадських ініціатив, в яких молоді громадяни 

України не брали участь, але зацікавлені, то дані результати наведено в 

табл. 3.1 [29]. 

 

Таблиця 3.1 – Оцінка ступеню зацікавленості молоді в громадських 

ініціативах 

Найменування громадської ініціативи Кількість зацікавлених молодих 

громадян, % 

Допомога дітям у кризових ситуаціях 60 

Захист власних прав й інтересів 60 

Розвиток інфраструктури місця 

проживання 

56 

Боротьба з корупцією 55 
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Зокрема, під розвитком інфраструктури місця проживання мається на 

увазі діяльність, спрямована на прибирання прилеглих територій, 

облаштування дитячих майданчиків тощо. 

Що стосується боротьби з корупцією, то її можна здійснювати через 

повідомлення до ЗМІ та компетентних органів.  

Друга частина дослідження присвячена фінансовому становищу 

молоді. Так, на рис. 3.4 відображено результати опитування молоді щодо 

можливості досягти бажаного фінансового становища в Україні [29]. 

 

1%

43%

39%

досягли

можуть досягти

не можуть

досягти

 

Рисунок 3.4 – Оцінка можливості досягнення молоддю бажаного фінансового 

становища 

 

З рис. 3.4 можна побачити, що на сучасному етапі лише 1% молодих 

громадян вважає, що вже досяг бажаного рівня фінансового становища. 

Незважаючи на те, що кількість молодих громадян, яка впевнена у майбутній 

можливості його досягнення є більшою, ніж та частина, яка в цьому не 

впевнена, різниця між цими показниками дорівнює лише 4 пунктам, що 

також є негативним показником. 

Результати опутування щодо загального рівня поточного фінансового 

становища молодих громадян наведено в табл. 3.2 [29]. 
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Таблиця 3.2 – Оцінка рівня поточного фінансового становища молоді 

Характеристика фінансового 

становища 

Кількість молодих громадян, % 

Нестача коштів на необхідні 

продукти 

9 

Нестача коштів на лікування  34 

Відсутність власного житла 68 

Нестача коштів на дозвілля (зокрема, 

подорожі) 

82 

Нестача коштів на придбання речей 

тривалого вжитку 

88 

 

З табл. 3.3 можна побачити, що більше ніж половина молодих громадян 

не має власного житла (68%). При цьому 67% з них впевнені, що не зможуть 

його придбати протягом найближчих 5 років. Крім того, 49% молодих 

громадян, що знаходяться у віковій групі 30–34 роки, також не мають 

власного житла. Що стосується нестачі коштів на придбання речей тривалого 

вжитку, то подібний показник характеризує майже 100% молоді (88%). Це 

також є негативним показником. 

Третя частина дослідження стосується національно-патріотичного 

настрою молоді. Так, рис. 3.5 демонструє результати опитування відносно 

гордості молоді бути громадянами України. 

З рис. 3.5 можна побачити, що 81% молодих громадян пишається 

своєю належністю до української держави [29]. Це є позитивним показником. 

Враховуючи результати проведеного дослідження й окреслені в 

магістерській роботі сучасні проблеми молоді, формування життєздатного 

молодого підростаючого покоління стає одним із головних стратегічних 

завдань розвитку країни. 
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Рисунок 3.5 – Оцінка рівня патріотичного настою молоді відносно 

громадянства України 

 

У цьому сенсі молодь − об'єкт національно-державних інтересів, один з 

головних чинників забезпечення розвитку держави і суспільства. При цьому 

необхідно зазначити, що мова йде не тільки про допомогу з боку держави, а 

про створення умов, які можуть допомогти молодим людям розвиватися і 

приносити користь собі та суспільству. 

Відповідно, умовами формування відповідальності молоді за майбутнє 

держави є такі: 

-  розширення демократичної участі молоді у процесах розвитку 

суспільства; 

- викорінення значної соціально-економічної нерівності;  

- розширення прав дітей і молодих громадян у політичній і економічній 

сферах і забезпечення їх представництва на всіх рівнях прийняття рішень; 

- надання підтримки інформаційного забезпечення, більшої наочності й 

звітності в питаннях управління, а також при прийнятті рішень з економічних 

і соціальних питань. 

Враховуючи визначені умови відповідальності молоді за майбутнє 

держави, доцільно виділити пріоритетні завдання формування державної 

політики у молодіжній сфері: 
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- різнобічний і своєчасний розвиток молоді, її творчих здібностей, 

навичок самоорганізації, самореалізації особистості, вміння відстоювати свої 

права, брати участь у діяльності громадських об'єднань;  

- формування у молоді цілісного світорозуміння і сучасного наукового 

світогляду, розвиток культури міжетнічних відносин; 

- становлення у молодих громадян позитивної трудової мотивації, 

високої ділової активності, професіоналізму, навичок ефективної поведінки 

на ринку праці; 

- освоєння молоддю різноманітних соціальних навичок і ролей, 

формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства, 

розвиток культури, соціальної поведінки з урахуванням відкритості 

суспільства, його інформатизації, зростання динамічності змін. 

Державна політика у молодіжній сфері має будуватися на наступних 

принципах. 

Принцип участі: залучення молодих громадян до безпосередньої участі 

у формуванні й реалізації політики та програм, що стосуються молоді і 

громадянського суспільства в цілому. 

Принцип соціальної компенсації: забезпечення соціальної та правової 

захищеності молодих громадян, необхідної для поповнення обумовленої 

віком обмеженості їх соціального статусу. 

