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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ 

ПОЛІТИКИ  

 

 

2.1.   Державна молодіжна політика як засіб забезпечення 

інтересів і потреб молоді  

 

Питання дослідження молоді як складного, багатоаспектного і 

досить суперечливого соціального феномену належить до сфер 

дослідження багатьох наук або ж наукових підходів: демографічного, 

соціального, соціологічного, економічного, політичного, культуро-

логічного, етнополітичного тощо. 

Проблеми молоді, молодого покоління в будь-якому суспільстві, за 

будь-яких умов і обставин, особливо в перехідний період, мають 

розглядатися в трьох основних взаємопов’язаних аспектах: 

- що може дати молоді, молодому поколінню суспільство, держава 

для їх власного розвитку, соціального, громадянського становлення та 

самореалізації; 

- що спроможна і може дати сама молодь, молоде покоління 

суспільству, державі для їх поступального, прогресивного розвитку та 

функціонування; 

- якою мірою можна найповніше використати, реалізувати 

потенціал молоді як у її власних, так і в суспільних інтересах. 

Важливо зазначити й те, що молодь постійно не лише соціалізується й 

адаптується, інтегрується в суспільні структури і процеси, але й те, що 

в нестабільних, перехідних суспільствах такий процес виступає не як 

кінцева мета, а лише як один зі шляхів вирішення наявних суспільних 

конфліктів, які виникають у процесі суспільного відтворення соціуму. 

Значить пошук шляхів виходу із конфліктного стану підказує дві 

можливі моделі розвитку. У результаті реалізації першої відбувається 

інтеграція, досягається консенсус між громадянами, соціальними 

групами. Інтеграція в такій моделі реалізується у двох основних 

формах: 
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- шляхом конформізму молоді, тобто знаходження загальних 

основ консолідації, що являє собою позитивний спосіб вирішення 

конфлікту, але не створює основ для соціального новаторства; 

- через інноваційну діяльність молоді, яка передбачає узгодження 

зі змістом певної культури, але відхилення соціально схвалених 

шляхів їх досягнення і активізацією інтегративних процесів. 

За об’єктивних обставин процес соціалізації молоді ускладнюють 

декілька основних суперечностей, які практично мають місце в будь-

якій країні. До них відносимо: 

- різкий розрив між біологічним і соціальним визріванням 

(процес акселерації); 

- неузгодженість взаємин у сім’ї та в суспільстві; 

- невідповідність запитів молоді її потребам і можливостями 

суспільства в їх задоволенні; 

- певна відчуженість молодих громадян від суспільства, держави, 

що разом з іншими причинами викликає негативну поведінку окремої 

частини молоді. 

Принципове значення має те, що впродовж багатьох років у 

колишньому СРСР, у країнах так званого соціалістичного табору на 

основі марксистської теорії про класовий поділ суспільств при вивченні 

молоді як великої соціально-демографічної групи використовувався 

лише класово-партійний підхід, спростовувалися або й взагалі 

замовчувалися, як зазначалося, будь-які дійсно реальні протиріччя між 

поколіннями. Український соціолог Н. Б. Шуст вказує на те, що 

найпомітнішими особливостями марксистського (комуністичного в 

Радянському Союзі) підходу до молоді було те, що: 

- молодь розглядалась винятково в системі конкретної суспільно-

економічної формації, як потенційний резерв суспільства (біологічний, 

економічний, соціальний і т. ін.); 

- молодь визнавалася як процес і засіб зміни поколінь, як засада 

відтворення соціально-класової структури суспільства; 

- молодь характеризувалася як нестійка частина суспільства, яка 

потребує організованого виховного впливу [644, с. 113]. 

Марксистська, а в колишньому СРСР марксистсько-ленінська 

концепція молоді, молодого покоління мала великі протиріччя навіть у 

поясненні феномену «молодь». Ця частина суспільства, з одного боку, 

характеризувалася як молодий революційний авангард суспільства, 

якому властиві юнацький романтизм, революційна нетерпимість до 

усього застійного, а з іншого – доводилося, що молоді властиві 

нестійкість поглядів і переконань, схильність до анархізму тощо. 
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Тобто молодь абсолютно не визнавалася самостійним суб’єктом 

суспільних державотворчих процесів. 

К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін розглядали молодь як нове покоління, 
що успадковує і продовжує традиції старшого покоління. Кожне з 

таких поколінь, за визначенням К. Маркса, Ф. Енгельса в «Німецькій 
ідеології», з одного боку, продовжує успадковану діяльність за умов, 
що кардинально змінилися, а з іншого – видозмінює старі умови 
шляхом абсолютно зміненої діяльності. Ця діяльність, за розумінням 

К. Маркса, Ф. Енгельса та В. Леніна, має бути не інакшою, як 
продовженням революційної, класової діяльності старших поколінь. 

Щодо марксистсько-ленінської теорії, то вона обґрунтувала ще 

одне, притаманне молоді, протиріччя – протиріччя між класовими і 
віковими рисами молодих людей. Домінуючою, головною була ідея і 
тема активної, безкомпромісної та майже фанатичної участі молоді у 

жорсткій і безкомпромісній класовій боротьбі. Понад усе, за ленінським 
визначенням, молодь мала бути глибоко революційною, спрямованою 
на спільну з пролетаріатом та біднішим селянством боротьбу за новий 
світ, за комуністичне майбутнє. В. Ленін підкреслював і постійно 

вказував на неоднозначність молоді, наявність у ній (зокрема, серед 
студентства) декількох соціальних груп, які тією чи іншою мірою 
відображають відповідну соціальну структуру суспільства, а саме – 

класову структуру. У своїй знаменитій промові на ІІІ з’їзді РССМ 
(Робітничо-селянська спілка молоді), інших роботах він сформулював 
відому концепцію комуністичного виховання особистості, молодих 

комуністів, починаючи з дитячого віку. Довгий час така ідеологічна 
концепція потужно реалізовувалася КПРС, державою. Суть цієї концепції 
полягала у формуванні особистості винятково на основі певної єдиної, 
заідеологізованої моделі в умовах існування і беззаперечного 

владарювання комуністичних ідей та ідеології. Формуванню молоді на 
таких засадах активно сприяли не лише більшовики, комуністи, але й 
створені ними піонерська і комсомольська організації, які оцінювалися 

не інакше, як бойовий резерв і активний помічник партії в боротьбі за 
справу комунізму. 

На таких ідейних, теоретичних засадах власне формувалася і 
реалізовувалася державна політика стосовно дітей, молоді, сім’ї, 

усього молодого покоління в колишньому СРСР майже вісімдесят 
років і, врешті, спричинила таке:  

а) споживацьке ставлення державних, партійних структур до молоді;  

б) виховання молоді в системі єдиної (комуністичної) ідеології, 
без критичного ставлення до всього, що відбувається у світі і власній 
країні; 
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в) низький професійний і кваліфікаційний рівень молоді, що 

призвів до суттєвого відчуження її від праці.  

Радянська, у тому числі й українська, науки (історична, філософська, 

педагогічна, соціологічна тощо) навіть пізніше, у 70-80-ті роки 

ХХ століття все ще демонстрували певну і помітну обмеженість в 

оцінці самостійності, ініціативи, інноваційного характеру молоді, її 

спроможності бути активним не лише об’єктом суспільно-виховного 

впливу, але й суб’єктом суспільно-перетворювальної діяльності. 

Треба, як вказує М. Головатий, брати до уваги те, що найпомітнішими 

рисами молоді є: 

- більш високий рівень освіти, порівняно з іншими соціальними 

групами; 

- великий соціальний динамізм, мобільність, романтизм і 

соціальна нестриманість; 

- високий потяг до нового, більш прогресивного способу життя 

[103, с. 28-29]. 

Ці та інші визначальні риси молоді підсилюються ще й тим, що 

саме молодь є біологічним і соціальним відтворенням суспільства, 

єдиним джерелом трудових ресурсів, головним носієм інтелектуального 

та фізичного потенціалу соціуму, що, відповідно, і зумовлює можливі 

та реальні перспективи його подальшого розвитку і прогресу. Відтак, 

цей розвиток фактично зумовлюється: 

- спроможністю держави, її структур, соціальних інститутів 

суспільства зробити вирішальні кроки назустріч молоді, активно 

сприяти процесам її особистісного громадянського становлення та 

соціалізації (молодіжна політика, державна молодіжна політика); 

- здатністю самої молоді до інноваційної діяльності, соціального 

новаторства (готовність бути не лише об’єктом, а й суб’єктом суспільних 

дій) [103, с. 22]. 

