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АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційної роботи  

Прізвище, ім’я та по батькові 

тема: Ефективні механізми реалізації державної молодіжної політики 

України. 

Ключові слова: молодіжна політика, державна політика, механізми 

державного управління формуванням молодіжної політики, правове  

регулювання  державної молодіжної політики. 

Магістерська робота присвячена системному аналізому механізмів 

державного управління у сфері молодіжної політики, з'ясуванням 

концептуальних інноваційних напрямів їх модернізації. У ході проведення 

роботи автором було удосконалено  процедуру участі молоді, представників 

громадськості у здійсненні державної молодіжної політики шляхом 

запровадження нових форм: громадської експертизи проектів законодавчих 

та нормативно-правових актів щодо розвитку молоді; громадського 

консультування; створення державно-громадських рад соціального 

партнерства; розробки і здійснення партнерських програм/проектів, надання 

послуг молоді; застосування громадського контролю за діяльністю органів 

влади; проведення громадських слухань. 

В результаті проведеного дослідження одержані результати  дозволили 

розв’язати науково-прикладне завдання стосовно опрацювання методичних 

положень щодо вдосконалення механізмів державного управління у сфері 

молодіжної політики в контексті оптимізації взаємодії держави і молоді, 

громадських структур в процесі соціального становлення і розвитку молоді 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Досвід останніх десятиліть 

переконливо доводить, що політичних та економічних успіхів сягають саме ті 

держави, які приділяють підвищену увагу молоді, що стійкий розвиток 

демонструють саме ті суспільства, які переглянули систему традиційних 

поглядів на нові покоління, на систему взаємин між поколіннями і на їх 

значення для політичного і соціально-економічного розвитку. 

Реалізація державної молодіжної політики в Україні потребує 

реформування владних інститутів шляхом посилення дієздатності держави та 

її регіональних органів, забезпечення узгоджених та відповідальних дій 

суб’єктів управління на всіх рівнях його вертикалі, демократизації 

суспільного життя.  Масштабні трансформації основ життя українського 

суспільства викликали динамічні і глибокі зміни соціальних характеристик 

нового покоління, обумовили появу значних і багатопланових молодіжних 

проблем, що поглиблюються і детермінують зниження молодіжного 

потенціалу. Ефективна державна молодіжна політика є сьогодні не тільки 
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фактором соціальної стабільності, але і гарантом безпеки держави в цілому.  

Молодим поколінням належить реалізувати започатковані у нашій 

державі реформи та розвинути їх до рівня системних соціально-економічних 

перетворень, що неможливо без побудови прозорого і відкритого механізму 

державного управління, створення сприятливих передумов для повноцінного 

процесу соціалізації молодих людей, залучення їх до прийняття соціально 

важливих рішень, становлення ефективних суспільних комунікацій і 

демократичних стандартів у наданні послуг молоді.  

З огляду на це, виникає об’єктивна необхідність наукового аналізу 

державної молодіжної політики як політико-управлінського явища, а також 

пошуку дієвих механізмів державного управління, спрямованих на 

вирішення проблем інтеграції молоді в суспільство в умовах соціальної 

нестабільності, шляхом вивчення й адаптації зарубіжного досвіду.  

 Проблеми молоді та удосконалення механізмів реалізації молодіжної 

політики завжди були предметом особливої уваги науковців. Цим питанням 

присвятили свої праці С. Алещонок, М. Антонов, В. Бабинцев, Б. Баглей, 

О. Бакаєв, О. Балакірєва, В. Барабаш, А. Блінов, Є. Бородін, С. Бронза, 

М. Головатий, В. Євтух,  С. Іконнікова, І. Ільїнський, О. Кузьминець, 

В. Лісовський, Я. Немирівський, М. Перепелиця, Н. Салабай, А. Скробов, 

В. Чупров, О. Юшкевич, О. Яременко та ін. 

Значний внесок у розвиток теорії та методології державного управління, 

що сприяє розробці даної теми, зробили сучасні дослідники, а саме: В. 

Авер’янов, О. Амосов, Г. Атаманчук,   В. Бакуменко, В. Князєв, В. Корженко, 

В. Луговий, О. Машков, Н. Нижник,  та ін.  

Аналіз проблем соціалізації сучасної молоді широко представлений у 

дослідженнях О. Балакірєвої, Л. Бєлової, О. Голобуцького, Т. Голобуцької,            

О. Корнієвського, В. Куліка, Н. Левковської, Л. Сутіянової, С. Толстоухової, 

В. Якушик, О. Яременко та ін.).  

Мета і завдання дослідження. Метою магістерського дослідження є 

розвиток теоретичних положень та розробка рекомендацій щодо 
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вдосконалення механізмів державного управління у сфері молодіжної 

політики.  

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

 проаналізувати результати досліджень вітчизняних і зарубіжних 

учених щодо сутності й завдань державної молодіжної політики для 

цілісного розгляду проблеми; 

 проаналізувати специфічні риси молоді, як особливої соціально-

демографічної групи; 

 узагальнити міжнародну практику і світові тенденції розвинених 

країн світу щодо взаємодії органів державної влади з молоддю; 

 визначити основні проблеми української молоді, що 

перешкоджають повноцінному процесу її соціалізації;  

 проаналізувати сучасні виховні концепції, як механізм  впливу 

на формування державної молодіжної політики; 

 дослідити основні механізми державного управління у сфері 

молодіжної політики, з’ясувати найбільш гострі проблеми і протиріччя 

функціонування сфери в сучасних умовах;  

Об’єкт дослідження – державна молодіжна політика в сучасному 

українському суспільстві. 

Предметом дослідження є механізми здійснення державної 

молодіжної політики в Україні 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена системним 

аналізом механізмів державного управління у сфері молодіжної політики, 

з'ясуванням концептуальних інноваційних напрямів їх модернізації. Наукова 

новизна магістерського дослідження розкривається в таких положеннях: 

удосконалено:  

 процедуру участі молоді, представників громадськості у здійсненні 

державної молодіжної політики шляхом запровадження нових форм: 

громадської експертизи проектів законодавчих та нормативно-правових актів 
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щодо розвитку молоді; громадського консультування; створення державно-

громадських рад соціального партнерства; розробки і здійснення 

партнерських програм/проектів, надання послуг молоді; застосування 

громадського контролю за діяльністю органів влади; проведення 

громадських слухань; 

дістало подальший розвиток 

визначення загальних засад державної молодіжної політики (уточнення 

принципів і механізмів її здійснення); регламентації форм і принципів участі 

молоді, громадськості у процесі провадження молодіжної політики держави ; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

якісно нових підходів до вдосконалення механізмів здійснення державної 

молодіжної політики. Основні ідеї та висновки розширюють наукові уявлення 

про механізми державного управління, створюють підґрунтя для подальших 

наукових розробок порушеної проблеми. Результати дослідження можуть бути 

використані у діяльності органів державного управління, у практиці 

громадських організацій з розробки заходів стосовно молоді.  

Апробація результатів Основні результати цього дослідження набули 

висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на Міжнародній 

науково-практичній онлайн-конференції: «Державне управління у сфері 

цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2020)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

1.1. Теоретичні засади та структура державної молодіжної 

політики України. 

 

 

Ставлення до молоді завжди було актуальним для держави і 

суспільства. Воно вбирало в себе освоєння новими поколіннями 

досягнутого рівня розвитку суспільства і держави і виражалося у зв'язку з 

цим в тому, по-перше, наскільки молодь сприймає життя даного 

суспільства і функціонування даної держави, по-друге, що нового вносить 

молоде покоління у суспільний розвиток та діяльність держави, і, у 

зв'язку з цим, яка реакція попередніх поколінь на молодь, по-третє, в якій 

мірі молодь стає чинником розвитку або фактором, що утрудняє розвиток 

суспільства і держави. Початок роботи над розробкою і втіленням нової, 

цілісної молодіжної політики наприкінці ХХ ст. став можливим як 

складова всього процесу оновлення українського суспільства, завдяки 

усвідомленню наступної істини: молоді як соціальній групі населення, що 
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реально діяла вже на той час, не лише належить майбутнє, від неї багато в 

чому залежить сьогодення - його реформування та оновлення. 

Невід’ємною складовою та важливим механізмом розбудови України як 

соціальної держави, формування громадянського суспільства виступає 

державна молодіжна політика. Яка в Україні є пріоритетним і 

специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється: в інтересах 

молодої людини, суспільства, держави; з урахуванням можливостей 

України, її економічного, соціального, історичного, культурного розвитку 

і світового досвіду державної підтримки молоді [28]. Це системна 

діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним 

рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і 

ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, 

організаційних, правових умов та гарантій для життєвого 

самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку 

молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в 

інтересах України. Українська держава поставила собі за мету створити 

такі системні умови, які всебічно й широко сприяли б розв'язанню всіх 

проблем молодого покоління. 

Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних заходів, 

спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, 

політичного й культурного розвитку України, що припускає послідовну 

реалізацію заходів довгострокового характеру, спрямованих на подальше 

вдосконалювання держави, підвищення рівня життя його населення. Це 

вимагає формування базових умов, які дозволять планомірно 

підготовляти основу для кожного наступного етапу перетворень [ 29]. 

Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і 

економічних успіхів сягають саме ті держави, які приділяють підвищену 

увагу молоді, що стійкий розвиток демонструють саме ті суспільства, які 

переглянули систему традиційних поглядів на нові покоління, на систему 
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взаємин між поколіннями і на їх значення для політичного і соціально-

економічного розвитку. 

У Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в 

Україні" (1992 р.) [44], першому документі, який започаткував державну 

молодіжну політику в Україні, визначено, що це – системна діяльність 

держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, яка 

здійснюється у законодавчій, виконавчій, судовій сферах, та Закону 

України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні” (5 лютого 1993 р.) [60]. Базовими для реалізації молодіжної 

політики також стали такі закони України: „Про молодіжні та дитячі 

громадські організації” (1 грудня 1998 р.) [59], „Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю” (21 червня 2001 р.)[63].  

 Усього ж за роки незалежності України прийнято понад 700 законів 

України та близько 800 підзаконних нормативно-правових актів, які тією 

чи іншою мірою спрямовані на вирішення молодіжних проблем [52]. 

Українське ювенальне законодавство визнано одним з найбільш 

структурованих як на пострадянському просторі, так і в Європі.  

Впродовж 1995–2011 рр. в Україні проведено 9 парламентських 

слухань: „Про становище молоді в Україні” (7 грудня 1995 р.), „Про 

практичну діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування щодо виконання Закону України „Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (21 червня 1999 

р.), „Соціальне становище молоді як один із головних чинників 

підвищення добробуту народу” (14 червня 2000 р.), „Нове покоління 

незалежної України (1991–2001 роки)” (27 листопада 2002 р.), 

„Формування здорового способу життя української молоді: стан, 

проблеми та перспективи” (26 листопада 2003 р.), „Сільська молодь: стан, 

проблеми та шляхи їх вирішення” (23 листопада 2005 р.)  та „Про 

становище молоді в Україні щодо підтримки молодої сім’ї, посилення 

соціального захисту дітей та молоді у 2001–2006 рр.” (20 грудня 2006 р.). 
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Упродовж цього часу було також підготовлено 9 доповідей про 

становище молоді: „Про становище молоді в Україні (за підсумками 1997 

року) : Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, 

Кабінету Міністрів України”, „Про становище молоді в Україні (за 

підсумками 1998 року) : Щорічна доповідь Президентові України, 

Верховній Раді Україні, Кабінету Міністрів України”, „Інтеграція молоді 

в сучасні економічні відносини : Щорічна доповідь Президентові 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні (за підсумками 2000 року)”, „Нове покоління 

незалежної України (1991–2001 роки) : Щорічна доповідь Президентові 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про 

становище молоді в Україні (за підсумками 2001 р.)”, „Формування 

здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та 

перспективи : Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за 

підсумками 2002 р.)”, „Сільська молодь України: стан, проблеми та 

шляхи їх вирішення : Щорічна доповідь Президентові України, Верховній  

Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в 

Україні (за підсумками 2003 р.)”, „Сільська молодь України: стан, 

проблеми та шляхи їх вирішення : Щорічна доповідь Президентові 

України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні  (за 

підсумками 2004 р.)”, „Про становище молоді в Україні: (Щодо 

підтримки молодої сім’ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 

2001–2006 рр.): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України” [69]. 

З огляду на це, під державним управлінням молодіжною політикою 

розуміємо – систематичний та спеціально організований вплив суб'єкта 

державного управління на об'єкт, у першу чергу молодь, з метою 

організації ефективного, цілеспрямованого функціонування й розвитку 

системи роботи з молоддю, відповідно до мети та завдань цієї політики.  ]  



 14 

Державне управління у сфері молодіжної політики здійснюється 

суб'єктом управління, яким, зокрема, є: державні органи – центральні 

органи виконавчої влади (зокрема, Міністерство  молоді і спорту України 

спільно з іншими міністерствами та центральними органами державної 

виконавчої влади України); місцеві органи державної виконавчої влади зі 

своїми структурними підрозділами по роботі з молоддю; органи 

місцевого самоврядування; соціальні служби для молоді (у т.ч. центри 

соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді), які виробляють і ухвалюють 

рішення, здійснюють керуючий вплив на об’єкти управління  [93]. 

Об’єктом державного управління є молоді громадяни, їх об'єднання, 

а також процеси в молодіжному середовищі, відносини у сфері 

суспільного життя, пов'язані з молоддю, на які спрямовано направляючі, 

організуючі та контролюючі дії відповідних суб’єктів. 

Суб'єкт і об'єкт взаємодіють у процесі управління для досягнення 

головної мети державної молодіжної політики – створення соціально-

економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для 

життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного 

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

так і в інтересах України. 

Молодь не є саморозвиненою системою, її життя обумовлене 

існуючими соціально-економічними і політичними умовами. Молодий 

чоловік у відповідності з цим несе в собі минуле, сьогодення і майбутнє. 

Особливо гостро проблеми молоді проявляються під час переломів, зміни 

спрямованості і темпів соціального розвитку, зміни суспільного і 

державного устрою. У цих умовах найбільш гостро виявляються зміни в 

характері поколінною взаємодії, у змісті внутрішньосімейних, 

внутрішньогрупових відносин, в суті норм, що регулюють ціннісні 

орієнтації, життєві плани, та поведінку молодих людей. По-новому 

постають питання виховання, соціалізації, становлення і розвитку 

молодого покоління. Необхідність особливої державної політики щодо 
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молоді визначається специфікою її положення в суспільстві. Молодь 

недостатньо розуміти в традиційному сенсі, тільки в якості майбутнього 

суспільства. Її необхідно оцінювати як органічну частину сучасного 

суспільства, що несе особливу, незамінну іншими соціальними групами, 

функцію відповідальності за збереження і розвиток нашої країни, за 

спадкоємність її історії та культури, життя старших і відтворення 

наступних поколінь, і в кінцевому підсумку - за виживання народів як 

культурно -історичних спільнот [94, с.85]. Молодь має свої особливі 

функції в суспільстві, ніякої іншої соціально-демографічної групою не 

заміщують і не реалізовані. Молодь успадковує досягнутий рівень 

розвитку суспільства і в силу свого специфічного становища потребує 

присвоєння собі духовних і матеріальних благ, накопичених у суспільстві 

у вигляді освіти, житла, культурних, спортивних споруд і т.д. Вона 

відразу сприймає як даність нове, вироблене попередниками в науці, 

техніці та виробництві, в освіті та культурі, літературі та мистецтві, в усіх 

сферах життєдіяльності людини. Її життєвий старт знаходиться на більш 

високому рівні, ніж був у сучасних для неї дорослих і літніх.  Разом з тим, 

молодь тільки вступає в трудове та суспільне життя, вона ще не повністю 

включена, менш інтегрована в існуючі соціально-економічні, ідейно-

політичні, сімейно-побутові процеси. Їй легше сприймати переломні 

епохи, але саме вони не дозволяють їй відчути всю повноту суспільних 

взаємодій і обмежують її потенціал [100, с.89]. Молодь виступає 

головним суб'єктом освіти сім'ї та демографічних процесів. Це створює 

можливості для вибору темпу і спрямованості входження молоді до 

державної та суспільне життя. Саме ця обставина є основою її 

інноваційної діяльності, її творчого внеску в розвиток суспільства. 

Умовами формування відповідальності молоді за майбутнє держави є: 

розширення демократичної участі молоді в розвитку суспільства; 

викорінення злиднів і значного соціально-економічної нерівності; 

розширення прав дітей та молодих громадян у політичній та економічній 
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сферах та забезпечення їх представництва на всіх рівнях прийняття 

рішень, надання підтримки інформаційного забезпечення, більшої 

наочності та звітності в питаннях управління, а також при прийнятті 

рішень з економічних і соціальних питань.  

Державна молодіжна політика покликана забезпечити:   стратегічну 

спадкоємність поколінь, збереження і розвиток національної культури, 

виховання у молоді дбайливого ставлення до історичної та культурної 

спадщини народів України.  

Державна молодіжна політика в Україні здійснюється з 

метою: створення правових, соціально-економічних умов вибору 

молодими громадянами свого життєвого шляху, здійснення висунутих 

ними програм (проектів) у сфері державної молодіжної політики в 

Україні, соціального становлення, самореалізації та участі молодих 

громадян у громадській діяльності; · виховання та освіти молоді, захисту 

її прав і законних інтересів;· реалізації суспільно значимих ініціатив, 

суспільно корисної діяльності молоді, молодіжних, дитячих громадських 

об'єднань; · сприяння соціальному, культурному, духовному і фізичному 

розвитку молоді; · недопущення дискримінації молодих громадян за 

мотивами віку; · створення умов для більш повного включення молоді у 

соціально-економічне, політичне і культурне життя 

суспільства,·розширення можливостей молодої людини у виборі свого 

життєвого шляху, досягненні особистого успіху; ·реалізація 

інноваційного потенціалу молоді в інтересах суспільного розвитку і 

розвитку самої молоді [121].  

Цілі державної молодіжної політики реалізуються на всіх (рівнях 

державної влади та управління України ), саме через Міністерство молоді 

і спорту України, в положенні якого констатовано, що воно є «  головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері» [162]. 
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Аналізуючи дане положення треба зазначити, що воно виконує 

наступні задачі: 

 визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку 

молодіжної сфери; 

 забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній 

сфері ; 

 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові 

України, Кабінету Міністрів України; 

 погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які 

надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої 

влади, готує в межах своїх повноважень висновки і пропозиції до 

проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд 

Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд 

Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої 

ініціативи; 

 провадить у встановленому порядку міжнародну діяльність у 

молодіжній сфері; 

 розробляє разом з іншими органами виконавчої влади і подає 

на затвердження Кабінету Міністрів України соціальні норми та 

нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді; 

 вживає заходів щодо популяризації та утвердження здорового 

способу життя молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить 

інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у 

молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань; 

 сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, 

створенню умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого 
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розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів 

у молодих громадян; 

 надає в установленому порядку державну підтримку 

молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання 

загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України .   

В Україні впродовж років незалежності було закладено базу 

державної молодіжної політики, яка, незважаючи на суперечливість 

оцінок її результатів, все ж наблизила країну до сучасних надбань 

світового розвитку. Однак, час вносить свої корективи. Жорстокий 

прагматизм, точний розрахунок, державний інтерес на шляху розвитку 

демократії, ринкової економіки та відкритого суспільства в Україні , 

активного її входження в світову спільноту потребують внесення певних 

поправок, тактичних змін у напрямах реалізації державної молодіжної 

політики. На це й націлена Стратегія державної молодіжної політики до 

2020 року (далі – Стратегія) [184]. Стратегія враховує реальні інтереси і 

потреби молоді і суспільства, необхідність соціалізації, соціальної 

стратифікації та реального включення молоді у всі соціально-економічні, 

політичні, духовні та інші процеси з метою забезпечення наступності та 

спадковості поколінь в українському суспільстві, посилення участі 

молоді у розбудові демократичної, суверенної України. Стратегія 

розроблена із врахуванням практичного досвіду роботи центральних та 

місцевих органів влади та базується на сучасних теоретичних уявленнях 

про молодіжну політику, на аналізі вітчизняного та міжнародного 

досвіду. 

Аналізуючи прийняту Стратегію державної молодіжної політики до 

2020 року, треба  відзначити, що в Україні, як і раніше, в найближчі роки 

буде сповідуватися один із різновидів європейської стратегії державної 

молодіжної політики, що враховуватиме ментальність українського 

народу, традиції здійснення такої політики в країні і передбачає провідну 
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роль держави у визначенні її пріоритетів та реалізації за тісної співпраці з 

інститутами громадянського суспільства, зокрема з молодіжним рухом, в 

цілому з молоддю. 

Стратегією молодь визнається не тільки об’єктом, але й активним 

суб’єктом державної молодіжної політики, який пропонує власні шляхи 

розв’язання молодіжних проблем і може дієво впливати на ключових 

суб’єктів політики в центрі та на місцях. Державне інвестування в молодь 

– це збільшення обсягів ресурсів, які надаються для розвитку галузей, що 

здійснюють щоденний вплив на молодих людей та забезпечують якість їх 

життя. Наділення молодих людей правами та повноваженнями – це 

розвиток та використання потенціалу молоді для оновлення суспільства.  

Таким чином, державна молодіжна політика здійснюється в Україні 

з урахуванням соціально-економічного розвитку країни та на базі таких 

принципів: 

 принцип участі: суб’єктом розробки і практичної реалізації 

державної молодіжної політики є перш за все держава, але діяти вона має 

у тісній співпраці з молодими громадянами, їх організаціями та 

об’єднаннями, максимально впроваджуючи підхід „молоді–молодим”; 

 принцип гарантій: держава надає молоді необхідний мінімум 

соціальних послуг щодо освіти, професійної підготовки і 

працевлаштування, фізичного і духовного розвитку; 

 принцип соціальної компенсації: забезпечується правовий і 

соціальний захист саме тих молодих людей, що за станом здоров’я та 

іншими обставинами не спроможні подбати про себе; 

 принцип рівності та доступності: молодь має право на рівний 

доступ до відповідних та необхідних програм та послуг незалежно від 

статі, місця проживання, соціального, культурного, економічного 

чинників. 
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На початковому етапі Стратегія передбачає, що державна 

молодіжна політика буде спрямована на молодих людей віком від 14 до 

35 років, надалі цей вік планується привести до європейських стандартів.  

Метою Стратегії є зміцнення і вдосконалення суб’єкт-об’єктних 

відносин між молоддю і державою, суспільством, стимулювання 

ініціативи і творчості, інноваційної діяльності молодих людей як задля 

власної самореалізації, так і зміцнення держави Україна, підвищення її 

конкурентоздатності та авторитету у світі, створення сприятливих 

політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та 

організаційних передумов для життєвого самовизначення та 

самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем.  

Її завданнями зазначено: 

 консолідація під безпосереднім патронатом держави зусиль 

усіх суб’єктів молодіжної політики у позитивному впливі на молодь, її 

підготовці до життя, забезпеченні продуктивного життєвого старту, 

підвищення суспільно-політичної активності; 

 розширення прав та форм залучення молоді до безпосередньої 

участі у формуванні й реалізації політики і програм, що стосуються 

суспільства взагалі, молоді зокрема; 

 підвищення ефективності державної молодіжної політики як 

на всеукраїнському, так і на місцевому рівнях; 

 зміцнення матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення установ, закладів, громадських об’єднань, що працюють з 

дітьми та молоддю; 

 поглиблення підтримки молодіжних і дитячих громадських 

організацій у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем 

молодого покоління; 

 створення системи оцінок ефективності молодіжної політики 

та становища молоді в країні. 
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Тому державна молодіжна політика розглядається як один з 

провідних чинників вирішення стратегічних завдань у сфері забезпечення 

конкурентоспроможності України, становлення громадянського 

суспільства, забезпечення гідних умов життя громадян  [204]. У свою 

чергу, державна молодіжна політика розглядає молодь як базовий 

стратегічний ресурс держави і суспільства та як суб’єкт соціальної і 

економічної політики. Виходячи з того, що державна молодіжна політика 

має бути не епізодичним, а постійним процесом, її необхідно й надалі 

здійснювати за всіма тими основними, стратегічними напрямами, що 

визначені нормативно-правовими актами попереднього етапу її 

впровадження в Україні. Однак, враховуючи складне соціально-

економічне нинішнє становище країни, яке значною мірою 

опосередковане наслідками світової фінансово-економічної кризи, в 

умовах сучасних реалій обмеженості ресурсів пропонується внести на 

найближчі роки певні корективи щодо об’єкту здійснення державної 

молодіжної політики – молоді: 

 з одного боку, вся молодь й надалі залишатиметься основною 

цінністю держави, об’єктом молодіжної політики, стосовно якого 

державна політика буде реалізовуватися за всіма раніше виробленими 

принципами, що сприятиме створенню належних умов для надання 

правових і матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молоді, 

широкого її залучення до активної громадської, економічної, соціальної 

діяльності, надання державою кожній молодій людині соціальних послуг 

з навчання, професійної підготовки, виховання, духовного й фізичного 

розвитку; 

 проте, з іншого боку, держава, суспільство приділятимуть 

особливу увагу роботі з обдарованою молоддю, яка є головним носієм 

інноваційного потенціалу розвитку країни і потребує копіткої роботи з 

метою її виявлення, наступного супроводження до остаточного 

формування в людському, професійному та громадському плані, 
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вихованню еліти нації, котра за своїми духовними, інтелектуальними, 

професійними вимірами стане осердям нації, моральним авторитетом, за 

яким світ впізнаватиме Україну; 

 під особливим контролем залишаться також ті молоді люди, 

які нездатні забезпечити собі гідне життя в нинішній соціально-

економічній ситуації (інваліди, хворі, сироти, молоді люди, що 

повернулися з місць позбавлення волі тощо) [93, с.119]. 

Одже реалізація державної молодіжної політики здійснюватиметься 

із врахуванням того, що молодь неоднорідна за своїм соціальним 

становищем, статусом, місцем проживання, віковим розподілом.  Тому 

Стратегія визначає, що необхідно, щоб робота з молоддю базувалася на 

таких підходах: 

 соціально сильна частина молоді повинна мати належні 

можливості та ресурси реалізації свого потенціалу; 

 соціально інертна частина молоді повинна мати необхідні 

мотиви та стимули для активного включення та інтеграції в існуючі 

соціально-економічні процеси; 

 соціально слабкій частині молоді потрібно надати необхідні 

гарантії соціального захисту, можливості компенсації своїх обмежень, 

механізми інтеграції в молодіжне середовище та суспільне життя;  

 соціально небезпечна частина молоді повинна мати достатні 

ресурси активної соціалізації та обмеження криміналізації чи іншої 

девіантної поведінки. 

Таким чином, політика держави стосовно молоді будуватиметься не 

на створенні привілейованих умов для молоді, за рахунок інших 

соціально-демографічних груп, а на основі соціального партнерства, 

стимулювання активності молоді в різних сферах, вироблення 

ефективних механізмів участі держави в процесах соціалізації.   
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Одже вивчаючи Стратегію [184], можна зазначити, що 

пріоритетними на період до 2020 р. в реалізації державної молодіжної 

політики мають стати такі напрями: 

1. Рівний та вільний доступ молоді до якісної освіти та навчання. 

Освіта в Україні, як одна з найважливіших засад соціалізації та виховання 

юнаків і дівчат, реформуватиметься та здійснюватиметься з урахуванням 

таких взаємопов’язаних елементів: 

 безперервність (освіта впродовж усього життя); 

 диверсифікація; 

 підвищення інноваційності і фундаментальності; 

 інтегрованість; 

 гуманітаризація; 

 демократизація; 

 гуманізація; 

 інтеграція науки і виробництва; 

 комп’ютеризація. 

Державна політика у сфері освіти передбачатиме: 

а) державні гарантії щодо надання всім молодим громадянам 

загальної середньої освіти, визначених Державним стандартом початкової 

та Державним стандартом загальної середньої освіти; 

б) модернізацію освіти: розбудову освітнього простору, що 

базується на інноваційних засадах, та його інтеграції до європейського та 

світового освітнього просторів; широкомасштабне запровадження 

інформаційних та комунікаційних технологій до системи освіти, 

включаючи дистанційну освіту, що забезпечують доступність та 

ефективність освітніх послуг, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві, запровадження вибору 

гнучких освітніх програм з використанням інноваційних освітніх 

технологій; 
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в) створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої 

освіти шляхом: 

 максимально розширеного доступу до вищої освіти: створення 

умов для здобуття вищої освіти безоплатного та платного характеру у 

різних типах навчальних закладів на конкурсних засадах, шляхом 

індивідуального та інших форм кредитування, в т.ч. очного та 

дистанційного типу; 

 створення системи безперервної освіти: надання можливостей 

отримання професійних кваліфікацій, актуальних на ринку праці, в 

системі безперервної освіти; 

 створення умов для раннього виявлення творчих нахилів 

дитини, підтримки обдарованої, талановитої молоді; 

 створення умов для навчання осіб з обмеженою 

працездатністю; 

 демократизації вищої освіти, розвитку автономії ВНЗ;  

 забезпечення права осіб, що навчаються, в управлінні вищим 

навчальним закладом шляхом їх участі у студентському самоврядуванні;  

 вдосконалення підготовки фахівців з урахуванням як власного 

вітчизняного, так і кращого світового досвіду; 

 професійна орієнтація кожної молодої людини та надання 

безоплатної первинної професійної підготовки у системі формальної та 

неформальної освіти; 

г) вироблення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності 

між рівнями освіти, стимулювання розвитку системи „освіта протягом 

життя”. 

2. Система „молодіжної медицини” та проект „молодіжне здоров’я”. 

Створення ефективної моделі молодіжної медицини, яка б не лише 

опікувалася найважливішими проблемами здоров’я молоді, але й була 

акцентована на профілактику та попередження можливих негативних 

явищ, передбачає: 
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а) Забезпечення рівного доступу молоді до медичних послуг 

первинного характеру: 

 розробка та реалізація цілісної національної програми 

медичного обслуговування молоді, що базується на концепції молодіжної 

медицини з акцентом на проблеми ВІЛ/СНІДу, алкогольної, тютюнової та 

наркотичної залежності тощо; 

 підвищення рівня матеріально-технічної бази медичних 

інституцій молодіжного спрямування; 

 припинення та подальша заборона масової реклами тютюну та 

алкоголю; 

 надання молоді безоплатних медичних послуг первинного 

характеру. 

б) Державне сприяння та пропаганда здорового способу життя та 

спортивне виховання, які є основою конкурентоздатності молоді в 

сучасному світі. Це досягається шляхом: 

 створення та культивування цінностей здоров’я та здорового 

способу життя, у тому числі через соціальну рекламу; 

 поліпшення системи фізичної підготовки для формування 

активної фізичної культури серед молоді у системі формальної освіти та 

розширення додаткових безкоштовних можливостей для занять 

фізкультурою та спортом у системі закладів освіти; 

 розвитку мережі безкоштовних закладів фізичної культури та 

спорту для молоді поза системою формальної освіти з акцентом для 

молоді старших вікових груп; 

 розвитку практики проведення всеукраїнських, 

міжрегіональних і регіональних спортивних змагань, турнірів молоді з 

масових маловитратних видів спорту; 

 підтримки та реалізації програм і заходів найширшого 

залучення молоді в занять фізичною культурою, інтеграції системи 

спортивного виховання в національний проект „Олімпійська надія 2022”;  
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 підтримки відродження системи дитячого спорту; 

 підтримки розвитку фізичної культури та спорту в сільській 

місцевості місцевою владою та залучення громад; 

 розбудова широко розгалуженої мережі доступних спортивних 

майданчиків для молоді в усіх населених пунктах та оздоровчих зонах, 

включаючи зони відпочинку, пляжі тощо. 

3. Робоче місце та конкурентоздатність молоді. Політика 

працевлаштування та зайнятості молоді здійснюється державою через 

розвиток інфраструктури, що передбачає створення та підтримку 

спеціалізованих організацій, які здійснюють діяльність щодо зайнятості 

молоді, її професійної орієнтації, професійної підготовки та 

перепідготовки. А саме: центри тимчасової сезонної зайнятості, 

молодіжні біржі праці, бізнес-інкубатори для молоді, студентські трудові 

загони, молодіжні об’єднання та центри праці тощо [183]. 