Принцип гарантій: надання молодому громадянинові гарантованого 

державою мінімуму соціальних послуг з навчання, виховання, духовного й 

фізичного розвитку, охорони здоров'я, професійної підготовки й 

працевлаштування, обсяг, види і якість яких повинні забезпечувати 

необхідний розвиток особистості та підготовку до самостійного життя. 

Принцип пріоритету: надання переваги громадським ініціативам у 

порівнянні з відповідною діяльністю державних органів і установ при 

фінансуванні заходів у сфері молодіжної політики. 

Крім того, рекомендується дотримуватися низки додаткових принципів 

в процесі формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері: 
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- формування ідеології; 

- розвиток інфраструктури; 

- посилення роботи з молоддю безпосередньо за місцем проживання. 

Для розвитку позитивних тенденцій у молодіжному середовищі 

державна політика у молодіжній сфері повинна бути орієнтована на 

підтримку і сприяння реалізації громадських ініціатив, участь у суспільно 

значущій та соціально корисній діяльності у поєднанні з необхідними 

заходами соціального захисту, сприянні адаптації молоді до сучасних 

соціально-економічних умов. 

Відповідно, основними напрямами державної політики у молодіжній 

сфері повинні бути такі: 

- громадянське, патріотичне, духовно-моральне виховання молоді; 

-  підвищення якості освіти, розвиток інтелектуального потенціалу 

молоді; 

- створення і законодавче закріплення пільгових умов 

працевлаштування молоді з метою сприяння її зайнятості. Стимулювання 

діяльності служб працевлаштування молоді, забезпечення першого робочого 

місця, можливості перепідготовки, отримання нових професій; 

-  залучення молоді до участі в підприємницьких проектах, пільгове 

кредитування на відкриття своєї справи в контексті підтримки зайнятості 

молоді та молодіжного підприємництва; 

- створення системи пільгового молодіжного кредитування, 

пріоритетне забезпечення житлом молоді в межах вирішення житлових 

проблем молоді та молодих сімей; 

- пільгове споживче та іпотечне кредитування, субсидії для підтримки 

молодої сім’ї; 

- формування системи соціальних служб і клубів для молоді; 

- сприяння становленню умов у сільській місцевості для розвитку 

молоді; 
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- профілактика наркоманії й інших негативних явищ в молодіжному 

середовищі, правовий захист і збереження здоров'я молоді; 

- підтримка творчих ініціатив молоді, надання матеріальної й 

організаційної підтримки об'єднанням творчої молоді у сфері науки і 

мистецтва; 

- розвиток мережі спортивно-оздоровчих установ, спортивних 

майданчиків в межах підтримки молодіжного та дитячого спорту; 

- розвиток програм міжнародного обміну в студентському середовищі 

відносно міжнародного молодіжного співробітництва; 

- сприяння створенню молодіжних і дитячих громадських організацій; 

- формування  студентських громадських об'єднань.  

Для українських органів державної влади в здійсненні молодіжної 

політики головними напрямами діяльності є: 

- забезпечення правової та соціальної захищеності молоді; 

- надання молодому громадянинові гарантованого державою мінімуму 

соціальних послуг з навчання, виховання, духовного та фізичного розвитку, 

охорони здоров'я, професійної підготовки та працевлаштування; 

- забезпечення збалансованого сполучення державних, суспільних 

інтересів і прав особистості у формуванні та реалізації національної політики 

у молодіжній сфері; 

- пріоритет суспільних ініціатив з аналогічної діяльності державних 

органів і установ при фінансуванні заходів і програм, що стосуються молоді; 

- залучення молодих громадян до особистої участі у формуванні та 

реалізації програм, що стосуються молоді, суспільства й держави. 

Державна політика у молодіжній сфері в Україні повинна стати 

пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави й здійснюватися: 

- в інтересах молоді, суспільства, держави; 

- з урахуванням можливостей України, її економічного, соціального, 

історичного, культурного розвитку та світового досвіду державної підтримки 

молоді; 
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Державна політика у молодіжній сфері в Україні повинна формуватися 

й реалізовуватися шляхом: 

- прийняття законодавчих актів, рішень державних органів, 

спрямованих на реалізацію державної політики у молодіжній сфері; 

- проведення у Верховній Раді України щорічних слухань про 

положення молоді й підготовки доповіді по цьому питанню Верховній Раді 

України та Президенту України; 

- діяльності в органах державної влади й управління всіх рівнів 

структурних підрозділів, що займаються проблемами молоді; 

- створення соціальних служб для молоді та підготовки соціальних 

працівників; 

- розробки та реалізації державних цільових програм з питань 

молодіжної політики; 

- виділення в державному й місцевих бюджетах цільових коштів на 

фінансування державної політики у молодіжній сфері, залучення 

матеріальних і фінансових ресурсів підприємств, установ і організацій, 

об'єднань громадян, зацікавлених у роботі з молоддю; 

- створення спеціальних фондів. 

 

3.2 Стратегічні орієнтири розвитку державної політики 

у молодіжній сфері в Україні 

 

З огляду на попередньо проведене дослідження проблем, що на 

сучасному етапі притаманні державній політиці у молодіжній сфері в 

Україні, доцільно запропонувати стратегічні напрями її розвитку.  

Зазначені стратегічні напрями повинні бути орієнтовані на створення 

сприятливих умов для залучення молоді до процесів економічного 

політичного, суспільного та іншого характеру. 

Виходячи з необхідності та поточних тенденцій інтеграції України до 

світового співтовариства необхідним бачиться забезпечення повноцінної 



 65 

роботи з молоддю та визначення ключових пріоритетних напрямів реалізації 

державної політики України у молодіжній сфері. 