Характеризуючи молодь перехідного періоду, у тому числі і в 

Україні, можна виділити такі найбільш помітні її характеристики, як: 

- більше схвалення, підтримка та відчутне прагнення до 

ринкових реформ, демократичних перетворень, що супроводжуються і 

зростанням інтересу до знань, професійної підготовки; 

- високу мобільність на ринку праці, прагнення до міграції, 

намагання отримати максимально швидкі матеріальні здобутки в 

умовах недостатнього професійного становлення й адаптації; 

- зростанням інтересу до суспільно-політичного, духовного 

життя, що відбувається одночасно зі складним процесом переоцінки та 

зміни ідеалів, цінностей та моральних основ життя; 
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- стурбованість великими ризиками, що пов’язані зі станом 
здоров’я, створенням сім’ї, репродуктивним життям; 

- досить свідоме і терпляче ставлення до глибоких суспільних 
протиріч і негараздів з одночасним помітним дистанціюванням від 
держави, конфліктом із законами, порушенням норм соціальної поведінки 
та ін. 

Ці та інші характеристики молоді, становища молодіжного 
середовища, ситуації, пов’язані із сім’єю, зумовили початок розробки 
принципово нової державної молодіжної політики в Україні фактично 

ще до проголошення державного суверенітету, уже в кінці 80-х років 
ХХ століття: 

а) почали відкриватися нові соціально-економічні, політичні та 

інші можливості для життя самої молоді і, відповідно, кардинальних 
змін у державній політиці щодо дітей, сім’ї та молоді; 

б) до існуючих соціально-економічних, політичних проблем 
молоді додалися нові, що, з одного боку, прискорили складні процеси 

її вступу в продуктивне життя, а з іншого – ускладнили реальні 
процеси соціалізації. 

Оскільки ринкові реформи, соціальні демократичні трансформації в 

Україні, як і в більшості пострадянських, постсоціалістичних країн, 
розпочалися лише в кінці 90-х років ХХ століття, маємо суттєві 
розбіжності між молоддю країн Західної і Східної Європи. Молодь 

Східної Європи не мала тих механізмів соціальної підтримки і 
соціалізації, соціального життєвого старту, які мала молодь Західної 
Європи. А тому і соціальні ризики молодь Східної Європи мала більш 
суттєві й особливі. Стосовно молоді незалежної України, до таких 

особливостей слід віднести: 
- високий рівень незадоволеності соціально-економічними, 

демократичними перетвореннями; 

- високу цікавість до знань, потребу професійної підготовки, 
бажання мати професійну занятість, що дасть можливість забезпечити 
свої основні інтереси і потреби; 

- високий рівень бажання створити сім’ю; 
- високий коефіцієнт смертності, помітне зростання випадків 

ВІЛ-інфікування, наркоманії, інфекційних захворювань; 
- низький рівень зайнятості, безробіття; 

- порівняно з іншими соціальними групами, високий рівень 
злочинності; 

- середній рівень участі в політичному, громадському житті. 

У рік розпаду колишнього СРСР один із провідних російських 
фахівців з проблем молоді В. П. Мошняга визначав державну молодіжну 
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політику як «частину політики держави із соціалізації громадян і 
відтворення людських ресурсів» [379, с. 22], зазначаючи, що така 

політика має подвійну мету: «по-перше, оптимізувати розширене 
кількісне та якісне відтворення робочої сили; по-друге, надати 
планомірності й ефективності процесові громадянської соціалізації 
молоді» [379, с. 14]. 

Подібну точну зору мали у той час і вчені України [65, с. 31]. При 

цьому на момент початку формування якісно нової молодіжної політики у 

країнах, які почали своє існування безпосередньо після розпаду СРСР, 

існувало твердження, що політика стосовно молоді здійснюється у 

двох головних напрямках, які відповідають провідним сферам 

людської діяльності: соціально-економічній і політичній [65, с. 21-22]. 

Перша охоплювала комплекс проблем, що переважно стосувалися 

матеріальних засад розвитку суспільств, а друга мала забезпечити 

громадянську соціалізацію особистості, усього молодого покоління. 

Такий концептуальний поділ державної молодіжної політики є 

спрощеним, оптимальним і цілком логічним, оскільки ця політика має 

двояку мету: оптимізувати розширене кількісне та якісне відтворення 

робочих рук і, по-друге, сприяти планомірному й ефективному процесу 

громадянської соціалізації молоді, усього молодого покоління. Без 

першого й другого неможливо забезпечити взаємозв’язок і логічну 

спадковість поколінь. 

Фактично з моменту створення (1946 р.) проблемами молоді світу 

взагалі предметно опікується ООН, а з прийняттям у 1965 році 

Генеральною Асамблеєю ООН «Декларації про розповсюдження серед 

молоді ідеалів миру, взаємної поваги і взаєморозуміння між народами» 

проблеми молоді стали майже домінуючими в діяльності не лише 

ООН, але й ЮНЕСКО, МОП, ВОЗ, Ради Європи та інших міжнародних 

організацій. 

У розробці та здійсненні молодіжної політики ООН і нині постійно 

ставить перед усіма державами завдання: 

- популяризації, розробки і проведення в життя новаторських 

заходів і програм для молоді в рамках національних програм (освіта, 

професійна підготовка, занятість, житлове будівництво, охорона 

здоров’я і соціальне обслуговування); 

- мобілізація необхідних людських і фінансово-матеріальних 

ресурсів на здійснення молодіжних заходів і програм; 

- сприяння підвищенню активності молоді шляхом удосконалення, 

більш широкого використання і поглиблення зв’язків між молодіжними 

організаціями на національному, регіональному і міжнародному рівнях; 
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- підвищення інтересу серед молоді до культурних заходів у 

всіх галузях і заохочення до участі в них та ін. 

У процесі багаторічної розробки нормативно-правової бази так 

званого ювенального законодавства, «сімейної політики» тощо, 

бралася до уваги реальна потреба: 

а) концептуального визначення та закріплення в нормативних 

актах феномену «державна молодіжна політика» та політики щодо 

дітей, сім’ї (особливо молодої – у контексті цього дослідження); 

б) закріплення політико-соціального статусу державної політики 

щодо дітей, молоді і сім’ї з-поміж усіх видів, усієї державної 

молодіжної політики; 

в) визначення суб’єктів і об’єкта державної політики щодо дітей, 

сім’ї та молоді, а відтак і суб’єктних відносин, зокрема в українському 

суспільстві; 

г) формування і залучення реальних механізмів і технологій 

практичного здійснення державної молодіжної політики, політики 

щодо сім’ї і жіноцтва тощо. 

У контексті вищевикладеного підкреслимо, що з 1991 року в 

Україні в плані розробки принципово нової державної молодіжної 

політики виникла потреба: розробити і сформувати принципово іншу 

законодавчу базу такої політики; визначити та забезпечити функціонування 

органів виконавчої влади з питань державної молодіжної політики; 

виокремити громадські структури й організувати належні механізми 

практичної реалізації такої політики. Власне в Україні у такий спосіб і 

формувалася державна політика стосовно дітей, молоді, сім’ї з перших 

років незалежності. Виступаючи на І Всеукраїнському форумі «Молодь 

за майбутнє України» (10 жовтня 1999 року) Президент України 

Л. Д. Кучма говорив, що молодь має право вимагати від держави не 

лише постійної уваги, а й створення всіх необхідних умов і гарантій 

соціального становлення та розвитку. Держава не повинна диктувати і 

не диктувати молоді, якою бути, а створює умови для реалізації 

особистого вибору, всебічного виявлення та застосування знань і 

талантів, активності і винахідливості, наполегливості і працьовитості». 

Відповідно до достатньої кількості наявних концепцій державної 

молодіжної політики, все ж є можливість визначити спільні ідеї і 

засади її розробки та практичної реалізації. До них можна віднести 

такі: 

- розроблення концептуальних засад державної молодіжної 

політики на загальнодержавному рівні та відповідне закріплення таких 

засад юридично (конституції, декларації, закони, концепції та ін.); 
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- потреба створення державних виконавчих органів і структур, 

які займаються практичною реалізацією такої політики (міністерства, 

комітети, відомства, служби, фонди тощо); 

- визначення впливу державної молодіжної політики на всю 

молодь, а також очікування на активну участь самої молоді у її практичній 

реалізації; 

- наявність переважно державного фінансування програм, проектів, 

заходів, соціальних та інших служб, інших структур, що займаються 

практичною реалізацією державної молодіжної політики. 
За усіх наявних наукових пояснень поняття «державна молодіжна 

політика», в Україні маємо все ж дотримуватися того юридичного 
визначення, яке наведено в Декларації «Про загальні засади державної 
молодіжної політики в Україні»: «Державна молодіжна політика – 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» [66, с. 196]. 