Зайнятості, працевлаштуванню та підвищення конкурентоздатності 

молоді сприятиме: 

 створення системи аналізу та прогнозу щодо попиту на 

професії на ринках праці та адекватного реагування системи освіти та 

працевлаштування; 

 збереження гарантії першого робочого місця, адаптація та 

підвищення конкурентоздатності молоді на ринку праці, розширення 

можливостей здобуття професійної освіти; запровадження в програмах 

навчальних закладів курсів з техніки пошуку роботи та факультативні 

заняття з організації власної справи; 

 розробка та імплементація заходів з квотування робочих місць 

для молоді; 

 створення механізмів, здатних раціонально формувати стійкі 

потоки робочої міграції в масштабах усієї країни й управляти ними;  



 27 

 впровадження форм і технологій професійної й соціально-

правової освіти й орієнтування молоді, допомоги в плануванні й розвитку 

ефективної кар’єри молоді на ринку праці; 

 впровадження ефективних програм розвитку соціальної 

компетентності молоді, необхідної для просування на ринку праці;  

 сприяння соціальному партнерству між владою та бізнесом 

для забезпечення зайнятості молоді, організація молодіжних практик на 

робочих місцях для молоді, що навчається; 

 здійснення довгострокових програм щодо забезпечення 

зайнятості випускників професійних освітніх установ, підтримка їх 

стабільності, повноцінної трудової діяльності; 

 реалізація спеціальних програм працевлаштування вразливих 

груп молоді, що потребують соціального захисту та мають труднощі в 

пошуку роботи; 

 сприяння самозайнятості молоді, формування державних 

механізмів підтримки молодіжного підприємництва; реалізація заходів 

матеріально-технічної та фінансової підтримки діяльності молодіжних 

навчальних підприємств, навчально-ділових центрів, комерційних 

організацій; підтримка молодіжних неурядових організацій у реалізації 

бізнес-ідей та молодіжного підприємництва через стимулювання їхніх 

ініціатив; 

 координація міжнародної діяльності: в частині обміну 

студентами з метою стажування, виконання волонтерських та тимчасових 

робіт тощо. 

Велику увагу приділено молодіжній участі в суспільно-політичному 

житті України. За основними програмами, включення молоді у процеси 

прийняття рішень є основною умовою суспільного розвитку, успішної 

інтеграції України у світову спільноту. Державна молодіжна політика 

покликана сприяти самоорганізації та самореалізації молоді, соціальній 

інтеграції молодих людей, розвитку їх творчого потенціалу, 
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запровадження ініціатив у різних сферах діяльності, залученню до 

процесів реформування українського суспільства та економіки, 

формуванню її відповідальності за сьогодення та майбутнє, включенню 

молодих людей до участі у процесах прийняття рішень на всіх рівнях 

державно-громадського управління, прозорості виконавчих процедур та 

рівних можливостей [165, с.202]. 

Таким чином, було визначено, що Стратегія передбачає таку модель 

системи управління молодіжною сферою, яка  буде відкритою і 

демократичною, забезпечуватиме державне управління з урахуванням 

громадської думки. Соціальне партнерство стане обов’язковою умовою 

ефективного управління та розв’язання нагальних проблем підростаючого 

покоління. 

Органи влади забезпечать, щоб молоді люди не тільки чули й 

дізнавалися про демократію та громадянське суспільство, але й мали 

можливість застосувати ці знання на практиці, щоб вони могли впливати 

на рішення та дії в молодому віці, а не лише на пізнішому етапі свого 

життя. Участь молоді в суспільному житті стане частиною загальної 

політики залучення громадян у суспільне життя. Одним із найголовніших 

суб’єктів розробки та реалізації державної молодіжної політики будуть 

самі молоді люди, їх об’єднання, організації [120]. 

Як показує здійснений аналіз, участь молоді у процесах прийняття 

рішень у межах реалізації державної молодіжної політики 

здійснюватиметься шляхом: 

а) залучення молоді до процесів формування та здійснення 

державної молодіжної політики за всіма її основними напрямами та на 

всіх рівнях, яка серед іншого неодмінно має включати: 

 виховання у підростаючого покоління бажання вести здоровий 

спосіб життя, бути готовим до праці та навчання, стати активним  

учасником усіх інших важливих суспільних процесів; 



 29 

 забезпечення участі молодих людей, молодіжних громадських 

організацій у розробці і впровадженні державних програм, що стосуються 

молодіжної проблематики; 

 організаційну та фінансову підтримку на конкурсній  основі 

програм, проектів молодіжних і дитячих громадських організацій та їх 

спілок, що спрямовані на соціальний розвиток молоді; 

 поліпшення механізму соціального партнерства між органами 

державної влади та молодіжними громадськими організаціями у сфері 

реалізації державної молодіжної політики; 

 заохочення молоді до добровільної діяльності, безвідплатної 

праці, залучення волонтерів до роботи молодіжних громадських 

організацій у сфері вирішення важливих суспільних проблем;  

б) залучення молодих людей до роботи в державних органах влади 

та місцевого самоврядування, яке, зокрема, передбачає: 

 просвіту молоді з питань державного управління й місцевого 

самоврядування, державної служби; 

 удосконалення системи добору соціально активної, 

талановитої молоді для навчання в освітній галузі „Державне 

управління”, стажування молодих людей в органах влади з подальшим їх 

залученням до роботи на державній службі та до кадрового резерву цих 

органів; 

 реалізацію спільних програм молодіжних громадських 

організацій з органами влади, спрямованих на підготовку, стажування, 

здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах 

державної влади; 

 вивчення та впровадження позитивного зарубіжного досвіду 

роботи з молодими державними службовцями, сприяння міжнародному 

молодіжному співробітництву у цій сфері; 

в) розширення участі молоді у становленні в країні громадянського 

суспільства, яке, зокрема, неодмінно передбачає: 
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 виховання у молодих людей почуття відповідальності за стан 

справ у власній країні, усвідомлення ними себе носієм суверенітету, 

джерелом влади, свідомим суб’єктом політичної діяльності, людьми, 

відповідальними за наслідки своїх дій, за майбутнє своєї країни і світової 

спільноти в цілому; 

 сприяння громадській та політичній активності молоді, участі 

молодих людей в електоральних процесах, в діяльності політичних партій 

та громадських організацій, в інших структурах громадянського 

суспільства; 

 сприяння розвитку громадського сектору, в тому числі 

підтримка молодіжних громадських організацій, діяльність яких 

спрямована на суспільно-економічний розвиток та демократизацію 

українського суспільства; 

 надання молодим людям можливості формулювати пропозиції 

для органів влади, місцевого самоврядування, створення постійних 

представницьких структур молоді, таких як молодіжна рада, молодіжний 

парламент або молодіжний форум, студентська чи учнівська рада тощо;  

 надання молодіжним громадським організаціям у пільгове або 

безоплатне користування будинків, споруд, іншого майна, необхідних для 

здійснення їх статутної діяльності, проведення молодіжних заходів; 

 забезпечення в навчальних закладах підтримки і навчання 

участі молоді в житті суспільства, правам і обов’язкам людини, 

виховання молодих людей активними поглиблення підтримки 

молодіжних і дитячих громадських організацій у реалізації програм, 

спрямованих на вирішення проблем молодого покоління; громадянами 

своєї країни, членами громадянського суспільства; 

 розвиток лідерських якостей молоді, провеulдення навчання 

лідерів та активістів молодіжних громадських організацій, організаторів 

молодіжного руху; 
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 підготовку кадрів, які займатимуться навчанням молодих 

людей щодо їх участі в суспільному житті, зокрема учнів у житті школи, 

розробку програм громадянської освіти в школах; 

 За Стратегією запроваджується програма євроінтеграції молоді.  

Українська молодь у глобальному світі: інтеграція через мобільність . 

Адже як показує здійснений аналіз, глобалізація сучасного суспільного 

життя зробила сучасний світ більш відкритим і передбачає підвищення 

мобільності молодих людей (молодих робітників, студентів або 

добровольців) через політику обмінів, зв’язків та їх усвідомлення себе 

громадянами світу, зокрема Європи. Інтеграція молоді через мобільність 

передбачає: 

 заохочення органами центральної та місцевої влади молодих 

людей, їх організацій до активної участі в міжнародних обмінах, зокрема 

тих, які існують у європейських мережах; 

 ініціювання розроблення проектів міжнародних договорів у 

сфері молодіжної політики та організацію їх виконання;  

 врегулювання державної політики у сфері зовнішньої трудової 

міграції з країнами, куди виїжджає на тимчасову роботу українська 

молодь; 

 сприяння навчанню молодих людей за рубежем; 

 надання владними органами молоді, молодіжним організаціям 

фінансової підтримки з метою сприяння вивченню мов і міжкультурних 

обмінів, а також обміну досвідом; 

 залучення до України структур міжнародного молодіжного 

туризму; 

 сприяння поширенню в Україні міжнародних студентських та 

молодіжних дисконтних карток, що забезпечують знижки під час 

придбання товарів та послуг; 
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 сприяння міжнародному молодіжному обміну шляхом 

розширення контактів між містами-побратимами, навчальними 

закладами, молодіжними громадськими організаціями; 

 розширення міжнародного молодіжного співробітництва 

прикордонних областей; 

 залучення органами влади молодих людей та/або їх 

представників у споріднені комітети та інші органи, відповідальні за 

здійснення міжнародних обмінів; 

 сприяння інтеграції українського молодіжного руху до 

світових молодіжних структур, розширенню зв’язків між молодіжними 

громадськими організаціями України та української діаспори [108]. 

Хоча державна молодіжна політика здійснюється в Україні не 

епізодично, а як постійний процес, проте Стратегія передбачає її 

реалізацію в найближчі сім років у три етапи. 

Перший етап (2013–2014 роки) буде націлений на: 

 оптимізацію відповідного нормативно-правового забезпечення 

реалізації державної молодіжної політики, зокрема, внесення необхідних 

змін та доповнень до Законів України „Декларація про загальні засади 

державної молодіжної політики в Україні”, „Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю”, інших нормативно-правових актів; 

 прийняття в новій редакції Закону України „Про молодіжні та 

дитячі громадські організації”; 

 розроблення та прийняття Загальнодержавної програми 

підтримки молоді на 2014–2020 роки; 

 розроблення та прийняття місцевих програм реалізації 

державної молодіжної політики; 

 збереження та розширення форм та методів роботи з молодим 

людьми, які нездатні забезпечити собі гідне життя в нинішній складній 
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соціально-економічній ситуації (інваліди, хворі, сироти, молоді люди, що 

повернулися з місць позбавлення волі тощо); 

 розширення діяльності щодо виявлення обдарованої молоді та 

закладення основ стосовно наступного її супроводження; 

 збереження та укріплення мережі центральних та місцевих 

органів виконавчої влади по роботі з молоддю, соціальних служб для 

молоді. 

Другий етап (2015–2017 роки) передбачає: 

 розробку та реалізацію цілісної національної програми 

медичного обслуговування молоді, що базується на концепції молодіжної 

медицини з акцентом на проблеми ВІЛ/СНІДу, алкогольної, тютюнової та 

наркотичної залежності тощо; 

 створення цільового державного фонду сприяння реалізації 

державної молодіжної політики з незалежною формою урядування 

(громадське правління); 

 суттєве збільшення частки молодих людей, що братимуть 

участь у конкурсних заходах (професійні та творчі конкурси, спортивні 

змагання, наукові олімпіади); 

 активізацію участі молоді, молодіжних та дитячих організацій 

у суспільному житті, збільшення державного фінансування молодіжних 

програм та заходів. 

Третій етап (2018–2020 роки) характеризуватиметься тим, що: 

 у результаті поліпшення соціально-економічної ситуації в 

країні будуть створені умови для того, щоб здійснювати державну 

молодіжну політику стосовно всіх верств молоді за всіма основними її 

принципами і надавати молодим людям необхідні соціальні послуги з 

навчання, професійної підготовки, виховання, духовного й фізичного 

розвитку; 



 34 

 держава, суспільство приділятимуть значну увагу роботі з 

обдарованою молоддю, як головного носія інноваційного потенціалу 

розвитку країни; 

 під особливим контролем перебуватимуть молоді люди, які 

нездатні забезпечити собі гідне життя в нинішній соціально-економічній 

ситуації (інваліди, хворі, сироти, молоді люди, що повернулися з місць 

позбавлення волі тощо); 

 робота з молоддю все більше будуватиметься на принципі 

субсидарності, що передбачає передачу основних функцій в її проведенні 

органам місцевої влади та організаціям громадянського суспільства, 

громадським молодіжним та дитячим об’єднанням [184]. 

 Таки чином, механізмами реалізації Стратегії має стати 

нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Стратегії , 

що здійснюватиметься шляхом розроблення та прийняття в 

установленому порядку відповідних нормативно-правових актів, 

затвердження Загальнодержавної та місцевих програм підтримки молоді, 

щорічних планів заходів, спрямованих на реалізацію положень цієї 

стратегії, моніторингу їх виконання. Контроль за виконанням Стратегії 

мають  здійснюють органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування відповідно до їх компетенції за участю організацій 

громадянського суспільства. 

На нашу думку Стратегія сприятиме посиленню впродовж 

наступних семи років ефективності реалізації державної молодіжної 

політики в Україні з урахуванням її можливостей на політичному, 

соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях і 

розширить необхідні умови для соціального становлення та розвитку 

молоді, залучення її до суспільних процесів. Головним результатом 

реалізації Стратегії має стати поліпшення становища молодих людей в 

суспільстві та зростання їх вкладу в розвиток країни. 



 35 

Таким чином, у  результаті виконання Стратегії треба очікувати, 

що: 

 поліпшаться умови отримання молодими людьми якісної 

освіти, зокрема відбудеться розбудова освітнього простору на 

інноваційних засадах, розшириться доступ молоді до вищої освіти, 

поглибиться система безперервної освіти, стане більш дієвою підтримка 

обдарованої, талановитої молоді; 

 стане більш ефективною система молодіжної медицини, 

більше уваги приділятиметься профілактиці захворювань молодих людей, 

зокрема щодо запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, 

значно більше молоді буде залучено до ведення здорового способу життя;  

 скоротиться безробіття серед молодих людей, поліпшаться 

умови працевлаштування та зайнятості молоді, її професійної підготовки 

та перепідготовки, підвищиться конкурентоздатність юнаків та дівчат; 

 відбудеться підвищення рівня самоорганізації та 

самоуправління молоді в житті суспільства; 

 молодь стане більш активною у формуванні та реалізації 

державної молодіжної політики, у суспільному житті в цілому, братиме 

активнішу участь у роботі державних органів влади та місцевого 

самоврядування, розшириться участь молодих людей у розбудові в країні 

громадянського суспільства; 

 ефективнішою стане діяльність молодіжного руху країни, 

зросте кількість юнаків та дівчат, задіяних у роботі молодіжних та 

дитячих громадських організаціях, зміцниться матеріальна база та 

розшириться фінансування програм громадських молодіжних організацій;  

 відбудеться зміцнення та стабілізація органів центральної та 

місцевої державної влади, які займаються розв’язанням молодіжних 

проблем, збільшаться обсяги фінансування програм у молодіжній сфері;  

 розширяться обсяги наукових досліджень молодіжних 

проблем, поліпшиться інформування молодих людей стосовно їх 
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становища, результатів реалізації державної молодіжної політики, стане 

більш якісною робота молодіжних засобів масової інформації, зросте 

кількість юнаків та дівчат, які користуються Інтернетом;  

 поглибиться інтеграція української молоді в міжнародну 

спільноту, більш цивілізованою стане мобільність молодих людей у 

глобальних процесах, врегулюються проблеми трудової міграції з 

країнами, куди виїжджає на тимчасову роботу молодь України, 

розширяться масштаби туристичного, культурного, наукового обміну.  

Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки що 

стратегічною метою молодіжної політики України є створення умов для 

самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини – громадян 

України, реалізації інноваційного потенціалу молоді у всіх сферах 

суспільного життя, вихованні покоління людей здатних ефективно 

працювати і навчатися протягом життя, зберігати й примножувати 

цінності народу України та громадянського суспільства, розвивати і 

зміцнювати суверенну, демократичну, правову державу як невід’ємну 

складову європейської та світової спільноти [197]. 

Таким чином, сутність державної молодіжної політики полягає в 

складних, багатограних явищах. що мають чітко визначену мету, 

завдання, напрями, механізм реалізації тощо. Державна молодіжна 

політика визначається як системна діяльність держави у відносинах з 

особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в 

законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення 

соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та 

гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального,  

фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних 

інтересах, так і в інтересах України. Державна молодіжна політика має 

досить складну структуру, в якій можна в узагальненому вигляді 

виокремити три основних елементи. Перший – політичної організації, що 

включає сукупність "молодіжних" органів державної влади, громадсько-
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політичні інститути, молодіжні громадські організації й рухи, саму 

молодь тощо. Другий елемент – політична діяльність владних інститутів 

та відносини між ними. І нарешті, третій елемент – політична свідомість, 

що вказує на залежність політичних відносин і політичної діяльності, 

всього суспільно-політичного життя молоді від свідомого її ставлення до 

своїх інтересів. 

 

1.2. Основні засади державної моложної політики країн світу 

 

 

Початок ХХІ століття ознаменований різким загостренням 

соціальних проблем молоді у різних країнах світу. У більшості з них 

молодь приблизно вдвічі частіше, ніж представники старших вікових 

категорій, опиняється в маргінальному становищі при виборі  місця праці, 

непропорційно великою є її частка в когорті безробітних, найнижчими 

показниками характеризується рівень її доходів й стартові можливості 

отримання освіти та самоствердження [171, с.89]. В умовах формування 

ринкового середовища вітчизняна молодь вимагає особливої соціальної 

підтримки та соціального захисту як така, що перебуває в стані 

формування і утвердження життєвих позицій, складає більше половини 

працездатного населення держави, має свої орієнтації, інтереси і потреби, 

болісно відчуває на собі тягар економічної кризи та недостатність 

державних асигнувань на соціальні потреби. Водночас молодь є майбутнє 

держави, а тому від забезпечення стартових умов її діяльності залежить 

подальший розвиток нинішнього суспільства, а також майбутніх поколінь  

[165, с.100]. 

Духовне відродження народу України вимагає особливої уваги до 

світу цінностей молоді як майбутнього країни, гаранту суспільного 

прогресу. Державна молодіжна політика у демократичному, правовому 

суспільстві передбачає створення певних умов і гарантій для соціального 



 38 

становлення та розвитку молоді, її інтеграції в усі сфери життєдіяльності, 

реалізації усіх потенцій і здібностей юнаків та дівчат. Саме з цієї причини 

майже всі країни світу тяжіють до соціально орієнтованої та правової 

держави, як найефективнішої форми влаштування життя великих 

спільнот. За досить короткий історичний період світ зазнав докорінних 

змін. Вони торкнулися не лише політичних та економічних аспектів в 

розвитку держав – вони багато в чому змінили закони розвитку 

суспільства. Сьогодні трансформуються моделі міжнародних відносин, 

підходи до вирішення внутрішньополітичних завдань і досягнення 

економічного успіху. Змінюється світогляд і мотивація поведінки як 

окремих людей, так і цілих суспільств. Ці процеси вже відбилися на 

взаєминах поколінь; на умовах входження в суспільство нових поколінь; 

по мірі значущості молоді і нових поколінь для розвитку держави і 

суспільства  [154, с.70]. 

Відповідно до світової практики, законодавчо-правовий елемент 

управління будь-якою сферою складається з Конституції, Хартії прав, 

міжнародних угод та конвенцій, законодавства, угод між окремими 

юрисдикціями. Щодо сфери молодіжної політики, то законодавчо-

правовий механізм об'єднує такі складові : 

– прийняття законодавчих актів, рішень державних органів 

управління, спрямованих на формування й реалізацію державної 

молодіжної політики; 

– підготовку щорічної доповіді Президентові України, Верховній 

Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в 

Україні, стан реалізації державної молодіжної політики; 

– створення механізмів і інститутів для проведення в життя закону;  

– заходи по забезпеченню здійснення прав молоді, зафіксованих у 

Конституції України, законодавчих та нормативно-правових актах; 

– розробку та законодавче затвердження державних стандартів; 
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– вироблення механізмів для впровадження міжнародного 

законодавства, ратифікацію документів міжнародних організацій  [157, 

с.15]. 

Організація державного управління у сфері молодіжної політики 

здійснюється через систему державних органів по роботі з молоддю, 

соціальні служби та молодіжну інфраструктуру. Завдання цієї політики, 

закріплені законодавством України та нормативно-правовими актами, які 

регламентують діяльність і обумовлюють функції органів по роботі з 

молоддю, впливають на їх внутрішню структуру, зумовлюючи її 

ієрархічний розподіл. Разом з тим органи управління, реалізуючи свої 

функціональні повноваження у процесі діяльності, здійснюють вплив на 

молодь, її об`єднання, процеси у молодіжному середовищі. Їх практичні 

дії пов’язані з прийняттям державних рішень, зі створенням економічних, 

політичних, організаційних, правових умов здійснення цієї політики на 

всіх рівнях держави. Молодь, у свою чергу, є не тільки об’єктом впливу, 

вона бере участь у провадженні молодіжної політики. Що забезпечує  з її 

боку зворотний зв’язок, відгук на здійснювану державними органами 

політику. Таким чином, відбувається взаємодія різних елементів 

управління . [158, с.127] 

Державна молодіжна політика є динамічною системою, що 

розвивається. Тому зазначений механізм має забезпечувати своєчасне 

реагування органів державного управління відповідно до зміни потреб 

суспільства, завдань політики і стану молоді. 

У третьому тисячолітті, за прогнозами сучасних учених, прогрес 

людства буде визначати соціальна активність особистостей. Людина, яка 

з дитинства не мала досвіду активної громадської поведінки, досвіду з 

прояву соціальної ініціативи, не зможе і в зрілому віці вирішувати 

ключові проблеми суспільства. Тому важливим є те, щоб державна 

політика щодо молоді в Україні забезпечувала реалізацію заходів, 

спрямованих на формування суспільно активної особистості, здатної 
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вирішувати завдання з державотворення та гідно протистояти всім 

викликам та загрозам, які можуть спричинятися наслідками соціально- 

економічної ситуації у світовому товаристві та в Україні зокрема [12]. 

 Аналізуючи роботи вітчизняних фахівців, зокрема Є.Бородіна [15-

17] та М.Перепелиці [136] , а також нормативно-правові документи, що 

стосуються реалізації молодіжної політики в Україні, можемо більш чітко 

визначити поняття молодіжної політики. Отже, під терміном "молодіжна 

політика суспільства" розуміємо чітко та об’єктивно визначену систему 

ідей, принципів, теоретичних положень стосовно місця, ролі та 

перспектив молоді в поступальному розвитку суспільства, закріплених у 

законодавчих, нормативних актах, інших документах (у програмних 

документах політичних партій, заявах громадських організацій, промовах 

окремих суспільних лідерів), а також притаманних громадській думці, у 

першу чергу молоді, та діяльність суб’єктів молодіжної політики (якими є 

різноманітні суспільні інституції, а також молодь) щодо втілення 

найбільш ефективними засобами даних ідей, теоретичних положень у 

реальність в інтересах молоді та суспільства в цілому. [15, с.78] 

У більшості країн сучасного світу державна молодіжна політика є 

одним з найважливіших, пріоритетних напрямів діяльності держави і 

постійно здійснюється з урахуванням її можливостей на політичному, 

соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях для 

створення сприятливих передумов життєвого самовизначення та 

самореалізації молодих людей, вирішення нагальних проблем молоді, 

підтримки її інноваційної діяльності, громадської активності.  

У країнах Європи, які здійснюють цілеспрямовану політику щодо 

молоді, можна виділити характерні найбільш загальні елементи: 

 соціальний взаємозв’язок між урядом та молоддю шляхом 

консультування та впливу; 

 поради та інформація про права молодих людей та можливості 

для них; 
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 свобода культурного, творчого та політичного вираження;  

 культура продовження освіти і професійної освіти; 

 підтримка молодої сім’ї; 

 відповідна спеціальна підтримка для молодих людей "груп 

ризику" таких, як люди з особливими потребами чи молоді в’язні;  

 підтримка і заохочення активного проведення вільного часу;  

 правильна організація професійної підготовки тих, хто працює 

з молодими людьми; 

 дослідження труднощів, з якими стикаються молоді люди;  

 сприяння міжнародним зв’язкам між молодими людьми. 

Поняття молодіжної політики у країнах Європи дещо відрізняється 

від вітчизняного хоча б тому, що в кожній країні склалися національні 

традиції роботи з молоддю, що має або динамічний, або статичний 

характер. Наприклад, у країнах Північної Європи переважає статична 

модель, у той час як у Великобританії та країнах Середземномор’я – 

функціонує динамічна модель, яка приділяє велике значення постійним 

змінам у роботі з молоддю, забезпеченню взаємодії між учасниками 

процесу та розробленню і упровадженню молодіжної політики. [ 2, с.59 ] 

Беручи за основу учасників молодіжного сектора та шляхи 

координації молодіжної політики, молодіжне законодавство, європейські 

країни можна, за допомогою аналізу, класифікувати за трьома 

категоріями: 

– з розвинутим молодіжним сектором. Молодіжна політика 

безпосередньо сконцентрована в добре визначеному молодіжному 

секторі, який домінує. Прикладами є Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн, 

Іспанія, Греція, Португалія; 

– з обмеженим молодіжним сектором. Молодіжну політику частково 

передано до спеціалізованого молодіжного сектора, а частково 

розподілено серед традиційних секторів таких, як освіта, 
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працевлаштування, охорона здоров’я і та ін. Це спостерігається в 

Нідерландах, Франції, Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Швеції, Норвегії;  

– без спеціального молодіжного сектора. Молодіжну політику 

розподілено за традиційними секторами без явно вираженого центру. Це 

можна спостерігати у Великобританії, Ісландії, Італії, Данії. 

Щодо спеціального молодіжного законодавства: усі країни Європи 

ратифікували Конвенцію ООН про права дитини (від 20 листопада 1989 

р.). Законодавство країн Західної Європи включає в себе забезпечення 

життєдіяльності в різних галузях молодіжної політики: освіта, соціальна 

допомога і захист, професійне навчання, працевлаштування, робота з 

правопорушниками, охорона здоров’я та ін., де молодь розглядається як 

окрема категорія населення [10, с119]. 

Типологія молодіжної політики повинна обов’язково бути 

орієнтовною і може лише будуватися на гіпотезах. Дана типологія має на 

увазі певне абстрагування, в якому низка відмінностей між країнами та 

схожих рис можуть бути розглянуті щодо цих характеристик.  

Дана типологія випливає з типології соціального забезпечення 

(велферу), вона запропонована Д.Галлі та С.Паугамом у 2000 р. Вона 

також ґрунтується на аналізі роботи з молоддю в Європі згідно зі звітом 

"Освіта та навчання в галузі роботи з молоддю в Європі"  [183, с.59]. 

Таким чином, система соціального забезпечення в Європі може 

класифікуватися так: 

 соціал-демократична модель соціального забезпечення 

(скандинавські країни); 

 ліберальна модель соціального забезпечення, (мінімальний 

режим соціального забезпечення як у Великобританії); 

 консервативна модель (орієнтована на зайнятість, 

центральноєвропейські країни); 

 субінституціональна модель (країни Середземномор’я). 
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Та навіть якщо типологія молодіжної політики охоплює дані 

географічні ареали, відповідно до класифікації Д. Галлі та С. Паугама, 

моделі молодіжної політики можна визначити, користуючись її 

важливими характеристиками: 

 універсалістська модель країн Скандинавії; 

 громадівська модель Великобританії; 

 протекційна модель країн Центральної Європи; 

 централізована модель країн Середземномор’я. 

Універсалістська модель молодіжної політики є порівняно новою. 

Це результат реорієнтації політики щодо молоді в останні 10 – 15 років. 

Молодіжна політика в Скандинавії розвивалася як розрізнена серед 

різних секторів, будучи координованою відповідним міністерством, що 

відповідає за державну молодіжну політику. Однак у цій моделі немає 

міністерства у справах молоді, молодіжний сектор також незнаний або 

відсутній. Усупереч усталеній традиції добре розвинутої системи 

соціального забезпечення, громадянське суспільство відіграє головну 

роль у молодіжній політиці, а держава та інститути влади спільно з 

громадянським суспільством виробляють та впроваджують молодіжну 

політику. Скандинавська модель є універсалістською: цільова група її – 

це вся молодь, яка характеризується як юнаки та дівчата віком до 25 

років. Отже, молодіжна концепція використовує поняття молодіжної 

політики у вузькому сенсі, тобто не включаючи до юнацький вік. До 

кінця 1990-х рр. молодіжне безробіття було основною проблемою 

молодіжної політики, у той час як на сьогодні основним питанням є 

участь молоді в громадському житті суспільства. Узагалі, тут молодь 

розглядається як соціальний ресурс, який повинен розвиватися не лише 

як вклад у майбутнє. Крім соціального та психологічного розвитку, 

головними цілями молодіжної політики є автономність та незалежність. 

Ці цілі зміцнюють раннє досягнення статусу дорослого та ранню 
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незалежність від батьківського впливу, що існують серед молоді 

Скандинавії. [182 ] 

Модель молодіжної політики країн Центральної Європи має тривалі 

традиції. У більшості країн Центральної Європи основні принципи та ідеї 

державної молодіжної політики виникли ще під час періоду між першою 

та другою світовими війнами чи під чи під час другої світової війни. 

Тривала історія молодіжної політики є можливою основою молодіжної 

концепції цих країн: "молодь" у контексті політики визначається як 

"молоді люди" і включає в себе не лише дітей віком до 18 років, а і 

молодих дорослих та молоді сім’ї [188, c. 125]. 

Переважний образ молоді згідно з цією моделлю яскраво виражено 

в широкій молодіжній концепції: 

 молодь розуміється як категорія, що є ранимою; 

 це соціальна група, яка потребує захисту, підтримки та 

стимулювання. 

У цій моделі робиться сильний акцент на професійній роботі з 

молоддю, відповідно до молодіжної політики цією роботою займаються 

молодіжні міністерства, уповноважені управління та профільні молодіжні 

сектори. Які в універсалістській моделі, молодіжна політика формується 

та впроваджується спільно інститутами держави та громадянського 

суспільства. До того ж модель молодіжної політики країн Центральної 

Європи обширна: цільовими групами є і специфічні групи людей з 

особливими потребами, і весь загал молодих людей і участь молоді в 

громадському житті, і соціальне виключення молоді вважаються 

важливими молодіжними проблемами, які повинні контролюватися через 

інтегрування, запобігання соціальним проблемам, участь молоді в 

політичному житті. Ця модель молодіжної політики 

високоінституціоналізована і має добру правову систему: незважаючи на 

те, що молодіжні проблеми змінюються з часом, принципи та 

організаційна основа молодіжної політики є сталими [194, с.9]. 
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Модель молодіжної політики Великобританії ґрунтується на 

глибоких традиціях і є громадівською, тобто робота з молоддю 

спрямована на роботу в громаді, але традиційно вплив держави на роботу 

з молоддю обмежений, і, попри тенденцію все більшої і більшої 

координації молодіжної політики, навіть сьогодні ця модель 

характеризується сильним впливом громади. Цей вплив є наочним,  коли 

імплементація молодіжної політики делегується від держави до інститутів 

громадянського суспільства. Панівний образ молоді – "молодь як 

проблема", і найважливішими проблемами є проблеми соціального 

виключення молоді, продовження періоду молодості та участь молоді в 

громадському житті [199]. 

Цільовими групами державної молодіжної політики є, головним 

чином, конкретно визначені різні групи молоді із особливими потребами, 

а головною метою – запобігання соціальним проблемам. Ця модель 

молодіжної політики характеризується мінімальним впливом держави 

щодо соціального забезпечення, але у зв’язку зі збільшенням проблем, 

пов’язаних із соціальним виключенням молоді, в останні роки вона все 

більше тяжіє до ліберальної моделі. 

Модель молодіжної політики країн Середземномор’я значною 

мірою нова. У той час як робота з молоддю й підтримка молоді є 

традиційно обов’язками сім’ї та церкви, держава створила протягом 

останніх 20 років свої інституції, зокрема молодіжну політику, які 

перебрали на себе низку обов’язків. Вузькі вікові межі молоді – 15 – 

25/30 років – також може бути пояснено досить пізнім запровадженням у 

цих країнах державної молодіжної політики. За цією моделлю залучення 

третього сектора та органів місцевого самоврядування є дещо слабким, 

тому молодіжна політика є централізованою, зосередженою на 

державному рівні. Молодіжна політика переважно впроваджується 

державою. Крім того, рівень участі молоді в громадських організаціях є 

низьким, але він зростає, і посилення цього способу участі молоді в 
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громадському житті є головною метою молодіжної політики. Високий 

рівень безробіття серед молоді та послідовне продовження періоду 

молодості є основними проблемами, які йдуть назустріч цілям 

покращання самоуправління, незалежності молоді, її соціальної 

інтеграції. Однак, на відміну від скандинавської моделі, що має схожі цілі 

молодіжної політики, середземноморська модель у цьому вимірі не є 

універсалістською: базовими цілями політики є особливі групи молоді  

[192, с.94]. 