Незважаючи на те, що останні 20 років характеризуються активним 

формуванням нормативно-правової бази, орієнтованої на розвиток молоді й її 

становлення, створенням органів виконавчої влади центрального та 

місцевого значення, розробленням і впровадженням молодіжних програм на 

державному та регіональному рівнях, виділенням спеціалізованих 

молодіжних установ, підтримкою молодіжного руху через уведення 

відповідного механізму, досі актуальною залишається низка таких 

молодіжних проблем: 

- доступність освіти; 

- відсутність зайнятості; 

- негативний стан здоров’я з фізичної та психологічної точки зору; 

- незабезпеченість житлом; 

- брак володіння іноземними мовами, яка розповсюджені в країнах-

членах Європейського союзу [9, с. 36]. 

При цьому необхідно прийняти до уваги, що існує й низка проблем 

реалізації державної політики у молодіжній сфері в Україні: 

- недосконалість нормативно-правової бази; 

- недостатнє обґрунтування процесу впровадження державної 

політики у молодіжній сфері з наукової точки зору; 

- неповна взаємодія між органами виконавчої влади центрального та 

місцевого значення з суспільними молодіжними громадськими утвореннями; 

- відсутність чіткого визначення прав і обов'язків молоді, а також  

суб'єктів, діяльність яких орієнтована на впровадження державної політики у 

молодіжній сфері. 

Відповідно, виділення стратегічних напрямів розвитку державної 

політики у молодіжній сфері в Україні повинно співвідноситися з 

визначенням принципів, мети,  завдань, які в сукупності дозволять 
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забезпечити сприятливі умови для розвитку та самореалізації молоді з 

організаційної, соціально-економічної та політико-правової точки зору.  

Відповідно, серед принципів стратегічного розвитку державної 

політики у молодіжній сфері в Україні необхідно виділити такі: 

- першочергова розробка та впровадження ініціатив і молодіжних 

програм, орієнтованих на вирішення актуальних молодіжних проблем  на 

загальнонаціональному та місцевому рівнях; 

-   забезпечення взаємодії між органами виконавчої влади 

центрального та місцевого значення з громадськими молодіжними 

об’єднаннями; 

- інформаційна прозорість. 

Метою стратегічного розвитку державної політики у молодіжній сфері 

в Україні є досягнення комплексного, послідовного й узгодженого 

функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

й громадських молодіжних утворень відносно розробки та впровадження 

державної політики у молодіжній сфері в Україні, а також створення 

сприятливих умов соціально-економічного, політичного, організаційно-

правового характеру, для забезпечення освіти, зайнятості, ініціативних 

проектів, творчого й інноваційного розвитку молоді. 

Відповідно, завданнями стратегічного розвитку державної політики у 

молодіжній сфері в Україні є такі: 

- об’єднання зусиль щодо створення умов для розвитку та 

самореалізації молоді з інтелектуальної, моральної, фізичної точки зору; 

- забезпечення участі молоді у процесах розробки та впровадження 

державної політики у молодіжній сфері; 

- підвищення ефективності впровадження державної політики у 

молодіжній сфері на регіональному та місцевому рівнях; 

- підвищення молодіжної конкурентоспроможності в межах ринку 

праці. 



 67 

Виходячи з цього, до стратегічних напрямів розвитку державної 

політики у молодіжній сфері в Україні необхідно віднести такі: 

- забезпечення доступного отримання освіти: 

- підтримка здорового способу життя; 

- забезпечення молодіжної зайнятості на ринку праці; 

- надання молоді житла; 

- активізації залучення молоді до суспільно-політичного життя; 

- формування сприятливих умов до молодіжної інтеграції до 

європейського співтовариства. 

Зокрема, в межах першого стратегічного напряму − забезпечення 

доступного отримання освіти − здійснити його реалізацію можливо шляхом: 

- надання безперервної освіти; 

- задоволення суспільних й особистих потреб; 

- формування державного замовлення на фахівців у відповідності до 

ринкових потреб; 

- забезпечення співробітництва освітніх закладів і роботодавців з 

метою стажування учнів і студентів, укладання угод щодо забезпечення 

випускників першим робочим місцем; 

- залучення роботодавців до процесу формування навчальних планів.  

Що стосується другого стратегічного напряму розвитку – підтримки 

здорового способу життя – то в цьому контексті необхідно: 

- формувати мотивацію до здорового способу життя; 

- створювати сприятливі умови для розвитку фізичної культури та 

спорту; 

-  організовувати та проводити спортивні змагання та турніри на 

всеукраїнському, міжрегіональному й регіональному рівнях; 

- розробляти та впроваджувати державні програми орієнтовані на 

залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом, на 

загальнонаціональному та регіональному рівнях. 
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Відносно забезпечення молодіжної зайнятості на ринку праці 

необхідно: 

- стимулювати роботодавців у наданні молодим людям першого 

робочого місця; 

- підвищувати рівень молодіжної конкурентоспроможності; 

- впроваджувати факультативні заняття на базі навчальних закладів 

щодо організації власного бізнесу та підприємницької діяльності; 

- сприяти зайнятості молоді, зокрема, тієї, яка потребує соціального 

захисту, за допомогою проведення різнохарактерних заходів; 

- підтримка молодіжної підприємницької діяльності; 

- формування сприятливих умов для професійної орієнтації 

старшокласників. 