Це визначення, на нашу думку, є ґрунтовним, об’єктивно точним, 
оскільки в ньому: а) визначаються суб’єкти та суб’єкт-об’єктні відносини 
в державній молодіжній політиці (держава, особистість, молодь, 

молодіжний рух); б) називаються основні сфери, формулюється мета 
державної молодіжної політики; в) задекларовано і закріплено 
поєднання інтересів особистості (молоді взагалі) і держави. 

У Декларації, окрім визначення поняття «державна молодіжна 
політика», означені також її мета, завдання, принципи, головні 
напрями, механізми формування та практична реалізація. Уникаючи 
переповідання вказаних сентенцій, зазначимо, що в Законі України 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні» вказані основні принципи і ознаки державної молодіжної 
політики. Їх було деталізовано, а згодом, при внесенні змін і доповнень 

до закону, уточнено й поглиблено. Так, у згаданому Законі України від 
4 лютого 1994 року з’явилися положення щодо молодіжних кредитів 
на будівництво житла; посилено гарантії молодим сім’ям щодо 
житлового будівництва тощо [66, с. 231].  

Відтак, головними принципами державної молодіжної політики в 
сучасній Україні, як і в інших їй подібних державах, мають бути: 

а) розвиток та забезпечення основних політичних, економічних 

правових гарантій для реалізації молоддю своїх прав і свобод; 
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б) створення сприятливих умов для реалізації потенційних 

можливостей молоді у праці за рахунок власної діяльності; 

в) надання молоді соціальних гарантій стосовно набуття освіти, 

певної професії, розвитку самостійності, активності і підприємництва; 

г) розвиток молодіжної ініціативи, молодіжного руху, підвищення 

рівня участі молодих людей у громадсько-політичному житті. 

Запропоновані принципи, врешті, дають можливість створити 

умови для того, щоб молодь сама була активним суб’єктом державної 

молодіжної політики. Тож природно, що в Законі України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 

(ст. 2) записано, що найважливішим принципом соціального станов-

лення та розвитку молоді є: «безпосередня участь молоді у формуванні 

та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та 

молоді зокрема» [495]. І далі (ст. 2, пункт 5) зазначено принцип 

«відповідальності держави за створення умов щодо саморозвитку і 

самореалізації молоді» [495]. Нагадаємо, що в багатьох країнах, особливо 

європейських, державна молодіжна політика саме на охарактеризованих 

засадах і принципах розробляється і практично реалізується на сьогодні. 

Існує типологія моделей державної молодіжної політики, зокрема 

на основі моделей соціального забезпечення (велферу), запропонованої 

Д. Галлі, С. Паугамом, молодіжну державну політику поділяють на: 

- універсальну модель (скандинавські країни); 

- суспільну модель Великобританії; 

- протекціоністську модель країн Центральної Європи (такою 

була державна молодіжна політика в колишньому СРСР); 

- централізовану модель країн Середземномор’я. 

Наведена типологізація недостатньо науково розроблена і фактично 

не вживається, тобто існує на теоретичному рівні. 

Більш популярною є загальна типологізація державної молодіжної 

політики такого характеру: 

- універсальна модель (Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, 

Ісландія). Робота з молоддю розвивається тут як громадська система; 

- ліберальна модель (більше надій на ініціативу і діяльність 

суспільства, громади, а вже потім – на державу); 

- консервативна модель (корпоративістська) – існує глибока 

зацікавленість держави у вирішенні молодіжних проблем і, на додаток, 

– стимулювання волонтерського руху; 

- середземноморська модель дещо близька до консервативної, 

помітними є роль і вплив на вирішення молодіжних проблем 

Католицької або Православної церкви. 
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Серед досить великої кількості моделей державної молодіжної 

політики виділяють, головним чином, три основні, домінуючі за особли-

востями і змістом, принципами практичної реалізації, які найчастіше 

присутні у політиці багатьох держав стосовно нового покоління. 

Перша модель – «модель Швеції». Особливістю цієї моделі є те, що 

вона характеризується достатньо активним втручанням держави у 

взаємини держави і молоді. Щодо самої Швеції та країн, де така 

модель державної політики використовується, реалізується, то йдеться 

про досить сильні і впливові механізми регулювання стосунків між 

старшим і молодшим поколінням, соціальними групами. 

У Швеції спеціального закону про молодь немає, однак тут є 

детальний закон про соціальні служби для молоді, який діє на всіх 

державно-регіональних рівнях. У кожній комуні цієї держави є 

спеціальна Соціальна рада, яка глибоко аналізує соціальний стан дітей, 

молоді, сімей та організовує надання конкретної допомоги молодим 

людям в освіті, професійній підготовці, праці, соціальному захисті. На 

загальнодержавному рівні у Швеції працює спеціальна Державна рада 

з прав молоді, яка суттєвим чином сприяє фінансуванню загально-

державних програм із молодіжної проблематики, координує роботу з 

молоддю в масштабах усієї країни. 

Друга модель державної молодіжної політики умовно називається 

«моделлю США» і є фактично протилежною, порівняно зі «шведською». 

Вона характеризується тим, що першочерговою турботою держави 

охоплені соціально незахищені і «неблагополучні» групи молоді. З 

цією метою тут створюють широку мережу соціальних агентств, 

своєрідних молодіжних соціальних центрів, типу центру «Доо» 

(Двері), завдання яких – надання адресної допомоги молодим людям із 

груп так званого «соціального ризику». Попри все, держава також дбає 

про розвиток ініціативи самої молоді [106, с. 118-119]. 

Цікавою і багато в чому повчальною є модель державної молодіжної 

політики, що сформована в Німеччині. Її засади – лібералізм, соціал-

демократизм, а особливості її полягають у тому, що держава: 

- здійснюючи молодіжну політику, орієнтується на загальний 

соціальний вибір і потреби молоді, але не на індивідуальні інтереси 

особистості; 

- проводить активну політику щодо забезпечення основних прав 

дітей і молоді: не лише запобігає порушенню таких прав, але й 

створює відповідні умови для їхнього дотримання; 

- захищає та розвиває соціальні здобутки, досвід і практику 

соціалізації дітей і молоді, підтримки молодої сім’ї. 
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Щодо ліберальних засад державної молодіжної політики, то вони 

проявляються, зокрема, у здійсненні багатьох акцій, заходів превентивного, 

компенсаційного, а також субсидіарного характеру. Загалом же 

державна молодіжна політика в Німеччині має потужну науково-

законодавчу базу та характеризується помірним втручанням держави у 

життя і справи молоді, наданням безпосередньої соціальної допомоги, 

головним чином, тим молодим людям, яким вона конче потрібна, та 

широким розвитком ініціативи самої молоді у вирішенні своїх 

проблем [434]. 

У більшості європейських країн, у т. ч. в Україні, модель державної 

політики є поєднанням вищенаведених моделей. Вона ґрунтується на 

таких основних принципах:  

а) участь (суб’єктами розроблення і практичної реалізації такої 

політики є сама молодь, її організації та об’єднання);  

б) представництво (молодь вводять до владних структур, 

політичних партій, об’єднань, організацій інших суб’єктів політичного 

процесу, політичної системи суспільства);  

в) гарантій (надання державою молодим громадянам необхідного 

мінімуму соціальних послуг і гарантій щодо здобуття освіти, фізичного та 

духовного розвитку, професійної підготовки і зайнятості, самореалізації у 

сферах суспільного життя);  

г) соціальної компенсації (правовий і соціальний захист молодих 

людей, які за своїм соціальним статусом, станом здоров’я, підготовленістю 

до життя неспроможні подбати про себе, діти з неповних і 

багатодітних сімей, сироти, молоді інваліди тощо);  

ґ) пріоритетів (підтримка і реалізація найважливіших молодіжних 

програм, проектів, заходів, що розв’язують найпекучіші проблеми 

молоді). 

Метою державної молодіжної політики в новітній Україні, як 

зазначається в Декларації «Про загальні засади державної молодіжної 

політики в Україні», є створення «оптимальних умов і гарантій для 

життєвого самовизначення молоді, реалізації її творчого потенціалу в 

інтересах всього суспільства» [479]. 