В даний час у США діє понад 300 програм підтримки і захисту 

молоді. Найбільш масовими є програми Ліги захисту молоді, «Ліги 

необмежених можливостей кампусу», «Студенти за ліквідацію голоду», 

«Обличчям до вулиці», програма «Хелп» для одиноких матерів до 20 

років, «Залучення до міських проблем» і, програми Армії порятунку , які 

охоплюють в даний час різні категорії молодого населення Америки і всі 

професійні навчальні заклади країни. Концепція молодіжної політики, 

реалізована в США, грунтується на мінімальній участі державних 

структур у соціалізації молоді. Соціальна підтримка молоді є справою 

благодійних приватних організацій. На державну допомогу можуть 

розраховувати лише найменш соціально захищені та неблагополучні 

категорії молоді при твердій регламентації витрачання коштів та чіткому 

обмеження числа які потребують допомоги. 

Широко застосовуються методи державного забезпечення 

функціонування в спеціальних молодіжних центрів, бюро і служб  [183, 

с.50].  

Японія представляє інтерес чітким розподілом відповідальності, 

скоординованістю діяльності всіх державних органів і їх взаємодією з 

соціальними політичними і громадськими структурами в роботі з 

молоддю, в реалізації молодіжної політики. З метою поліпшення умов 

виховання молодого покоління та підтримки спільної діяльності дітей і 

батьків у Японії здійснюється «Національний дитячий план», в рамках 
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якого реалізуються різні програми, такі, як «Дитяча мовна станція», що 

транслює через супутник, розгортається по всій країні система «Дитячих 

центрів », довгостроковий проект« Дитяче село - досвід спілкування з 

природою »і загальнонаціональна кампанія «Давайте розмовляти з 

дітьми».  

Крім того, особливу увагу в Японії приділяється політиці щодо 

поліпшення соціального становища молоді. Ведеться робота з різними 

корпораціями з метою обмеження доступу молоді до небажаних 

матеріалів в ЗМІ та Інтернеті [174, с.37].  

Турбота про підростаюче покоління була проголошена одним із 

найважливіших завдань ООН від самого початку її діяльності. Протягом 

лише останнього десятиліття органами ООН було прийнято понад 50 

резолюцій, які стосуються молоді. Головна їх мета – здійснення 

координації у вирішенні найбільш загальних молодіжних проблем, 

досягнення співробітництва з неурядовими молодіжними організаціями і 

закладами, які безпосередньо здійснюють вирішення проблем молодого 

покоління в різних країнах світу. ООН було проголошено 1985 р. „Роком 

молоді”. Підсумком року стало проведення спеціальних сесій Генеральної 

Асамблеї ООН у 1985 та 1995 рр., що сприяло прийняттю в 1996 р. 

Всесвітньої програми дій, які стосуються молоді, до 2000 року та на 

наступний період. У 1998 р. на міжнародній конференції міністрів у 

справах молоді схвалено Лісабонську декларацію щодо молодіжної 

політики та програм. Щорічно впродовж 2003–2006 рр. Генеральна 

Асамблея ООН затверджувала резолюції про політику та програми 

стосовно молоді. ООН підтримує регулярне проведення Всесвітніх 

конференцій у справах молоді та Всесвітніх молодіжних форумів  [175, 

с.98]. 

 Розвитку співробітництва в молодіжній сфері сприяє також Рада 

Європи. Для координації цього співробітництва створено постійний 

Комітет міждержавного співробітництва у молодіжній сфері, який 
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складається з представників міністерств у справах молоді країн-членів 

Ради Європи. Цей комітет проводить свої засідання один раз на два роки, 

регулярно організує Європейські конференції міністрів у справах молоді. 

Для координації молодіжних програм в секретаріаті Ради Європи 

створено спеціальний Молодіжний директорат, який тісно співпрацює як 

з державними структурами, так і з молодіжними організаціями. У 

розпорядженні Молодіжного директорату є два Європейських 

молодіжних центри – у Страсбурзі (відкритий 1 червня 1972 р.) і 

Будапешті (відкритий 15 грудня 1995 р.). Ці центри є міжнародними 

навчальними закладами з підготовки та проведення зустрічей, у рамках 

яких радники надають освітню, методичну, технічну підтримку з 

підготовки та здійснення програм для молоді. Для фінансової підтримки 

національної чи міжнародної діяльності молоді у 1972 р. Радою Європи 

створено Європейський молодіжний фонд, щорічний бюджет якого 

становить приблизно 2,3 млн. євро. З моменту свого створення фонд 

забезпечив фінансування проектів, що охопили понад 280 тис. молодих 

людей з майже 40 країн. Окрім фінансової підтримки різних заходів, 

ЄМФ виділяє кошти для надання допомоги міжнародним молодіжним 

організаціям у розв’язанні адміністративних питань та координує їхню 

діяльність [175, с.106]. 

Таким чином  мета молодіжної політики зарубіжних країн  - це 

підтримка політичного визначення молоді, сприяння молодіжним 

політизованим утворенням просоціального спрямування, посиленню їх 

конструктивної активності, консолідація зусиль для зміцнення  держави, 

демократизації та гуманізації суспільства. Узагальнюючи міжнародний 

досвід і практику і світові тенденції розвинених країн світу щодо 

взаємодії органів державної влади з молоддю, можно сказати, що 

взаємодія між молодіжними об'єднаннями та організаціями і державною 

владою має ґрунтуватися на взаємодовірі, урахуванні інтересів досить 

широкого прошарку суспільства - молоді.  
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1.3. Міжнародне співробітництво молоді, як одне з пріоритетів 

державної молодіжної політики. 

 

 

Україна XXI ст. обрала європейський шлях соціального і 

політичного розвитку. Надзвичайно актуальним і пріоритетним напрямом 

зовнішньої політики країни є налагодження плідних, багатосторонніх  

стосунків з країнами євразійського простору, Західної і Східної Європи.  

Молодь, як найбільш активна і ініціативна соціальна інституція, 

усебічно підтримує інтеграційні процеси розвитку Української держави, 

пріоритетність чого також визначена п. 5 Державною цільовою 

соціальною програма "Молодь України" на 2009-2015 роки [184]. 

Підтримка органами державної влади і молодіжними громадськими 

організаціями міжнародної політики України має різнобічні форми: від 

локальних семінарів до оновлення підходів і форматів взаємодії усередині 

системи державного управління країною і з іншими громадськими 

групами, у тому числі, в міжнародних відносинах у сфері молоді. У 

багатьох випадках як співорганізатори таких заходів для Державної 

служби молоді і спорту України виступають молодіжні громадські 

організації, для більшості яких міжнародний напрям роботи, на даний 

момент, є пріоритетним. Залучаючись до міжнародних програм і 

проектів, які об'єднують, підтримують і піднімають на якісно новий 

рівень світовий молодіжний рух, вони тим же підтримують розвиток 

нової молодіжної еліти України, Європи і євразійського простору. Адже 

можливості успішного економічного розвитку завжди  визначались 

вихованням, освітою, відповідними вимогам часу, соціалізацією молодого 

покоління, здатного не лише адаптуватися до умов, які змінюються, а і 

бути готовим підтримати і розвивати позитивні начала в економічному, 

політичному, соціальному житті суспільства[185]. 
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. Суспільство  в особі держави визначає через молодіжну політику 

статус, місце і роль  підростаючого покоління у світі, що змінюється, а 

разом з тим – майбутнє  людського потенціалу. 

Державна молодіжна політика не може бути успішною без 

урахування сталих традицій роботи з молоддю різних країн світу. 

Вдосконалення форм об'єднання молоді заради реалізації загальних 

намірів відповідно до ключового документу Ради Європи - "Порядку 

денного  2020" [106], на сьогодні, є одним з найперспективніших завдань 

для держави, молодіжних громадських організацій, міжнародних 

організацій і статут, що працюють в Україні. Європейський формат 

проведення подібних заходів представлений комплексною системою 

органічного поєднання таких форм роботи за методом неформальної 

освіти, як семінари, тренінги, навчальні сесії.  Дослідження механізмів 

реалізації молодіжної політики є актуальним напрямком наукових 

пошуків, що зумовлено демократизацією суспільства, пріоритетністю 

прав людини для держави, реформуванням соціальної і політичної сфер, 

процесами глобалізації та європейської  інтеграції. Погіршення 

становища молоді, ускладнення процесів її  соціалізації вимагають 

вдосконалення політики держави щодо молодого  покоління. Своєрідність 

процесу формування та реалізації державної молодіжної   політики в 

Україні полягає в тому, що і владним інститутам, і інститутам 

громадянського суспільства необхідно враховувати особливості 

вітчизняних   традицій у роботі з молоддю, які склалися історично, 

сучасні потреби  молодих громадян, суспільства, держави з урахуванням 

курсу України на  європейську інтеграцію. Міжнародна політика України, 

на сьогоднішній день, переважним чином спрямована на розвиток 

євроінтеграційного напрямку та імплементації надбань Європейського 

Союзу до українського суспільного та політичного життя  [107, с.131]. В 

свою чергу, геополітичне становище України є таким, що викликає 
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зацікавленість європейської спільноти до взаємного співробітництва та 

майбутнього входження України до її складу. 

Міжнародна молодіжна політика є фактично мікрокопією стосунків 

Європейського Союзу та України. Напрямки пріоритетності 

співробітництва молодіжного сегменту громадськості з Європою 

відображені у розділі "Інтеграція українських молодіжних організацій до 

відповідних європейських та світових організацій" постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.01.2009 № 41 "Про затвердження Державної  

цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки" [47].   

Проводиться робота щодо співпраці з іншими країнами по налагодженню 

відносин у сфері молодіжної політики. На сьогоднішній день 

співробітництво у сфері молоді здійснюється з окремими країнами, та 

ведеться відповідна робота щодо створення нормативно-правової бази у 

сфері молодіжної політики з такими країнами, як: 

Таблиця 1 

 

УГОДИ ПІДПИСАНІ 
  

ПРОГРАМИ 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

               

ДІЄВІ 

АЗЕРБАЙД 

ЖАН 

Угода між КМУ та 

Урядом Республіки 

Азербайджан в галузі 

молодіжної політики 

та спорту 

16 жовтня  

2001 р. 
  2011-2012 

(22 вересня 

2010 року) 

БІЛОРУСЬ Міжурядова 

українсько-

білоруська Угода про 

співробітницт 

во в галузі 

молодіжної 

політики   

14 грудня  

1995 р. 

   

12 грудня 2006 

р. на 2007 рік 

(Чернігівська 

обл.«Фестиваль 

дружба») 

  

  

  

  

ГРУЗІЯ Міжурядова Угода 

про співробітництво 

в галузі молодіжної 

політики  

  

  

5 листопада 1996 

р. 

  

 

7 квітня 2005 р. 

Програма 

співробітництва 

в галузі 

молодіжної 

політики на 

2005-2006 роки 

між 
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Міністерством 

України у 

справах молоді 

та спорту і 

Міністерством 

культури, 

охорони 

пам'яток і 

спорту Грузії 

КАЗАХСТАН Угода між КМУ та 

Урядом Республіки 

Казахстан в галузі 

молодіжної політики  

30 травня  

2005 р. 

    

ВЕЛИКЕ 

ГЕРЦОГСТ 

ВО 

ЛЮКСЕМ 

БУРГ 

Угода між Урядом 

України та Урядом 

Королівства 

Люксембург про 

співробітництво в 

галузі культури, 

освіти, молоді, 

спорту і туризму 

30 вересня 1996 

р.м. Брюссель 

ст.4 

  

  

  

  

  

  

НІМЕЧЧИН

А 

Міжвідомча Угода 

про співробітництво 

в галузі молодіжної 

політики   

27 серпня  

1993 р. 

   

  

   
2010-2011 

рр. 
2 вересня 

2009 р. 

РОСІЙСЬКА 

ФЕДЕРАЦІЯ 

Угода між Кабінетом 

Міністрів України та 

Урядом Російської 

Федерації про 

співробітництво в 

галузі молодіжної 

політики  

28 січня 2003 р. 

  

2007-2008рр.   

 ВІРМЕНІЯ    Меморандум про 

співробітництво в 

галузі молодіжної 

політики між 

Мінсім"ямолодьспор

том та Міністерством 

спорту та у справах 

молоді Республіки 

Вірменія 

16 жовтня 2009р. 

(не в силі. В 

Вірменії 

Меморандум ще 

не пройшов 

ратифікацію) 

  

МОЛДОВА Угода між КМУ та 

Урядом Республіки 

Молдова  про 

співробітництво в 

галузі молодіжної 

політики 

1 лютого 2010 

р.(не 

затверджена) 

Розпочато  

процедуру 

затвердження 

Постанови 

  

ФРАНЦІЯ Протокол про 

співробітництво в 

галузі молодіжної 

політики між 

17 грудня 2009 р.   
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Мінсім"ямолодьспор

толм і Верховним 

Комісаріатом у 

справах молоді 

Французьської 

Республіки на 2010-

2011 роки. 

 Програма заходів 

двостороннього 

українсько-

французького  

співробітництва в 

галузі молодіжної 

політики 

 НА СТАДІЇ ОПРАЦЮВАННЯ  

КАНАДА Меморандум про взаєморозуміння 

між Урядом України та Урядом 

Канади щодо молодіжних обмінів 

Внесено запропоновані зміни з 

причетних Міністерств (МОН, 

Мінпраці та МЗС) та передано 

канадській стороні (питання 

освітньо-культурної сфери та 

працевлаш 

тування молоді належать до 

різних сфер регулювання. Тому, 

об'єднання їх в одному 

документі є недоцільним). 

Канада –контрпропозицію. 

Нині на опрацюванню в 

канадської сторони. Після 

остаточного погодження 

Канадою, розпо 

чнеться внут 

рішньо-державна процедура 

погодження 

НОРВЕГІЯ   26.01.2010р. отримано листа з 

МЗС щодо готовності нор 

везької сторони створити норма- 

тивно-правову базу співробіт 

ництва в галузі молоді.Мініс 

терством підготовлено проект 

Мемо- 

рандуму на передано на розгляд 

норвезькій стороні через МЗС 

КОРОЛІВСТ 

ВО 

САУДІВСЬКА 

АРАВІЯ 

  09.03.2010 отримано листа з 

МЗС щодо готовності КСА 

створити нормативно-правову 

базу співробітництва в галузі 

молоді. 

Міністерством підготовлено 

проект Меморандуму на 

передано на розгляд КСА через 

МЗС (19.03.2010р. №11.2/2820) 

ІТАЛІЯ Меморандум між Внесено зміни до проекту та 
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Мінсім"ямолодьспортом та 

Департаментом молоді при 

Президії ради Міністрів 

Італійської Республіки про 

співробітництво в галузі 

молодіжної політики 

передано на розгляд італійській 

стороні (18.03.2010) 

ТАДЖИКИСТА

Н 

Угода в галузі молодіжної 

політики 

На стадії погодження тексту. На 

розгляді у таджицької сторони 

 

Міністерство молоді і спорту України сприяє співпраці українських 

молодіжних громадських організацій з молодіжними громадськими 

організаціями іноземних держав. Вони реалізують окремі проекти з 

іноземними партнерами (характер непостійних зв’язків) та такі, що 

входять до певних міжнародних спілок (характер постійних зв’язків)  

[117]. До організацій, що мають окремі проекти з іноземними партнерами 

належать такі: 

 ВМГО „Європейська інтеграція”, ВМГО „Україна ХХІ”, 

ВМГО „Молода Просвіта”, Всеукраїнське об’єднання “Німецька молодь в 

Україні”, ВМГО "Спілка молодих державних службовців України". 

Зазначені організації реалізують ряд двосторонніх міжнародних проектів 

при підтримці Міністерства. 

 Всеукраїнське об’єднання „Німецька молодь в Україні” 

співпрацює з Федеральним молодіжним союзом Німеччини у реалізації 

спільних проектів в сфері роботи з молоддю. 

 Асоціація молодіжних організацій України "Спектр" 

співпрацює з Австрійським об’єднанням робочої молоді, 

Інтернаціональною спілкою Німеччини, Італійським молодіжним 

об’єднанням „Terra del Fuoco”, Датським молодіжним об’єднанням 

“SUF”.  

До організацій, що є членами певних міжнародних організацій 

належать такі: 

 Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва 

«Альтернатива-В» – організація є членом AEVSO (Альянс європейських 

волонтерських організацій, члени Альянсу реалізують короткострокові 
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волонтерські проекти для молоді старше 18 років. Членами Альянсу є 

представники 14 Європейських країн та США); ICYE (Міжнародна 

організація молодіжних культурних обмінів); CCIVS (Координаційний 

комітет з питань міжнародного волонтерства). 

 ВМГО Соціалістичний Конгрес Молоді – IUSY (Міжнародна 

спілка соціалістичних організацій, спілка об’єднує 143 соціалістичних, 

соціал-демократичних та лейбористських молодіжних організацій понад 

100 країн світу). 

 ВМГО „Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація” є членом 

Міжнародної Федерації Молодіжних Костелів. 

 ВМГО Ліберальне Молодіжне Об'єднання є членом IFLRY 

(Міжнародної Федерації ліберальної молоді, об’єднує 90 молодіжних 

організацій зі всього світу). 

 Асоціація молодіжних організацій України "Спектр" –

Асоціація є членом EFYSO (Європейська федерація молодіжних 

сервісних організацій, федерація об’єднує МГО з таких країн як Австрія, 

Данія, Франція, Німеччина, Велика Британія, Ірландія, Польща та 

Україна. Фінансується за рахунок членських внесків та коштів Комісій 

Європейського Союзу і коштів Ради Європи.) 

 ВМГО „Християнсько-Демократична молодь України” є 

членом YEPP (молодіжна організація європейської народної партії, 

об’єднує 48 організацій з 35 країн Європи). 

Вивчаючи нормативні документи, необхідно зазначити, що у 2005 

році було створено Український молодіжний форум. УМФ здійснює 

роботу щодо отримання членства в Європейському молодіжному форумі 

(ЄМФ). Зокрема, в 2007 році було подано заявку на членство в ЄМФ. А 

вже на   початку травня 2008 року в Іспанії на засіданні Генеральної 

Асамблеї ЄМФ було прийнято рішення щодо приєднання до нього у 

статусі асоційованого члена Українського молодіжного форуму [155]. 



 56 

У листопаді 2010 року у м. Києві було проведено Генеральної 

Асамблеї Європейського молодіжного форуму, на якому 

розглядатиметься питання повноправного вступу Українського 

молодіжного форуму до нього.  

В Україні також активно відроджується робота по впровадженню 

організаційно-виховних молодіжних течій та об’єднань. Так 14-18 липня 

2008 р. у Південній Кореї на Конференції Всесвітньої Організації 

Скаутського Руху Національну організацію скаутів України офіційно 

визнали повноправним членом цієї організації. 

Міністерство активно співпрацює з Генеральним директоратом 

молоді та спорту Ради Європи у сфері молодіжної політики. Зокрема, 

представник департаменту бере участь та представляє інтереси 

Міністерства у засіданнях Керівного та Програмного комітетів з 

міжурядового співробітництва у сфері молодіжної політики, що 

проходять в м. Страсбург (Франція). Продовжується співпраця з 

Програмою розвитку ООН (ПРООН) по проектам, що відносяться до 

сфери компетенції міністерства [117]. 

Так, у період з 2005 по 2007 рік ПРООН реалізувався проект 

„Створення безпечного середовища для молоді України”. Починаючи з 

вересня 2008 року реалізується спільний проект "Соціальна інтеграція та 

розвиток громадянської відповідальності молоді в Україні". Завданням 

проекту є залучення молоді до впровадження демократичних реформ та 

активізація її громадської діяльності в Україні. Проект спрямовується на 

розвиток потенціалу молодіжних центрів, молодіжних громадських 

організацій, а також вищих навчальних закладів та шкіл. Міністерство 

виступає у ролі Національної виконавчої агенції проекту.  

 Від активного впровадження молодіжної політики не залишається 

осторонь і Державна служба молоді та спорту України , яка тривалий час 

співпрацює з міжнародними та молодіжними організаціями, зокрема ООН 
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та її агенціями: Програма розвитку ООН в Україні, програма Волонтери 

ООН [155].  

Разом з міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту з 

Програмою розвитку ООН у 2008 році  в Україні було розпочато 

впровадження проекту «Соціальна інтеграція та розвиток громадянської 

відповідальності молоді в Україні», що зосередив свою діяльність 

навколо співпраці з молодіжними центрами, молодіжними та 

волонтерськими громадськими організаціями та навчальними закладами у 

12 областях України. Проект був успішним у забезпеченні молоді, 

особливо у сільській місцевості, новими навчальними перспективами, 

життєво-необхідними навичками та волонтерськими можливостями. 

Завдяки спільним зусиллям Державної служби молоді та спорту України 

та Проекту було розроблено Портал Знань, що доступний у мережі за 

адресою www.molodistua.org  

У 2011 році Державна служба молоді та спорту спільно з ПРООН 

розробили концепцію нового проекту, орієнтованого на сприяння 

зайнятості молоді та зменшення рівня бідності населення. 

Запропонований проект спрямований на подолання величезного розриву 

між тими навичками, що вимагаються від потенційних працівників на 

ринку праці, й тими, що їх отримує молодь через систему формальної 

освіти. Проект також допомагатиме молоді у виході на ринок праці, 

отриманні першого досвіду роботи та пошуку першої роботи. 

Спираючись на досягнення попереднього спільного Проекту, мережа 

регіональних та місцевих молодіжних центрів значно зміцнить 

середовище для соціальної інтеграції та участі молоді в економічному 

розвитку України [163]. 

У 2011 році Україна головувала у Комітеті Міністрів Ради Європи з 

травня по листопад, втім співпраця з Радою Європи у сфері молоді триває 

більше 10 років. Зокрема, Державна служба молоді та спорту України 
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представлена у Європейському керівному комітеті з молодіжних питань 

Директорату молоді та спорту Ради.  

14-15 липня 2011 року у місті Одеса, в контексті головування 

України в Комітеті Міністрів Ради Європи, відбувся Симпозіум з питань 

молодіжної політики у країнах Східної Європи та Кавказу. Даний захід 

проводився Державною службою молоді та спорту України спільно з 

Програмою партнерства між Європейським Союзом та Радою Європи 

щодо розвитку молодіжної політики та Українським Молодіжним 

Форумом. Учасники поділилися новими ініціативами у сфері розвитку та 

підтримки молоді зі сторони держави, ООН, Ради Європи, Європейської 

Комісії, а також про стратегії Європейського Союзу у сфері розвитку 

молодіжної політики"[117]. 

З 28-30 березня в 2012 р. в м. Будапешт, Угорщина відбувалося 48-е 

засідання Європейського керівного комітету з питань молоді Ради Європи 

(CDEJ) і 26-е засіданні Загальної Ради з питань молоді Ради Європи 

(CMJ). Під час участі в офіційних засіданнях була зроблена презентація 

сучасного розвитку державної молодіжної політики в Україні, відбита 

вона поточний стан і основні напрями реалізації. Особливо були 

підкреслені пріоритети реалізації державної молодіжної політики України 

в 2012 році і відбита співпраця з міжнародними організаціями (Програма 

розвитку ООН, Фонд Народонаселення ООН, програма Волонтери ООН, 

Рада Європи). Також, був презентований новий загальний проект 

Державної служби молоді і спорту України і Програми розвитку ООН в 

Україні "Зміцнення національної можливості для ефективної відповіді на 

епідемію ВІЛ/СНІД в Україні". Для учасників офіційних засідань було 

презентоване і роздане видання Фонду народонаселення ООН "Молодь і 

молодіжна політика в Україні: социальнодемографические аспекти"[181]. 

Як показав зроблений аналіз основних документів [166], під час 

офіційних засідань Україна виступила з презентацією основної ідеї 

Рамкової програми співпраці у сфері молодіжної політики на 2012-2015 
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роки між Директоратом демократичної участі і громадянства Ради 

Європи і Державною службою молоді і спорту України. Під час 

обговорення Україна заручилася підтримкою основних ключових осіб 

CDEJ : представника від Норвегії і від Керівництва департаменту молоді 

Ради Європи. Як результат, уперше в історії України і удруге в історії 

Ради Європи, усі держави - члени Ради Європи одностайно підтримали і 

прийняли за основу профільну Рамкову програму у сфері молоді 

(подальше твердження і підписання Програми сприятиме залученню 

додаткового фінансування програм у сфері молоді для України в 

програмному бюджеті Директорату демократичного громадянства і участі 

РЄ, в бюджеті програми Партнерства між РЄ і ЄК, і через Європейський 

молодіжний фонд (РЄ). 

Як свідчать статистичні звіти Міністерства молоді та спорту 

України [117] в подальшому, з 21 по 24 травня в м. Прага (Чеська 

Республіка) відбувся робочий семінар відносно співпраці країн 

Вишеградської групи з країнами Східного Партнерства з питань молоді. 

Зустріч була організована і проведена Міністерством у справах освіти, 

молоді і науки Чехії у рамках програми головування Чехії у 

Вишеградській четвірці (2011-2012). На зустрічі були присутні члени 

Європейського керівного комітету з питань молоді Ради Європи (CDEJ) 

від країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина, 

Чехія) і від країн регіону Східного партнерства (Азербайджан, Грузія, 

Молдова, Україна). На зустріч були також запрошені представники 

молодіжного відділу Європейської комісії, представників Програми 

партнерства між Європейською комісією і Радою Європи. За ініціативою 

країн Вишеградської четвірки, країнам регіону Східного партнерства була 

запропонована ідея розширення співпраці у сфері роботи з молоддю. Було 

презентовано стан реалізації державної молодіжної політики від 

представників запрошених країн і визначені потреби між вищезгаданими  

партнерами для подальшої взаємної співпраці у галузі молодіжної 
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політики. В ході зустрічі також були обговорені ідеї і стратегії, напрями і 

конкретні пропозиції відносно співпраці у рамках як відповідних 

профільних міністерств/установ з питань молоді, так і можливої співпраці 

з боку громадських організацій. 

На зустрічі була присутньою представник Міністерства 

закордонних справ Чехії, яка підтвердила намір Чеської Республіки 

розширювати міждержавну співпрацю з країнами регіону Східного 

Партнерства і особливо міжвідомчу співпрацю в сфері роботі з молоддю. 

Обговорення формату подальшої спільної роботи у форматі "4+6" 

(Вишеградська  четвірка + країни Східного Партнерства) буде 

продовжено у рамках майбутнього головування Польщі у Вишеградській 

групі (2012-2013) [181].  

Аналізуючи документи даної роботи, слід виділити декілька 

ключових моментів в проведенні зустрічі : 

1. Представники країн-учасниць зустрічі зобов'язалися 

проінформувати профільні міністерства своїх країн відносно ініціативи 

Чехії в створенні платформи "4+6" на міжвідомчому рівні між 

профільними міністерствами (з можливістю підписання відповідної 

партнерської угоди про співпрацю). 

2. За ініціативи України, молодіжним громадським організаціям, 

які були присутніми на зустрічі, була презентована ідея створення 

міжнародної молодіжної організації "ABCE countries" (Axis of Balkan, 

Central, Eastern Partnership European Countries), яка була одностайно 

підтримана усіма учасницями. Штаб-квартира вищеназваної організації 

знаходитиметься в м. Києві. 

3. Країни Східного партнерства виділили 4 пріоритетних 

напрямів співпраці на 2012-2013 року:  (1) зниження рівня безробіття 

серед молоді, (2) профілактика негативних явищ в молодіжному 

середовищі і формування здорового способу життя; (3) обмін досвідом у 

виробленні національних доктрин (стратегій) з питань молоді; (4) 



 61 

волонтерське для місцевих громад і розвиток молодіжних центрів. Країни 

Вишеградської групи мають намір закріпити за собою по одному з 

обраних пріоритетів заради надання допомоги в їх розвитку країнами 

Східного Партнерства. 

4. Міністерство освіти, молоді і науки Чехії запропонувало 

використовувати свій веб-портал для постійного обміну інформацією. 

5. Країни - учасниці зустрічі, домовилися про створення окремої 

платформи "4+6" у рамках роботи Європейського керівного комітету з 

питань молоді Ради Європи для відстоювання і лобіювання інтересів 

своїх країн у сфері роботи з молоддю і розширення можливості.  

6. Програма партнерства між Радою Європи і Європейською 

Комісією відмітила важливість розвитку співпраці у форматі "4+6" і, 

тепер, розглядає можливість виділення фінансування на проведення 

програм для молоді в новоутвореній платформі. 

7. Країни Вишеградської четвірки проінформували про свою 

ініціативу клопотання про внесення змін до порядку фінансування 

проектів з Міжнародного Вишеградського фонду з можливістю 

включення до бюджету проектів - загальних з країнами Східного 

Партнерства. 

8. Представники профільних міністерств по роботі з молоддю 

країн Вишеградської четвірки і регіону Східного Партнерства домовилися 

про проведення регулярних зустрічей у рамках засідань Європейського 

керівного комітету з питань молоді Ради Європи. 

Таким чином, створюючи платформу співпраці у форматі "4+6" на 

міжвідомчому рівні між профільними міністерствами, країни утворюють 

найбільший лобістський блок у сфері роботи з молоддю на рівні Ради 

Європи і розширюють рамки вступу фінансової підтримки до країн блоку 

з бюджету Ради Європи і через програму Партнерства.  

Створення аналогічної платформи між молодіжними громадськими 

організаціями, дає можливість отримати додаткове представництво країн 
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в Європейському молодіжному форумі; увійти до складу (наступній 

каденції) Консультативної ради з питань молоді Ради Європи і тому 

подібне [160, с.127].. 

У рамках продовження розвитку ініціатив України відносно 

налагодження співпраці між молодіжними громадськими організаціями 

України і світу, а також міжвідомчої співпраці, представники 

Молодіжного директорату Міністерства освіти, молоді і науки Болгарії і 

Національного Центру Європейських молодіжних програм і ініціатив 

(Національне агентство Програми "Молодь у дії" в Болгарії) відвідали 

Україну з 18 по 21 червня 2012 року. 

У рамках зустрічі керівництва Державної служби молоді і спорту 

України, департаменту з питань молоді і комунікації Державної служби 

молоді і спорту  України  Іваном Модевом, виконавчим директором 

Національного Центру Європейських молодіжних програм і ініціатив 

(Національне агентство Програми "Молодь у дії" в Болгарії) і Петйо 

Каневом, провідним експертом Молодіжного директорату Міністерства 

освіти, молоді і науки Болгарії обговорені можливості для двосторонньої 

співпраці між Болгарією і Україною у сфері роботи з молоддю, зокрема 

відносно проведення загальних програм, обмінів, візитів в 2012-2013 

роках; обговорення ініціатив громадських організацій обох країн 

відносно створення Балканської, Східно--Західної Європейської і 

Кавказької осі співпраці на рівні громадських організацій  [191, с. 162]. 

Активно  розвивається державна молодіжна політика і в напрямку 

сближення молодіжних програм країн СНД. Так в Раді Європи (м. 

Страсбург, Франція) в період зимової сесії Парламентської асамблеї Ради 

Європи (ПАРЄ), з 22 по 28 січня 2012 року, було проведено  1-й освітній 

семінар для молодих парламентарів і молодіжних лідерів СНД. 

Як організатори сесії виступили Міждержавний фонд гуманітарної 

співпраці держав-учасниць СНД, молодіжний відділ Директорату з 

питань демократичного громадянства і участі - ІІ Генеральний 
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Директорат з питань Демократії Ради Європи, Міністерство спорту, 

туризму і молодіжної політики Російської Федерації, Міністерство 

закордонних справ Російської Федерації, Рада Федерації Федеральних 

зборів  Російської Федерації, Російська делегація в ПАРЄ, Фонд сприяння 

розвитку міжнародної співпраці. Як партнер при проведенні Програми з 

українського боку виступав департамент з питань молоді і комунікації 

Державної служби молоді і спорту України [181]. 

Проведення Семінару було приурочене до 20 - ї річниці основи 

Співдружності незалежних Держав, Міжпарламентської асамблеї СНД і 

40-річчя молодіжного сектора Ради Європи. 

У семінарі брали участь представники молодіжних парламентів, 

урядів і молодіжних громадських об'єднань з держав-учасниць СНД, 

молоді політики, депутати, представники національних органів по роботі 

з молоддю з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, 

Молдови, Таджикистану, Узбекистану, України, а також представники 

молодіжних організацій і молодіжних парламентів Росії  [117].  

Метою семінару було знайомство молодіжних лідерів держав-

учасників СНД із структурою і принципами Ради Європи, підвищення їх 

знань і компетенції в реалізації молодіжної політики на національному 

рівні на основі досвіду і ресурсів Ради Європи у сфері роботи з молоддю. 

Молоді парламентарі СНД змогли зустрітися з новим головою ПАРЄ 

Клодом Жана Міньйоном і обговорили можливість створення об'єднаної 

молодіжної парламентської структури на євразійському просторі. Глава 

ПАРЄ назвав цю ідею позитивною і пообіцяв усіляку підтримку. У 

рамках Програми також йшло обговорення Стратегії молодіжної 

співпраці СНД до 2020 року і проекту положення про Молодіжну 

міжпарламентську асамблею СНД. 