В контексті реалізації такого стратегічного напряму розвитку 

державної політики у молодіжній сфері в Україні, як надання молоді житла, 

доцільно: 

- надавати довгострокові кредити на пільговій основі для будівництва, 

реконструкції чи придбання житла; 

- надавати іпотечні кредити на пільговій основі виходячи з власних і 

позикових коштів, наявних у Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву терміном до 30 років, а також звільняти молоді 

родини з дітьми від сплати відсотків за користування кредитом; 

- надавати часткові компенсації відсоткової ставки кредиту, який був 

наданий для будівництва, реконструкції чи придбання житла; 

- надавати державну підтримку будівництва, реконструкції чи 

придбання житла за 30% від його загальної вартості за рахунок державного 

бюджету. 

Стосовно такого стратегічного напряму розвитку державної політики у 

молодіжній сфері, як активізація залучення молоді до суспільно-політичного 

життя, необхідно виділити такі напрями діяльності: 
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- прийняття молоддю участі в процесах розробки та впровадження 

державної політики у молодіжній сфері; 

- надання молоді можливості працювати в органах державної влади та 

місцевого самоврядування; 

- участь молодих людей у цивільному суспільному розвитку. 

Щодо формування сприятливих умов для молодіжної інтеграції до 

європейського співтовариства необхідно звернути увагу на такі складові: 

- залучення органами виконавчої влади на центральному та місцевому 

рівнях молоді чи молодіжних громадських утворень до виконання 

міжнародних програм; 

- популяризація вивчення іноземних мов, якими користуються в 

країнах-членах Європейського Союзу; 

- розробка молодіжних проектів й укладання угод щодо міжнародного 

молодіжного співробітництва; 

- формування сприятливих умов для отримання талановитою молоддю 

освіти за кордоном; 

- розширення міжнародного співробітництва молоді; 

- формування сприятливих умов для інтеграції громадських 

молодіжних утворень до міжнародних молодіжних організацій. 

При цьому доцільно запропонувати послідовність етапів 

удосконалення державної політики у молодіжній сфері в Україні (табл. 3.3). 

 

 

Таблиця 3.3 – Послідовність етапів удосконалення державної політики 

у молодіжній сфері в Україні 

Найменування етапу Період часу 

Перший 2016 – 2018 

Другий 2018 – 2019 

Третій 2019 – 2020 

 

Зокрема, в межах першого етапу планується: 
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- вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює молодіжну 

сферу; 

- підготовка та затвердження плану заходів щодо державної підтримки 

молоді; 

- підготовка та затвердження програм впровадження державної 

політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.  

Протягом другого етапу вдосконалення державної політики у 

молодіжній сфері пропонується: 

- збільшити бюджетне фінансування державних програм, що 

орієнтовані на розвиток та самореалізацію молоді; 

- залучити молодь та громадські молодіжні утворення до активної 

участі в суспільному житті. 

В межах третього етапу вдосконалення державної політики у 

молодіжній сфері необхідно: 

- сформувати сприятливі умови для забезпечення молоді послугами 

соціального характеру (навчання, професійна підготовка, зайнятість, 

забезпечення житлом тощо); 

- передати функції щодо впровадження державної політики у 

молодіжній сфері органам місцевого самоврядування та молодіжним 

громадським утворенням. 

В якості шляхів забезпечення стратегічного розвитку державної 

політики у молодіжній сфері в Україні доцільно зазначити, що необхідно 

розробляти та затверджувати відповідні нормативно-правові акти, а також 

забезпечувати координацію діяльності в цьому контексті за допомогою 

окремого державного органу, зокрема,  центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування й реалізацію державної політики у 

молодіжній сфері та сфері фізичної культури й спорту за участю громадських 

молодіжних утворень.  

В результаті стратегічного розвитку державної політики у молодіжній 

сфері в Україні очікується: 

- формування сприятливих умов для отримання молоддю належної 

безперервної освіти, підтримка обдарованої й талановитої молоді; 
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- популяризація здорового способу життя; 

- забезпечення працевлаштування молоді, надання молодим людям 

першого робочого місця, підвищення мотивації до праці, підготовки та 

перепідготовки з професійної точки зору; 

- забезпечення житлом молоді та молодих родин; 

- активізація участі молоді у процесах розробки та реалізації державної 

політики у молодіжній сфері; 

- підвищення кількості громадських молодіжних утворень, збільшення 

рівня фінансування державних програм, орієнтованих на розвиток та 

самореалізацію молоді; 

- інтеграція української молоді до європейського молодіжного 

співтовариства; 

- активізація участі молоді у житті суспільства. 

  

3.3 Перспективи модернізації державної політики у молодіжній 

сфері 

 

Визначення перспективних тенденцій розвитку державної політики у 

молодіжній сфері доцільно здійснювати через побудову прогнозу 

відповідних видатків державного бюджету.  

Базою для подібного прогнозування можуть бути статистичні дані 

щодо видатків державного бюджету, спрямованих на розвиток державної 

політики у молодіжній сфері, протягом останніх трьох років. Відповідні 

статистичні дані можна отримати, здійснюючи аналіз видатків державного 

бюджету протягом 2016–2018 років. 

Так, якщо проаналізувати Додаток 3 до Закону України «Про 

державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015  

№ 928-VIII, то можна побачити, що видатки на розвиток державної політики 

у молодіжній сфері в Україні у 2016 році склали лише 0,38% або 1 675 469,0 

тис. грн. порівняно з загальною сумою видатків Державного бюджету на 

2016 рік – 441 587 118,6 тис. грн. (табл. 3.4) [36]. 
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Таблиця 3.4  –  Структура видатків державного бюджету України на розвиток 

державної політики у молодіжній сфері у 2016 році 

Найменування видатків державного бюджету 
Сума 

видатків,  
тис. грн. 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для 
створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за 
видатні досягнення у галузі культури, літератури, 
мистецтва. 