У згаданій Декларації визначено також функції державної 

молодіжної політики. Вони є такими:  

1)  створення необхідних стартових умов для соціалізації молоді;  

2)  реалізація проблем, запитів, інтересів молоді не за рахунок 

інших соціальних груп суспільства, координація зусиль усіх 

державних органів, партій, організацій, об’єднань, рухів, соціальних 
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інститутів суспільства щодо забезпечення умов для розвитку і 

самореалізації молоді; 

3)  соціальний захист груп молоді, які неспроможні самостійно 

розв’язувати свої проблеми чи полегшити своє життя [479]. 

Загалом державну молодіжну політику в більшості країн 

спрямовано на створення необхідних і найбільш сприятливих умов для 

реалізації потенційних можливостей молоді в навчанні, праці, 

громадській діяльності – розвиток основних політичних, економічних, 

правових і соціальних гарантій для реалізації молоддю своїх прав і 

свобод; надання молоді певних соціальних гарантій щодо здобуття 

освіти, професії, розвитку самостійності, активності та підприємництва – 

розвиток молодіжної ініціативи, молодіжного руху, широке залучення 

молоді до участі в громадсько-політичному житті. 

Наочним підтвердженням цьому є структура основного 

«молодіжного» закону в Україні – «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» (5 лютого 1993 р.), 

основними статтями якого є: ст. 7 «Праця молоді»; ст. 8 «Підтримка 

підприємницької ініціативи молоді»; ст. 9 «Сприяння підвищенню 

рівня життя молоді»; ст. 10 «Житлові умови молоді»; ст. 11 «Освіта, 

культурний розвиток молоді»; ст. 12 «Охорона здоров’я, фізичний 

розвиток молоді». Таким чином, навіть у цьому законі вже 

детерміновано основні сфери життєдіяльності та соціалізації молоді. 

Умовно можна поділити практичну реалізацію державної 

молодіжної політики власне на соціально-економічний і політичний 

напрями. 

Соціально-економічний напрям охоплює такі сфери життєдіяльності 

молоді, молодого покоління, як: навчання, професійну підготовку і 

працю, побут, дозвілля – усе, що сприяє її соціалізації. Другий 

пов’язаний із формуванням громадянської позиції, розвитком 

активності молодих людей, їх ціннісних орієнтацій, стійких норм 

моралі. Отже, можна однозначно стверджувати, що державна 

молодіжна політика, з одного боку, спрямована на освіту, професійну 

підготовку, тобто, відтворення робочої сили, а з іншого – така політика 

має забезпечити формування соціально активної особистості, тобто на 

громадянську соціалізацію молоді, її розвиток і соціалізацію. 

Урешті, аналізуючи нову державну молодіжну політику в Україні, 

можна вказати також на те, що вона охоплює два взаємопов’язані 

рівні:  

а)  близьку мету та орієнтири в реалізації та самореалізації молоді;  
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б)  віддалену, перспективну мету та орієнтири, розраховані на 

більш тривалий час. 

Отже, державна молодіжна політика – це:  

- наявність у суспільстві чітко й об’єктивно визначених та 

законодавчо закріплених ідей стосовно місця і ролі молоді в 

поступальному розвитку суспільства, а також система різноманітних 

заходів, що сприяють реалізації цих ідей. Тобто державна молодіжна 

політика – це механізм, засіб створення соціально-економічних, 

політико-правових, організаційних умов і гарантій для соціального 

становлення, розвитку і вдосконалення як окремої молодої людини, 

так і всього молодого покоління; 

- політика, що є специфічною частиною, галуззю державної 

політики взагалі, специфічним напрямом у діяльності держави. Звідси 

і мета державної молодіжної політики: компенсувати вади соціального 

статусу молоді та створити умови для активної інноваційної діяльності 

молодого покоління; 

- політика як один не лише зі специфічних, але й пріоритетних 

напрямків у діяльності держави, її органів з метою створення певних 

умов і гарантій для соціального становлення та розвитку молодих 

громадян, їх щонайповнішої самореалізації як в особистих, так і 

суспільних інтересах. 

 

 

2.2.   Методологічні основи розробки стратегії молодіжної політики 

 

Розробка стратегії молодіжної політики може здійснюватися як за 

допомогою процедур декомпозиції стратегії більш високого рівня, так 

і шляхом побудови самостійної стратегії за результатами аналізу або 

методом агрегування функціональних стратегічних проектів і програм 

у функціональну стратегію. 

Декомпозиція стратегії більш високого рівня як процедура полягає 

в трансформації стратегічної мети системи (у нашому випадку – це 

стратегія розвитку регіону) у завдання для функціонала (завдання 

спеціалізованого органу державного управління, що відповідає за 

молодіжну політику в регіоні). 

Далі зі сукупності завдань необхідно сформулювати ключову мету 

функціональної стратегії молодіжної політики. Процедури переходу 

від стратегії до показників наведені в таблиці 2.1. 

Такий підхід забезпечує системність стратегії розвитку регіону, але 

не дозволяє повною мірою врахувати специфіку самої функціональної 
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політики в частині визначення цілей її реалізації, що нівелюється 

виконанням аналізу проблем розвитку молоді в регіоні й можливостей, 

що існують у зовнішньому середовищі, а для цього необхідним є 

SWOT-аналіз. 

Як самостійна процедура побудови функціональної стратегії, 

основою якої є SWOT-аналіз, орієнтує розробників на побудову 

самостійної стратегії (функціональної стратегії), що заснована на 

розумінні того, які найбільш важливі проблеми мають бути вирішені у 

стратегічному розвитку молоді регіону і який потенціал має бути 

задіяний при цьому, а також які реальні можливості, що існують у 

зовнішньому середовищі, мають бути використані для проривного 

інноваційного розвитку і які загрози зовнішнього середовища мають 

бути передбачені в цьому розвитку. 
 

Таблиця 2.1 

Процедури переходу від стратегії до показників 

молодіжної політики 
 

№ Назва процедури Моделі складу процедур 

1 Побудова 

функціональної 

стратегії 

молодіжної 

політики 

Декомпозиція 

стратегії на більш 

високому рівні 

Побудова 

самостійної 

стратегії за 

результатами 

аналізу 

Агрегування 

стратегічних 

проектів і 

програм у 

стратегію 

2 Побудова дерева 

цілей 

За суб’єктами 

цілеполягання 

(молодь, влада, 

суспільство) 

За функціями 

(соціальні, 

економічні, 

організаційні) 

За часом 

(стратегічні, 

тактичні, 

оперативні) 

3 Визначення 

сукупності 

показників 

За суб’єктами За функціями За часом 

4 Розробка критеріїв 

оцінки ступеня 

успішності 

реалізації стратегії 

Інтервальні Точкові Граничні 

 
Результати SWOT-аналізу дозволяють побудувати морфологічну 

матрицю, що включає найбільш значущі характеристики зовнішнього 

та внутрішнього середовища регіону, яке визначає основний зміст 

стратегічно значущих проектів і програм, комбінація яких і складає 

основу молодіжної політики регіону і її формулювання. 

Наступною процедурою побудови функціональних стратегій розвитку 
регіону можна вважати традиційний підхід, при якому здійснюється 
агрегування традиційних проектів, що реалізуються, програм і окремих 
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заходів в дещо комплексне, що прийнято називати молодіжною політикою 
регіону. У цьому випадку здійснюється спроба система-тизувати проекти 

й програми за функціями або завданнями, а потім агрегувати отримані 
завдання у функціональну стратегію молодіжної політики. 

Такий підхід обмежений інерційним сценарієм розвитку подій і 
передбачає те, що зовнішнє середовища практично незмінне, а внутрішнє 

середовище молоді й самого регіону є стабільним. У реальному житті 
такого не відбувається, тому відзначена процедура все більше асоціюється 
зі спробою обґрунтувати видатки на виконання тих функцій, які записані 

багато років тому в положеннях про адміністративні структури в 
регіоні, а не з прагненням забезпечити динамічний розвиток молоді в 
регіоні. 

Процедури побудови сукупності цілей сформульованої функціональної 
стратегії можна класифікувати за суб’єктами цілепокладання (молодь, 
влада, суспільство), за функціями (соціальні, економічні, організаційні), за 
часом (стратегічні, тактичні, оперативні) тощо. 