Учасники семінару виступили з ідеєю створення молодіжного руху 

євразійського простору, головною особливістю якого є те, що брати  

участь в нім може як окремо молода людина, так і молодіжні громадські 
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організації і об'єднання. Одним з підсумків семінару, також, стало 

прийняття Резолюції-звернення учасників першого освітнього Семінару 

для молодих лідерів і парламентарів Росії і держав-учасниць СНД. 

Активно виконується державна молодіжна програма, яка дістала 

назву «Громадський дипломатичний корпус». Перша сесія проекту 

"Громадський дипломатичний корпус" відбулася  13 по 18 лютого 2012 року 

в Громадській палаті Російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація) 

[49].  

Проект проводився Фондом сприяння розвитку міжнародної співпраці 

спільно з Інститутом проблем громадянського суспільства за підтримки 

Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Громадської палати 

Російської Федерації і Національної Ради молодіжних і дитячих об'єднань 

Росії. Як партнер при проведенні Програми з українського боку виступав 

департамент з питань молоді і комунікації Державної служби молоді і спорту 

України. 

Метою Проекту було підвищення рівня залучення соціально-

орієнтованих громадських організацій в міжнародну діяльність шляхом 

створення команди представників громадських організацій, які професійно 

беруть участь в програмах російської громадської дипломатії. 

Громадський дипломатичний корпус - це гурт активних представників 

громадських організацій, які мають знання і навички міжнародної 

комунікації, добре володіють питаннями міжнародних відносинах і які здатні 

реалізовувати міжнародні проекти. У роботі Громадського дипломатичного 

корпусу брали участь представники Азербайджану, Білорусі, Киргизстану, 

України, а також представники громадських організацій Росії. Загальна 

кількість учасників Проекту склала 46 осіб (2 особи - від України). 

У рамках сесії учасники пройшли навчальний курс за темою: "Роль 

громадської дипломатії і молодіжної політики, досвід ЄС і Росії" від 

викладачів Європейського Навчального Інституту при Московському 

державному інституту міжнародних відносин МІД Росії. 
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Протягом тижня учасники прослухали ряд лекцій з таких тем: 

Глобальне управління і антиглобалізм, регіональна політика ЄС, основні 

тенденції світового розвитку, інституціональна структура ЄС, сучасні 

політичні процеси у ісламському світі, основи теорії міжнародних відносин, 

міжнародні відносини в СНД і тому подібне. Учасники Проекту також 

вивчили основи громадської дипломатії і молодіжної політики 

Європейського Союзу, Ради Європи і СНД. 

Родзинкою Проекту стало моделювання сесії Парламентської асамблеї 

Ради Європи. Учасники опрацьовували і виступали за ухвалення рішення 

ключових питань в інтересах кожної з 47 країн Ради Європи. 

 З 16 по 18 травня в 2012 р. в період проведення сесії МПА СНД (м. 

Санкт-Петербург, Таврійський палац) відбувся освітній семінар для молодих 

парламентарів і молодіжних лідерів СНД. Проведення Семінару було 

приурочене до 20-річчя МПА СНД. . Як партнер при проведенні Програми з 

українського боку виступав департамент з питань молоді і комунікації 

Державної служби молоді і спорту України. 

Таким чином, у рамках розвитку молодіжної політики державою  

було узагальнено міжнародну практику і світові тенденції розвинених країн 

світу щодо взаємодії органів державної влади з молоддю. Визначено, що 

взаємодія між молодіжними об'єднаннями та організаціями і державною 

владою має ґрунтуватися на взаємодовірі, урахуванні інтересів досить 

широкого прошарку суспільства - молоді. Успішність міжнародної співпраці 

у сфері молодіжної політики, накопичений досвід реалізованих програм і 

широке впровадження загальної державної стратегії  послужили основою для 

розробки системної молодіжної політики в галузі міжнародного 

співробітництва , орієнтованої як на молодь в цілому, так і на проблемну її 

частину.  

 

 

 



 66 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

2.1.  Нормативно-правове  регулювання  державної молодіжної 

політики 

 

 

 

Прагнення України увійти в Європейську співдружність країн 

неможливе без створення системи правових, організаційних та інших 

заходів державних і недержавних інституцій, що сприятимуть 

підтриманню соціальної стабільності в суспільстві, затвердженню 

громадянських прав людини.  

На сьогодні можна констатувати, що за останні роки в Україні 

відзначається суттєвий прогрес у розвитку законодавства сфери 

молодіжної політики. Для її правового забезпечення проведено значну 

роботу: прийнято низку законів, велику кількість різноманітних 

нормативно-правових актів, які тією чи іншою мірою спрямовані на 

вирішення молодіжних проблем і забезпечення прав молодих громадян.  

Національне законодавство стосовно молоді розробляється з 

урахуванням забезпечення реалізації міжнародно-правових зобов’язань 

України. Важливими міжнародними соціально-правовими нормативами, 

які вплинули на розробку національного законодавства щодо молоді є: 

Конвенції із соціальних питань Міжнародної організації праці, Конвенція 

про захист прав і основних свобод людини, Загальна декларація прав 

людини, Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу, 

Конвенція ООН про права дитини й ін [53, с. 142]. Всі ці законодавчі 

документи, розроблені міжнародним співтовариством, ґрунтуються на 
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принципах демократії й панування права. Для досягнення більшого 

єднання України з членами європейського співтовариства та втілення в 

життя ідеалів і принципів, які є їхнім надбанням, у 2006 році Верховною 

Радою України була ратифікована Європейська соціальна хартія. Тим 

самим, Українська держава взяла на себе зобов’язання забезпечити 

населенню, у тому числі й молоді, соціальні права, визначені в цьому 

документі, що має сприяти захисту і підвищенню життєвого рівня 

громадян України.  

Впровадження міжнародних правових норм стосовно дітей і молоді 

в законодавство України працює на створення в державі пріоритету 

верховенства права, забезпечення прав і свобод людини. Проте, все ще 

проблемним залишається питання гармонізації національного 

законодавства з принципами Загальної декларації прав людини, 

Європейської конвенції з прав людини, Європейської соціальної хартії  

[58, с. 21]. Так, наприклад, не визначені і не врегульовані положення 

законодавства України із статтями Європейської соціальної хартії 

стосовно права молодих громадян на гідне ставлення на роботі, захист від 

убогості та ін. Це диктує необхідність більш детального розгляду 

нормативно-правової бази молодіжної політики для внесення в неї 

відповідних доповнень.  

Окрім міжнародного законодавства, на сучасне законодавство 

України щодо молоді вплинули нормативні акти, прийняті в СРСР та в 

Українській РСР у другій половині ХХ століття: резолюція ХХVІІІ з’їзду 

Компартії України “Про молодіжну політику Компартії України” (1990 

р.) і Закон Союзу РСР “Про загальні засади державної молодіжної 

політики в СРСР” (1991 р.) [15, с.117]. Ці документи були покликані 

забезпечити реалізацію ДМП, зміцнити гарантії здійснення прав і свобод 

молодих громадян та їх організацій, саме з них почалося формування 

ювенального законодавства України наприкінці радянського періоду її 

історії.  
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Проголошення Україною державної незалежності актуалізувало 

задачі юридичного оформлення здійснення державної молодіжної 

політики. За твердженням Є. Бородіна, в історії формування політики 

держави щодо молоді настав “незалежницький етап”, розпочатий 24 

серпня 1991 року й закінчився “союзний етап” [16, с.20]. У цей період, за 

відсутності нової Конституції,  виявилося, що в Україні не існує 

нормативно-правової бази, яка могла б слугувати певним фундаментом 

нової молодіжної політики.  

Її концептуальні основи знайшли відображення в Декларації “Про 

загальні засади державної молодіжної політики в Україні” (1992 р., із 

змінами 1999 р.). Декларація визначила пріоритетність здійснення ДМП в 

Україні, визначила її мету, принципи здійснення, напрямки, а також 

механізми формування та реалізації. Було сформульовано, що головним 

завданням політики є створення необхідних умов для зміцнення правових 

та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих 

громадян, діяльності молодіжних організацій [12]. Декларація стала 

основою для подальшого розвитку ДМП, її правової бази, практичної 

діяльності органів державної влади й управління, яка спрямовується на 

сприяння повноцінного розвитку молодих громадян України. Це вимагало 

визначення порядку і процедури її здійснення, наявності правового 

механізму. Тому, протягом минулих років в Україні було прийнято низку 

законів та нормативно-правових актів на підтримку молоді й молодіжного 

руху, які б регулювали ці питання.  

Значну увагу вивченню становлення та розвитку законодавства у 

молодіжній сфері в Україні приділяли у своїх працях вітчизняні науковці  

Є. Бородін [15-17] , М. Головатий [27-33], М. Перепелиця [137-138] та ін. 

М. Головатий визначає молодіжне законодавство як систему 

законодавчих актів, положень, норм, які регулюють відносини , 

учасниками яких є молодь [31, с. 57]. 

Система правових знань стосовно молоді в сучасній Україні 
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включає  ратифіковані міжнародні документи, Конституцію України, 

Декларацію “Про загальні засади державної молодіжної політики в 

Україні”; кодекси України (Сімейний, Житловий, Кодекс законів про 

працю, Кримінальний, Цивільний, Кодекс про адміністративні 

порушення); закони України; підзаконні нормативно-правові акти: 

постанови Верховної Ради України; укази й розпорядження Президента 

України; постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України; 

нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади; рішення 

Верховної Ради АР Крим, Київської та Севастопольської міських рад, 

обласних, районних, міських, сільських та селищних рад [137, с.19] . 

Формування правової бази молодіжної політики здійснюють: 

Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; 

Міністерство молоді та спорту України, інші центральні органи 

виконавчої влади;  обласні, районні, міські, сільські та селищні ради, 

обласні та районні державні адміністрації.  

Названі суб’єкти встановлюють правові норми, які визначають 

правове середовище діяльності системи органів державного управління 

по забезпеченню гарантій реалізації основних прав, свобод і обов’язків 

молоді, а також основу для соціальної опіки, захисту і надання допомоги 

молодим громадянам з метою здійснення їх потреб, інтересів. Також, 

вказані суб’єкти встановлюють правові норми здійснення управлінського 

впливу всіх елементів структури механізму провадження  державної 

молодіжної політики, які визначають цілі, завдання, принципи 

функціонування механізму; регламентують відносини, що виникають у 

цій сфері; закріплюють правові гарантії об’єднання зусиль державних 

органів, молоді, громадських організацій і всіх громадян з метою 

реалізації молодіжної політики [141, с.25].  

Втілення норм права у процес молодіжної політики здійснюється 

шляхом: прийняття законодавчих актів, рішень органів державного 

управління, спрямованих на формування та реалізацію державної 
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молодіжної політики; затвердження державних стандартів стосовно 

проведення соціальної роботи з молоддю; реалізації міжнародно-

правових зобов’язань України [138, с.34]. 

Необхідно підкреслити, що ефективність державної молодіжної 

політики значною мірою залежить від стану правових норм щодо умов 

забезпечення гарантій функціонування й реалізації прав молодих 

громадян, що в сучасній Україні є проблематичним. На практиці 

спостерігається порушення зв’язку між проголошенням та їх реальним 

забезпеченням, що й обумовлює декларативний характер молодіжної 

політики. Власне кажучи, на сьогодні актуальними постають питання 

посилення контролю з боку державних органів за виконанням 

нормативно-правових актів, що стосуються молоді та впровадження 

механізмів громадського контролю. 

Безперечно серйозним фактором є належне інформування молоді 

про існуючі законодавчі документи, які визначають і закріплюють її 

права й механізми їх реалізації. Зі збільшенням кількості правових актів, 

молодим людям стає все складніше дізнатися про них і застосовувати, що 

створює нерівність між громадянами. Недостатня інформованість молоді 

про існування і дію молодіжного законодавства призводить до того, що 

молоді люди не можуть вільно орієнтуватись у сучасному правовому 

полі, тим самим, це обмежує їх можливості реалізовувати свої права.  

Проголошення прав та свобод молоді в Україні є важливим кроком 

для побудови незалежної, демократичної та соціальної держави. Права, 

свободи й обов’язки громадян України, що стосуються й молоді, 

закріплені, насамперед, у другому розділі основного закону – Конституції 

України, вони гарантуються і не можуть бути скасовані (ст.22) [141, с.14].  

Центральним законом в якому сконцентровані основні права, 

обов’язки, пільги, які стосуються тільки молоді є Закон України “Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (1993 

р.) [61]. Уперше в українському законодавстві у цьому документі були 
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дані визначення таких термінів як: молодь, молоді громадяни, молода 

сім’я, молодіжні громадські організації й ін. У законі знайшли подальший 

розвиток права молоді, які було визначено Конституцією, а саме: на 

працю й підприємницьку діяльність, освіту, житло, культурний і 

фізичний розвиток, об’єднання у молодіжні громадські організації. 

Також, законом визначені загальні засади створення організаційних, 

соціально-економічних, правових умов соціального становлення й 

розвитку молодих громадян України.  

Доцільно зазначити, що деякі державні гарантії, визначені в цьому 

законі, на жаль, не забезпечуються на належному рівні. Так, не 

виконується положення про гарантоване право першого робочого місця, 

серйозні недоліки є в дотриманні квоти робочих місць, мало можливостей 

мають юнаки і дівчата для перекваліфікації, перенавчання за сприяння 

державних служб зайнятості, отримання пільгових довгострокових 

кредитів для початку підприємницької діяльності та ін. [55, с.114]. Деякі 

встановлені законом пільги молоді на практиці не діють, адже були 

зупинені на кілька років, наприклад, пільги на проїзд по території 

України різними видами транспорту, у користуванні готельними, 

культурними та іншими послугами, право на безплатне та пільгове 

користування об’єктами фізкультури та спорту. Держава також не 

забезпечує дію системи пільг і заохочень для підприємств, що 

спрямовують частину свого прибутку на розвиток фізичної культури і 

спорту, будівництво об’єктів фізкультури, організацію відпочинку, 

проведення рекреаційних заходів. Зазначені права та пільги досить 

актуальні й важливі для молоді, однак, негативним моментом є те, що 

молодь не може ними користуватись.  

Наступним важливим законом стосовно молоді є Закон України 

“Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” (2001 р.) [64]. Закон 

регламентує діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій 

та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності  та 



 72 

окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов 

життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей і молоді, 

захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення 

культурних і духовних потреб. Закон  визначає організаційні і правові 

засади соціальної роботи з дітьми та молоддю, окреслює її форми та 

напрями. Головна роль у здійсненні соціальної роботи з дітьми та 

молоддю відводиться Центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (далі – ЦСССДМ).  

Цей закон сприяв значному розширенню мережі ЦСССДМ та їх  

спеціалізованих формувань на всіх рівнях управління, що надало 

можливість більшої кількості молодих людей отримувати необхідну 

соціальну допомогу й послуги. Але він має й ряд недоліків, що 

потребують доопрацювання. Так, визначивши одним із суб’єктів 

соціальної роботи з дітьми та молоддю – підприємства, установи та 

організації, закон не містить механізмів, принципів їх взаємодії з 

уповноваженими державними органами, не оговорює питання залучення 

молоді, окремих осіб, громадських чи інших організацій до проведення 

соціальної роботи з молоддю та участі у функціонуванні ЦСССДМ, не 

визначає роль волонтерів у цій діяльності. Тому, актуальними є розробка 

нормативних актів, які будуть регламентувати механізм участі молоді, 

громадського й приватного секторів у процесі здійснення молодіжної 

політики, у плануванні і наданні соціальних послуг молодим людям.  

Особливості організаційних і правових засад утворення й діяльності 

об’єднань молодих громадян та державні гарантії забезпечення їх 

діяльності визначені Законом України “Про молодіжні та дитячі 

громадські організації” (1998 р.) [60]. Згідно з яким, молоді надається 

право на об’єднання в громадські організації та участь останніх у 

підготовці й прийнятті рішень з питань ДМП. Законом оговорено форми 

державної підтримки молодіжних громадських організацій, їх права та 

відповідальність.  
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Сучасні виклики у розвитку суспільства і організованого 

молодіжного руху поставили вимогу внесення коректив та прийняття 

Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо молодіжних 

та дитячих громадських організацій” (2006 р.) [62]. Зміни стосуються 

членства в молодіжних громадських організаціях, яке може бути 

індивідуальним і колективним, фіксованим і нефіксованим, а також форм 

фінансової підтримки органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування молодіжних громадських організацій, зокрема, шляхом 

залучення до виконання замовлень для державних та місцевих потреб. 

Проте, доречно відмітити, що в Україні поки що немає спеціального 

законодавства про соціальне замовлення, що перешкоджає реалізації 

положень закону.  

Нагальні питання соціального становлення молоді обумовили 

прийняття Верховною Радою України Закону “Про Загальнодержавну 

програму підтримки молоді на 2004-2008 роки” (2003 р.) з метою 

удосконалення механізму реалізації основних прав молоді, створення 

сприятливих передумов для її життєвого самовизначення, самореалізації,  

розв’язання  проблем [57]. Основні напрямки виконання Програми 

стосуються питань: освіти, здоров’я, працевлаштування молоді, 

підтримки молодих сімей, виховання патріотизму, розвитку 

громадянської активності, залучення молоді до роботи в державних 

органах, інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної 

спільноти й ін.  

Взагалі ж, велика частина заходів Програми на початок 2008 року, 

тобто закінчення строку її реалізації не була виконана. Це стосується й 

питань запланованого удосконалення нормативно-правової бази 

молодіжної політики, наприклад, пільгового оподаткування доходів 

молоді, яка розпочинає підприємницьку діяльність, удосконалення 

механізмів економічного стимулювання суб’єктів, які здійснюють 

підтримку молодіжних громадських організацій та створюють перші 
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робочі місця для молоді, створення умов для пільгового кредитування 

підприємницької  діяльності молоді й ін. До того ж, відсутні чіткі критерії 

й індикатори по яких можна було б проводити ефективну оцінку 

запланованих змін у молодіжному середовищі. Ці факти вказують на 

декларативність проголошеної державою молодіжної політики.  

Велику частину законодавчого поля України, що закріплює 

забезпечення прав і свобод молоді складає нормативно-правова база 

різних галузей законодавства. Безпосередньо молоді стосується Закон 

України “Про громадянство України” (1991 р.), в якому обговорені всі 

положення, що стосуються громадянства взагалі, порядку його 

придбання, збереження [59].  

Права й обов’язки молоді закріплені також у сімейному праві з 

системою наступних інститутів: шлюб, правовідносини, усиновлення, 

опіка і піклування, реєстрація актів цивільного стану [70]. Сімейне право 

складається з ряду законів та норм, відображених у Кодексі про шлюб та 

сім’ю, Сімейному кодексі України (2002 р.), а також, Законах України: 

“Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (1992 р.)  поточна редакція  від 

01.01.2014, підстава 244-18, “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” (2000 р.) поточна редакція від 01.01.2014, 

підстава 244-18, 618-18 , “Про попередження насильства в сім’ї” (2001 р.) 

поточна редакція від 09.12.2012, підстава 5462-17 та ін [78].  

У Кодексі законів про працю України закріплені особливості праці 

молоді, їхні права і пільги, наприклад, для молоді, що суміщає роботу з 

навчанням, а також обов’язки тих, хто забезпечує працю молодих людей 

[79].  

Для забезпечення права молоді на освіту, виконання Закону України 

“Про освіту” (1996 р.) Кабінет Міністрів України прийняв ряд 

спеціальних постанов, якими визначив порядок та соціальні компенсації 

працевлаштування молодих фахівців, наприклад, 30-денна відпустка, 

пільги в працевлаштуванні за допомогою державної служби зайнятості. 
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Однак, у нинішніх соціально-економічних умовах України, ці 

зобов’язання стосовно випускника навчального закладу з боку держави 

практично не дотримуються [103].  

Державний захист права молодих громадян на охорону здоров’я 

закріплено у Законі України “Основи законодавства України про охорону 

здоров’я” (1992 р.) поточна редакція   від 18.12.2013, підстава 694-18 .  

Право на житло закріплено у Житловому кодексі України. Право 

молоді на свободу совісті, сповідання релігії відображено у Законі 

України “Про свободу совісті та релігійні організації” (1991 р.)  поточна 

редакція   від 22.01.2014, підстава 721-18.  

Військова служба молодих громадян визначається Законами 

України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (1992 

р.) поточна редакція від 01.01.2014, підстава 5040-17, “Про альтернативну 

(невійськову) службу” поточна редакція   від 09.12.2012, підстава 5462-

17, де деталізовані права молодих людей на проходження служби. Однак, 

зазначимо, що дедалі більше йдеться в Україні мова про створення 

Збройних сил на контрактних засадах між громадянином і державою 

[174].  

Особливості культурного і фізичного розвитку молоді в Україні 

визначено Законом  України: “Про фізичну культуру і спорт” (1993 р.) 

поточна редакція   від 05.12.2012, підстава 5460-17. Проте, незважаючи на 

зусилля держави у цих напрямах, далеко не всі проблеми розв’язано 

належним чином [112, с.110].  

Знаменною віхою у становленні України як правової держави стало 

прийняття Верховною Радою України нового Кримінального кодексу 

України (2001 р.), який по відношенню до неповнолітніх громадян 

містить окремий розділ про їх відповідальність, що в багатьох випадках 

пом’якшується порівняно з дорослими злочинцями. Питання соціальної 

адаптації, умови і порядок надання соціальної допомоги органами 

виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
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установами, об’єднаннями молодим особам, які позбавлені волі визначені 

Законом України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання 

у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (2003 р., із 

змінами 2005 р.) поточна редакція від 09.12.2012, підстава 5462-17. 

Актуальним також стало прийняття Закону України “Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” (2005 р.)  

поточна редакція   від 09.12.2012, підстава 5462-17 .  

Конституція України (ст.106) юридично визначила право 

Президента України на створення власних нормативно-правових актів 

[84]. Президент України приділяє значну увагу питанням ДМП,  що 

засвідчується, зокрема, низкою його указів та розпоряджень. В цілому, 

основними напрямами законотворчої діяльності Президента України були 

такі: поліпшення соціально-економічного становища молоді, вирішення 

питань працевлаштування, житла, сприяння духовному розвиткові та 

протидія негативним явищам у молодіжному середовищі, підтримка 

творчої та обдарованої молоді, сприяння громадській активності молоді, 

підтримка молодіжних громадських організацій. Це засвідчують чисельні 

укази, деякі з них: “Про додаткові заходи щодо реалізації державної 

молодіжної політики” (2001 р.), “Про додаткові заходи щодо 

вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями” (2001 р.), 

“Про Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту” (2005 р.), 

розпорядження “Про призначення грантів Президента України для 

обдарованої молоді” (2007 р.) й багато інших [117].  

Всі нормативно-правові акти глави держави щодо процесу 

формування та реалізації державної молодіжної політики можна 

класифікувати за наступними групами: з питань створення та ліквідації 

державних органів; з питань діяльності дорадчих та інших 

консультативних структур; з кадрових питань; комплексні; з окремих 

напрямів та питань соціального становлення та розвитку молоді; з питань 

затвердження заходів та програм; з питань встановлення професійних 
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свят; з питань нагородження працівників сфери, представників 

молодіжних організацій та громадськості [85, с.29].  

Важливу роль у правовому забезпеченні молодіжної політики 

відіграє Верховна Рада України, яка протягом десятиліття прийняла 

декілька десятків законів у сфері освіти, культури, фізичного розвитку, 

соціально-політичної й економічної галузей. Так було реалізоване 

повноваження парламенту держави на прийняття законів, затверджене ст. 

85 Конституції України [84]. У структурі парламенту з 1 лютого 2000 р. 

діє Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, 

спорту і туризму, який є головним органом формування правової бази у 

цій сфері. Діяльність Комітету сприяла позитивним зрушенням у 

питаннях: визначення зобов’язань держави щодо підтримки молоді; 

розширення механізмів забезпечення державних гарантій щодо молоді; 

розширення кола молодих громадян, які матимуть змогу користуватися 

можливостями законодавства тощо. Істотне негативне значення має та 

обставина, що Постанови Верховної Ради України “Про рекомендації 

парламентських слухань”, прийняті за результатами слухань, не були 

повністю втіленні у життя, що перешкоджає побудові ефективного 

механізму підтримки молоді. Так, залишилися нереалізованими задуми 

створити закони про підтримку молодої сім’ї, молодіжний туризм, 

молодіжне підприємництво тощо. 

Зостається також актуальним питання участі молоді у законотворчій 

діяльності, яка сьогодні відбувається тільки у рамках діяльності 

Молодіжної громадської колегії при Голові Верховної Ради України. 

Важливим аспектом є створення органами влади умов щодо участі 

молоді, молодіжних громадських організацій у законотворчій діяльності 

на всіх рівнях управління для найбільш повного врахування їх думки.  

Виконуючи завдання політики держави щодо молоді працюють 

депутатські комісії Верховної Ради,  комісії міських, районних, сільських 

та селищних рад депутатів з питань молоді. Їхня діяльність передбачає 
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вивчення конкретних молодіжних проблем і становища молоді; 

попереднього розгляду бюджету й інших нормативних документів на 

предмет відповідності меті, завданням і напрямам державнох молодіжної 

політики; вироблення проектів документів для винесення їх на розгляд 

сесії ради депутатів і прийняття відповідних рішень; здійснення 

контролю за їх виконанням.  

З метою виконання основних положень законодавства видають свої 

нормативно-правові акти Кабінет Міністрів України, міністерства, 

державні комітети, інші відомства. Питання ДМП постійно перебувають 

під контролем Кабінету Міністрів України, що засвідчують його 

постанови й розпорядження. Ці підзаконні акти пов’язані з активізацією 

механізмів державної підтримки молоді, її соціальної адаптації, 

забезпечення прав молодих українців і стосуються усіх сфер їх 

життєдіяльності.  

Протягом попередніх років уряд України затвердив низку 

програмних документів, що дозволило забезпечити зрушення у питаннях 

зайнятості молоді, забезпечення її житлом, соціальної підтримки, 

залучення до державної служби. Це, “Програма сприяння соціальному 

становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002-2005 роки), 

“Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки”, 

“Програма підготовки та залучення молоді до державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її 

професійного зростання” (2003 р.), “Про Концепцію Державної програми 

роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки”. Важливим кроком у 

сфері соціальної підтримки молоді, що навчається, стало прийняття 

Постанови “Питання стипендіального забезпечення” (2004 р.), згідно з 

яким учні та студенти стали отримувати суттєво підвищені стипендії, 

запроваджувалася система надбавок та пільг для вразливих верств молоді  

[156, с. 78].   

Уряд не залишає без уваги питання соціального становлення 
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молодих сімей. Була схвалена Концепція Державної програми підтримки 

сім’ї у 2006-2010 роках (2006 р.), затверджений “Порядок надання 

пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво або придбання житла” (2001 р.), 

“Заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї” 

(2001 р.) [153].  

Розвиваючи мережу державних установ, призначених для допомоги 

молодим громадянам, Кабінет Міністрів України затвердив типове 

положення про молодіжний центр праці (2001 р.), центр ресоціалізації 

наркозалежної молоді “Твоя перемога” (2002 р.), соціальний центр матері 

та дитини (2005 р.), соціальний гуртожиток (2005 р.), центр соціально-

психологічної допомоги (2005 р.), центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (2005 р.), 

центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (2006 р.), молодіжний 

трудовий загін (2006 р.) тощо. На зміцнення мережі соціальних служб 

було спрямоване урядове рішення “Про заходи щодо вдосконалення 

соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю” (2004 р.). Ним 

затверджувалося загальне положення про центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді і план розвитку їх мережі. Для ефективного 

розв’язання соціальних проблем дітей, молоді, сімей Кабінет Міністрів 

України затвердив “Порядок проведення конкурсу проектів програм, 

розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок 

та сім’ї” (2002 р.) [159]. 

Значну роботу стосовно удосконалювання законодавства України по 

забезпеченню інтересів та прав молоді, молодих родин проводить 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з  питань 

молодіжної політики – Міністерство молоді та спорту України. Тільки за 

останні роки ним були розроблені й затверджені положення, що 

стосуються порядку й умов надання одноразової матеріальної допомоги 

окремим категоріям молоді, жінок, родин; рекомендації щодо 
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оформлення та подання документації на здобуття та реалізацію проектів 

за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді; положення 

про “телефон довіри”, експериментальну площадку, про порядок 

реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та 

сім’ї та багато інших [160, с.128].  

Для більш чіткої координації управлінських рішень і дій стосовно 

забезпечення прав молоді видаються спільні накази центральних органів 

виконавчої влади. Як приклад, спільний наказ Міністерства  молоді та 

спорту України та Міністерства охорони здоров’я “Про затвердження 

Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із 

закладами охорони здоров’я щодо різних аспектів профілактики 

ВІЛ/СНІДу” (2006 р.) та  ін.  

Аналіз законодавчого забезпечення ДМП, дає підстави 

стверджувати, що в Україні створена достатня правова база, яка регулює 

різні сфери життєдіяльності молоді. Політика держави у відношенні 

молоді діє на основі національних й міжнародних правових норм і 

складається з міжнародного законодавства, Конституції України, 

законодавства України у сфері молодіжної політики та законодавства 

різних галузей, що регулюють відносини молоді з іншими суб’єктами 

права. Аналіз Законів та Кодексів України доводить, що основні сфери 

життєдіяльності, права й обов’язки молоді найбільше повно охоплені, 

визначені і закріплені саме галузевим законодавством (трудовим, 

житловим, цивільним, соціальним, адміністративним, кримінальним  й 

іншим правом).  

Сьогодні законодавча база є відображенням стану влади, 

ефективності роботи уряду та відповідного державного відомства, 

взаємовідносин з Верховною Радою України, діалогу з молодіжними 

організаціями [163]. У цьому контексті, варто наголосити, що правове 

регулювання у цій сфері виявляється недосконалим. Зокрема, 

нормативно-правові акти, які тією чи іншою мірою спрямовані на 
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вирішення молодіжних питань, є розгалуженими і взаємно 

суперечливими. [167, с. 101]. Забезпечення гарантій функціонування та 

здійснення прав молодих громадян є проблематичним. Проголошення 

державою прав молоді на освіту, працю, житло, охорону здоров’я, 

соціальний захист і т.п., без наявності діючого механізму їх реалізації, 

призводять до того, що державні гарантії молоді не забезпечуються на 

належному рівні. Все це не сприяє соціальному становленню, 

гармонійному розвитку та утвердженню громадянських прав молодих 

українців.  

Слід відзначити, що радикальні зміни в житті українського 

суспільства вимагають оновлення змісту законодавчих та нормативно-

правових актів. Зокрема, це стосується формування правових основ 

співпраці державних і недержавних інституцій у справі соціального 

становлення та розвитку молоді, адже  чинні нормативно-правові акти не 

запроваджують ефективних форм участі населення у реалізації 

молодіжної політики. 

Визначення основних засад державної молодіжної політики та її 

нормативно-правових основ не є достатньою умовою для ефективного 

провадження політики, спрямованої на вирішення реальних проблем 

молодих громадян. Питання дієвості політики держави щодо молоді 

потребує з’ясування організаційних та фінансово-економічних умов 

здійснення державного управління у зазначеній сфері. 

 

 

2.2 Механізми і заходи  соціалізації підростаючого покоління та 

реалізації молодіжної політики.  

 

 

Сучасна ситуація у державі й суспільстві вимагає негайних заходів, 

спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й 
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культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів 

довгострокового характеру, спрямованих на подальше вдосконалення 

держави, підвищення рівня життя його населення. Досвід останніх десятиліть 

переконливо доводить, що політичних і економічних успіхів досягають саме 

ті держави, які приділяють посилену увагу молоді; що стійкий розвиток 

демонструють саме ті суспільства, які переглянули традиційні погляди на 

систему взаємин між поколіннями і на їх значення для політичного й 

соціально-економічного розвитку. Саме тому в новому тисячолітті 

стратегічні переваги будуть у тих держав і суспільств, які навчаться 

ефективно використовувати людський потенціал і, у першу чергу, той 

інноваційний потенціал розвитку, носієм якого є молодь. 

Розвиток демократичної держави із сучасною соціально спрямованою 

економікою буде ефективним соціально спрямованою економікою буде 

ефективним лише за активної участі молоді. Творчий потенціал і соціальний 

ресурс молоді є одними із найважливіших складових модернізації 

суспільства. В умовах нових світових впливів назріла гостра необхідність 

посиленої уваги до молоді з боку держави, розробки системного, ретельно 

вивіреного, науково обґрунтованого і довгострокового плану дій, результати 

якого стануть відчутні у близькій перспективі. При визначенні 

загальнонаціональних пріоритетів мають бути враховані інтереси молоді: 

вона повинна стати активним учасником вирішення завдань, що стоять перед 

державою і суспільством [172, с. 67].  