8 969,4 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних 
загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та 
підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, 
пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, 
державна підтримка регіональних культурних ініціатив та 
аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та 
репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, 
забезпечення розвитку та застосування української мови. 

36 562,4 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для 
створення і реалізації творчих проектів в сфері 
кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі 
кінематографії. 

100 

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних 
навчальних закладах, професійно-технічних навчальних 
закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших 
навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у 
вищих професійно-технічних навчальних закладах, центрах  
професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення. 

1 404 151,6 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 
молоді. 

49 553,5 

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому таборі ДЦ 
"Молода Гвардія". 

54 284,7 

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву 

7 708,9 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла. 

60 800,0 

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої 
фінансової установи "Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву" з подальшим 
використанням на реалізацію Державної програми 
забезпечення молоді житлом. 

46 000,0 

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та 
державна підтримка молодіжних та дитячих громадських 
організацій. 

7 338,5 

Усього 1 675 469,0 
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В цьому контексті доцільно обчислити частки кожної зі статей видатків 

на розвиток державної політики у молодіжній сфері у її загальному бюджеті  

на 2016 рік (табл. 3.5) [36]. 

 

Таблиця 3.5 − Відсотковий склад видатків державного бюджету України на 

розвиток державної політики у молодіжній сфері у 2016 році 

Найменування видатків державного бюджету 

Частка у 
загальній 

сумі 
видатків 

державного 
бюджету, 

% 
1 2 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для 
створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за 
видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва. 0,5 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних 
загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки 
творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із 
забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка 
регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, 
поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, 
концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та 
застосування української мови. 2,2 
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для 
створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії 
та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії. 0,01 
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних 
навчальних закладах, професійно-технічних навчальних 
закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних 
закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих 
професійно-технічних навчальних закладах, центрах  
професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення. 83,8 
Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 
молоді. 3,0 
Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому таборі ДЦ 
"Молода Гвардія". 3,2 

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву. 0,5 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних 

банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла. 3,6 

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої 

фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву" з подальшим використанням на 

реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом. 2,7 

Усього 100,0 

 
З табл. 3.5 можна побачити, що переважна частина видатків у 2016 році 

була спрямована на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних 

навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної 

реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовку молодших 

спеціалістів у вищих професійно-технічних навчальних закладах, центрах  

професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення – 83,8%. 

При цьому слід звернути увагу на те, що державою майже не 

підтримувалася талановита молодь в сферах кінематографії та культури, 

літератури й мистецтва (0,01% та 0,5% відповідно), а також молодіжне 

житлове будівництво (0,5%). Крім того, лише 3% видатків спрямовувалося на 

фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді. 

Якщо проаналізувати Додаток 3 до Закону України «Про державний 

бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № № 1801-VIII, то можна 

побачити, що видатки на розвиток державної молодіжної політики в Україні 

у 2017 році склали лише 0,05% або лише 273 873,5  тис. грн. порівняно із 

загальною сумою видатків Державного бюджету на 2017 рік – 581 760 845,2 

тис. грн. (табл. 3.6) [37]. 
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Таблиця 3.6 − Структура видатків державного бюджету України на розвиток 

державної політики у молодіжній сфері у 2017 році 

Найменування видатків державного бюджету 
Сума видатків, 

тис. грн. 
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва 
для створення і реалізації творчих проектів, премії і 
стипендії за видатні досягнення у галузі культури, 
літератури, мистецтва. 

8 577,0 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних 
загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, 
заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих 
дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням 
свободи совісті та релігії, державна підтримка 
регіональних культурних ініціатив та аматорського 
мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів 
театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення 
розвитку та застосування української мови. 

41 651,5 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва 
для створення і реалізації творчих проектів в сфері 
кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі 
кінематографії. 

550,0 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 
молоді. 

62 681,5 

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому 
таборі ДЦ "Молода Гвардія". 

54 284,7 

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву. 

6 850,0 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла. 

49 260,8 

Збільшення статутного капіталу Державної 
спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву" з 
подальшим використанням на реалізацію Державної 
програми забезпечення молоді житлом. 

38 000,0 

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та 
державна підтримка молодіжних та дитячих громадських 
організацій. 
 

12 018,0 

Усього 273 873,5 

 

В цьому контексті доцільно обчислити частки кожної зі статей видатків 

на розвиток державної політики у молодіжній сфері у її загальному бюджеті  

на 2017 рік (табл. 3.7) [37]. 
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Таблиця 3.7 − Відсотковий склад видатків державного бюджету України на 

розвиток державної політики у молодіжній сфері у 2017 році 

Найменування видатків державного бюджету 

Частка у 
загальній сумі 

видатків 
державного 
бюджету, % 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва 
для створення і реалізації творчих проектів, премії і 
стипендії за видатні досягнення у галузі культури, 
літератури, мистецтва. 

3,1 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних 
загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та 
підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, 
пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, 
державна підтримка регіональних культурних ініціатив та 
аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та 
репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, 
забезпечення розвитку та застосування української мови. 

15,2 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва 
для створення і реалізації творчих проектів в сфері 
кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі 
кінематографії. 

0,2 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 
молоді. 

22,9 

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому 
таборі ДЦ "Молода Гвардія". 

19,8 

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву 

2,5 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла. 

18,0 

Збільшення статутного капіталу Державної 
спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву" з 
подальшим використанням на реалізацію Державної 
програми забезпечення молоді житлом. 

13,9 

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та 
державна підтримка молодіжних та дитячих громадських 
організацій. 
 