Система цілей, на думку М. Б. Алексєєвої і С. Н. Балан, які 
ототожнюють це поняття з поняттям «цілепокладання» визначається 
як сукупність цілей існування кожного елемента розглянутої системи 

[11, с. 41]. 
Іншу точку зору висловлює Ю. Лапигін, розглядаючи поняття 

системи цілей як «системний конфігуратор», що являє собою 

«систему, яка складається з підсистем, що представлені різними 
мовами опису» [315, с. 13]. У галузі науки державного управління це 
визначення найбільш підходить до опису дефініції «система цілей», 
оскільки ми розглядаємо систему цілей, що представлена з погляду 

ієрархічної структури цілей, а також як сукупність проектів, програм і 
найбільш значимих заходів. 

Необхідно відзначити, що при формуванні системи цілей слід 

ураховувати той факт, що мета організації формується під впливом 
багатьох факторів, про що свідчить рис. 2.1. 

В основі системного дослідження будь-якого складного об’єкту 

покладено опис системи у вигляді структури цілей, їх зв’язків і 
відносин. У ролі зручного й апробованого на практиці інструмента 
можна використовувати побудову цільової моделі у вигляді – дерева 
цілей [315, с. 66]. 

Побудова декомпозиції цілей (дерева цілей) як метод відома ще з 

минулого століття: ідея належить американському дослідникові 

Черчмену, що застосував такий підхід для дослідження проблем 

розвитку промисловості. 
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Короткострокові 

(конкретні і 

деталізуючі) 

Довгострокові 

(розраховані на 

тривалий період) 

Економічні 

(мета господар-

ської діяльності) 

Неекономічні 

(соціальні цілі) 

Спрямованість 

цілей 

Простір 

визначення 

Зовнішні Внутрішні 

Внутрішні Переробка 

ресурсів 

управління 

відносинами 

Суб’єктів цілепокладання: 

Молодь 

Влада 

Місцеве співтовариство 

Об’єктивні властивості 

організаційних структур: 

- прагнення до максимальної 

стабільності 

- забезпечення мінімальною 

невизначеністю. 

Бачення  

(образ майбутнього регіону) 

Місія 

(щодо суспільства та 

молоді) 

Стадії життєвого 

циклу розвитку 

регіону: 

- зростання 

- зрілість 

- старіння  

Масштаб діяльності 

організації 

- велика 

- середня 

- мала 

 

Критерії: 

- ефективність 

- реалізація 

- ієрархічність 

- сумісність 

- вимірність 

- гнучкість  

 

 

ЦІЛІ 

Терміновість Соціально-економічна орієнтація 

 

Рис. 2.1. Розподіл чинників, що впливають на формування цілей 
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Метод розроблений на основі системного аналізу проблемних 

ситуацій і припускає використання ієрархічної структури, отриманої 

шляхом поділу загальної мети на підцілі. Дерево цілей створюється 

для аналізу проблемної ситуації й наочного представлення результатів 

такого аналізу. У цьому випадку дерево цілей являє собою систему без 

циклів, тому можна дати таке визначення. Дерево цілей – це система, 

що відображає підпорядкованість і взаємозв’язки елементів, якими є 

мета й ресурси. 

При побудові дерева цілей тенденції очікуваного розвитку подій 

визначаються експертними прогнозами. Визначення основних 

факторів, що впливають на розвиток ситуації, проводиться методом 

розробки сценаріїв. 

Процедура розробки дерева цілей являє собою тривалий процес із 

різними уточненнями й узгодженнями, що заснований на процедурі 

декомпозиції цілей. Під декомпозицією цілей розуміють послідовну 

розбивку цілей, перехід від більш укрупненого їх представлення до 

більш диференційованого. 

Особливістю побудови «дерева цілей», як відзначає М. Б. Алексєєва і 

С. Н. Балан, є необхідність врахування принципу «вкладеності» цілей, 

тобто хоч одна мета кожного елемента системи повинна бути 

представлена на іншому рівні ієрархічних відносин [11, с. 41]. При 

побудові системи цілей слід враховувати й той факт, що «процес 

постановки цілей відбувається зверху вниз, а не знизу вгору». 

Зворотна ситуація може призвести до того, що в підсумку система 

цілей не буде послідовною, узагальненою й скоординованою. 

За суб’єктами цілепокладання склад цілей визначається як 

комбінація цілей молоді, цілей органів влади та суспільства. 

За функціями слід виділити соціальні, економічні й організаційні 

цілі. А моделі, в основі яких лежать параметри часу, можна класифікувати 

на стратегічні, тактичні й оперативні. 

Комбінація розглянутих цілей дозволяє вибудувати формулювання 

комплексних показників, що враховують орієнтацію на сукупність пар 

цілей, з одного боку, а з іншого, створює основу для асоціативного 

мислення й більш точного формулювання показників, адекватних 

розглянутому дереву цілей. Матрицю комбінації цілей наведено в 

таблиці 2.2, з якої випливає, що парні зв’язки між цілями можуть бути 

як прямими, так і зворотними. 
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Таблиця 2.2 
Матриця комбінацій цілей 

 

 Дерево цілей 

Суб’єктів 
цілепокладання 

За функціями За часом 

А Б В Г Д Ж І К Л 

П
о
к

а
зн

и
к

и
, щ

о
 в

ід
о
б
р
а
ж

а
ю

ть
 

к
о
м

б
ін

а
ц

ію
 ц

іл
ей

 

За 

суб’єктами 

цілепокла-
дання 

А ///////// БхА ВхА ГхА ДхА ЖхА ІхА КхА ЛхА 

Б АхБ ////////// ВхБ ГхБ ДхБ Ж хБ ІхБ КхБ ЛхБ 

В АхВ БхВ ////////// ГхВ ДхВ ЖхВ ІхВ КхВ ЛхВ 

За 

функціями 

Г АхГ БхГ ВхГ //////// ДхГ ЖхГ ІхГ КхГ ЛхГ 

Д АхД БхД ВхД ГхД //////// ЖхД ІхД КхД ЛхД 

Ж АхЖ БхЖ ВхЖ ГхЖ ДхЖ ////////// ІхЖ КхЖ ЛхЖ 

За часом 

И АхІ БхІ ВхІ ГхІ ДхІ ЖхІ ////////// КхІ ЛхІ 

К АхК БхК ВхК ГхК Дхк ЖхК ІхК ////////// ЛхК 

Л АхЛ БхЛ ВхЛ ГхЛ Дхл ЖхЛ ІхЛ КхЛ //////// 

 

Сукупність показників може бути також представлено трьома 
основними блоками: показниками, що орієнтовані на суб’єкти 
цілепокладання; показниками, що будуються на основі функцій і 
показниками, що орієнтовані на три рівні обмежень у часі: стратегічні, 
тактичні й оперативні. 

Таким чином, відповідно до однієї мети, може бути використано 
один або кілька показників (табл. 2.3). А щодо критеріїв оцінки 
ступеня досягнення мети за заданим показником слід зазначити, що 
кожному показнику може відповідати також один або кілька критеріїв. 
Критерії можуть бути інтервальними, точковими і граничними. 

Таблиця 2.3 

Від цілей до критеріїв оцінки їх досягнення 
 

Мета Показники Критерії 

1. 

1.1. 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.2. 
1.2.1. 

1.2.2. 

2. 2.1. 2.1.1. 

3. 3.1. 3.1.1. 

4. 4.1. 4.1.1. 

5. 5.1. 5.1.1. 

6. 6.1. 6.1.1. 

 

Для того, щоб здійснити перехід від стратегії до показників, доцільно 
розглянути особливості формування комплексної системи показників. Для 
цього необхідно розглянути методи, застосування яких на кожному етапі (у 
кожній процедурі) дозволяє здійснити послідовний перехід від стратегії до 
показників, тобто алгоритм формування системи показників. 
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Алгоритм – це комбінація методів, за допомогою яких можуть бути 
реалізовані процедури, що дозволяють забезпечити одержання 
необхідного результату наведено на рис. 2.2. 

 

 

Стратегія розвитку 

Побудова 

функціональної 

стратегії 

Побудова 

дерева цілей 

Побудова 

сукупності 

показників 

Визначення 

критеріїв 

Методи декомпозиції 

Методи аналізу 

Методи експертних оцінок 

Методи агрегування 

Методи декомпозиції 

Методи формування бачення і місії  

Методи активізації індивідуального мислення 

Методи активізації колективного мислення 

Методи експертних оцінок 

Бенчмаркінг  

Методи активізації індивідуального і 

колективного мислення 

Методи експертних оцінок 

Зворотний 

зв’язок 

Рис. 2.2. Алгоритм переходу до системи показників 
 

Побудова функціональної стратегії, що заснована на декомпозиції 
стратегії більш високого рівня, являє собою перехід від стратегії 
системи до стратегії підсистеми (тобто системи більш низького рівня). 
Декомпозиція являє собою одну з категорій загальної теорії систем. 