Державна молодіжна політика повинна розроблятися і реалізову-

ватися з урахуванням інтересів як самої молоді, так і суспільства, в 

контексті економічного, історичного, національного та культурного 

розвитку України, а в центрі такої політики повинна бути молода людина 

незалежно від її походження, національності, віросповідання тощо.  

Особливого значення набуває той факт, що молодіжна політика 

повинна реалізовуватися, передусім, за рахунок ініціативи і діяльності 

самого молодого покоління, оскільки, це стосується як власних, так і 
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суспільних інтересів молоді. Державна молодіжна політика, зазвичай, 

здійснюється за трьома основними напрямками: соціально-економічним, 

політичним та освітньо-культурним [191, с. 163]. 

Перший має охоплювати основні сфери життєдіяльності молодої 

людини – навчання, професійна освіта і праця, побут, дозвілля, тобто все, 

що сприяє соціалізації особистості. Що до другого, то він пов’язаний з 

формуванням громадянської позиції, активності молодих людей, їх 

ціннісних орієнтацій, стійких норм моралі. За таких обставин можна 

стверджувати, що державна молодіжна політика спрямована, з одного 

боку, на відтворення робочої сили, робочих рук, а з іншого – на 

громадянську соціалізацію особи.  

У третьому тисячолітті, за прогнозами сучасних учених, прогрес 

людства буде визначати соціальна активність особистостей. У минулому 

склалися певні диспропорції і у тематиці наукових досліджень молоді: 

найбільша частка належала працям про її комуністичне виховання. Сам 

же процес виховання традиційно розглядався як односкерований — на 

юнацтво і молодь взагалі; однобічно орієнтований — згори донизу, без 

врахування механізму зворотнього впливу і взаємодії; одноманітний — за 

консервативністю форм, методів і заходів; маючий одну мету — 

підготовку належної зміни будівників комунізму. 

Спрощено трактувався і процес соціалізації молоді — переважно як 

однобічне засвоєння досвіду, ідей, орієнтацій старшого покоління і 

суспільства в цілому; молодь тут виступала пасивним продуктом 

соціалізації, а не активною творчою силою соціального оновлення. В 

концепціях західних науковців Ж.Піаже та Р.Мертона соціалізація і 

навіть соціальна адаптація розуміються, навпаки, як двобічні процеси і 

результат зустрічної активності суб'єкта та соціального середовища  [193, 

с. 140]. Але такі погляди свідомо чи позасвідома нехтувалися в радянські 

часи; вважалося, що молодь здатна лише на відтворення існуючих 

суспільних відносин, а не на творчість та новації. Тому не дивно, що 



 84 

соціологи тих часів, а подекуди й сучасні, виступали переважно у ролі 

фіксаторів різного роду молодіжних проблем і процесів, пояснюваних 

однобічно; прогностична ж функція їх досліджень була розвинута вкрай 

недостатньо. 

Людина, яка з дитинства не мала досвіду активної громадської 

поведінки, досвіду з прояву соціальної ініціативи, не зможе і в зрілому 

віці вирішувати ключові проблеми суспільства. Тому важливим є те, щоб 

державна політика щодо молоді в Україні забезпечувала реалізацію 

заходів, спрямованих на формування суспільно активної особистості, 

здатної вирішувати завдання з державотворення та гідно протистояти 

всім викликам та загрозам, які можуть спричинятися наслідками 

соціально- економічної ситуації у світовому товаристві та в Україні 

зокрема. 

Соціологія молоді виступає також важливою складовою державної 

молодіжної політики. Водночас молодіжна політика тої чи іншої держави 

сама повинна бути компонентом загальної цілісної концепції розвитку 

цього суспільства. Специфіка сучасних державотворчих процесів в 

Україні є такою, що ця цілісна концепція лише виробляється. Натомість 

сьогодні основні законодавчі акти і документи державної молодіжної 

політики в Україні уже прийняті, і це створює певні труднощі в реалізації 

молодіжної політики в умовах, коли пріоритети держави ще не визначені 

або, як зараз, чільне місце серед них посідає розвиток економіки  [204, 

с.19]. 

Отже, існує прямий і безпосередній зв'язок між станом суспільства 

та його ставленням до молоді. Нехтування цим принципом, гіркий досвід 

минулого мають послужити пересторогою для сучасних політичних діячів 

та урядовців. Молодь — це майбутнє країни, і щоб належним чином 

забезпечити це майбутнє, держава повинна виробити реалістичну, 

збалансовану, виважену політику стосовно молодого покоління. 
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Щодо наповнення молодіжної політики — то вона є, за визначенням 

І.Ільїнського, по-перше, системою ідей, теоретичних положень про місце 

і роль молодого покоління в суспільстві; по-друге, практичною 

діяльністю держави, громадських організацій та інших соціальних 

інститутів по реалізації цих положень, ідей та принципів з метою 

формування й розвитку молоді. Іншими словами, державна молодіжна 

політика як система певних заходів щодо сприяння соціальному 

становленню і розвитку молоді, повинна базуватись на глибокому, 

об'єктивному аналізі реального стану молоді, здійснюваному різними 

науками. Соціологія молоді в системі цих наук займає провідне місце. 

Воно зумовлене насамперед тим, що саме соціологія молоді досліджує 

процеси соціалізації молодого покоління, його входження у доросле 

життя в умовах, які блискавично змінюються, тобто має пріоритетне 

значення в суспільному, практично-політичному плані, даючи вихідні 

дані для соціальної політики, держави, яка забезпечує вирішення проблем 

молоді з обов'язковим врахуванням її інтересів, потреб і здібностей [176, 

с.111]. 

Раніше вважалося, що молодь виступає переважно об'єктом 

державної молодіжної політики, об'єктом соціального впливу. На жаль, і 

нині мало що змінилося; різниця хіба що в тому, що передбачається 

впливати не на саму молодь, а на умови її соціалізації в різних сферах її 

життєдіяльності, підтримувати її гарантіями, привілеями та пожертвами. 

З цим важко погодитись, бо, по-перше, ці гарантії, привілеї та пільги 

державою лише проголошуються на рівні державного закону, але не існує 

виробленого механізму реалізації цих намірів і положень, втілення їх у 

життя. По-друге; те основне, що об'єднує молодь у певну соціально-

демографічну спільноту та вирізняє її з поміж інших спільнот, — це її 

специфічні інтереси. Тому реалізація молодіжної політики повинна 

передбачати пошук оптимальних шляхів подолання протиріч між 

інтересами держави і підростаючого покоління. Ігнорування інтересів 
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молоді чи маніпуляція її свідомістю призводили до низької ефективності 

молодіжної політики, яка часто не досягала своєї мети і перетворювалась 

на фарс. 

Особливості сучасного становища молоді полягають у тому, що 

вона виступає перш за все як суб'єкт суспільного життя, який знаходиться 

разом з тим у процесі свого становлення. Звідси у державній молодіжній 

політиці в якості рівноправних суб'єктів повинні виступати як молодь, 

так і суспільство. Значна частина публікацій в українській науковій 

літературі з питань соціалізації присвячена політичним аспектам 

соціалізації молоді. Деякі автори, а саме П.Сівчук, М.Грушеватий, 

В.Подоляк, Л.Пилюгіна, О.Рудакевич, Д.Мельников, М.Баяновська, 

О.Опаленик у своїх дослідженнях висвітлили принципи політичної 

соціалізації молоді за умов відродження української нації, а також 

соціалізації як адаптивного механізму залучення молоді в політику; 

довели, що політична соціалізація підростаючої генерації є засобом 

формування особистості; обґрунтували роль самодіяльних дитячих та 

молодіжних об'єднань, студентського руху у формуванні політичної 

культури українського народу. Але в межах тематики нашого 

дослідження доцільно ширше розглянути поняття соціалізації молоді, 

фактори впливу та механізм залучення молоді до процесу соціалізації  

[178, с. 91]. 

У своєму дослідженні Р.Сторожук [183] зазначає, що соціалізація 

особистості відбувається під впливом ряду факторів, які умовно можна 

поділити на три групи: 

1) макрофактори (світове співтовариство; держава та її органи; 

органи місцевого самоврядування; суспільство та його елементи; ЗМІ);  

2) мезофактори (етнокультурні умови, тип помешкання, місце та 

умови проживання, традиційні умови розвитку людини); 

3) мікрофактори (сім'я; заклади освіти; позашкільне середовище; 

товариство однолітків, різні громадські та релігійні об'єднання тощо).  
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Усі ці фактори на кожну конкретну людину впливають по-різному. 

Динаміка їх розвитку і впливу залежить від рівня розвитку суспільства, 

науки й техніки та індивідуальних якостей особистості. 

В результаті зробленого анізу. Зазначимо, що  в процесі соціалізації 

молоді важлива роль належить соціальним інститутам, до яких відносять 

сім'ю, школу, ЗМІ, громадські об'єднання та організації, політичні партії, 

державні органи, установи. 

У деяких дослідженнях розглядається така форма соціальної 

активності, що також сприяє процесу соціалізації молоді, як інноваційна 

активність. М.Яковенко на основі запропонованого концептуального 

підходу до дослідження інноваційної активності студентської молоді 

розробила систему заходів з розвитку в умовах оновлення вищої школи 

України. Під інноваційною активністю М.Яковенко розуміє такий прояв 

соціальної активності, у процесі якого індивід виявляє особистісну 

творчість і сприяє перетворенню соціальних відносин, умов власного 

життя тощо. Прояв інноваційної активності є можливим як у різних 

соціальних середовищах, так і в різних аспектах людської 

життєдіяльності і може виражатися як у соціально-позитивних, так і 

соціально-негативних формах. [35, с 49] 

На думку Є .Бородіна включення молоді в активне суспільного 

життя має два взаємопов'язані аспекти - соціалізація молоді й оновлення 

суспільства. Включаючи молодь у систему існуючих суспільних 

відносин, суспільство змінюється й само: процес соціалізації переростає в 

процес оновлення суспільства. У свою чергу, змінюючи суспільство, 

молодь змінюється й сама, стає активною часткою суспільства, 

включається в суспільний механізм. Але високо оцінюючи роль молоді як 

суб'єкта соціальної дійсності, не слід впадати в крайнощі й пускати 

процес її соціалізації на самоплив. Умовою успішної соціалізації є зміна 

поведінки особи відповідно до потреб суспільства та згідно з бажанням 

самого індивіда. Будь-яке суспільство завжди буде прагнути виховати 
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таку особу, яка б підтримувала ті суспільно-політичні процеси, які в 

ньому розвиваються [15, с.79]. 

Таким чином, процеси соціалізації молоді і трансформації 

суспільства повинні розглядатися у взаємодії. Соціалізація - це процес 

взаємодії індивіда і соціального середовища, основним змістом якого є 

передача й освоєння соціального досвіду, становлення суспільної 

людини, і, як результат, відтворення самого суспільства.  

Завдання процесу соціалізації молоді полягають в тому, щоб 

допомогти дітям і молоді зорієнтуватися в сучасних соціальних явищах, 

оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє покликання, 

визначити місце в суспільстві. Ці процеси відображають не пасивну 

адаптацію молодої людини, а розвиток її творчого самоствердження в 

суспільстві [28, с.116]. 

Виділяють три основні етапи соціалізації молоді: 

 Сімейний (дошкільний) 

 Академічний (школа, технікум, ЗВО) 

 Самоосвіта (у процесі фахової діяльності) 

Сьогодення вимагає не просто подолання скепсису, зневіри та 

слабкодухості молоді, не тільки формування в неї принципів нового 

мислення, прогностичних орієнтацій, життєвих цінностей, а готовності до 

дій, до дійового включення в процеси суспільно-політичного життя, тобто 

значного підвищення рівня соціальної активності. Визначення такого 

рівня має важливе практичне значення, оскільки допомагає правильно 

оцінювати стан справ і формувати умови, що дозволяє активізувати 

людей. Активність виявляється в різних формах, має різний ступінь 

дієвості, неоднакові сфери застосування. [ 29] 

Соціальна активність – свідома, цілеспрямована діяльність людини, 

орієнтована як на перетворення об'єктивних соціальних умов, так і на 

формування соціальних якостей власної особистості (активної життєвої 

позиції); характеристика діяльності, що відображає ступінь реалізації та 
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розвитку соціальних можливостей людини (її здібностей, знань, навичок, 

намагань тощо). Чим вищий рівень соціальної активності, тим більший 

заряд соціальної енергії вона в собі концентрує, тим успішніше 

розвивається суспільство, що зацікавлене в постійному зростанні 

суспільно-політичної активності. Забезпечити зростання активності 

можна тільки через стимулювання соціальної діяльності людини та 

розширення меж для її соціальної творчості. 

Турбуючись про зростання соціальної активності, необхідно 

передусім впливати на світоглядну спрямованість особистості, її 

переконання та свідомість. Перетворення в суспільстві виявили все більш 

відчутну суперечність між одномоментними, вузькозрозумілими 

інтересами та спонуканнями окремих особистостей, груп та інтересами 

всього суспільства. Не намагання до експансії власних інтересів, а 

переоцінка особистістю критеріїв життєвого успіху, правильності своєї 

поведінки, спрямованості та інтенсивності своєї соціальної діяльності і, 

як наслідок, формування активної життєвої позиції мають стати 

програмними в життєдіяльності молодих людей. Суспільство повинно 

потурбуватися про розвиток у молоді здатності та внутрішньої потреби у 

свідомій суспільній діяльності. Отже, суспільство зацікавлене в дійовому 

включенні молоді до багатьох соціальних процесів, плідної суспільно 

корисної роботи, гармонічного поєднання життєвих цілей особистості з 

потребами та інтересами всього суспільства [38, с.311]. 

Залучення молоді до активного суспільного життя тісно пов'язане з 

діяльністю молодіжних громадських організацій, в яких реалізується 

молодіжна самодіяльність та ініціатива, прагнення юнаків та дівчат до 

участі в житті суспільства й держави, до задоволення власних потреб та 

інтересів . 

Ступінь розвитку соціальної активності, величина її інтенсивності 

залежать від позиції людини щодо основного виду діяльності, в яку вона 

включена як громадянин. Саме в цій діяльності відбувається оволодіння 
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соціально важливими обов’язками, формується колективістська 

самосвідомість, визначається самооцінка, завойовується престиж, 

нагромаджується досвід колективних відносин.  

У юнацькі роки активність як природна здатність перетворюється на 

соціальну систему потреб та інтересів. Цей процес включає: а) 

усвідомлення суспільних явищ, що є предметною стороною соціальних 

відносин і етичних цінностей суспільства; б) розвиток соціальних 

відчуттів і потреб, що мають громадянську спрямованість (перш за все, 

потреби у взаємодії, співпраці та відповідних мотивах, що спонукають до 

реалізації відносин); в) включення в практичну діяльність, що має 

соціальну спрямованість. [42, с.28] 

Як показує зроблений аналіз, механізм соціалізації молоді має 

базуватися, перш за все на тому, що кожний молодий громадянин 

повинен розглядатися винятково як суб'єкт громадсько-корисної 

діяльності. Відтак, від держави, її структур, соціальних інститутів 

вимагається створення певних стартових умов для соціалізації молоді: 

дати необхідний обсяг знань, професійні навички тощо. 

Процес соціалізації молоді відбувається відповідно до 

закономірностей, які притаманні певним соціальним групам людей. Проте 

важливою умовою розвитку громадської активності молодих людей є 

цілеспрямована соціалізація з освітньо-методологічним забезпеченням, з 

виробленням відповідної державної політики в цьому напрямі [47]. 

Для цього необхідно: 

 Упровадження регіональної молодіжної політики, яка б 

сприяла створенню та розвитку молодіжних громадських об'єднань. 

Оскільки одним із найбільш важливих інститутів соціалізації є молодіжні 

громадські об’єднання як фундамент громадянського суспільства, 

практично навчаючи молодих людей активної участі, колективної 

співучасті тощо. 
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 Активізування роботи з розробки регіональних програм 

"Школа молодіжного лідера". Завдяки реалізації програми молоді люди 

опанують усі необхідні знання та сформують навички, що потрібні для 

успішного й гармонійного розвитку особистості, ознайомляться з 

досвідом активної громадської поведінки тощо. 

 Здійснення підтримки з боку органів місцевого 

самоврядування новоствореним молодіжним громадським об'єднанням у 

вигляді одноразових дотацій, надання приміщень для здійснення 

діяльності, а також у разі необхідності забезпечення  молодіжних 

об'єднань організаційною допомогою. 

 Забезпечення доступу молоді до формування та реалізації 

державної молодіжної політики. Це буде сприяти ширшому застосуванню 

молоддю інноваційних форм роботи, розвиваючи її самоорганізацію. При 

цьому самоорганізація виходить на перший план як ефективний засіб 

соціалізації молоді, джерело ініціативи, спосіб самореалізації та 

самоутвердження молодої людини. 

Молодіжна політика Національного університету цивільного 

захисту Украиїни базується на положеннях декларації “Про загальні 

засади державної молодіжної політики в Україні”, за якою: “Державна 

молодіжна політика – це системна діяльність держави у відносинах з 

особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в 

законодавчій, судовій сферах і, ставить за мету створення соціально-

економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для 

життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного 

розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, як у власних 

інтересах, так і в інтересах України”.  

 Молодіжна політика університету спрямована на виховання 

гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і 

національно-свідомої людини, наділеної громадянською 

відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними 
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почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона 

здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і 

базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та 

культурному надбанні українського народу з врахуванням світового 

досвіду підтримки молоді.  

 Цілями університету в царині молодіжної політики слід вважати:  

 Створення умов та механізмів безпосередньої участі 

студентської молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики 

університету, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, 

підтримці її творчих ініціатив.  

 Формування нової молодіжної ідеології, базованої на 

усвідомлені прав і свобод обов’язків та відповідальності молодих 

громадян.  

 Широке залучення студентської молоді до активної участі у 

національно-культурному відродженні українського народу, розвитку 

традицій.  

 Формування демократичних засад у питаннях виховної роботи 

серед студентів, планування заходів реалізації молодіжної політики в 

університеті.  

 Координація зусиль усіх структурних підрозділів, громадських 

організацій студентського самоврядування, формування національно-

свідомої технічної еліти держави.  

 Захист і підтримка соціально-вразливої частини молоді: 

студентів-інвалідів, сиріт, із багатодітних і неблагополучних сімей тощо.  

Реалізація молодіжної політики в університеті здійснюється на 

принципах:  

 демократичності у підходах до молоді, дотримання прав і 

свобод молодих громадян, єдності навчально-виховного процесу; 

 залучення студентів до безпосередньої участі у формуванні та 

здійсненні молодіжних програм; 
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 поваги до поглядів та переконань молоді. 

Механізми і заходи з реалізації молодіжної політики.  

Реалізація молодіжної політики в університеті забезпечується:  

 прийняттям рішень керівних органів університету; 

 виконанням відповідних законодавчих актів, рішень 

державних органів стосовно молодіжної політики; 

 щорічним заслуховуванням на Вченій Раді університету, 

Вчених радах навчально-наукових інститутів питання про реалізацію 

молодіжної політики в інститутах та університеті в цілому;  

 плануванням та реалізацією цільових комплексних 

молодіжних програм та заходів з виділенням необхідних матеріальних та 

фінансових ресурсів; 

 підтримкою і стимулюванням діяльності молодіжних 

громадських організацій; 

 залученням, за потреби, до формування та реалізації 

молодіжних програм і заходів культурно-просвітницьких організацій і 

спеціалізованих структурних підрозділів університету. 

Молодіжна політика в університеті реалізується через систему 

навчальної та виховної роботи, діяльності молодіжних, культурно-

просвітницьких, спортивних, громадських та інших організацій 

університету.  

 Усі питання молодіжної політики університету координує відділ 

виховної роботи, що діє згідно з “Положенням про відділ ”.  Реалізація 

молодіжної політики університету здійснюється через систему виховної 

роботи за участю структурних підрозділів університету: кафедр, 

деканатів, студентського самоврядування, громадських організацій 

університету, та наставників академічних груп, які безпосередньо 

реалізовують заходи виховного характеру передбачені планами заходів з 

реалізації молодіжної політики університету.  
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 Діяльність учасників виховного процесу в рамках молодіжної 

політики університету визначається відповідними положеннями та 

статутами. Треба визначити, що ефективна практична реалізація може 

відбуватися як на всеукраїнському рівні, так і на рівні місцевих громад, 

що наближені до реальних потреб та участі молоді. Розбудова молодіжної 

політики «знизу до гори» має збалансувати державну політику та стати її 

пріоритетом.  

Перш за все, необхідно радикально змінити традиційний підхід 

створення та спрямованості державних та реґіональних молодіжних 

програм, наслідки реалізації котрих протягом 20 років доводить їх 

недоцільність та неефективність. Замість відокремлення проблем молоді 

у міську \реґіональну\ державну молодіжну програму, реалізація яких не 

призвела до вирішення жодної проблеми молоді, модель визначає за 

доцільне спрямувати зусилля на залучення молоді до вирішення проблем 

держави\місцевої громади. Ці проблеми визначаються у відповідних 

цільових або комплексних державних та місцевих програмах, а підтримки 

потребує саме життєздатна система залучення молоді до вирішення 

проблем громади. Це є метою системи державної молодіжної політики, 

яка складається з 4-х взаємозалежних систем, послідовна реалізація яких 

призводить до впровадження сучасної політики відносно молоді [53, 

с.145]. 

1. Система постійного громадянського представництва молоді на 

всеукраїнському та місцевому рівні. 

2. Система залучення молоді до формування державної та 

регіональної політики, що впливає на її життя. 

3. Система залучення молоді до безпосередньої реалізації державної 

та регіональної політики.  

4. Система розвитку компетентності молоді у формуванні та 

реалізації державної та регіональної політики.  
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Перша система розкриває механізм забезпечення урахування думки 

молоді, її проблем та ініціатив при прийнятті рішень на державному та 

регіональному рівні, що впливають на її життя. Зокрема, перша система 

обґрунтовує та визначає основні принципи створення представницького 

органу молоді на державному рівні – Молодіжного Парламенту та 

Молодіжного Уряду, підсистему громадського інформування та 

організації ефективної системи зворотного зв’язку, компоненту 

«молодіжного парламентаризму», тобто процесу колегіальних обговорень 

при прийнятті рішень, що впливають на життя молоді, а також визначає 

обсяг матеріально-технічного забезпечення цієї діяльності. 

Друга система визначає «законодавчу гілку», тобто повноваження 

та процедури впливу молоді на процес прийняття владних рішень. Ця 

система створена на чотирьох основних компонентах: аналіз проектів та 

вже прийнятих владних рішень, нормотворча ініціатива, партнерська 

участь у прийнятті рішень та громадський контроль.  

Третя система визначає «виконавчу гілку», тобто систему 

поетапного залучення молоді до вирішення проблем від місцевої громади 

до всієї держави. Основні етапи: волонтерська програма» (перший досвід 

громадської участі), міні-гранти для ініціативних груп без статусу 

юридичної особи (перший досвід вирішення проблем однолітків), гранти 

на соціальне замовлення держави для громадських об’єднань (вирішення 

проблем місцевої громади). Використання сучасних механізмів, 

наприклад молодіжного банку, фондів розвитку громад та інше, надає 

можливість залучити широку громадськість до активної участі на ринку 

відповідних соціальних послуг.  

Четверта (остання) система моделі забезпечує розвиток 

компетентності молоді щодо основ державного управління та місцевого 

самоврядування, молодіжної участі та використання можливостей 

системи. Ця система реалізується у трьох основних напрямках: 1) 

спеціальний навчальний курс для учнів загальноосвітніх установ із основ 
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державного управління, місцевого самоврядування та молодіжної участі, 

який викладається підготовленими викладачами; 2) тренінги для 

студентів внз із основ державного управління, місцевого самоврядування 

та молодіжної участі, який може викладатися як підготовленою молоддю, 

громадськими організаціями, так і фахівцями державних установ 

(наприклад, ЦССМ); 3) неформальна освіта молоді – шляхом створення та 

розповсюдження серед молоді інформаційних матеріалів за тематикою 

стосовно моделі та її можливостей [56]. 

Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки що 

стратегічною метою молодіжної політики України є створення умов для 

самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини – громадян 

України, реалізації інноваційного потенціалу молоді у всіх сферах 

суспільного життя, вихованні покоління людей здатних ефективно 

працювати і навчатися протягом життя, зберігати й примножувати 

цінності народу України та громадянського суспільства, розвивати і 

зміцнювати суверенну, демократичну, правову державу як невід’ємну 

складову європейської та світової спільноти. 

Таким чином,  теоретичний аналіз державної молодіжної політики 

полягає у розгляді різних підходів до розкриття сутності та визначення 

поняття державної молодіжної політики, виокремлення елементів 

структури державної молодіжної політики, аналізі різних зарубіжних 

моделей реалізації державної молодіжної політики. 

Сутність державної молодіжної політики полягає в складних, 

багатограних явищах. що мають чітко визначену мету, завдання, напрями, 

механізм реалізації тощо. Державна молодіжна політика визначається як 

системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, 

молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій 

сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, 

організаційних, правових умов та гарантій для життєвого 

самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку 
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молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в 

інтересах України. Державна молодіжна політика має досить складну 

структуру, в якій можна в узагальненому вигляді виокремити три 

основних елементи. Перший – політичної організації, що включає 

сукупність "молодіжних" органів державної влади, громадсько-політичні 

інститути, молодіжні громадські організації й рухи, саму молодь тощо. 

Другий елемент – політична діяльність владних інститутів та відносини 

між ними. І нарешті, третій елемент – політична свідомість, що вказує на 

залежність політичних відносин і політичної діяльності, всього 

суспільно-політичного життя молоді від свідомого її ставлення до своїх 

інтересів [80]. Соціально-педагогічні засади здійснення державної 

молодіжної політики в Україні визначаються впливом 

взаємообумовленістю здійснення державної молодіжної політики та 

соціального становленння та соціалізації підростаючого покоління.  

Попередній період розвитку Української держави, незважаючи на 

суперечливість оцінок його результатів, залишив помітний слід у 

реалізації державної молодіжної політики, наблизив Україну до сучасних 

орієнтирів світового розвитку. Було закладено базові цінності, які 

необхідні при визначенні шляхів соціального, економічного, політичного 

розвитку молодих громадян. Водночас, зміни, пов’язані з переходом 

українського суспільства до самоорганізації, наочно відображають 

збільшення впливу громадських організацій, бізнес-структур на державну 

політику. Поступово формується система відносин між органами влади і 

громадськістю, що є одним із найважливіших показників суспільного 

розвитку і демократії. Відомо, що чим активніше і повніше влада 

дозволяє масам брати участь у суспільно-політичних процесах, тим вона 

більш демократична та ефективніша [82]. Своєчасним і вмотивованим є 

сьогодні перехід до нової моделі державного управління, спрямованої на 

участь організованої громадськості у процесі вироблення та здійснення 

державно-управлінських рішень, побудова на її засадах дієздатних 
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механізмів здійснення влади [85, с.28]. 

Тому, в сучасних умовах державного будівництва саме держава має 

подбати  про нову стратегію, логіку і зміст соціальної політики, 

вирішуючи такі основні завдання як: створення основних способів і форм 

оптимального й ефективного суспільного соціального розвитку та 

стимулювання громадян, політичних, громадських організацій, утворень 

до активної участі у розв’язанні соціальних проблем. Тільки завдяки 

спільній роботі всіх суб’єктів громадянського суспільства сьогодні 

можливо становлення нового покоління українських громадян.  

Суть соціального управління за умов демократичного розвитку 

суспільства на засадах ринкової економіки зводиться, перш за все, до 

координації [88]. Це повною мірою стосується і сфери молодіжної 

політики, яка потребує посилення як міжвідомчої координації, так і 

розвитку механізмів соціального партнерства, узгодження дій усіх 

суб’єктів молодіжної політики для вирішення державних завдань 

стосовно молоді.  

Значна кількість державних органів, які приймають участь у процесі 

здійснення державної молодіжної політики, викликає необхідність 

узгодження їх діяльності для виключення паралелізму, дублювання 

функцій. Це потребує підвищення міжвідомчої кооперації всієї вертикалі 

державних органів по справах молоді з іншими державними органами 

(освіти, охорони здоров’я, праці й соціального захисту, культури, 

внутрішніх справ та ін.) [93, с. 47]. Науковці вважають, що для цього 

необхідно підвищення ролі органів у справах молоді та спорту на 

державному, регіональному та місцевому рівнях, в міжгалузевій 

координації усіх дій стосовно молоді. Так, для підвищення координації 

дій державних органів на центральному рівні, варто надати міністерствам 

реальні можливості спрямовувати, координувати і контролювати 

діяльність усіх інших органів виконавчої влади центрального рівня, 

насамперед, передавши міністрам від віце-прем’єр-міністрів відповідні 
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керівні повноваження щодо конкретних органів . 

Розширення вже зараз кола недержавних суб’єктів молодіжної 

політики, обумовлює необхідність їх скоординованої, системної 

діяльності по реалізації мети, завдань і напрямів державної молодіжної 

політики, обумовлює важливість розвитку міжсекторного партнерства 

щодо вирішення молодіжних питань на всіх рівнях управління. Такий тип 

відносин дає можливість вирішувати суперечливі питання шляхом 

компромісу і урівноваження інтересів різних соціальних груп населення. 

[94]. Нормою взаємовідносин владних структур і громадської думки є її 

врахування у процесах управління на всіх його стадіях, при цьому таке 

врахування носить не випадковий характер, а здійснюється 

цілеспрямовано і систематично. Напрями розвитку соціального 

партнерства у сфері молодіжної політики зображено на рис. 1.  

Враховуючи те, що обов’язковою характеристикою демократичного 

державного управління у молодіжній сфері є залучення до процесу 

формування та реалізації державної молодіжної політики громадськості, 

вважаємо доцільним рекомендувати органам влади, насамперед, 

розробити чіткі правові та організаційні основи механізму ефективного 

партнерства та взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями, об’єднаннями молоді, 

молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами, 

бізнес-структурами у процесі формування та реалізації державної 

молодіжної політики. 
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Рис. 1. Напрями розвитку соціального партнерства у сфері 

молодіжної політики 

 

Влада повинна сприяти запровадженню публічного та відкритого 

діалогу щодо молодіжної політики в державі, формуванню громадської 

думки в суспільстві щодо вирішення молодіжних проблем. 

З метою забезпечення належного представництва від влади, 

громадської та приватної сфери та для забезпечення належної координації 

Напрями розвитку соціального партнерства у сфері молодіжної 

політики 

- розроблення Стратегії ДМП; 

- створення рад соціального 

партнерства; 

- проведення відкритих громадських 

слухань; 

- спільна розробка та реалізація 

програм державного, регіонального, 

місцевого розвитку щодо сприяння 

соціальному становленню та розвитку 

- формування культури політичної 

участі за допомогою громадянської 

просвіти, програм соціальної освіти, 

розвитку системи інформування 

молоді; 

- формування системи постійного 

громадянського представництва 

молоді в органах влади, створення 

спільних громадсько-державних 

консультативно-дорадчих та 

експертних органів 

Підвищення міжвідомчої кооперації всієї 

вертикалі державних органів по справах 

молоді з іншими державними органами 

(освіти, охорони здоров’я, праці й 

соціального захисту, культури, внутрішніх 
справ, ін.)   

Розроблення правових та організаційних 

основ взаємодії органів влади з 

громадськістю стосовно вирішення 

молодіжних питань  

 

Створення владою умов для активної 

участі молоді у процесі формуванні та 

реалізації ДМП 

 

Розвиток механізмів взаємодії державних 

структур та молодіжних громадських 

об’єднань 

- підтримка діяльності молодіжних 

громадських організацій; 

- делегування органами виконавчої 

влади, органами місцевого 

самоврядування на конкурсній основі 

окремих повноважень молодіжним 

громадським організаціям по наданню 

послуг молоді шляхом соціального 

замовлення та надання грантів 
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дій усіх суб’єктів молодіжної політики необхідно провести певні 

організаційно-правові заходи: створити при Кабінеті Міністрів України – 

Раду соціального партнерства у молодіжній політиці з нормативно 

закріпленими повноваженнями щодо діяльності, а також сприяти 

створенню Ради соціального партнерства у молодіжній політиці при  

міському голові.  

До складу цих дорадчих органів повинні увійти не лише 

представники виконавчих структур, а й депутати відповідної ради, 

представники громадськості, молодіжних громадських організацій, 

ініціативної молоді, бізнес-структур, засобів масової інформації та ін.  