4,4 

Усього 100,0 

 



 77 

З табл. 3.7 можна побачити, що протягом 2017 року державна 

підтримка талановитої молоді в сфері культури, літератури та мистецтва 

збільшилася у 6,2 рази та склала 3,1% від загального бюджету, спрямованого 

на розвиток державної політики у молодіжній сфері. Що стосується 

фінансової підтримки Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву, то її обсяг збільшився у 5 разів та досяг 2,5%, проте загальне 

значення цього індикатору залишається на надто низькому рівні. При цьому 

необхідно зазначити, що у 2017 році з’явився такий напрям розвитку 

державної політики у молодіжній сфері, як підтримка заходів державної 

політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних і дитячих 

громадських організацій. Відповідно, його частка у загальній сумі видатків 

державного бюджету склала 4,4%. Збільшився й рівень фінансової підтримки 

такого напряму, як фізична і спортивна підготовка учнівської й студентської 

молоді. Так, у 2017 році відповідна стаття видатків державного бюджету 

склала 22,9%, що у 7,6 разів більше, ніж у попередньому 2016 році (3%). Що 

стосується державної підтримки придбання молоддю житла, то у 2017 році 

замість статті ―Фінансова підтримка Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву‖ з’явилася стаття ―Часткова 

компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям 

та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла‖. Відповідно, частка цієї статті в загальній сумі державних 

видатків на розвиток державної політики у молодіжній сфері склала 18%.  

Якщо проаналізувати Додаток 3 до Закону України «Про державний 

бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII, то можна побачити, 

що видатки на розвиток державної молодіжної політики в Україні у 2018 році 

склали також 0,05% або лише 339 597,10 тис. грн. порівняно із загальною 

сумою видатків Державного бюджету на 2018 рік − 676 520 758,2 тис. грн. 

(табл. 3.8) [38]. 
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Таблиця 3.8 − Структура видатків державного бюджету України на розвиток 

державної політики у молодіжній сфері у 2018 році 

Найменування видатків державного бюджету 
Сума видатків, 

тис. грн. 
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва 
для створення і реалізації творчих проектів, премії і 
стипендії за видатні досягнення у галузі культури, 
літератури, мистецтва. 

10 532,2 

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних 
загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та 
підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, 
пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, 
державна підтримка регіональних культурних ініціатив та 
аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та 
репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, 
забезпечення розвитку та застосування української мови. 

80 350,0 

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва 
для створення і реалізації творчих проектів в сфері 
кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі 
кінематографії. 

100 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 
молоді. 

46 106,9 

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому 
таборі ДЦ "Молода Гвардія". 

88 833,5 

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву 

6 850,0 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла. 

60 806,4 

Збільшення статутного капіталу Державної 
спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому будівництву" з 
подальшим використанням на реалізацію Державної 
програми забезпечення молоді житлом.. 

24 000,0 

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та 
державна підтримка молодіжних та дитячих громадських 
організацій. 

22 018,1 

Усього 339 597,1 

 

В цьому контексті доцільно обчислити частки кожної зі статей видатків 

на розвиток державної політики у молодіжній сфері у її загальному бюджеті  

на 2018 рік (табл. 3.9) [38]. 
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Таблиця 3.9 − Відсотковий склад видатків державного бюджету України на 

розвиток державної політики у молодіжній сфері у 2018 році 

Найменування видатків державного бюджету 

Частка у загальній 
сумі видатків 
державного 
бюджету, % 

Гранти Президента України молодим діячам 
мистецтва для створення і реалізації творчих 
проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у 
галузі культури, літератури, мистецтва. 

3,1 

Здійснення концертно-мистецьких та 
культурологічних загальнодержавних заходів, 
заходів з виявлення та підтримки творчо 
обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із 
забезпеченням свободи совісті та релігії, державна 
підтримка регіональних культурних ініціатив та 
аматорського мистецтва, поповнення експозицій 
музеїв та репертуарів театрів, концертних та 
циркових організацій, забезпечення розвитку та 
застосування української мови. 

23,7 

Гранти Президента України молодим діячам 
мистецтва для створення і реалізації творчих 
проектів в сфері кінематографії та премії за видатні 
досягнення у галузі кінематографії. 

0,03 

Фізична і спортивна підготовка учнівської та 
студентської молоді. 

13,6 

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в дитячому 
оздоровчому таборі ДЦ "Молода Гвардія". 

26,2 

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому будівництву. 

2,0 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла. 

17,9 

Збільшення статутного капіталу Державної 
спеціалізованої фінансової установи "Державний 
фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву" з подальшим використанням на 
реалізацію Державної програми забезпечення молоді 
житлом. 

7,1 

Здійснення заходів державної політики з питань 
молоді та державна підтримка молодіжних та 
дитячих громадських організацій. 

6,5 

Усього 100,0 
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З табл. 3.9 можна побачити, що витрати на фізичну та спортивну 

підготовку учнівської й студентської молоді знову знизилися та склали 13,6% 

від загальної суми видатків державного бюджету, спрямованих на розвиток 

державної політики у молодіжній сфері. Зо стосується часткової компенсації 

відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям й одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, 

то в 2018 році частка цієї статті в загальній сумі видатків державного 

бюджету на розвиток державної політики у молодіжній сфері склала 17,9% 

тобто майже не змінилася порівняно з попереднім 2017 роком.  Відносно 

підтримки заходів державної політики з питань молоді та державної 

підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій необхідно 

зазначити, що частка цієї статті дещо збільшилася порівняно з попереднім 

2017 роком (на 2,1%) та склала 6,5%.  