Базисом декомпозиції в теорії систем розуміють сукупність 
елементів системи (частин), углиб яких не проникає опис, тобто вони є 
умовно неподільними. 
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Відомо, що якість побудованих структур залежить від методики 

декомпозиції. При цьому набір частин має бути, з одного боку, 
повним, а з іншого – не повинен бути надлишковим. 

Питання повноти декомпозиції – це питання завершеності моделі 
складу системи: частин має бути стільки, скільки елементів містить 

модель, що взята в ролі базису. 
Іноді корисно в ролі базису декомпозиції не тільки перебирати різні 

моделі цільової системи, але й брати спочатку моделі надсистеми, 
потім – самої системи і нарешті, модель підсистеми. Часто достатньо 

здійснити простий перебір формальних типів моделей (фреймів): «чорного 
ящика», складу, структури, структурної схеми, моделі життєвого 

циклу, моделі масштабу тощо. 
Набір повних моделей (фреймів) тільки відкриває перед дослідником 

поле можливих варіантів вивчення систем і спрямований на те, щоб 

викликати певні асоціації з приводу досліджуваної системи. 
Головна мета при цьому полягає в тому, щоб звести складний 

об’єкт аналізу до кінцевої сукупності простих підоб’єктів, або 
пояснити конкретну причину невиправної складності. 

Алгоритм декомпозиції як спосіб спрощення складного полягає в 
такому: 

- визначення об’єкта аналізу (усе, що завгодно: будь-яке 
висловлення, розкриття змісту якого вимагає структурування); 

- визначення цільової системи (визначити, навіщо потрібно те, 
що ми збираємося робити; у ролі дослідження виступає система, в 

інтересах якої здійснюється аналіз); 
- вибір формальних моделей (набір фреймів і правил перебору); 

- визначення моделі бази (будується за допомогою класифікаторів 
на підставі вивчення цільової системи); 

- аналізується черговий об’єкт декомпозиції; 

- здійснюється процедура декомпозиції; 
- аналізуються отримані фрагменти; 

- здійснюється перевірка чергового фрагмента на елементарність; 
- здійснюється перевірка використання всіх фреймів; 

- здійснюється перевірка: чи всі підстави деталізовано; 
- звіт: остаточний результат. 

У реалізації наведеного алгоритму компроміс досягається за 
допомогою понять істотної (необхідної), елементарної (достатньої), а 

також поступової деталізації, що зростає, базових моделей та 
ітеративності алгоритму декомпозиції. 

Побудову функціональної стратегії на основі результатів SWOT- 
аналізу зображено на рис. 2.3. 
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Побудова функціональної стратегії на основі результатів SWOT- 

аналізу полягає у виявленні найбільш значущих параметрів зовнішнього й 

внутрішнього середовища й формулювання на базі отриманої інформації 

існування функціональної стратегії організації. 

Під силою організації розуміють сукупність умінь працівників 

організації, їх навичок, досвіду, організаційних ресурсів, конкурентних 

можливостей тощо. Усе перераховане являє собою активи. Слабкість 

являє собою відсутність чогось важливого для функціонування організації 

або щось, що призводить до несприятливих умов. Це – пасиви. 

Деякі сильні сторони організації більш важливі, ніж інші. Вони 

можуть бути використані для формування стратегії. У той же час 

сильна стратегія повинна бути спрямована на усунення слабких сторін.  

Можливості організації полягають в умовах діяльності, що надані 

зовнішнім середовищем й проявляються у використанні сильних 

сторін організації й зміцнення слабких сторін. Необхідно відмітити, 

що можливості, які організація не може реалізувати, є ілюзіями. 

Загрози, як несприятливі характеристики зовнішнього середовища, 

стримують рух організації до поставленої мети. 

Аналіз сильних і слабких сторін організації дає можливість 

встановити зв’язок між потенціалом і проблемами організації, з одного 

боку, а з іншого – встановити зв’язки між її сильними та слабкими 

сторонами, що дозволяє визначити варіанти успішного існування й 

перспектив розвитку. 

Агрегування дозволяє розробити функціональну стратегію організації, 

коли є окремі елементи стратегії (проекти, програми, заходи), з яких 

можна побудувати щось ціле. 

Агрегування дозволяє одержати систему, яку прийнято в цьому 

випадку називати агрегатом. Докладніше розглянемо агрегати-

оператори і агрегати-структури. 

Усі агрегати мають властивість – емерджетність. Емерджентність є 

особливістю систем, яка полягає в тому, що властивість системи не 

зводиться до сукупності властивостей окремих частин, з яких вона 

складається, і не виходить із них. Наведене визначення засноване на 

тому, що при об’єднанні частин у ціле виникає щось якісно нове, таке, 

чого не було й не могло бути без цього об’єднання. Коротко 

емерджентність системи іноді ілюструють простим математичним 

вираженням: 2 + 2 > 4. У загальному вигляді агрегування можна 

визначити як встановлення відносин на заданій безлічі елементів. 

Якщо уявити, що відносини буде описано різними мовами (економічною, 
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філософською, юридичною, технічною тощо), то можна одержати 

кілька агрегатів з одного і того ж об’єкта. 

Агрегат, що складається з якісно різних мов опису системи, і 

володіє певною властивістю, а кількість мов є мінімальною і 

необхідною для заданої мети, називається конфігуратором. 

Перейдемо тепер до агрегатів-операторів. Їх можна розглядати як 

механізми зменшення розмірності досліджуваної системи. Найпростіший 

спосіб агрегування полягає у встановленні відносини еквівалентності 

між елементами, що агрегують, тобто в утворенні класів. 

Агрегати-структури. Структура є моделлю системи, а отже, 

визначається потрійною сукупністю: об’єктом, метою й засобами 

моделювання. Проект будь-якої системи має містити стільки структур, 

скільки мов включено в його конфігуратор. Опис зв’язків має 

здійснюватися на всіх мовах конфігуратора. 

Методи побудови дерева цілей, поряд із методами декомпозиції 

(табл. 2.4), включають соціологічні методи опитування й аналізу 

документів, а також спеціальні методи переходу від абстракції високого 

рівня компонентів стратегії (бачення й місії) до стратегічних цілей. 
 

Таблиця 2.4 

Методи реалізації процедур переходу від стратегії до показників 

молодіжної політики 
 

№ Найменування 

процедур 
Методи реалізації процедур 

1 Побудова 

функціональної 

стратегії – 

молодіжної 

політики 

Базування на стратегії 

більш високого рівня. 

Декомпозиція 

Побудова самостійної 

стратегії за 

результатами аналізу. 

SWOT-аналіз 

Комбінація 

стратегічних проектів і 

програм. 

Агрегування 

2 Побудова дерева 

цілей 

За суб’єктами 

цілепокладання 

(молодь, влада, 

суспільство). 

Опитування 

стейкхолдерів. 

Контент-аналіз 

документів. 

За функціями 

(соціальні, економічні, 

організаційні). 

Опитування молоді. 

Аналіз документів. 

Декомпозиції цілей 

надсистеми. 

За часом (стратегічні, 

тактичні, оперативні). 

Методи формування 

піраміди: 

бачення, 

місія, 

цілі. 

3 

 

Визначення 

сукупності 

показників 

За суб’єктами 

активізації мислення: 

аналогії; 

трампліни; 

ментальні карти; 

мозковий штурм; 

Дельфі-картки. 

За функціями 

активізації мислення: 

аналогії; 

трампліни; ментальні 

карти; 

фокальні об’єкти; 

гірлянди асоціацій; 

морфологічний аналіз. 

За часом 

активізації мислення: 

аналогії; 

екскурсії; 

питання; 

сценарії 

номінальних груп; 

стратегія Діснея. 
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Закінчення табл. 2.4 
4 

 

Розробка 

критеріїв оцінки 

ступеня 

успішності 

реалізації 

стратегії 

Інтервальні. 

Бенчмаркінг. 

Активізації мислення: 

аналогії номінальних 

груп; картки (635). 

Точкові. 