В рамках діяльності Ради на кожному рівні державного управління 

має відбуватись змістовний діалог представників державного, 

громадського та приватного секторів. Метою діяльності Ради на всіх 

рівнях управління має бути, насамперед, спільне вироблення пріоритетів 

державної молодіжної політики; стратегічного планування ресурсів; 

виконання спільних проектів інформаційного, аналітично-

дослідницького, благодійного й соціального спрямування стосовно 

молодих людей; контроль ходу їх виконання та ін.  

Постійно діючим механізмом громадських консультацій на всіх 

рівнях управління мають бути відкриті громадські слухання  [97] з 

молодіжних питань, які сприяють підвищенню відкритості, прозорості 

державної молодіжної політики. Особливо, це стосується місцевого рівня. 

Тим більше, що право на проведення громадських слухань 

територіальними громадами, шляхом делегування його місцевим радам, 

надається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”[68].  

Метою проведення громадських слухань з молодіжних питань на 

місцевому рівні є ознайомлення громадськості міста з позицією міської 

влади з актуальних проблем молодіжної політики, становища молоді та 

отримання від мешканців громади пропозицій та зауважень з цих питань 

у формі безпосереднього спілкування . Це один із механізмів 
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запровадження ефективного інструменту впливу молодих громадян, 

громадськості на процес прийняття рішень на місцевому рівні. 

Ефективною формою діалогової взаємодії влади, молоді, представників 

комерційного та громадського сектора для вирішення нагальних питань, 

вироблення консенсусних рішень стосовно здійснення державної 

молодіжної політики на відповідній території також є проведення 

спільних комунікативних заходів.  

Очевидно, що фізичне і духовне збереження, відтворення та 

розвиток української нації значною мірою залежить від ефективності 

системи державного управління у системі молодіжної політики. Від того, 

наскільки системно, повно й ефективно у межах цієї політики 

вирішуються проблеми і реалізуються потенційні можливості молоді, 

залежать темпи оптимізації соціальних та економічних умов життя, 

перспективи на майбутнє. Тому партнерство влади і молоді має 

функціонувати у взаємодії з патерналізмом [95, с.90]. 

Сьогодні саме молодь володіє тим необхідним потенціалом, 

реалізація якого найближчим часом може істотно вплинути на ситуацію в 

українському суспільстві. Молодь є найважливішим чинником успішного 

провадження молодіжної політики. Необхідна не тільки обов’язкова 

орієнтація на молодь, облік її потреб, інтересів і запитів при розробці і 

реалізації будь-яких соціальних програм у суспільстві, а й визнання 

молоді як стратегічного ресурсу і партнера держави у проведенні даної 

політики, суб’єкта соціально-економічних і духовних перетворень у 

країні.  

У цьому зв’язку, важливо визначити суспільно значуще місце й роль 

молоді у процесі державного будівництва. Ідеологія виховання, 

соціалізації молоді всіма інститутами українського суспільства повинна 

базуватись на основі відношення до молодих громадян як до  коштовного, 

національного ресурсу країни, бути спрямованою на формування 
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ідеології затребуваності молоді і виховання відповідальних громадян 

України.  

Для встановлення конструктивного діалогу з молоддю, суб’єкти 

державного управління сфери молодіжної політики повинні змінити зміст 

організаційної культури у бік сприйняття молоді не тільки як споживачів 

послуг, а й активних учасників процесу здійснення молодіжної політики 

[100, с.61]. Органам у справах молоді слід застосовувати не 

адміністративно-розпорядчі методи впливу на молодь, молодіжне 

середовище, а використовувати гнучке сполучення різних інструментів: 

координації діяльності, політики комунікації, стратегій спільного 

розвитку молодіжної політики й соціальних програм, підтримки 

молодіжних ініціатив. Реалізація даних цілей  вимагає створення владою 

умов для активної участі молоді у процесі її формуванні та реалізації.  

Для забезпечення участі молоді в управлінні, надання їм можливості 

відстоювати свою позицію щодо різних аспектів розвитку суспільства, 

держави, регіону, міста важливу роль грає формування системи 

постійного громадянського представництва молоді в органах влади. 

Державним органам треба сприяти створенню спільних громадсько-

державних консультативно-дорадчих та експертних органів (громадських 

дорадчих комітетів, колегій, рад, комісій, груп тощо) на всіх рівнях 

управління, що сприяє виробленню якісної політики. Такі структури 

мають стати провідниками і посередниками між владними органами та 

молоддю. Ця форма взаємодії вимагає поетапного нарощування обсягів 

підтримки і розширення напрямків співробітництва держави і молоді, 

особливо на регіональному й місцевому рівнях [101, с.99].  

У цьому зв’язку, рекомендуємо органам державного управління 

відновити роботу Студентської ради при Президентові України,  для 

більш повного врахування позицій студентської молоді при виробленні та 

реалізації державної політики у сферах освіти, праці, соціального 

становлення і розвитку молоді.  
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З метою забезпечення ефективної громадської участі молоді у 

контрольній діяльності, органам влади важливо не тільки стимулювати 

розвиток правозахисних молодіжних організацій, а й відпрацювати таку 

модель взаємодії, яка б забезпечувала безпосередній контакт молоді, 

громадськості з державними службовцями та посадовими особами 

місцевого самоврядування й надавала їм можливість реально впливати на 

хід і результати провадження молодіжної політики. Це обумовлює 

необхідність належного інформування молодих громадян про процес 

здійснення державної молодіжної політики, ухвалення управлінських 

рішень щодо молоді, висвітлення у ЗМІ поточної роботи органів влади з 

зазначених питань.  

Для більш повної роботи на всіх рівнях , вважаємо за необхідне 

запровадити обов’язкову громадянську та політичну просвіту молоді в 

навчальних закладах. Політична просвіта має виконувати функцію 

трансляції новим поколінням оптимальних способів суспільної взаємодії, 

використовуючи світові здобутки та зберігаючи традиції української 

культури. Політична просвіта молоді має складатися з широкого кола 

знань про влаштування суспільства, політичну систему й державу, 

політичні організації й інституції, про принципи, процедури й регламенти 

суспільної взаємодії тощо і починатися з усвідомлення молодими 

громадянами власних прав та вміння їх захищати.  

Одже актуальність розвитку механізму взаємодії державних 

структур та молодіжних громадських об’єднань посилюється ще й через 

те, що останні є нерідко єдиними безпосередніми партнерами держави у 

створенні умов та гарантій для життєвого самовизначення молоді.  

Визнаючи важливість ролі молодіжних об’єднань в успішному 

провадженні молодіжної політики, необхідно сприяти об'єднанню, 

консолідації, структуруванню молодіжного руху на засадах державності; 

збільшенню чисельності організацій, розмаїтості спрямованості, форм і 
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змісту діяльності громадських об'єднань; створювати умови найбільшого 

сприяння їх діяльності [113, с.74].   

З метою підтримки розвитку молодіжного громадського руху 

пропонуємо стимулювати в законодавчому порядку створення й активну 

роботу функціонуючих у країні студентських, молодіжних громадських 

організацій на всіх рівнях: забезпечити спрощені умови їх державної 

реєстрації, надати можливість надавати окремі послуги в межах своєї 

діяльності на платній основі та накопичувати фінансові ресурси для 

виконання статутних завдань. Важливим є зміцнення та державна 

підтримка громадських професійних об’єднань молодих депутатів, 

молодих посадових осіб місцевого самоврядування у напрямі розширення 

сфери їхньої діяльності, залучення позитивного іноземного досвіду тощо.  

Практика державної підтримки на сучасному етапі може успішно 

здійснюватися на програмній основі із широким застосуванням 

механізмів міжвідомчої координації. Доцільним є делегування органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на конкурсній 

основі окремих повноважень молодіжним громадським організаціям по 

наданню послуг молоді шляхом соціального замовлення, надання грантів, 

особливо на місцевому рівні. Це дозволить підвищити роль 

альтернативних способів виробництва соціальних послуг молоді, 

запровадити гнучкі схеми їх надання, що відрізняються від традиційних 

методів владно-бюрократичної діяльності. У цьому випадку, державні 

органи надають молодіжним громадським організаціям фінансову та 

матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією наданих 

повноважень [121]. 

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що вирішувати проблеми 

державного управління молодіжної сфери в сучасних умовах необхідно 

шляхом переходу до нової управлінської парадигми. Вона має включати 

побудову ефективних суб’єкт-суб’єктних відносин між органами влади та 

молоддю, об’єднання можливостей всіх секторів суспільства на основі 
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ідеї соціального партнерства для вирішення питань становлення молодих 

громадян України.  

Сутність таких відносин полягає в тому, що на кожному етапі 

здійснення державної молодіжної політики взаємодія органів влади та 

молоді, молодіжних громадських організацій, представників 

громадського та приватного секторів відбувається у вигляді застосування 

соціальних технологій, а саме: стратегічного планування розвитку 

державної молодіжної політики, інформування громадськості, 

громадського консультування, громадського обговорення, громадської 

експертизи, громадянської просвіти, створення рад соціального 

партнерства, громадських слухань, розробки та реалізації стратегічних 

програм державного, регіонального, місцевого розвитку щодо сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді, соціального замовлення.  

Враховуючи відповідні зміни в державі, особливості становища 

молодих громадян в суспільстві, вважаємо, що державна молодіжна 

політика потребує системного, комплексного підходу до її провадження, 

здійснення системи заходів як правового, так і організаційного, 

економічного, інформаційного характеру. 
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Рис. 2. Схема взаємодії державних і недержавних інституцій в 

процесі здійснення державної молодіжної політики 
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удосконалюватись. В сучасних умовах ця політика повинна бути справою 
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усієї держави і усього суспільства. Гадаємо, що об’єднання можливостей 
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здатної реагувати на зміни суспільства. При провідній ролі держави та 

завдяки консолідації конструктивних сил українського суспільства, 

можливо соціальне становлення й розвиток нового покоління та 

процвітання України [129].  

Одже шляхи рішення молодіжних проблем лежать в 

удосконалюванні всієї системи державного управління у сфері 

молодіжної політики – як на рівні принципів, так і на рівні конкретної 

діяльності органів влади. Удосконалення організаційного механізму 

державного управління у сфері молодіжної політики потребує заходів 

стосовно: формування стратегії державної молодіжної політики; 

покращання кадрового забезпечення цієї сфери; запровадження нових 

форм взаємодії органів влади з молоддю, представниками громадськості.  

Таким чином, автором у дослідженні обґрунтовано доцільність 

розробки стратегії державної молодіжної політики, метою якої є якісне 

поліпшення становища молодих українців та надання їм можливості 

зайняти активну громадянську позицію. Напрями її реалізації полягають у  

розширенні демократичної участі молодих громадян в розвитку 

суспільства, розширення їх прав у політичній і економічній областях, 

забезпечення представництва молоді на всіх рівнях прийняття рішень.  

Саме від здатності нового покоління бути активною, дієздатною та 

творчою силою залежать перспективи державорозбудовчого процесу в 

Україні. Встановлено, що забезпечення змістовної участі молодих 

громадян у державному управлінні буде сприяти зміцненню зв’язків і 

взаємної довіри між владою й молоддю. Отже, з цією метою 

запропоновано: формування системи постійного представництва молоді в 

органах влади; створення консультативно-дорадчих та експертних 

органів; розвиток системи державної підтримки молодіжних громадських 

організацій та взаємодії з ними на умовах договорів, надання на 

конкурсній основі грантів тощо. 

У процесі дослідження встановлено, що розвиток механізму 
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взаємодії державних і недержавних суб’єктів молодіжної політики (на 

діалогічних засадах) має за мету на основі єдиного підходу вплинути на 

соціалізацію молоді, а через це на майбутній стан суспільства, що 

позитивно як з позиції акумуляції ресурсів, так і з позиції встановлення 

демократичних пріоритетів. З огляду на це, запропоновано нові форми 

участі громадськості у здійсненні молодіжної політики держави, а саме:  

розробки і здійснення партнерських програм/проектів щодо сприяння 

становленню молодих громадян, надання їм послуг; застосування 

соціальних технологій громадського контролю за діяльністю органів 

влади; проведення громадських слухань. 

 

 

2.3. Сучасні виховна концепція, як механізм  впливу на 

формування державної  молодіжної політики 

 

Становлення української державності, побудова громадянського 

суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

передбачають орієнтацію на молоду сучасну людину, її духовну культуру 

й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю, та 

модернізації навчально-виховного процесу. Проблема виховання 

майбутніх фахівців із вищою освітою набуває зараз особливої 

актуальності. Річ у тім, що технічний прогрес автоматично не веде до 

духовного прогресу. Сьогодні метою суспільства (а тому і всіх ланок 

освіти) повинно стати духовне вдосконалення людини задля переходу 

людства на новий виток еволюційного розвитку: від людини розумної до 

людини духовної. У зв’язку з цим підвищується значущість виховання 

молодого покоління [138, с. 203]. Проте зараз у всіх ланках освіти існує 

невиправдана автономність навчання і виховання. Завдання сьогодення – 

змінити національно-світоглядну місію школи – від школи знання і 

наукової поінформованості до школи культури і духовності. Вища школа 
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як храм науки повинна бути і храмом високої культури. Майбутній 

фахівець із вищою освітою повинен опанувати як систему професійних 

знань, умінь і навичок, так і набути високу культуру, стати 

представником передової частини суспільства – еліти. Він повинен бути 

інтелігентом, тобто не тільки «знаючим, розуміючим», але й з високою 

культурою поведінки. Реалізувати це завдання можливо лише за умови 

єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання [52, 

с.89]. В основу національної системи патріотичного виховання покладено 

національну ідею, як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації 

в цілому та втілену в «Концепцію національно-патріотичного виховання 

молоді», затверджену Наказом Міністерства України у справах сім'ї, 

молоді та спорту, Міністерства оборони України, Міністерства культури і 

туризму України Міністерства освіти і науки України, 27. 10. 2009 № 

3754 /981 /538/49 . Згідно Концепції, форми й методи виховання молоді 

базуються на народних традиціях, кращих надбаннях національної та 

світової педагогіки й психології. Ідеалом виховання виступає різнобічно 

та гармонійно розвинена національно свідома, високоосвічена, життєво 

компетентна особистість, здатна до саморозвитку та самовдосконалення  

[9, с.11].  

Головною домінантою щодо патріотичного виховання молоді це 

формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої 

дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, 

життєвої позиції. У сучасному суспільстві вживається погляд на 

виховання, як процес подолання негативних тенденцій у розвитку 

особистості й сприйняття вихованця лише як об'єкта виховних впливів. 

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи 

й технології. Зростає увага до виховання засобами музеїв, театральної 

педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови 

для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре 

інформована щодо процесів, які відбуваються в різних сферах науки, 
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техніки, соціального життя; динамічно оволодівають сучасними 

комунікаційними технологіями. Усе це створює сприятливі умови для 

розвитку виховання, як пріоритетної сфери соціального життя країни, 

підвищення її статусу та потенціалу, досягнення якісно нових результатів 

у духовно-моральному, громадянському, трудовому, художньо-

естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління. В той же 

час, сучасний етап розвитку України потребує від органів державної 

влади здійснення системних заходів для вирішення проблем, пов'язаних з 

організацією військово-патріотичного виховання як складової загального 

процесу патріотичного виховання, спрямованих на військовослужбовців 

Збройних Сил України, інших військових формувань та молодь, що є 

потенційними кандидатами для прийняття на військову службу [55. 114]. 

Розбудова української армії нового типу, яка здійснюється  на основі 

переходу Збройних сил України на комплектування військовослужбовців 

які проходять військову службу за контрактом, та впровадження служби у 

військовому резерві потребують принципових змін концептуальних засад 

у підходах до визначення напрямів, форм і методів робот із військово-

патріотичного виховання молоді. Виховуючи людину ХХІ століття, 

необхідно пам'ятати, що ми виховуємо людину нової формації, майбутній 

інтелектуальний потенціал країни, її громадян-патріотів.  

Метою прийнятої  Концепції є виховання молодої людини, як 

патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її, як 

суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного 

виявляти національну гідність, знати свої права та обов'язки, цивілізовано 

відстоювати їх, сприяти громадянському миру, і злагоді в суспільстві, 

поводитися компетентно, бути конкурентоспроможним, успішно 

самореалізуватися в соціумі, як громадянин, сім'янин, професіонал, носій 

культури. Патріотичне виховання є складовою частиною загального 

виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану 

діяльність органів державної влади, і громадських організацій із 
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формування в громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові 

до України, готовності до виконання громадянських, і конституційних 

обов'язків; є однією з головних складових національної безпеки України. 

Патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення 

України, українського козацтва, героїки національно-визвольних змагань, 

досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту, які несуть у 

собі якості моральних ідеалів. Патріотичне виховання включає в себе 

соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, володіє 

високим рівнем комплексності, тобто охоплює своїм впливом усі 

покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, 

духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, історію, 

державу, право. Головною метою роботи органів державної влади та 

створених відповідних організацій, а також метою реалізації проектів у 

сфері патріотичного виховання молоді, що фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів, є робота з молодими громадянами 14-35 річного віку, 

а саме виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової 

служби та готовності до захисту Вітчизни, повазі до чинного 

законодавства та засад демократичної, правової держави. Концепція 

розроблена на виконання Указу Президента України від 03.07.2008 № 

616/2008 "Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді", з 

урахуванням норм Указу Президента України від 25.10.2002 № 948 "Про 

затвердження Концепції допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді" [57], Постанови Верховної Ради 

України від 22.05.2003 № 865 "Про заходи Кабінету Міністрів України 

щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно 

свідомого і патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення 

умов його розвитку"[9. с.13] та пропозицій центральних та місцевих 

органів виконавчої влади. Це передбачає визначення і реалізацію 

першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування 

соціально-активної життєвої позиції молодих громадян, психологічної 
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готовності до добровільного вступу на військову службу та зразкове 

виконання службових обов'язків у подальшому. Метою Концепції є 

створення цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді 

шляхом реалізації таких виховних завдань:  

 забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості 

відповідно до її інтересів та суспільних вимог;  

 реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від 

уніфікації в процесі виховання, орієнтації на "усередненого" вихованця;  

 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, 

успадкування ними духовних надбань українського народу;  

 формування почуття патріотизму і духовності, національної 

свідомості, любові до свого народу, його історії, держави, рідної землі, 

родини, гордості за минуле, і сучасне - якостей, які безпосередньо 

впливають на досягнення достатнього рівня обороноздатності держави та 

зміцнення її могутності на основі героїчних прикладів історії 

українського народу, Другої світової війни, національно-визвольних 

змагань та сучасних Збройних Сил України;  

 консолідація діяльності органів державного управління та 

місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, громадських, 

молодіжних, дитячих, ветеранських і релігійних організацій у сфері 

патріотичного виховання;  

 утвердження в масовій свідомості громадян об'єктивну оцінку 

ролі Збройних Сил України в українській історій, спадкоємність розвитку 

війська в обстоюванні ідеалів державності та незалежності;  

 сприяння створенню і здійсненню діяльності установ 

патріотичного виховання молоді, військово-патріотичних клубів, 

військово-спортивних секцій, молодіжних козацьких осередків;  

 формування мовної культури, оволодіння та вживання 

української мови, як духовного коду нації;  
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 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 

батьків, старших за себе, турбота про молодших та хворих;  

 виховання правової культури, поваги до Конституції України, 

Законів України, державної символіки;  

 культивування кращих рис української ментальності - 

працелюбності, свободи, зв'язку із природою, поваги до жінки, матері, 

толерантності;  

 охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного 

здоров'я;  

 забезпечення базової культури, розвиток естетичних потреб і 

почуттів;  

 спонукання зростаючої особистості до протидії проявам 

аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській 

діяльності;  

 формування психологічної та фізичної готовності молоді до 

виконання громадського та конституційного обов'язку щодо захисту 

національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу 

військової служби, формування і розвиток мотивації до служби в 

Збройних Силах України, військово-професійної орієнтації молоді;  

 відродження та розвиток українського козацтва як важливої 

громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;  

 сприяння ефективній діяльності позашкільних закладів, 

центрів патріотичного виховання молоді, громадським молодіжним та 

дитячим організаціям стосовно національно-патріотичного виховання.  

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання 

системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну 

систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів - міцно і 

органічно засвоєних загальнолюдських, і національних цінностей, 

сформовану стратегію життя суспільства, яка передбачає постійний рух 

до здійснення нових, соціально значущих задумів. Проаналізувавши 
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прийняту Концепцію та нормативно-правові документи з питань 

формування виховного процесу [60, 64, 66, 70], необхідно відмітити, що 

основними принципами національно-патріотичного виховання є:  

 принцип національної спрямованості виховання, який 

передбачає формування у молоді національної самосвідомості, любові до 

рідної землі, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, 

здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися 

приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та 

захисті своєї держави; 

 принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як 

культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури 

особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства. 

У ході реалізації зазначеного принципу вихованець та педагог стикаються 

з проблемами, розв'язання якого вимагає творчого підходу, що стимулює 

розвиток моральної культури вихованця та є джерелом його 

особистісного розвитку;  

 принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на 

дитині, як вищій цінності, ураховує її вікові та індивідуальні особливості, 

не форсує її розвитку, спонукає до самостійності, задовольняє базові 

потреби дитини, виробляє індивідуальну програму її розвитку, стимулює 

свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвих принципів;  

 принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії передбачає, що учасники 

виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі 

спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на 

її відмінність від власної, узгоджують свої позиції. Вихователь уникає 

жорстких приписів, рахується з його психічним станом, життєвим 

досвідом, системою звичок та цінностей, вдається до продуктивних 

виховних дій, виявляє професійну творчість та індивідуальність;  

 принцип цілісності означає, що виховання організовується як 

системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний та 
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різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини 

світу, передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів виховної 

роботи; 

 акмеологічний принцип вимагає від вихователя орієнтації 

виховного процесу на вищі морально-духовні досягнення і потенційні 

можливості вихованця, створення умов для досягнення життєвого успіху 

особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;  

 принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони 

психологічного розвитку проявляються у кожної людини своєрідно і 

неповторно. Педагог культивує у зростаючої особистості почуття 

самооцінки, упевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та 

реалізацію своїх здібностей, спрямовує її зусилля на розвиток свідомості, 

культури потреб, емоційної сприйнятливості, відповідальної поведінки; 

 принцип життєвої творчої самодіяльності  передбачає 

становлення особистості як творця свого життя, який здатен приймати 

особисті рішення, і нести за їх відповідальність, повноцінно жити і 

активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко 

реагувати на соціальні зміни [73];  

 принцип полікультурності передбачає інтегрованість 

української культури в європейський та світовий простір, формування у 

вихованців відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних 

від національних ідей, до культури, мистецтва, вірування інших народів, 

здатності диференціювати спільне та відмінне в різних культурах, 

сприймати українську культуру, як невід'ємну частину загальнолюдської;  

 принцип технологізації передбачає послідовні науково-

обгрунтовані дії педагога у виховному процесі та відповідно організовані 

ним дії вихованців, підпорядковані досягненню соціально спроектованої 

системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами  

розвитку особистості. Такий процес гарантує позитивну розвиваючу 

динаміку;  
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 принцип соціальної відповідності обумовлює необхідність 

узгодженості змісту і методів виховання у реальній ситуації, в якій 

організовується виховний процес. Завдання виховання зорієнтовані на 

реальні соціально-економічні умови і передбачають формування у молоді 

готовності до ефективного розв'язання життєвих проблем. Умовами 

реалізації даного принципу є: взаємозв'язок виховних задач і задач 

соціального розвитку демократичного суспільства; координація взаємодії 

соціальних інститутів, які впливають на особистість; забезпечення 

комплексу соціально-педагогічної допомоги; орієнтація педагогічного 

процесу на реальні можливості соціуму, урахування його 

найрізноманітніших чинників [90, с.11];  

 принцип превентивності вимагає, виховні заходи держави, 

всіх виховних інститутів, враховуючи інтереси особистості, спрямовані 

на профілактику негативних проявів поведінки молоді, на допомогу та її 

захист, вироблення імунітету до негативних впливів соціального 

середовища. При цьому має забезпечуватись система заходів 

економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, 

інформаційно-освітнього характеру, спрямованого на формування 

позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних 

речовин, різних проявів деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та 

формування здорового способу життя, культури статевих стосунків  [93, 

123].  

Таким чином, викресливши вищезазначені принципи, слід 

зазначити, що удосконалення системи національно-патріотичного 

виховання слід здійснювати шляхом розвитку у суспільстві високої 

соціальної активності, громадянської відповідальності, духовності, 

становлення громадянського суспільства, що складатиметься з молодих 

громадян, які володіють високою свідомістю та здатністю проявити її в 

повсякденній діяльності з забезпечення сталого розвитку; утвердження у 

суспільстві поваги до культурного та історичного минулого України; 
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створення і забезпечення реалізації можливостей для повноцінної 

соціалізації молодих громадян, більш активного залучення їх у вирішення 

соціально-економічних, культурних, правових, екологічних та інших 

проблем, як загальнодержавного так і місцевого значення; виховання 

молодих громадян у дусі поваги до Конституції країни, законності, норм 

суспільного та колективного життя, створення умов для забезпечення 

реалізації конституційних прав людини та його обов'язків, 

громадянського та професійного обов'язку; розвиток відчуття у молодих 

громадян почуття гордості, глибокої поваги до символів держави - Герба, 

Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної 

символіки та історичних святинь, гордості за країну, а також окремі 

регіони та міста; створення умов для посилення патріотичної 

направленості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації 

при висвітленні подій та явищ суспільного життя, активна протидія 

антипатріотизму, маніпулюванню інформацією, фальсифікації історії 

України; формування расової, національної, релігійної терпимості, 

розвиток дружніх відносин між представниками різних етнічних груп. 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, профспілкові, дитячі, молодіжні та інші громадські 

організації, підприємства, військові частини, організації та установи, інші 

соціальні інститути проводять роботу з патріотичного виховання молоді, 

зосереджуючи увагу на:  

 роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики України, 

положень Законів України, указів, розпоряджень Президента України та 

постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, виховуючи повагу 

до законодавчих норм;  

 вивченні історії України та процесів державотворення, 

боротьби та здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, 

демократичної держави;  
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 роз'ясненні серед молодих громадян вимог Закону України 

"Про загальний військовий обов'язок і статути Збройних Сил України", 

вимог Військової присяги на вірність Українському народові та 

військових статутів шляхом організації зустрічей з ветеранами війни, 

відмінниками бойової підготовки Збройних Сил України відвідування 

військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів, і 

вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;  

 виховання молоді на прикладах життя та діяльності видатних 

людей, чиє життя пов'язане з Україною у соціально-економічній, 

політичній, культурній сферах тощо;  

 розроблення та удосконалення нових педагогічних форм і 

методів навчання молоді основам військової справи, науково-

методичного та матеріально-технічного забезпечення процесу військово-

патріотичного виховання;  

 вивчення української мови, як державної мови України»;  

 виховання поваги до Державного Гімну, історії та змісту 

державних символів, засвоєнні поваги до державної атрибутики  [52, 

с.105].  

Саме удосконалення нормативно-правової бази патріотичного 

виховання молоді треба здійснювати через: 

 підготовку нормативно-правових актів з питань патріотичного 

виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства; 

забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, 

місцевого самоврядування, навчальних і культурно-просвітницьких 

закладів; забезпечення виконання цільових програм військово-

патріотичного спрямування з метою підвищення в державі престижу та 

привабливості військової служби; визначення механізмів економічного 

стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють 

підтримку заходів ветеранських, молодіжних і дитячих громадських 

організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;  
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 розроблення порядку проведення всеукраїнських військово-

спортивних ігор, конкурсів, присвячених проблемам патріотичного 

виховання молодих людей; розроблення положень про державні нагороди 

та відзнаки для вихователів, наставників за успіхи у патріотичному 

вихованні молоді, а також для молодих людей - за досягнення у 

підготовці до захисту Батьківщини, до служби у Збройних силах України 

та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів 

України [104].  

Таким чином механізми активізації діяльності органів державної 

влади у сфері патріотичного виховання молодого покоління:  

забезпечуються через наступность та системность патріотичного 

виховання з урахуванням вікових, національних особливостей 

підростаючого покоління; поєднання і координація зусиль центральних та 

місцевих органів влади у роботі щодо патріотичного виховання молоді; 

утвердження конституційних положень про те, що людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою 

соціальною цінністю; посиленням військово-патріотичної роботи, 

проведення днів і місячників захисника Батьківщини, "вахт пам'яті", 

пошукових заходів, військово-спортивних ігор і походів; виховання у 

молоді національної свідомості, яка ґрунтується на українській 

національній ідеї; сприяння молодим людям у реалізації ними 

інтелектуальних та творчих здібностей на благо України; сприяння 

професійній орієнтації, розвиток мотивації до праці; залучення юнаків і 

дівчат до вивчення культури, історії корінних народів і національних 

меншин України, пропагування кращих здобутків національної 

культурної і духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної 

художньої творчості, діяльності творчих об'єднань, клубів за інтересами, 

фольклорних колективів; сприяння формуванню позитивного іміджу 

українських естрадних виконавців, діячів культури і мистецтва, 

спортсменів, активне залучення їх до патріотичного виховання молоді; 
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забезпечення дієвого впливу суб'єктів виховання, державних і 

громадських організацій на свідомість, підсвідомість і поведінку 

молодіжного покоління з метою формування високих моральних, 

військово-професійних, психічних і фізичних якостей; забезпечення 

активної участі молоді в загальнодержавних заходах військово-

патріотичного спрямування, які б сприяли реалізації та утвердженню 

української національної ідеї та засад української державності; 

забезпечення виконання заходів військово-спортивної підготовки, 

фізичного виховання - та інших, спрямованих на утвердження здорового 

способу життя; розвиток політичної культури, залучення молоді до участі 

у державотворчому процесі, громадському русі; виховання у молодих 

людей культури поведінки, поваги до старших поколінь, розвинутої 

правосвідомості, дбайливого ставлення до природи; розширення 

молодіжного туризму; створення відповідних умов та залучення молодих 

людей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, спрямування 

фізичного виховання на підготовку молоді до праці та захисту 

Батьківщини;  сприяння розширенню контактів з українцями, які 

проживають за межами України; удосконалення системи підготовки та 

перепідготовки кадрів, що займаються питаннями патріотичного 

виховання дітей та молоді; сприяння роботі клубів за місцем проживання, 

центрів патріотичного виховання, позашкільних закладів та інших 

організацій, які здійснюють заходи з патріотичного виховання молоді; 

розроблення та реалізація програм патріотичного виховання молоді 

місцевими органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування разом з усіма інституціями громадянського суспільства  

[106].  

На фоні вищезазначеного співпраця органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями  

відбувається через активне залучення до патріотичного виховання молоді 

ветеранських громадських організацій, використання їх досвіду і 
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духовного потенціалу з метою збереження та спадкоємності славних 

бойових і трудових традицій; відродження та розвиток українського 

козацтва як важливої громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у 

військово-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту 

Батьківщини; організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі 

програм, проектів громадських організацій, спрямованих на патріотичне 

виховання молоді; підтримка засобів масової інформації, які діють при 

молодіжних і дитячих громадських організаціях та висвітлюють 

проблеми патріотичного виховання дітей і молоді; посилення 

громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади стосовно 

національно-патріотичного виховання молоді; сприяння консолідації і 

координації діяльності громадських організацій при підготовці і 

проведенні заходів патріотичного спрямування; утвердження 

конституційних положень про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю; 

відродження духовності, забезпечення прав на свободу світогляду і 

віросповідання; збереження та подальший розвиток національної 

культурної спадщини; здійснення громадянського контролю за діяльністю 

органів державної влади у цій сфері [114, с.34].  

Але необхідно також здійснювати і посилення ролі сім'ї у процесі 

патріотичного виховання молоді, створювати сприятливий рівень 

життєдіяльності сім'ї, належні умови для фізичного, інтелектуального, 

морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку дітей та молоді 

на засадах національних традицій, педагогічної науки та кращого 

світового досвіду; підвищення педагогічної культури батьківи, створення 

всеукраїнської та регіональних інформаційно-статистичних баз даних 

стосовно різних категорій сімей з метою їх соціальної підтримки.  

У результаті впровадження Концепції очікується: поглиблення 

процесу формування у молоді основ гуманістичного світогляду, 

пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських 
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цінностей, утвердження патріотизму та національної самосвідомості, що 

сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства в цілому, 

зниженню ідеологічного протистояння, зміцненню єдності й дружби 

корінних народів і національних меншин України,  забезпечення 

формування політичної свідомості молодого покоління через активну 

участь у створенні політичного курсу розвитку держави на 

загальнодержавних, конституційних, світоглядних, правових, 

демократичних принципах [156, с.70].  

Особливого значення в системі виховання набувають ЗВО України. 