Проте якщо взагалі проаналізувати тенденції зміни суми видатків 

державного бюджету України, спрямованих на розвиток державної політики 

у молодіжній сфері, необхідно відмітити, що протягом 2017 року вона 

зменшилася у 6 разів, що є дуже негативним явищем, незважаючи на те, що 

порівняно з 2017 роком вона дещо збільшилася – на 24% (табл. 3.10 та 

рис. 3.6) [36–38]. 

 

Таблиця 3.10 − Динаміка зміни видатків державного бюджету України на 

розвиток державної політики у молодіжній сфері протягом 2016–2018 років 

Рік Сума видатків державного бюджету на підтримку 

державної політики у молодіжній сфері, тис. грн. 

2014 1 675 469,0 

2015 273 873,5 

2016 339 591,7 
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Рис. 3.6 – Тенденції зміни видатків державного бюджету України на розвиток 

державної політики у молодіжній сфері протягом 2016–2018 років 

 

Якщо побудувати прогноз подальшої зміни суми видатків державного 

бюджету України на розвиток державної політики у молодіжній сфері за 

допомогою функції «Рост» табличного процесору Microsoft Excel, то можна 

побачити їх стійке зниження (табл. 3.11) [64]. 

 

Таблиця 3.11 −  Перспективні тенденції зміни видатків державного бюджету 

України на розвиток державної політики у молодіжній сфері  

протягом 2019–2021 років 

Рік Сума видатків державного бюджету на 

підтримку державної політики у молодіжній 

сфері, тис. грн. 

 

2019 109 069,13 

2020 49 103,47 

2021 22 106,63 
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З табл. 3.11 можна побачити, що, враховуючи динаміку зміни видатків 

державного бюджету України на розвиток державної політики у молодіжній 

сфері протягом 2016–2018 років, відповідні перспективні видатки у 2019 році 

зменшаться порівняно з попереднім 2018 роком у 3 рази. Що стосується 

наступних років, то у 2020 та 2021 році видатки зменшаться ще вдвічі 

порівняно з попередніми звітними періодами. 

Відповідно, необхідно запропонувати адаптацію видатків державного 

бюджету України, зокрема, тих, що спрямовані на розвиток державної 

політики у молодіжній сфері, відповідно до їх структури у країнах 

Європейського Союзу враховуючи поточні тенденції євроінтеграції України. 

Так, за оцінками експертів, традиційно видатки держаних бюджетів 

європейських країн структуруються так, як показано у табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12 − Структура видатків державних бюджетів країн ЄС 

Найменування видатків державного 

бюджету 

Частка у загальній сумі видатків 

державного бюджету, % 

Охорона здоров’я, освіта, допомога 

дітям, матерям, багатодітним сім’ям, 

місцевим урядам 

51 

Розвиток економіки, кредити банкам 

та компаніям, сільському 

господарству, цільові програми  

14 

Оборона 10 

Зовнішня політика 3 

Утримання державного апарату, 

органи правопорядку, суди 

8 

Виплати за державним боргом 12 

Інші витрати 2 

Усього 100 
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З табл. 3.12 можна побачити, що переважний обсяг видатків державних 

бюджетів країн ЄС спрямований на соціальну сферу, до якої, зокрема, 

відноситься і молодіжна сфера. При цьому необхідно зазначити, що, 

наприклад, в Німеччині на державну політику у молодіжній сфері 

виділяється близько 3% від загальної суми видатків державного бюджету. 

Виходячи з цього, доцільно порекомендувати збільшити обсяги витрат на 

державну політику у молодіжній сфері в Україні в наступному 2019 році до 

3%. При цьому, враховуючи дані Закону України ―Про державний бюджет на 

2019 рік‖ від 28.02.2019 № 2696-VIII [71], а також дані Розрахункової палати 

України, його видатки планувалися у сумі 1 005 757 991,3 тис. грн., що на 

11% більше, ніж обсяг державного бюджету у попередньому 2018 році 

(906 034 158,8 тис. грн.) [75]. Відповідно, сума видатків на розвиток 

державної політики у молодіжній сфері повинна складати 30 172 739,7 тис. 

грн. За виконання зазначених умов, якщо побудувати прогноз перспективної 

зміни суми видатків державного бюджету України на розвиток державної 

політики у молодіжній сфері, можна отримати результати, показані в 

табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 − Перспективні тенденції зміни видатків державного бюджету 

України на розвиток державної політики у молодіжній сфері протягом 2017–

2019 років за умови збільшення бюджетних видатків на неї 

Рік Сума видатків державного 

бюджету на підтримку 

державної політики у 

молодіжній сфері,  

тис. грн. 

Відносне відхилення, % 

 

2019 
30 172 739,7 

- 

2020 53 104 021,9 76 

2021 67 442 107,9 27 
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З табл. 3.13 можна побачити, що за умови збільшення суми видатків 

державного бюджету на розвиток державної політики у молодіжній сфері до 

3% у 2019 році їх сума складе 30 172 739,7 тис. грн. та в перспективі буде 

демонструвати стійку тенденцію до подальшого підвищення. Це, в свою 

чергу, дасть можливість забезпечити фінансування запропонованих та 

існуючих пріоритетних напрямів розвитку державної політики у молодіжній 

сфері. 