Бенчмаркинг. 

Активізації мислення: 

аналогії 

номінальних груп; 

картки (635). 

Граничні. 

Бенчмаркінг. 

Активізації мислення: 

аналогії 

номінальних груп; 

картки (635). 

 

Схему розробки бачення наведено на рис. 2.4. Формування бачення 

починається з образу існуючої організації та її опису. Потім експерти 

створюють образ бажаного майбутнього стану організації й після 

складання опису зазначеного образу визначають розрив між бажаним 

майбутнім і сьогоденням організації. 

 

 

Образ існуючої організації 

Об’єднання індивідуальних 

ідеалів 

Образ майбутнього 

Бачення 

Зміст 

формулювання 

бачення 

Зображення сьогодення 

Опис сьогодення 

Зображення майбутнього 

Опис майбутнього 

Опис розриву між майбутнім і 

сьогоденням 

Оцінка досягнення бажаного 

майбутнього 

Рис. 2.4. Схема розробки бачення 
 

Бачення визначає місію організації – це те, що організація збирається 

робити й чого вона прагне досягти, тобто визначає її призначення. 

До чинників, що впливають на формування місії, звичайно відносять: 

історичні особливості організації; стиль поведінки працівників організації; 

стан зовнішнього стосовно організації середовища; наявність ресурсів, 
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що є необхідними для досягнення цілей організації, які стоять перед 

нею; специфічні особливості організації. 

Місія, крім того, може визначатися й колом потреб суспільства, що 

задовольняється організацією, і сукупністю зовнішніх сил, що 

взаємодіють з організацією. 

У тезах, що супроводжують місію, звичайно вказується цільова 

спрямованість організації; найменування того продукту, який організація 

пропонує зовнішньому середовищу і технології його проведення; 

соціокультурні цінності, прийняті в організації; власне уявлення про 

себе (внутрішня концепція) і враження, яке організація прагне 

створити в зовнішньому середовищі (зовнішній образ). 

Вимоги до формулювання місії, а в нашому випадку мети стратегії 

молодіжної політики, передбачаються в підборі простих і зрозумілих 

термінів, що забезпечують однозначність тлумачення при збереженні 

простору для прогресивного розвитку системи управління. 

Чинники, що впливають на формування мети стратегії розвитку 

молоді регіону, наведено на рис. 2.5. Послідовність кроків, що дозволяють 

сформулювати ключову мету відповідного органу державного 

управління, полягають у визначенні її зовнішньої й внутрішньої 

спрямованості (рис. 2.6). 

 

Призначення: 

- формувати 

імідж 

спеціалізованого 

органу; 

- спрямовувати 

вектор інтересів 

співробітників в 

одному напрямі; 

- ідентифікувати 

спеціалізований 

орган у 

внутрішньому 

середовищі; 

- допомагати 

робітникам 

ідентифікувати 

себе зі 

спеціалізованим 

органом. 

 

Відмінність 

від інших 

спеціалізо-

ваних 

установ в 

органах 

державного 

управління 

Найменування 

послуг, форм 

соціального 

захисту, види 

допомог, які 

спеціалізований 

орган пропонує 

зовнішньому 

середовищу 

Враження, яке 

спеціалізова-

ний орган 

хоче справити 

у 

внутрішньому 

середовищі 

Місія спеціалізованого органу державного управління  

(мета стратегії розвитку молоді регіону) 

Власне уявлення про 

функціональну 

спрямованість 

Соціокультурні 

цінності, що прийняті 

в органах державного 

управління 

Місія всередину 

Вимоги: 

- відображати 

специфіку 

системи; 

- відображати 

інтереси 

суб’єктів; 

- відображати 

шляхи 

досягнення 

мети; 

- розуміння 

місії має бути 

однозначним. 

Місія зовні 

Рис 2.5. Чинники, що впливають на формулювання мети стратегії 

розвитку молоді регіону 
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Формулювання 

бачення 

Найменування послуг, 

форм соціального захисту, 

види допомог, які 

спеціалізований орган 

пропонує зовнішньому 

середовищу 

 

Власні 

уявлення 

про себе 

Відмінність від інших 

спеціалізованих органів 

державного управління 

Уявлення, яке 

спеціалізований орган 

державного управління 

бажає справити у 

зовнішньому середовищі 

Призначення спеціалізованих 

органів державного управління 

для зовнішнього світу 

Призначення спеціалізованих 

органів державного управління 

для своїх працівників, власників, 

менеджерів 

Соціальна культура 

спеціалізованого органу 

державного управління з 

питань розвитку молоді 

Цінності, що 

прийняті у 

спеціалізованих 

органах 

державного 

управління з 

питань розвитку 

молоді 

Місія 

спеціалізованого 

органу державного 

управління з 

питань розвитку 

молоді 

Зміст  

формулювання місії 

Рис. 2.6. Чинники, що впливають на формулювання місії 

спеціалізованого органу державного управління з питань 

розвитку молоді 

 

Перехід від загального формулювання місії спеціалізованого органу 

державного управління з питань розвитку молоді до конкретних планів 

здійснюється за допомогою визначення конкретних цілей. Під цілями 

тут розуміють конкретні результати бачення. 
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Методи визначення сукупності показників можна розділити на 

індивідуальні методи активізації мислення й колективні. 

Сюди ж слід віднести метод фокальних об’єктів і метод, що 

заснований на морфологічному аналізі. Крім того, показники можуть 

бути визначені методами екскурсій у майбутнє й побудови сценаріїв, 

методами номінальних груп і техніками питань, а також шляхом 

використання стратегії Діснея, а методи парних порівнянь і кореляційного 

аналізу дозволяють установити зв’язки між показниками й розставити 

ранги. 

Розробка критеріїв оцінки ступеня успішності реалізації стратегії 

поряд із вищеперерахованими методами активізації творчого мислення 

містять метод, в основі якого лежить бенчмаркінг, а також різні 

техніки на основі карток (наприклад, метод 635). 

Таким чином, нами розроблено класифікацію методів формування 

збалансованої системи показників функціональної стратегії розвитку 

молоді, визначено систему чинників, що впливають на формування 

функціональних стратегій, як комбінація цільового блоку (бачення, 

місії й цілей), блоку чинників зовнішнього й внутрішнього середовища, а 

також результати оцінки динаміки розвитку, функціональної спрямованості 

й типові моделі можливих варіантів розвитку регіону. Обґрунтовано 

процедури переходу від функціональних стратегій розвитку регіону до 

критеріїв оцінки показників розвитку, що забезпечують контроль над 

досягненням поставлених цілей. Побудовано алгоритм переходу до 

збалансованої системи показників, що містить ряд методів, комбінація 

яких дозволяє забезпечити збалансованість цілей функціональних 

стратегій і показників оцінки рівня успішності їх досягнення. Розроблено 

загальну схему формування збалансованої системи показників. 

 

 

2.3.   Принципи державної молодіжної політики в Україні 

 

Суб’єктами державного управління у сфері державної молодіжної 

політики в Україні є: структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та 

спорту; служби у справах дітей; центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. Їх діяльність базується на певних принципах. Та перш 

ніж перейти до розгляду цих принципів, вважаємо за доцільне з’ясувати 

сутність самого поняття «принцип». Так, у довідковій, енциклопедичній 

літературі це поняття трактується так: «принцип» (від лат. «principium» – 

основа, начало) – «1) основне, вихідне положення теорії, вчення, 

науки, світогляду; 2) керівна ідея, основне правило діяльності тощо» 
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[556, с. 262]; у «Словнику-довіднику для соціальних працівників та 

соціальних педагогів» стверджується, що «принцип» – це «максимально 

широке за обсягом ствердження, у якому фіксується предмет науки, її 

теорія і методи, принцип є вихідним положенням певного вчення, 

теорії» [544, с. 158]. 
Вважаємо, що «принцип» є важливим поняттям науки державного 

управління. Принципи як поняття теорії відображають сутність і 
реальність процесів державного управління, підпорядковуючись певним 
законам. У науковій літературі з питань державного управління 

«принципи» трактуються як фундаментальні істини, закономірності, 
керівні правила, основні положення, норми поведінки, виражені у 
вигляді певного наукового положення, закріпленого переважно у 

правовій формі, якого повинні дотримуватись органи державного 
управління та державні службовці у своїй діяльності [342, с. 47-49]. 
Окремі науковці, зокрема Н. Р. Нижник та О. А. Машков, «принципи» 
трактують як «основні правила та норми поведінки, за якими діють 

учасники державного управління за умов, що склалися у суспільстві» 
[390, с. 50]. 