Саме українські вузи мають здійснювати підготовку свідомої 

національної інтелігенції, сприяти оновленню і збагаченню 

інтелектуального генофонду нації, вихованню її духовної еліти, 

примножувати культурний потенціал, який забезпечить високу 

ефективність діяльності майбутніх спеціалістів. Це може бути досягнуто 

через: 

 виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, 

високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної , 

політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-

психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури;  

 створення необхідних умов для вільного розвитку особистості 

студента, його мислення і загальної культури шляхом залучення до 

різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідної, технічної, 

культурно-просвітницької, громадської, оздоровчо-спортивної, 

правоохоронної та ін.) [52, с.117];  

 збагачення естетичного досвіду студентів шляхом участі їх у 

відродженні забутих та створенні нових національно-культурних 

традицій регіону, міста, вищого навчального закладу, розвиток художніх 

здібностей студентів;  
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 формування ”Я” – концепції людини-творця на основі 

самоосвіти, саморозвитку,  самовиховання, самовдосконалення, 

моральної самозавершеності;  

 пропаганду здорового способу життя, запобігання вживанню 

студентами алкоголю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок . 

Патріотично спрямована освіта стає основним важелем 

цілеспрямованого впливу на свідомість молодого покоління і надає 

поштовх сприйняттю патріотизму як особливої інтегруючої субстанції, 

що синтезує наукові знання, вітчизняний духовний досвід та культурні 

цінності. 

Процес патріотичного виховання в закладах освіти значною мірою 

зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів, які 

сприяють оволодінню системою знань про людину та суспільство. Крім 

того, оволодіння системою знань формує здатність усвідомлювати місце 

своєї спільноти серед інших спільнот світу, норми міжнародного 

спілкування та взаємодії [160, с.127]. 

Громадянськість – це спрямованість особистості на інтереси 

держави та суспільства, та відповідна система відносин особистості з 

іншими в умовах держави, формування ідеалу прогресивного 

демократичного, правового, соціального, державного устрою. 

Громадянськість відображає життя людини як громадянина, орієнтує на 

виявлення особистісного, громадянського, професійного і сімейного 

становлення. Розуміння громадянськості включає в себе три основні 

елементи та виміри [167, c.101]. По – перше, громадянськість – це 

правовий статус, визначений політичними і соціальними правами, де 

громадянин – людина юридична, яка готова до життєдіяльності згідно 

закону і наявністю права, і на цій підставі вимагати захисту закону. Таке 

громадянство зовсім не передбачає участі людини у формулюванні 

законів і рівності у співвідношенні прав і обов’язків. По – друге, 
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громадянськість припускає участь людини в політичному житті 

суспільства і розглядає громадян як політичних агентів.  

По – третє, громадянськість, як членство у політичному 

співтоваристві являється джерелом соціальної ідентичності для людини, 

при цьому саме поняття є не тільки складовим його, але і граничною 

метою концепції громадянськості, яка повинна служити інтеграції в 

рамках держави. 

Громадянська освіта структурована як комплекс політичних, 

культурних, соціальних та економічних знань, методів, завдань, 

мислення, що ґрунтується на використанні цих знань. 

Одним із важливих завдань громадянської освіти є забезпечення 

молоді практичними вміннями та навичками, а саме:  

 формування критичної свідомості, прийняття свідомого 

рішення, здійснення вільного вибору; 

 розуміння норм і правил поведінки в суспільстві та поваги до 

них, знання законів, основних прав людини, спільної праці на благо 

суспільства, 

 формування особистої відповідальності та громадянського 

обов’язку, 

 взаєморозуміння та взаємоповага до кожного індивідуума, 

етнічної групи, народу та їх культур [175, с.67]. 

Важливою складовою патріотизму є духовність, тому, у свою чергу, 

духовно – моральне виховання є складовою патріотичного виховання. 

Духовність – це не фанатична релігійність, духовність - це постійне 

удосконалення  . 

Таким чином виховний потенціал освітніх закладів всіх типів 

відіграє важливу роль у формуванні патріотизму. Їх завдання на 

сьогоднішній день - не розгубити, а відродити кращі зразки та традиції 

минулого, наповнити їх новим змістом та втілити в життя всі прогресивні 

надбання сьогодення. Адже формування у дітей та молоді таких важливих 
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соціально значимих якостей, як висока моральність, громадянська 

зрілість, любов до Вітчизни, відповідальність, почуття обов’язку, вірність 

традиціям, прагнення до збереження і примноження духовно-історичних і 

культурних цінностей, дає їм можливість приймати участь у вирішенні 

важливих проблем суспільства та різних сферах його діяльності. 

 Важливим орієнтиром у питанні мети сучасного виховання є 

доповідь ЮНЕСКО “Освіта для XXI століття”, в якій наголошується, що 

освіта протягом усього життя має базуватися на чотирьох стовпах: 

навчатися пізнавати, навчатися робити, навчатися жити разом, навчатися 

жити. Завдання “навчатися жити разом” безсумнівно вказує на ті 

напрямки виховання, які ми позначаємо як “формування гуманної 

особистості”[185, с.66].  

Виховна  робота зі студентами вищої школи в усі часи була 

важливою складовою частиною головної – навчальної, оскільки реалізує 

єдину мету освіти – виховати гармонійно-розвинену особистість 

сучасного фахівця , адаптованого до вимог сьогодення. Виховання у внз 

одного боку є складною проблемою, оскільки в університеті навчається 

старша молодь, яку раніше виховували в родині та школі, а з іншого боку 

робота з різнобічно обдарованою духовнонасиченою творчою молоддю – 

це неймовірно цікавий напрямок діяльності. У вищому навчальному 

закладі виховну роботу визначає державна національна програма 

«Освіта», та Концепція національного виховання, яка заснована на 

принципах  демократизації, диференціації та індивідуалізації виховного 

процесу. 

На основі цих документів в вищих навчальних закладах 

розробляються Концепції навчальної та виховної роботи. Пріоритетними 

напрямками в реалізації Концепцій в внз на сьогодення є формування 

особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, 

спрямована на втілення в життя української національної ідеї, виховання 

демократичного, антропологічного світогляду, яка поважає громадянські 
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права і свободи, традиції народів і культур світу, а також національний, 

релігійний, мовний вибір кожної людини [191]. Ідеал  українського 

виховання включає до свого змісту подання про найвищу соціальну 

досконалість, що формувалося у свідомості громадян України впродовж 

багатьох століть у процесі становлення Української держави. Основою 

цього ідеалу повинні бути, з одного боку, корінні суспільні інтереси 

Українського народу – створення незалежної Української держави й 

забезпечення її незалежності, а з іншого боку – Людина – духовно багата, 

розумово розвинена, фізично підготовлена особистість українського 

громадянина. Головна мета національного виховання – набуття молодим 

поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань 

Українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 

відносин, формування у молоді, попри національну належність, рис 

громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури . У 

самому виховному процесі ми бачимо взаємопроникнення двох сторін 

суспільного життя. З одного боку – свідомо зведених об’єктивних умов 

життя й діяльності студентів, а з іншого – спеціально проведених дій. У 

цьому плані знаходять своє відбиття обоє потужні засоби виховного 

впливу – ідеологічна й організаторська робота. Перша звернена до 

свідомості, друга – на створення умов, за яких формується сприятливий 

психологічний ґрунт для виховання ідей. Отже, виховання студентів – це 

цілеспрямований вплив на них і умови їхньої життєдіяльності для 

вироблення у них бажаних соціальних якостей і почуттів. 

Таким чином, національне виховання молоді, формування в них 

навичок майбутніх фахівців – процес багатогранний і багатофакторний. У 

цілому національне виховання у вищому навчальному закладі являє 

собою процес цілеспрямованої, систематичної й планомірної 

організаторської та ідеологічної діяльності ректорату, професорсько-

викладацького складу, всіх служб із створення гуманітарного 
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життєдіяльного середовища і безпосереднього впливу на свідомість, 

підсвідомість, емоційно-вольову й мотиваційну сферу особистості 

студента з метою формування в нього наукового світогляду, високих 

моральних, громадянських і професійних якостей і соціальних почуттів 

для забезпечення всебічного й гармонійного розвитку його особистості та 

ефективного виконання ним громадянських і професійних обов’язків. Усе 

це можливо лише за умови зміни традиційної парадигми виховання на 

особисто-гуманістичну  Такий студент поєднує в розумних межах 

особистісні інтереси з інтересами суспільства та держави, вміє правильно 

вибирати життєві цілі, уникати крайностей колективізму та 

індивідуалізму, обґрунтовано визначати способи досягнення життєвих 

цілей, поважати загальнолюдські, національні та професійні цінності.  

 

РОЗДІЛ 3 ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ 

ПОЛІТИКИ  

3.1.  Напрями оптимізації механізмів державного управління у 

сфері молодіжної політики  

 

 

Зробити молодіжну політику ефективною, адекватною сучасним 

вимогам, такою, що враховує особливості сучасної держави, суспільства і 

молоді, наповнити її новими змістом і вмістом - першочергове завдання 

влади. При цьому у держави є реальна можливість зайняти в цій сфері 

лідируюче положення, забезпечивши собі тим самим передові позиції в 

глобальному розвитку. Існуючі у сфері ДМП проблеми, такі як відсутність 

чітко визначеної, ефективної моделі системи управління, брак механізмів 

ефективного розпорядження наявними ресурсами, відсутність системи 

належної координації дій державних органів, невпорядкованість відносин 

між державними органами цієї сфери та молоддю, громадськістю, розрив 
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між управлінцями та тими, чиї інтереси повинна задовольняти 

управлінська діяльність обумовлюють напрями підвищення дієвості 

організаційного й фінансово-економічного механізмів державного 

управління у зазначеній сфері.  

Підвищення ефективності системи управління потребує, 

насамперед, зміцнення і стабілізації структури органів державного 

управління у сфері молодіжної політики, що має забезпечувати 

стабільність всієї системи. Для цього варто припинити постійні 

реорганізації  Міністерсва молоді і спорту України – центрального 

виконавчого органу, відповідального за координацію й управління 

проведенням ДМП в Україні, що сприяє стабілізації структури органів у 

справах молоді на регіональному та місцевому рівнях управління.  

Відомо, що реформи, які покликані демократизувати державний 

устрій в Україні, передбачають суттєву децентралізацію владних 

повноважень. Для забезпечення якісного управління сферою молодіжної 

політики важливо поєднувати принципи централізму і децентралізму.  

Децентралізація влади передбачає делегування повноважень 

органам місцевого самоврядування, слугує перетворенню їх в центри 

відповідальності і прийняття рішень. Завдяки перенесенню акценту 

роботи з молоддю на регіональний та місцевий рівні, місцеві органи 

влади та органи місцевого самоврядування зможуть проводити більш 

самостійну (у межах компетенції) молодіжну політику максимально 

наближену до потреб підпорядкованої їм території [10].  

Для підвищення результативності ДМП на сучасному етапі, а також 

враховуючи зміни, що відбуваються в українському суспільстві і 

безпосередньо у молодіжному середовищі, пов’язані з активізацією 

самоорганізації суспільства, підвищенням різних форм активності молоді, 

молодіжного руху, громадськості потребують внесення певних коректив у 

визначення основних орієнтирів здійснення політики держави стосовно 

молоді. 
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Насамперед, це стосується визначення принципів державної 

молодіжної політики, які обумовлюють можливість конструктивної 

співпраці органів влади з молоддю та представниками громадського й 

приватного секторів. До існуючих принципів ДМП необхідно додати 

наступні принципи, які будуть актуальними на всіх рівнях державного 

управління: стратегічної спрямованості, відкритості щодо участі в її 

формуванні та реалізації всіх представників суспільства; соціального 

партнерства [24 ]. 

Так, принцип стратегічної спрямованості потребує розробки 

стратегії або концепції ДМП Україні на найближче десятиліття, яка має 

включати також стратегічне планування ресурсів цієї сфери (кадрових, 

фінансових, інформаційних та ін.). 

Принцип відкритості передбачає участь у процесах розробки і 

реалізації ДМП всіх представників громадянського суспільства. 

Суб’єктами цієї політики мають бути, перш за все, самі молоді громадяни 

та їх об’єднання. Це передбачає обов’язкове входження молоді у владні 

структури, політичні об’єднання й організації, активну роботу в них.  

Принцип соціального партнерства  включає необхідність 

використання діалогових форм взаємодії державних органів, органів 

місцевого самоврядування з молоддю, її об’єднаннями, інститутами  

громадянського суспільства і суб’єктами господарювання для вирішення 

питань ДМП. Кожен із суб’єктів діалогу володіє певними ресурсами, які 

підтверджують їх суб’єктність та визначають потенціал участі в ньому. 

Зважаючи на первинність людського фактору при проведенні молодіжної 

політики, вважаємо за необхідне розглянути шляхи вдосконалення 

кадрової політики у цій сфері. Впровадження стратегічного підходу у 

процеси ДМП безперечно повинно передбачати й заходи щодо 

стратегічного кадрового планування [ 17]. Адже, для виконання стратегії 

необхідно адекватне кадрове забезпечення механізмів її реалізації. 

Багатоаспектність функцій і завдань, що реалізують органи у справах 
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молоді актуалізує необхідність високого професіоналізму їх персоналу, 

ширшого залучення молодих, перспективних кадрів із сучасними 

знаннями, здатних компетентно виконувати функції державного 

управління, встановлювати діалог з представниками громадського та 

приватного секторів суспільства, сприяти інноваційному розвитку цієї 

сфери.  

Значимість формування високопрофесійного кадрового потенціалу 

зумовлює необхідність розроблення науково обґрунтованої концепції 

кадрової політики сфери ДМП, яка включала б питання забезпечення 

цілісної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів; моніторингу персоналу як системи постійного вивчення, 

відстеження і оцінки змін, що супроводжують професійний і 

особистісний ріст працівників у процесі службової діяльності; оцінку 

ефективності кадрового забезпечення [ 55]. Безперечно вагомим розділом 

концепції кадрової політики має бути організація роботи з молодими 

працівниками, що передбачає стимулювання молодих кадрів, орієнтацію 

на підвищення кваліфікації, сприяння кар’єрному росту. Іншим важливим 

аспектом є діяльність по роботі з соціально-активною молоддю, 

забезпечення навчання, стажування й наступного працевлаштування у 

державному секторі.  

З метою розвитку кадрового забезпечення ДМП представляється 

справедливим рекомендувати вжиття наступних заходів державними 

органами та органами місцевого самоврядування у процесі формування 

кадрової політики. Доречним вважаємо, привести у відповідність згідно 

нормативу чисельність працівників органів у справах молоді на 

регіональному та місцевому рівнях.  

Зважаючи на те, що важливим стає збір та аналіз статистики робочої 

сили з метою подальшого її планування, слід прогнозувати і планувати 

потребу у кадрах шляхом ведення банку кадрової інформації у сфері 

молодіжної політики на всіх рівнях управління [29].  
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Актуальність забезпечення органів по роботі з молоддю 

професійними кадрами викликає необхідність регулярного проведення 

моніторингу ефективності кадрового забезпечення цієї сфери, проведення 

аналізу кадрового складу на встановлення відповідності професійних та 

особистісних якостей працівників характеру виконання посадових 

обов’язків. 

Останніми роками розвиток персоналу фокусується на цінностях, 

відносинах та поведінці. Для запровадження нових принципів ДМП 

(стратегічної спрямованості, соціального партнерства, відкритості й ін.), 

слід визначити загальне розуміння необхідності переходу на нові 

принципи в діяльності організацій ДМП. Виникає необхідність 

запровадження підходу, який базується на розвитку організаційної 

культури та організаційної компетенції службовців зазначеної сфери.  

На нашу думку, розвиток організаційної культури в установах 

молодіжної політики має бути зорієнтований на задоволення потреб та 

інтересів молоді й усього населення; абсолютну прозорість діяльності 

органів влади; постійну підтримку і розвиток зв’язку з громадськістю; 

спрямований на діалог, партнерство з усіма суб’єктами провадження цієї 

політики. Розвиток клієнтоорієнтованої організаційної культури в 

державних установах молодіжної політики підвищить здатність 

персоналу до ефективної комунікації, рішення молодіжних проблем у 

співробітництві. Адже, саме завдяки організаційній взаємодії на основі 

узгодження потреб, інтересів, консенсусу і співробітництва як між 

членами усередині організації, так і між нею і зовнішнім оточенням, 

досягається необхідний рівень її стабільності, нормального 

функціонування та розвитку.  

Таким чином, важливо почати перебудову системи підвищення 

кваліфікації службовців сфери ДМП. Мається на увазі, як мінімум дві 

лінії підготовки і закріплення професійних якостей. Перша, стосується 

удосконалювання необхідних на даному конкретному етапі професійних 
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якостей відповідно до сегментів штатного розкладу [67]. Друга – 

обумовлена здебільшого необхідністю розвитку комунікативних умінь. 

Це потребує подальшого розвитку навчальних програм з метою 

задоволення потреб у слухачів, розвитку їх умінь і навичок, а також 

збільшення обсягів охоплення кадрів по роботі з молоддю підвищенням 

кваліфікації. Час вимагає застосовувати нові підходи, новітні освітні 

методи та технології, а саме: ділові та рольові ігри, тренінги різного 

змісту, постійне оновлення та вдосконалення науково-методичного 

забезпечення. Тому, в процесі побудови нових програм підвищення 

кваліфікації службовців молодіжної політики, важливо  робити акцент на 

практичних формах навчання, в тому числі, зазначених вище.  

У свою чергу, розвиток молодіжної політики на основі 

запропонованих принципів, обумовлює необхідність навчання лідерів і 

активістів молодіжних громадських організацій, талановитої молоді. . 

Зміст навчання, на нашу думку, має охоплювати наступні питання: 

можливості участі молоді у здійсненні ДМП; реєстрація та організація 

діяльності молодіжних громадських організацій; співробітництва з 

державним та приватним секторами; організація соціальної роботи з 

різними категоріями молоді та ін. [54].  

Враховуючи те, що успіх у реалізації ДМП значною мірою 

обумовлюється включенням самої молоді у процес управління, варто 

створювати умови для роботи в державних органах молодих людей, 

сприяти підвищенню їх професійного рівня, створенню умов для 

кар’єрного росту. Важливою складовою цього процесу є підвищення 

престижу державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування. Дослідники зазначають, що це можливо за умов 

підвищення статусу державного службовця, його соціальної та 

матеріальної захищеності .  

Особливу увагу державним органам та органам місцевого 

самоврядування, у процесі формування професійного кадрового 
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забезпечення, слід надавати мотивації молоді до роботи у державному 

секторі. Це можливо за умов доведення переваг статусу державного 

службовця, посадової особи місцевого самоврядування, а саме: 

можливість власної кар’єри, не тільки вертикальної – посадової, а й 

горизонтальної – професійного зростання, отримання управлінських 

навичок, знань і вмінь, нового досвіду; досягнення або утримання 

соціального статусу; можливість безкоштовно підвищувати кваліфікацію, 

здобувати освіту у галузі державного управління, реалізовувати свої 

наукові здібності; можливість поєднання роботи з викладацькою 

діяльністю; гарантоване пенсійне забезпечення, престиж тощо.  

Важливою також є розробка і введення в дію системи заохочень, які 

б сприяли особистісному зростанню й самоактуалізації молодих 

спеціалістів на нематеріальних стимулах, наприклад: залучення до 

процесу прийняття рішень; забезпечення почуття власної цінності; 

цілеспрямоване навчання перспективних молодих службовців. Причому, 

необхідною умовою посилення мотивації через підвищення кваліфікації, 

є можливість реалізації знань на практиці та отримання винагороди за 

результативне виконання завдання (матеріальне або моральне схвалення, 

подяка, визнання). Актуальним є впровадження системи кар’єрного росту 

молодих службовців, побудованої на основі професійних досягнень, 

освіти та особистих якостей; проведення моніторингу їх професійного 

зростання.  

З метою забезпечення приходу на державну службу здібної молоді, 

враховуючи мобільність молодих кадрів і активізацію процесів 

внутрішньої міграції в країні, варто передбачити будівництво в кожній 

області соціального житла для таких осіб, що дозволить закріпити їх на 

службі і тимчасово вирішити житлові й соціальні питання. 

Значну роль у формуванні уявлень у молодого покоління про 

державну службу й службу в органах місцевого самоврядування повинні 

зіграти засоби масової інформації, об’єктивно і усебічно висвітлюючи 
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діяльність службовців шляхом: запровадження циклів телепередач, 

тематичних сторінок, рубрик тощо; видання серії друкованих матеріалів з 

питань державного управління; проведення соціальної рекламної 

кампанії, спрямованої на створення й підтримку високої репутації 

державної служби.  

 

 

- розроблення науково обґрунтованої 

концепції кадрової політики; 

- планування потреби у кадрах, шляхом 

ведення банку кадрової інформації; 

- моніторинг ефективності кадрового 

потенціалу; 
- залучення на роботу і мотивація молоді;  

- розвиток організаційної культури та 

компетенції службовців;  

- навчання соціально-активної молоді  

Напрями вдосконалення організаційного механізму 

державного управління у сфері молодіжної політики 

- викорінювання убогості і значної 

соціально-економічної нерівності молоді;  

- розширення демократичної участі молодих 

громадян в розвитку суспільства, 

- розширення їх прав у політичній і 
економічній областях, забезпечення 

представництва молоді на всіх рівнях 
прийняття рішень 

до існуючих принципів ДМП необхідно 

додати наступні: стратегічної 

спрямованості; відкритості; соціального 

партнерства 

- громадська експертиза проектів 

законодавчих актів і програм розвитку 

молоді;  

- громадське консультування;  

- створення державно-громадських рад 

соціального партнерства;  

- розробка і здійснення партнерських 

програм/проектів щодо сприяння 

становленню молодих громадян, надання їм 

послуг; застосування соціальних технологій 

громадського контролю за діяльністю 

органів влади;  

- проведення громадських слухань 

Формування стратегії державної 

молодіжної політики 

Перегляд принципів ДМП 

Покращання кадрового 

забезпечення сфери молодіжної 

політики 

 

Запровадження нових форм 

взаємодії держави і молоді, 

представників  громадськості 
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Рис. 3. Напрями вдосконалення організаційного механізму 

державного управління у сфері молодіжної політики 

 

Завдяки зазначеним заходам, стратегія кадрового забезпечення 

сфери ДМП буде спрямована на досягнення ефективного використання 

людських ресурсів на основі всебічного розвитку особи, збагачення її 

професіоналізму, реалізації здібностей та інтересів у трудовій діяльності.  

Таким чином, напрямами вдосконалення організаційного механізму 

державного управління у сфері молодіжної політики повинні бути: 

формування стратегії державної молодіжної політики; перегляд 

принципів діяльності органів державного управління у сфері молодіжної 

політики; покращання кадрового забезпечення, розвиток нових форм 

взаємодії держави і молоді, представників  громадськості (рис. 3.1).   

Підвищення дієвості державного управління у зазначеній  сфері 

потребує здійснення ряду соціально-економічних заходів (рис. 3.2) [100]. 

Це пов’язано з тим, що недостатнє ресурсне забезпечення є однією з 

причин низької ефективності здійснюваної державою політики щодо 

молоді. Органам державного управління, перш за все, доцільно 

переглянути відношення до молодіжної політики як до витратної сфери й 

усвідомити її інвестиційний, інноваційний характер. Таке зміщення 

акценту щодо сприйняття сутності ДМП потребує виключення 

залишкового принципу бюджетного фінансування. 

Цей процес повинен супроводжуватись збільшенням щорічного 

фінансування в бюджетах всіх рівнів на функціонування установ 

молодіжної політики; забезпечення програм і заходів, спрямованих на 

соціальну підтримку молоді; пряме фінансове забезпечення самої молоді  

(кредити, дотації, гранти і т.д.) [76]. Міністерство України у справах 

сім’ї, молоді та спорту повинно ставити перед урядом питання про 

збільшення у структурі держбюджету асигнувань на молодіжну політику. 

Поряд із необхідністю підвищення асигнувань із бюджету, пропонуємо 
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переглянути доцільність фінансування в сучасних розмірах молодіжних 

програм. У зв’язку з цим, органам державного управління варто посилити 

координацію між цільовими державними та регіональними програмами, 

спрямованими на забезпечення становлення й розвитку молоді, а також 

спрямувати зусилля на зменшення кількості заходів та забезпечення їх 

фінансування в повному обсязі. Слід акцентувати увагу на 

найважливіших напрямах ДМП і консолідувати для цього кошти 

різноманітних підприємств, організацій, установ, включаючи державні. 

При цьому, треба взяти до уваги, що у числі основних критеріїв 

перегляду фінансування програм має бути врахування їх максимальної 

ефективності [11].   
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Рис. 4. Напрями вдосконалення фінансово-економічного механізму 

державного управління у сфері молодіжної політики 

 

Фінансування молодіжних програм і проектів, що виконують 

молодіжні громадські організації належить здійснювати як шляхом 

конкурсу програм і проектів, так і шляхом надання грантів і соціального 

замовлення. Адже час довів, що механізм прямого бюджетного 

фінансування є неефективним і не сприяє вирішенню гострих соціальних 

проблем молоді.  

Напрями вдосконалення фінансово-економічного механізму державного 

управління у сфері молодіжної політики 

- зменшення кількості заходів з 

урахуванням їх ефективності та 

забезпечення фінансування в повному 

обсязі; 

- здійснення фінансування  програм 

стосовно молоді шляхом надання грантів і 
соціального замовлення молодіжним 

громадським організаціям 

 

- виключення залишкового принципу 

фінансування; збільшення фінансування в 

бюджетах всіх рівнів; 

- бюджетне фінансування; 

- благодійні внески (фізичних та 

юридичних осіб); 

- кошти українських та міжнародних 

громадських організацій, фондів тощо 

 

- формування органами влади 

соціального каталогу потреб молоді, 

забезпечення доступності і відкритості 

соціальної інформації українським бізнес-

кампаніям і громадськості; 

- запровадження податкових стимулів для 

фізичних осіб та юридичних осіб-

платників єдиного податку; 

- формування ЗМІ суспільної думки про 

престижність благодійництва 

Перегляд органами влади 

відношення до молодіжної 

політики як до витратної сфери, 

усвідомлення її інвестиційного, 
інноваційного характеру 

Дотримання  принципу 

багатоканального фінансування 

сфери молодіжної політики з 

залученням позабюджетних 
джерел  

 

Створення соціально-економічних 

умов для розвитку благодійної 

діяльності 

 

Вдосконалення системи 

державного фінансування 

молодіжних програм 
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За визначенням українських розробників, соціальне замовлення – це 

комплекс заходів організаційно-правового характеру щодо реалізації 

загальнодержавних та місцевих цільових соціальних програм і соціальних 

проектів за рахунок бюджетних та інших коштів, шляхом укладання 

соціальних контрактів на конкурсній основі. Механізм реалізації проектів 

подібним чином включає: нормативну документацію, яка повинна 

описувати порядок підготовки і реалізації проектів; заходи щодо 

підготовки контрактів (договорів, угод); умови залучення та 

використання ресурсів; засоби підтримки реалізації проекту та його 

учасників; загальну схему оцінки проекту [55]. Впровадження 

соціального замовлення є особливо актуальним на місцевому рівні,  

оскільки, як показує практика, молодіжна політика на місцях є більш 

адресною, технологічною та наближеною до споживача соціальних 

послуг. Також актуальність застосування механізму соціального 

замовлення на місцевому рівні зумовлена недостатньою чисельністю 

управлінського персоналу та фінансового забезпечення цієї сфери. До 

надання послуг молоді доречно залучати й інші громадські організації у 

такий же спосіб.  

На сьогодні дискусійними постають питання делегування державою 

низки повноважень щодо надання соціальних послуг молоді громадським 

організаціям та структурам ринкової економіки [8].  

За умов недостатнього бюджетного фінансування, надзвичайно 

актуальною стає проблема залучення усіх груп суспільства до вирішення 

найважливіших соціально-культурних проблем України. Нинішній стан 

економіки України і, насамперед, нестача бюджетних коштів, визначає 

необхідність змін у схемі фінансування сфери молодіжної політики з 

урахуванням сьогоденних реалій, спонукають дотримуватися принципу 

багатоканального фінансування цієї сфери. Багатоканальне фінансування 

дозволяє забезпечити можливість виконання соціальних програм 

стосовно молоді з різних джерел: не тільки за рахунок бюджетів органів у 



 140 

справах молоді, а й коштів різних міністерств і галузевих відомств, інших 

структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, позабюджетних джерел. До позабюджетних джерел 

відносять кошти спонсорів, якими можуть бути фізичні та юридичні 

особи (підприємства, організації, окремі громадяни), кошти українських і 

міжнародних громадських організацій, благодійних фондів у межах 

програм допомоги і сприяння соціальному становленню й розвитку 

молоді тощо. У цьому напрямі, необхідно активізувати діяльність органів 

влади щодо залучення позабюджетних джерел фінансування, іноземних 

інвестицій, грантів міжнародних організацій, використання можливостей 

міжнародних програм. Важливо створювати і активізувати діяльність 

існуючих інноваційних і посередницьких структур (бізнес-інкубаторів, 

бізнес-центрів і тому подібне), які сприятимуть залученню інвестицій у 

сферу молодіжної політики. Водночас, потрібно не тільки побудувати 

механізм залучення ресурсів від різних суб’єктів, а й забезпечити їх 

ефективний розподіл і використання [98].  

Вважаємо, що сучасна соціальна політика України має ґрунтуватися 

на врахуванні благодійності як суттєвого фактору соціального розвитку 

суспільства. Експерти зазначають, що у рамках чинного законодавства 

бізнес завжди лишатиметься осторонь вирішення соціальних проблем. 

Єдина форма взаємодії бізнесу та молодіжних громадських організацій, 

яка передбачена чинним законодавством – благодійна діяльність, у 

рамках якої комерційна фірма має право надавати безоплатно товари, 

послуги та грошові кошти. Згідно чинного законодавства на суму 

“благодійності” зменшується база оподаткування прибутку фірми, тоді як 

за кордоном на суму благодійної допомоги зменшується розмір 

сплачуваного податку.  

Для стимулювання соціально відповідального бізнесу (в сучасному 

розумінні поняття “соціально відповідальний бізнес” включає положення 

щодо стійкого розвитку, соціально відповідального інвестування, 
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соціального аудиту [90]) державним органами необхідно створювати 

умови для благодійної діяльності. Варто проводити політику щодо 

розвитку благодійництва і філантропії шляхом: розвитку відповідного 

законодавства, посилення ролі економічних важелів залучення ресурсів; 

удосконалення оподатковування доходів юридичних і фізичних осіб, що 

направляються на реалізацію молодіжної політики; введення  податкових 

стимулів для допомоги молодіжним громадським організаціям .  

Хоча в Україні діють певні податкові стимули для приватних 

пожертв (податковий кредит у розмірі 2%-5% доходу фізичної особи, 

переданого на благодійництво, виключення благодійних внесків 

юридичної особи з оподаткування прибутку в розмірі 2%-5% прибутку за 

попередній звітний період), ці стимули є недостатніми. Крім того, фізичні 

та юридичні особи-підприємці на єдиному податку не мають податкових 

стимулів для підтримки молодіжних громадських організацій .  

У зв’язку з цим, доцільно ввести додаткові стимули для фізичних та 

юридичних осіб, які можуть фінансувати діяльність молодіжних 

громадських та інших недержавних організацій стосовно надання 

соціальних послуг молоді шляхом:  

 запровадження податкових стимулів для юридичних осіб-

платників єдиного податку: зменшення розміру доходів, оподатковуваних 

єдиним податком, на суму благодійних пожертв недержавним 

організаціям, що надають послуги молоді;  

 надання фізичним особам право переводити певний відсоток 

свого податку на доходи як добровільні пожертви або благодійну 

допомогу на користь молодіжних громадських організацій. 

Більшість українських підприємств вже зараз здійснюють 

благодійну діяльність стосовно сприяння молоді в Україні. За 

результатами всеукраїнського дослідження щодо сучасного стану 

розвитку корпоративної благодійності та її перспектив в українських 

бізнес-колах, 82% підприємств займались благодійною діяльністю, 
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найчастіше надаючи фінансову підтримку благодійним фондам і 

громадським організаціям. Однак, в абсолютній більшості випадків, 

українські бізнес-кампанії надавали допомогу формально невідомим 

громадським організаціям і фондам, не здійснюючи контроль за цільовим 

призначенням виділених коштів.  

З метою створення соціально-економічних умов для розвитку 

благодійної діяльності у молодіжній сфері, вважаємо за доцільне 

рекомендувати органам виконавчої влади:  

 систематизувати інформацію та сформувати соціальний 

каталог молодих громадян, що потребують допомоги;  

 забезпечити доступність соціальної інформації для 

представників громадськості та бізнес-кампаній, яка має містити не 

тільки інформацію про потенційних одержувачів благодійної допомоги, а 

й про роль в процесі провадження ДМП органів влади, громадських 

організацій, фондів тощо; 

 сприяти діалогу та конструктивним взаємовідносинам між 

молоддю, її об’єднаннями та представниками бізнесу. 