Таким чином, у даному розділі магістерської роботи було 

запропоновано шляхи вдосконалення процесів формування та реалізації 

державної політики у молодіжній сфері в Україні, зокрема: 

- визначено пріоритети розвитку державної політики у молодіжній 

сфері, які повинні співвідноситися з ключовими потребами й проблемами 

сучасної молоді України та ґрунтуватися на принципах участі, гарантій, 

соціальної компенсації й пріоритету; 

- виокремлено стратегічні напрями розвитку державної політики у 

молодіжній сфері: забезпечення доступного отримання освіти; підтримка 

здорового способу життя; забезпечення молодіжної зайнятості на ринку 

праці; надання молоді житла; активізація залучення молоді до суспільно-

політичного життя; формування сприятливих умов для молодіжної інтеграції 

до європейського співтовариства; 

- виділено проблемні, проте значимі для сучасної молоді статті 

видатків державного бюджету на підтримку розвитку державної політики у 

молодіжній сфері, зокрема: фізична і спортивна підготовка учнівської й 

студентської молоді, часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 

комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла, підтримка заходів 

державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних і 

дитячих громадських організацій; 

- обґрунтовано, що видатки державного бюджету України, спрямовані 

на розвиток державної політики у молодіжній сфері, повинні бути адаптовані 
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до структури подібних видатків у країнах Європейського Союзу враховуючи 

поточні тенденції євроінтеграції України та повинні складати не менш ніж 

3% від загальних бюджетних витрат з метою збільшення рівня державної 

підтримки стратегічних напрямів розвитку державної політики у молодіжній 

сфері з урахуванням сучасних потреб і проблем молоді.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розкрито сутність державної політики у молодіжній сфері. 

Обґрунтовано, що державна політика у молодіжній сфері являє собою 

систему цілеспрямованих заходів владних структур щодо всебічної 

підтримки підростаючих поколінь, формування соціально активної, 

високоосвіченої, професійно підготовленої, культурної, морально багатої 

особистості. Зокрема, з’ясовано, що державна політика у молодіжній сфері є 

різновидом молодіжної політики, де суб'єктом управління є держава в особі її 

спеціальних органів, діяльність яких більшою чи меншою мірою пов'язана з 

розвитком людини (освіта, культура, фізичний розвиток, праця, дозвілля 

тощо). Показано, що серед факторів, які чинять вплив на формування та 

реалізацію державної політики у молодіжній сфері, виділяють як позитивні, 

так і негативні. Зокрема, відсутній механізм узгодження інтересів молоді з 

інтересами інших груп суспільства на фоні слабко розвинених умов для 

самореалізації й втілення соціально значимих ініціатив молоді, а також на 

фоні руйнування національно-культурної самоідентифікації молодих 

українців. 

2. Досліджено закордонний досвід формування та реалізації державної 

політики у молодіжній сфері. Виявлено, що важливе місце в молодіжній 

політиці країн ближнього зарубіжжя займають питання гарантій правової й 

соціальної захищеності молодих громадян. При цьому підкреслено, що 

загальною метою державної політики у молодіжній сфері в зарубіжних 

країнах, зокрема, країнах Європейського Союзу, є сприяння безконфліктної 

інтеграції молодих людей до суспільства.  

3. Проаналізовано організаційно-правове забезпечення розробки та 

впровадження державної політики у молодіжній сфері в Україні. Зокрема, 

визначено, що в Україні, в цілому, сформовано дієву нормативно-правову 

базу та організаційний механізм координації молодіжної політики. 
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4. Охарактеризовано особливості функціонування громадських 

організацій відносно формування та реалізації державної політики у 

молодіжній сфері в Україні. Відмічено, що протягом усього періоду розвитку 

незалежної України, незважаючи на складну політичну, економічну, 

соціальну ситуацію в країні, суспільні структури молодіжного руху активно 

розвиваються, відроджуючи історичні традиції, і нині займають помітне 

місце в політичній системі суспільства. 

5. Виокремлено пріоритетні напрями трансформації державної 

політики у молодіжній сфері в Україні, які повинні співвідноситися з 

ключовими потребами й проблемами сучасної молоді України та 

ґрунтуватися на принципах участі, гарантій, соціальної компенсації й 

пріоритету. Наголошено на тому, що державна політика у молодіжній сфері 

повинна розроблятися та коригуватися з урахуванням найактуальніших 

проблем молоді, які особливо гостро проявляються під час переломів, зміни 

спрямованості та темпів соціального розвитку, зміни суспільного й 

державного устрою. 

6. Окреслено стратегічні орієнтири розвитку державної політики у 

молодіжній сфері в Україні: забезпечення доступного отримання освіти; 

підтримка здорового способу життя; забезпечення молодіжної зайнятості на 

ринку праці; надання молоді житла; активізація залучення молоді до 

суспільно-політичного життя; формування сприятливих умов для молодіжної 

інтеграції до європейського співтовариства. 

7. Визначено перспективи модернізації державної політики у 

молодіжній сфері в Україні. Виділено проблемні, проте значимі для сучасної 

молоді статті видатків державного бюджету на підтримку розвитку 

державної політики у молодіжній сфері, зокрема: фізична і спортивна 

підготовка учнівської та студентської молоді; часткова компенсація 

відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, 
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підтримка заходів державної політики з питань молоді та державна 

підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій. 

Обґрунтовано, що видатки державного бюджету України, спрямовані 

на розвиток державної політики у молодіжній сфері, повинні бути адаптовані 

до структури подібних видатків у країнах Європейського Союзу враховуючи 

поточні тенденції євроінтеграції України та повинні складати не менш ніж 

3% від загальних бюджетних витрат з метою збільшення рівня державної 

підтримки стратегічних напрямів розвитку державної політики у молодіжній 

сфері з урахуванням сучасних потреб і проблем молоді.  

У цілому, показано, що, за умови поточного рівня фінансування 

державної політики у молодіжній сфері з державного бюджету України 

протягом найближчих трьох років спостерігатиметься тенденція їх 

подальшого щорічного зменшення у декілька разів. 
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