В свою чергу, вважаємо слушним рекомендувати керівникам 

українських підприємств:  

 сприяти формуванню на підприємствах країни культури 

благодійної діяльності;  

 запроваджувати процедуру конкурсного відбору одержувачів 

допомоги, яка існує лише у 1% українських бізнес-компаній;  

 здійснювати загальний контроль наданої благодійної 

допомоги, з метою підвищення гарантій використання коштів  наданих на 

благодійність за призначенням. 

Запропоновані заходи мають сприяти, перш за все, адресному 

доведенню благодійної допомоги дійсно потребуючим її молодим 

громадянам. Встановлення у такий спосіб соціального діалогу між 

владою та громадськістю, сприяє підвищенню активності представників 
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громадського й приватного секторів в участі у здійсненні ДМП, що у 

кінцевому рахунку позитивно відіб’ється на ефективності молодіжної 

політики в цілому. 

Також, не варто применшувати значення моральних і духовних 

чинників благодійності. Оскільки альтруїзм є досить поширеним мотивом 

серед українських бізнес-компаній, варто відновити та продовжувати 

вітчизняну історичну традицію ведення благодійної діяльності, коли вона 

була невід’ємним атрибутом суспільства, суспільно-громадським 

обов’язком підприємців. Це дозволить привернути увагу суспільства до 

існуючих соціальних проблем та має сприяти залученню широких верств 

населення до участі у їх вирішенні шляхом благодійної діяльності.  

Значну роль у створенні позитивного іміджу компаній, громадських 

організацій, благодійних фондів у суспільстві відіграють засоби масової 

інформації. Для посилення їх ролі у розвитку благодійництва 

рекомендується журналістам приділяти більшої уваги  формуванню 

суспільної думки про те, що бути філантропом – це модно і престижно.  

Виконання вищезазначених заходів може стати підґрунтям для 

істотного підвищення ефективності діяльності державних органів 

молодіжної сфери, що сприятиме повноцінному становленню й розвитку 

української молоді, ширшому залученню її до державних процесів та 

суспільних перетворень у країні.  

 

3.2. Формування державних механізмів соціального партнерства 

у молодіжній політиці  

 

 

Соціальна стабільність, громадський прогрес, інноваційний 

розвиток, багато в чому саме ці поняття стали сьогодні одними з 

головних цілей розвитку українського  суспільства. Проте наслідування 

цих орієнтирів можливо тільки у разі створення великого комплексу 
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необхідних умов і забезпечення найбільш сприятливого поєднання самих 

різнопланових чинників.  Залежно від становища молоді в суспільстві 

вона стає, або чинником забезпечення соціальної стабільності і прогресу 

або, навпаки, деструкції, носієм інноваційних або, в протилежність 

цьому, антигуманних, антисоціальних ідей позитивною перетворюючою 

громадською силою або замкнутою у своїх егоїстичних інтересах 

соціально-демографічною групою. У зв'язку з цим, при безперечній 

значущості усіх інших, "молодіжний чинник" є стратегічним, 

вирішальним. Адже без наявності стійкої позитивної ситуації в 

молодіжному середовищі, цивільній зрілості молодих людей, їх високою 

громадською, діловою, політичною і іншій активності нормальний хід 

процесів соціального відтворення порушується, .що ставить під загрозу 

майбутнє суспільства.  

Молодіжна група є одним з системотворних елементів будь-якого 

соціуму, тому неадекватні оцінки її ролі і положення в системі 

громадських стосунків можуть призводити не лише до серйозних 

тактичних прорахунків, але і до помилок, небезпечних в середньо- і 

довгостроковій перспективі. Макроекономічні і політичні  досягнення 

останніх років, очевидні ознаки адаптації до нових умов життя більшості 

населення, і у тому числі значній частині молоді середніх і старших 

вікових груп молоді, говорять про те, що молоді люди поступово знову 

стають повноцінними суб'єктами громадського життя, одним з 

позитивних чинників розвитку країни.  

В процесі державного управління необхідно домагатися 

встановлення діалогу і консолідації можливостей різних агентів 

соціалізації молоді, щоб забезпечити формування молодого покоління, що 

засвоїло як соціально схвалювані ринкові, так і загальнолюдські, 

гуманістичні цінності. Для цього різними державними структурами, 

суб'єктами економіки і громадянського суспільства повинна 

реалізовуватися спеціальна система заходів, спрямована на радикальне 
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поліпшення положення молоді шляхом рішення її гострих соціально-

економічних і інших проблем. Комплекс цих заходів має бути 

орієнтований на забезпечення можливостей молодим громадянам 

повноцінно виконувати свою громадську інноваційну функцію, але в той 

же час припускати інтенсивне, добре продумане стимулювання молоді до 

вироблення і втілення в соціальній практиці різних цивільних ініціатив.  

Слід зазначити, що ще на початку 90-х рр., коли відбувалося 

зародження і інтенсивне становлення державної молодіжної політики, в її 

основу, окрім інших, була закладена ідея партнерства між державою, 

молодими громадянами і їх об'єднаннями. У зв'язку з цим молоде 

покоління стало розглядатися не лише як особливий об'єкт соціального 

управління, одержувач необхідної державної підтримки і допомоги, але і 

як реальний і пріоритетний партнер держави - суб'єкт ДМП. Практика 

підтвердила правильність і ефективність використання цього змішаного 

патерналистско-партнерского підходу. Сьогодні суб'єктами ДМП можуть 

бути фактично будь-які соціальні актори, що ще більше актуалізує 

проблему організації їх взаємодій, найбільш соціально значущими і 

оптимальними з яких являються партнерські.  

Соціальне партнерство як особливий спосіб громадських взаємодій 

припускає досягнення консенсусу між його суб'єктами на основі визнання 

рівноправ'я сторін, виявлення, аналізу і збалансованого обліку їх 

інтересів, здійснюваного за допомогою ведення відкритого діалогу між 

партнерами. Принципи того, що взаємоповажає, інформаційної 

відкритості, пошуку і досягнення консенсусу дозволяють здійснювати не 

лише коректну, не спотворену особливим відомчим, груповим або 

особовим сприйняттям постановку гострих, насущних проблем, але і 

знаходити їх взаємоприйнятні для зацікавлених сторін рішення. 

Встановлення партнерств розвантажує органи державного управління від 

виконань функцій, які успішніше можуть бути виконані громадянами, їх 

об'єднаннями і діловими організаціями, а також здатністю значно 
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підвищити якість їх виконання. У сфері молодіжної політики соціальне 

партнерство дозволяє раціонально використовувати активність молодих 

людей в наданні допомоги дітям і молоді, створювати умови для 

забезпечення успішної соціалізації молодого покоління, особової 

самореалізації його представників, розумно інтегрувати потенціали 

партнерів, сприяючи підвищенню ефективності їх діяльності.Соціальне 

партнерство не є продуктом виключно індустріального суспільствами 

сконцентровано не лише у сфері регулювання соціально-трудових 

стосунків, а, по суті, онтологічно властиво людству на різних історичних 

етапах його розвитку. Генезис і розвиток партнерських взаємодій в  

традиційних, індустріальних і постіндустріальних суспільствах дозволяє 

виділити відповідні їм основні типи партнерств - протопартнерство, 

моносферное (соціально-економічне) партнерство і загальне партнерство. 

Попередній період розвитку Української держави, незважаючи на 

суперечливість оцінок його результатів, залишив помітний слід у 

реалізації ДМП, наблизив Україну до сучасних орієнтирів світового 

розвитку. Було закладено базові цінності, які необхідні при визначенні 

шляхів соціального, економічного, політичного розвитку молодих 

громадян. Водночас, зміни, пов’язані з переходом українського 

суспільства до самоорганізації, наочно відображають збільшення впливу 

громадських організацій, бізнес-структур на державну політику. 

Поступово формується система відносин між органами влади і 

громадськістю, що є одним із найважливіших показників суспільного 

розвитку і демократії. Відомо, що чим активніше і повніше влада 

дозволяє масам брати участь у суспільно-політичних процесах, тим вона 

більш демократична та ефективніша [54]. Своєчасним і вмотивованим є 

сьогодні перехід до нової моделі державного управління, спрямованої на 

участь організованої громадськості у процесі вироблення та здійснення 

державно-управлінських рішень, побудова на її засадах дієздатних 

механізмів здійснення влади. 
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Тому, в сучасних умовах державного будівництва саме держава має 

подбати  про нову стратегію, логіку і зміст соціальної політики, 

вирішуючи такі основні завдання як: створення основних способів і форм 

оптимального й ефективного суспільного соціального розвитку та 

стимулювання громадян, політичних, громадських організацій, утворень 

до активної участі у розв’язанні соціальних проблем. Тільки завдяки 

спільній роботі всіх суб’єктів громадянського суспільства сьогодні 

можливо становлення нового покоління українських громадян.  

Суть соціального управління за умов демократичного розвитку 

суспільства на засадах ринкової економіки зводиться, перш за все, до 

координації . Це повною мірою стосується і сфери молодіжної політики, 

яка потребує посилення як міжвідомчої координації, так і розвитку 

механізмів соціального партнерства, узгодження дій усіх суб’єктів  

молодіжної політики для вирішення державних завдань стосовно молоді. 

Значна кількість державних органів, які приймають участь у процесі 

здійснення ДМП, викликає необхідність узгодження їх діяльності для 

виключення паралелізму, дублювання функцій. Це потребує підвищення 

міжвідомчої кооперації всієї вертикалі державних органів по справах 

молоді з іншими державними органами (освіти, охорони здоров’я, праці  й 

соціального захисту, культури, внутрішніх справ та ін.) [ 40]. Науковці 

вважають, що для цього необхідно підвищення ролі органів у справах 

молоді та спорту на державному, регіональному та місцевому рівнях, в 

міжгалузевій координації усіх дій стосовно молоді.  Так, для підвищення 

координації дій державних органів на центральному рівні, варто надати 

міністерствам реальні можливості спрямовувати, координувати і 

контролювати діяльність усіх інших органів виконавчої влади 

центрального рівня, насамперед, передавши міністрам від віце-прем’єр-

міністрів відповідні керівні повноваження щодо конкретних органів.  

Розширення вже зараз кола недержавних суб’єктів молодіжної 

політики, обумовлює необхідність їх скоординованої, системної 
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діяльності по реалізації мети, завдань і напрямів ДМП, обумовлює 

важливість розвитку міжсекторного партнерства щодо вирішення 

молодіжних питань на всіх рівнях управління [77]. Такий тип відносин 

дає можливість вирішувати суперечливі питання шляхом компромісу і 

урівноваження інтересів різних соціальних груп населення. Багатократне 

зростання ефекту полягає в можливості об’єднання переваг державного 

сектора з перевагами некомерційного сектора як з позиції акумуляції 

ресурсів, так і з позиції встановлення демократичних пріоритетів [123]. 

Нормою взаємовідносин владних структур і громадської думки є її 

врахування у процесах управління на всіх його стадіях, при цьому таке 

врахування носить не випадковий характер, а здійснюється 

цілеспрямовано і систематично.  

Напрями розвитку соціального партнерства у сфері молодіжної 

політики зображено на рис. 3.3. Враховуючи те, що обов’язковою 

характеристикою демократичного державного управління у молодіжній 

сфері є залучення до процесу формування та реалізації ДМП 

громадськості, вважаємо доцільним рекомендувати органам влади, 

насамперед, розробити чіткі правові та організаційні основи механізму 

ефективного партнерства та взаємодії органів державної влади та 

місцевого самоврядування з громадськими організаціями, об’єднаннями 

молоді, молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими 

органами, бізнес-структурами у процесі формування та реалізації 

державної молодіжної політики. 
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Рис. 5. Напрями розвитку соціального партнерства у сфері 

молодіжної політики 

 

Влада повинна сприяти запровадженню публічного та відкритого 

діалогу щодо молодіжної політики в державі, формуванню громадської 

думки в суспільстві щодо вирішення молодіжних проблем. 

З метою забезпечення належного представництва від влади, 

Напрями розвитку соціального партнерства у сфері молодіжної політики 

- розроблення Стратегії ДМП; 

- створення рад соціального партнерства; 

- проведення відкритих громадських 

слухань; 

- спільна розробка та реалізація програм 

державного, регіонального, місцевого 

розвитку щодо сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді  

 

- формування культури політичної участі 

за допомогою громадянської просвіти, 

програм соціальної освіти, розвитку 

системи інформування молоді; 

- формування системи постійного 

громадянського представництва молоді в 

органах влади, створення спільних 

громадсько-державних консультативно-

дорадчих та експертних органів 

- підтримка діяльності молодіжних 

громадських організацій; 

- делегування органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування на 

конкурсній основі окремих повноважень 

молодіжним громадським організаціям по 

наданню послуг молоді шляхом 
соціального замовлення та надання 

грантів 

 

Підвищення міжвідомчої кооперації всієї 

вертикалі державних органів по справах молоді 

з іншими державними органами (освіти, 
охорони здоров’я, праці й соціального захисту, 

культури, внутрішніх справ, ін.)   

Розроблення правових та організаційних 

основ взаємодії органів влади з 

громадськістю стосовно вирішення 
молодіжних питань  
 

Створення владою умов для активної участі 

молоді у процесі формуванні та реалізації 

ДМП 

 

Розвиток механізмів взаємодії державних 

структур та молодіжних громадських 

об’єднань 
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громадської та приватної сфери та для забезпечення належної координації 

дій усіх суб’єктів молодіжної політики необхідно провести певні 

організаційно-правові заходи: створити при Кабінеті Міністрів України – 

Раду соціального партнерства у молодіжній політиці з нормативно 

закріпленими повноваженнями щодо діяльності, а також сприяти 

створенню Ради соціального партнерства у молодіжній політиці при 

голові місцевої державної адміністрації, міському голові.  

До складу цих дорадчих органів повинні увійти не лише 

представники виконавчих структур, а й депутати відповідної ради, 

представники громадськості, молодіжних громадських організацій, 

ініціативної молоді, бізнес-структур, засобів масової інформації та ін.  

В рамках діяльності Ради на кожному рівні державного управління 

має відбуватись змістовний діалог представників державного, 

громадського та приватного секторів. Метою діяльності Ради на всіх 

рівнях управління має бути, насамперед, спільне вироблення пріоритетів 

ДМП; стратегічного планування ресурсів; виконання спільних проектів 

інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного й соціального 

спрямування стосовно молодих людей; контроль ходу їх виконання та ін.  

Органи державного управління мають сприяти розробці та 

реалізації стратегічних програм державного, регіонального, місцевого 

розвитку щодо молоді за участю органів влади, бізнесу та громадського 

сектора; залучати широке коло представників громадянського суспільства 

до формування та реалізації ДМП. 

Постійно діючим механізмом громадських консультацій на всіх 

рівнях управління мають бути відкриті громадські слухання  [] з 

молодіжних питань, які сприяють підвищенню відкритості, прозорості 

ДМП. Особливо, це стосується місцевого рівня. Тим більше, що право на 

проведення громадських слухань територіальними громадами, шляхом 

делегування його місцевим радам, надається Законом України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”.  
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Метою проведення громадських слухань з молодіжних питань на 

місцевому рівні є ознайомлення громадськості міста з позицією міської 

влади з актуальних проблем молодіжної політики, становища молоді та 

отримання від мешканців громади пропозицій та зауважень з цих питань 

у формі безпосереднього спілкування. Це один із механізмів 

запровадження ефективного інструменту впливу молодих громадян, 

громадськості на процес прийняття рішень на місцевому рівні [5]. 

Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості 

та свободи висловлювань. Їх результати носять рекомендаційний 

характер для органів влади. Висновки та пропозиції за результатами 

громадських слухань мають бути опубліковані в засобах масової 

інформації.  

Ефективною формою діалогової взаємодії влади, молоді, 

представників комерційного та громадського сектора для вирішення 

нагальних питань, вироблення консенсусних рішень стосовно здійснення 

ДМП на відповідній території також є проведення спільних 

комунікативних заходів. Для становлення демократії участі мають 

докладати постійних зусиль усі суб’єкти. Організація діалогу між владою 

і громадянами, поза сумнівом, є складним процесом. Проте, його постійне 

ініціювання різними сторонами, стимулюватиме поступове формування 

громадської думки про основні механізми, форми і методи досягнення 

політичного консенсусу, соціальної солідарності та інтеграції в 

суспільстві.  

Очевидно, що фізичне і духовне збереження, відтворення та 

розвиток української нації значною мірою залежить від ефективності 

системи державного управління у системі молодіжної політики. Від того, 

наскільки системно, повно й ефективно у межах цієї політики 

вирішуються проблеми і реалізуються потенційні можливості молоді, 

залежать темпи оптимізації соціальних та економічних умов життя, 

перспективи на майбутнє. Піклування про інтереси окремого індивіда 
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сприяє його розвитку і повноцінному становленню в суспільному житті 

на умовах збалансованості інтересів та самодостатності співіснування. 

Тому партнерство влади і молоді має функціонувати у взаємодії з 

патерналізмом. Сьогодні саме молодь володіє тим необхідним 

потенціалом, реалізація якого найближчим часом може істотно вплинути 

на ситуацію в українському суспільстві. Молодь є найважливішим 

чинником успішного провадження молодіжної політики. Необхідна не 

тільки обов’язкова орієнтація на молодь, облік її потреб, інтересів і 

запитів при розробці і реалізації будь-яких соціальних програм у 

суспільстві, а й визнання молоді як стратегічного ресурсу і партнера 

держави у проведенні ДМП, суб’єкта соціально-економічних і духовних 

перетворень у країні.  

У цьому зв’язку, важливо визначити суспільно значуще місце й роль 

молоді у процесі державного будівництва. Ідеологія виховання, 

соціалізації молоді всіма інститутами українського суспільства повинна 

базуватись на основі відношення до молодих громадян як до коштовного, 

національного ресурсу країни, бути спрямованою на формування 

ідеології затребуваності молоді і виховання відповідальних громадян 

України.  

Для встановлення конструктивного діалогу з молоддю, суб’єкти 

державного управління сфери молодіжної політики повинні змінити зміст 

організаційної культури у бік сприйняття молоді не тільки як споживачів 

послуг, а й активних учасників процесу здійснення ДМП [66]. Органам у 

справах молоді слід застосовувати не адміністративно-розпорядчі методи 

впливу на молодь, молодіжне середовище, а використовувати гнучке 

сполучення різних інструментів: координації діяльності, політики 

комунікації, стратегій спільного розвитку молодіжної політики й 

соціальних програм, підтримки молодіжних ініціатив. Реалізація цілей 

ДМП вимагає створення владою умов для активної участі молоді у 

процесі її формуванні та реалізації. Молодим громадянам треба надати 
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більше можливостей для самовизначення, самоорганізації, самореалізації, 

саморозвитку; включати в усі процеси розвитку сучасного суспільства; 

широко залучати до прийняття, реалізації та контролю державно-

управлінських рішень на всіх рівнях [49].   

Для забезпечення участі молоді в управлінні, надання їм 

можливості відстоювати свою позицію щодо різних аспектів розвитку 

суспільства, держави, регіону, міста важливу роль грає формування 

системи постійного громадянського представництва молоді в органах 

влади. Державним органам треба сприяти створенню спільних 

громадсько-державних консультативно-дорадчих та експертних органів 

(громадських дорадчих комітетів, колегій, рад, комісій, груп тощо) на 

всіх рівнях управління, що сприяє виробленню якісної політики. Такі 

структури мають стати провідниками і посередниками між владними 

органами та молоддю. Ця форма взаємодії вимагає поетапного 

нарощування обсягів підтримки і розширення напрямків співробітництва 

держави і молоді, особливо на регіональному й місцевому рівнях.  

У цьому зв’язку, рекомендуємо органам державного управління 

відновити роботу Студентської ради при Президентові України, для 

більш повного врахування позицій студентської молоді при виробленні та 

реалізації державної політики у сферах освіти, праці, соціального 

становлення і розвитку молоді.  

З метою забезпечення ефективної громадської участі молоді у 

контрольній діяльності, органам влади важливо не тільки стимулювати 

розвиток правозахисних молодіжних організацій, а й відпрацювати таку 

модель взаємодії, яка б забезпечувала безпосередній контакт молоді, 

громадськості з державними службовцями та посадовими особами 

місцевого самоврядування й надавала їм можливість реально впливати на 

хід і результати провадження ДМП. Це обумовлює необхідність 

належного інформування молодих громадян про процес здійснення ДМП, 

ухвалення управлінських рішень щодо молоді, висвітлення у ЗМІ 
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поточної роботи органів влади з зазначених питань.  

Водночас, забезпечення змістовної участі молодих громадян в 

процесі прийняття державно-управлінських рішень потребує підвищення 

соціальної, громадської та політичної активності молоді, її ініціативної та 

добровільної участі у різних сферах суспільного життя [], формування 

культури політичної участі за допомогою громадянської просвіти, 

програм соціальної освіти, розвитку системи інформування молоді [].  

Вважаємо за необхідне запровадити обов’язкову громадянську та 

політичну просвіту молоді в навчальних закладах.  Політична просвіта 

має виконувати функцію трансляції новим поколінням оптимальних 

способів суспільної взаємодії, використовуючи світові здобутки та 

зберігаючи традиції української культури. Політична просвіта молоді має 

складатися з широкого кола знань про влаштування суспільства, 

політичну систему й державу, політичні організації й інституції, про 

принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії тощо і 

починатися з усвідомлення молодими громадянами власних прав та 

вміння їх захищати [].  

Найефективнішим механізмом трансляції інформації про діяльність 

влади, можливості співпрацювати з нею є громадські організації, які 

здатні забезпечити ефект реального залучення громадян до процесів 

ухвалення політичних рішень. Найбільш активна частина молоді, яка має 

власне бачення перспектив і шляхів розвитку країни, регіону, міста й 

готова приймати участь у провадженні молодіжної політики, долучатися 

до вирішення найбільш важливих суспільних проблем на сьогодні 

об’єднана в молодіжні громадські організації, органи студентського 

самоврядування. У такий спосіб молоді люди мають можливість виявляти 

свою активну життєву позицію, впливати на життя суспільства.  

Актуальність розвитку механізму взаємодії державних структур та 

молодіжних громадських об’єднань посилюється ще й через те, що 

останні є нерідко єдиними безпосередніми партнерами держави у 
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створенні умов та гарантій для життєвого самовизначення молоді. 

Визнаючи важливість ролі молодіжних об’єднань в успішному 

провадженні молодіжної політики, необхідно сприяти об'єднанню, 

консолідації, структуруванню молодіжного руху на засадах державності; 

збільшенню чисельності організацій, розмаїтості спрямованості, форм і 

змісту діяльності громадських об'єднань; створювати умови найбільшого 

сприяння їх діяльності. З метою підтримки розвитку молодіжного 

громадського руху пропонуємо стимулювати в законодавчому порядку 

створення й активну роботу функціонуючих у країні студентських, 

молодіжних громадських організацій на всіх рівнях: забезпечити 

спрощені умови їх державної реєстрації, надати можливість надавати 

окремі послуги в межах своєї діяльності на платній основі та 

накопичувати фінансові ресурси для виконання статутних завдань.  

Важливим є зміцнення та державна підтримка громадських 

професійних об’єднань молодих депутатів, молодих посадових осіб 

місцевого самоврядування у напрямі розширення сфери їхньої діяльності, 

залучення позитивного іноземного досвіду тощо. Слід також створювати 

умови для розвитку молодіжного самоврядування в загальноосвітніх й 

вищих навчальних закладах, трудових колективах, громадах. Актуальним 

є створення при представницьких чи виконавчих структурах влади рад 

громадських організацій, які б, зокрема, зосередили свою діяльність на 

альтернативному соціальному проектуванні розв'язання проблем молоді.  

Практика державної підтримки на сучасному етапі може успішно 

здійснюватися на програмній основі із широким застосуванням 

механізмів міжвідомчої координації. Доцільним є делегування органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на конкурсній 

основі окремих повноважень молодіжним громадським організаціям по 

наданню послуг молоді шляхом соціального замовлення, надання грантів, 

особливо на місцевому рівні. Це дозволить підвищити роль 

альтернативних способів виробництва соціальних послуг молоді, 
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запровадити гнучкі схеми їх надання, що відрізняються від традиційних 

методів владно-бюрократичної діяльності. У цьому випадку, державні 

органи надають молодіжним громадським організаціям фінансову та 

матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією наданих 

повноважень . 

Варто сприяти постійному проведенню форумів, з’їздів, 

конференцій тощо на всіх рівнях державного управління за участі 

представників молодіжних громадських організацій, органів 

студентського самоврядування, де б і відбувався прямий контакт влади з 

молоддю та визначалась їх позиція щодо діючої та планованої ДМП. 

Важливо проводити підготовку лідерів молодіжних громадських 

організацій, студентського самоврядування для участі у конкурсі 

соціальних проектів, взаємодії з благодійними фондами на регіональному 

та місцевому рівнях управління. 

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що вирішувати проблеми 

державного управління молодіжної сфери в сучасних умовах необхідно 

шляхом переходу до нової управлінської парадигми. Вона має включати 

побудову ефективних суб’єкт-суб’єктних відносин між органами влади та 

молоддю, об’єднання можливостей всіх секторів суспільства на основі 

ідеї соціального партнерства для вирішення питань становлення молодих 

громадян України (рис. 3.4).  

Сутність таких відносин полягає в тому, що на кожному етапі 

здійснення державної молодіжної політики взаємодія органів влади та 

молоді, молодіжних громадських організацій, представників 

громадського та приватного секторів відбувається у вигляді застосування 

соціальних технологій, а саме: стратегічного планування розвитку ДМП, 

інформування громадськості, громадського консультування, 

громадського обговорення, громадської експертизи, громадянської 

просвіти, створення рад соціального партнерства, громадських слухань, 

розробки та реалізації стратегічних програм державного, регіонального, 
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місцевого розвитку щодо сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді, соціального замовлення.  

Враховуючи відповідні зміни в державі, особливості становища 

молодих громадян в суспільстві, вважаємо, що ДМП потребує 

системного, комплексного підходу до її провадження, здійснення системи 

заходів як правового, так і організаційного, економічного, 

інформаційного характеру. 

 

 

 

Рис. 3.4. Схема взаємодії державних і недержавних інституцій в 

процесі здійснення державної молодіжної політики 
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Молодіжна політика неодмінно повинна залишатися одним з 

найважливіших напрямів діяльності Української держави й постійно 

удосконалюватись. В сучасних умовах ця політика повинна бути справою 

не лише окремого міністерства у системі державних органів, а турботою 

усієї держави і усього суспільства. При провідній ролі держави та завдяки 

консолідації конструктивних сил українського суспільства, можливо 

соціальне становлення й розвиток нового покоління та процвітання 

України [15]. Таким чином, підводячи підсумки  до розділу, необхідно 

зазначити, що: 

1. Шляхи рішення молодіжних проблем лежать в удосконалюванні 

всієї системи державного управління у сфері молодіжної політики – як на 

рівні принципів, так і на рівні конкретної діяльності органів влади. З 

метою створення правового підґрунтя для взаємодії державних і 

недержавних інституцій у справі соціального становлення молоді 

пропонується внести окремі доповнення до законодавчих актів України, 

зокрема: Декларації “Про загальні засади державної молодіжної політики 

в Україні” щодо уточнення принципів і механізмів здійснення молодіжної 

політики держави (ст. 4; 8); Законів України: “Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю” (ст. 3; 5) стосовно уточнення принципів проведення 

соціальної роботи з молоддю, розширення кола її суб’єктів; “Про місцеве 

самоврядування в Україні” (ст. 32) щодо форм участі молодіжних 

громадських та інших недержавних організацій у наданні послуг молоді.  

2. Удосконалення організаційного механізму державного 

управління у сфері молодіжної політики потребує заходів стосовно: 

формування стратегії державної молодіжної політики; покращання 

кадрового забезпечення цієї сфери; запровадження нових форм взаємодії 

органів влади з молоддю, представниками громадськості.  

3. Формування потужного кадрового корпусу, спроможного 

забезпечувати діяльність згідно із сучасними вимогами, зумовлює 

необхідність розроблення науково обґрунтованої концепції кадрової 
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політики. Вказано на важливість здійснення наступних кадрових заходів: 

прогнозування і планування потреби у кадрах, діагностики та 

моніторингу, мотивації молоді до роботи в державному секторі.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дослідження одержані результати  дозволили 

розв’язати науково-прикладне завдання стосовно опрацювання методичних 

положень щодо вдосконалення механізмів державного управління у сфері 

молодіжної політики в контексті оптимізації взаємодії держави і молоді, 

громадських структур в процесі соціального становлення і розвитку молоді.  

На основі узагальнення результатів наукового пошуку, спрямованого 

на вирішення визначених дослідницьких завдань, нами сформульовано ряд 

висновків, які мають теоретичне і практичне значення та містять певну 

новизну. 

1. Державна молодіжна політика - головний елемент молодіжної 

політики, здійснюваної в країні, і тому за контроль над її формуванням і 

здійсненням йде конкурентна боротьба партій, суспільно-політичних рухів і 

інших організованих громадських сил. Формування життєздатного 

підростаючого молодого покоління стає одним з головних стратегічних 

завдань розвитку країни. У цьому сенсі, молодь - об'єкт національно-

державних інтересів, один з головних чинників забезпечення розвитку 

Української держави і суспільства. 

Вибір стратегічних напрямів державної молодіжної політики 

грунтується на результатах аналізу і прогнозу середньо - і довгострокових 

тенденцій розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного і 

соціокультурного життя України. 

2. Динаміка перетворень, що відбувається у практиці підтримки 

молоді у західних країнах, стає можливою за умови докорінної зміни в 
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суспільстві уявлень про роль і значення молодого покоління в соціальній 

структурі суспільства й виявлення довіри до нього органів влади. Процес 

допомоги молоді у країнах з розвиненою демократією дістає силу в 

індивідуалізації, а не в колективізації, в регіоналізації, а не в централізації, в 

плюралізмі, а не в централізмі, і в безпосередній участі, а не в управлінні 

зверху.  

3. У сучасних умовах державна молодіжна політика має бути 

орієнтована на виховання самостійної, ідейної, відповідальної молоді, на 

підготовку молодих громадян до активної участі в соціально-економічному і 

суспільно-політичному житті суспільства. 

В умовах модернізації суспільства і зростаючих вимог до людського 

капіталу державна молодіжна політика повинна стати інструментом розвитку 

і перетворення країни. Це вимагає від усіх учасників процесу соціального 

становлення молоді розробки і послідовної реалізації підходів, орієнтованих 

на пряме залучення молодих людей до рішення власних проблем і 

загальнонаціональних завдань. 

Завдання державної молодіжної політики такого масштабу можуть 

бути вирішені тільки за допомогою застосування проектного підходу, 

формування системи українських  молодіжних проектів, заснованих на 

пріоритетних напрямах Стратегії, зрозумілих і затребуваних в молодіжному 

середовищі і суспільстві. 

4. Досвід  реалізації  державної молодіжної політики в регіонах 

показує, що для забезпечення необхідної корекції і подолання зайвої інерції  

потрібний формалізований механізм щорічного моніторингу положення 

молоді, процесів в молодіжному середовищі, стани реалізації державної 

молодіжної політики і інститутів, що забезпечують її. Потрібно проводити 

ефективнішу і комплексну кадрову політику, підключення підготовлених 

працівників до виконання проектів, що знову розробляються, формування 

відповідних банків даних, навчально-методичний супровід профільних 

програм.  
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Для забезпечення роботи з молоддю потрібний контингент 

підготовлених, грамотних фахівців - ідеологів, що мають організаторські і 

лідерські навички. Тільки з опорою на них можуть бути вирішені в повному 

об'ємі завдання, що стоять перед державною молодіжною політикою. Для їх 

підготовки  потрібний підбір повчальних кадрів "першої черги" з числа вже 

наявних, розробка навчальних курсів і програм, написання методичних 

посібників і іншої навчальної літератури. Цей комплекс завдань логічно 

виділити в самостійну кадрову програму. 

5. Існуючий розрив між цілями молодіжної політики держави та 

реальним станом молоді свідчить, що в умовах трансформації українського 

суспільства, не вдалося знайти оптимальні шляхи й механізми оперативного 

реагування на нові явища, що призвело до суттєвого погіршення становища 

значної частини молоді та обумовило збільшення рівня недовіри нового 

покоління до влади й основних інститутів українського суспільства. 

Побудова якісних відносин держави і молоді можлива за наявності певних 

передумов: визнання молоді стратегічним ресурсом розвитку України, 

утвердження її прав, забезпечення гідного рівня життя, розширення 

демократичної участі в розвитку суспільства.  
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