На основі принципів соціального управління (державне управління 

розглядається як вид соціального управління) організовується процес 
управління, тобто науково обґрунтована впорядкованість дій. Звернемо 
увагу, що в науковій літературі немає однозначного погляду на їх 

сукупність. 
Так, за літературою управлінського спрямування – це об’єктивність, 

системність, ефективність і конкретність головної ланки; раціонального 
сполучення централізму та демократизму; єдиноначальності та 

колегіальності; галузевого та територіального управління [545, с. 268]. 
За іншими джерелами цього напрямку, серед принципів соціального 
управління провідними є принципи об’єктивності, централізму і 

самостійності, соціально-групового підходу, системності; комплексності, 
змагальності, а також несуперечливості управлінських рішень [543, с. 88]. 

У науковій літературі існує велика кількість різноманітних принципів 
та їх класифікацій. В одному з підходів пропонується така класифікація 

принципів: 1)  загальні: системності, об’єктивності, саморегулювання, 
зворотного зв’язку, оптимальності, інформаційної достатності, демок-
ратизму, гласності, змагальності, стимулювання; 2)  асткові: застосовуються 

в різних підсистемах чи суспільних сферах; 3)  організаційно-
технологічні: єдиноначальність, поєднання державного, регіонального 
і місцевого управління, конкретності, розподілу праці, скалярний 

принцип і принцип ієрархії, єдності розпорядництва, делегування 
повноважень. 
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Інші дослідники, зокрема М. І. Кабушкін, до загальної класифікації 

принципів управління відносять принципи: оптимального поєднання 

централізації і децентралізації; єдиноначальності і колегіальності; 

наукової обґрунтованості; плановості; поєднання прав, обов’язків і 

відповідальності; приватної автономії і свободи; ієрархічності та 

зворотного зв’язку; мотивації і демократизації [219, с. 80]. У працях 

В. Г. Атаманчука спостерігається така класифікація принципів 

державного управління: 1)  суспільно-політичні; 2)  функціонально-

структурні; 3)  організаційно-структурні; 4)  принципи державно-

управлінської діяльності [26, с. 172]. 

Аналогічний підхід щодо класифікації принципів державного 

управління запропонували Н. Р. Нижник та А. О. Машков у праці 

«Системний підхід в організації державного управління», а саме: 

визначено такі групи принципів: 1)  суспільно-політичні (демократизм, 

законність, об’єктивність, гласність); 2)  структурні; 3)  принципи 

державно управлінської діяльності [390, с. 66]. Інший підхід пропонує 

В. Я. Малиновський, який класифікує принципи державного управління 

таким чином: 1)  загальносистемні: законність; демократизм; публічність; 

єдиноначальність і колегіальність; централізація і децентралізація; 

плановість; науковість; ефективність; 2)  структурні: структурно-цільові; 

структурно-функціональні; структурно-організаційні; структурно-

процесуальні; 3)  спеціальні: принципи формування організаційних 

структур; принципи керування установою; принципи прийняття 

управлінських рішень; принципи контрольної діяльності; принципи 

виконавчої влади; принципи державної служби [342, с. 51]. 

Принципи державного управління динамічні за змістом і формою. 

Вони формуються у зв’язку з конкретними політичними, соціально-

економічними і культурними умовами, відображаючи ступінь творчого 

використання закономірностей державного управління. На практиці 

принципи управління набувають характеру норми, правила, якими 

керуються в управлінській діяльності. Гнучкість і динамізм принципів 

державного управління проявляються і в тому, що в кожній конкретній 

сфері діяльності, зокрема у сфері державної молодіжної політики, 

формуються свої конкретні принципи виконання адміністративно-

політичних, виробничо-господарських функцій. Вважаємо, що для 

здійснення класифікації та характеристики основних принципів 

діяльності органів виконавчої влади як суб’єктів державного управління 

у сфері державної молодіжної політики в Україні необхідно коротко 

розглянути: 

– принципи державної молодіжної політики в Україні; 
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– принципи здійснення соціальної роботи з молоддю в Україні 

(так як органи виконавчої влади по роботі з молоддю є суб’єктами 

соціальної роботи); 

– принципи діяльності служб у справах дітей в Україні. 

Український учений В. А. Головенько, розглядаючи формування і 

реалізацію молодіжної політики в Україні, зауважив, що вона базується на 

таких принципах:  

- принцип участі, відповідно до якого суб’єктом розробки і 

реалізації молодіжної політики є перш за все, самі молоді громадяни, 

їх об’єднання, організації. Особливе місце за цим принципом відводиться 

громадським молодіжним і дитячим організаціям, у цілому організованим 

структурам молодіжного руху. Відповідно до світової практики, 

держава у співпраці з ними сповідує так званий принцип субсидіарності, 

тобто надає кошти не в порядку державного меценацтва, а як 

учасникам державно значущої діяльності щодо розвитку потенціалу 

молодого покоління;  

- принцип рівності та доступності. Цей принцип визнає права та 

обов’язки всіх молодих людей щодо рівних можливостей та рівного 

розподілу послуг та ресурсів. Молодь має право на рівний доступ до 

відповідних та необхідних програм та послуг незалежно від статі, 

місця проживання, соціального, культурного, економічного чинників;  

- принцип гарантій. Відповідно до нього держава надає всім 

молодим громадянам мінімум державних соціальних послуг, які 

стосуються освіти, виховання, духовного і фізичного розвитку, 

професійної підготовки і працевлаштування. Подальший розвиток 

особи, її самореалізація – то, насамперед, зусилля самої людини, її 

самовдосконалення. Він стимулюється різними способами, у тому 

числі кредитуванням, системою раціональних пільг, визначенням і 

заохоченням кращих і кращої діяльності; 

- принцип соціальної компенсації. У даному випадку йдеться 

про правовий та соціальний захист саме тих молодих людей, які за 

власним соціальним статусом та станом здоров’я самі не спроможні 

про себе подбати (діти з неповних чи багатодітних сімей, сироти, 

молоді інваліди тощо). Крім того держава взяла на себе обов’язок 

давати максимум гарантій для молоді не лише з «власної кишені». Цей 

принцип спрямований на активну державну підтримку молодіжних 

інновацій, здійснення програм і проектів, які реалізуються в першу 

чергу силами самої молоді; 

- принцип пріоритету. У ході здійснення молодіжної політики 

стимулюються і підтримуються, у першу чергу, ті молодіжні проекти, 
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програми, ініціативи, які сприяють розв’язанню найпекучіших проблем 

молоді. Зокрема, в Україні на найближчий період пріоритетні напрями 

державної молодіжної політики визначені в Загальнодержавній 

програмі підтримки молоді на 2004-2008 роки. Нині проводиться 

робота щодо розробки проекту Концепції Закону України «Про 

Загальнодержавну програму підтримки молоді до 2015 року»; 

- принцип спадкоємності. Державна молодіжна політика не 

може залежати від організаційних змін у системі управління державою, 

приходу чи відходу тих чи інших політичних діячів, посадових осіб 

органів державної влади. Прийняті стратегічні напрями державної 

молодіжної політики не повинні переглядатися частіше ніж раз на 10-

15 років. Доля нації, країни не може бути предметом кон’юнктурних 

інтересів і дій [109, с. 47]. 

Н. Метьолкіна серед механізмів державного управління молодіжною 

політикою виділяє законодавчо-правовий, що передбачає встановлення 

і застосування норм права у зазначеній сфері, та організаційно-

економічний, який є сукупністю різних конкретних організаційних та 

економічних елементів, що мають забезпечувати ефективну 

діяльність державно-управлінської системи [354]. 

Так, у Декларації «Про загальні засади державної молодіжної 

політики в Україні» визначено такі принципи ДМП: повага до поглядів 

молоді та її переконань; надання права і залучення молоді до 

безпосередньої участі у формуванні й реалізації політики та програм, 

що стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема; правовий та 

соціальний захист молоді, перш за все неповнолітніх осіб; сприяння 

ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства [129]. 

У науковій літературі з питань соціальної роботи до основних 

принципів її здійснення віднесено такі принципи: гуманізм; демократизм; 

тісний зв’язок з умовами життєдіяльності молоді; законність; професійна 

компетентність; єдність повноважень і відповідальності, прав і 

обов’язків кадрів; підконтрольність; стимулювання; комплексність; 

диференційований підхід; цілеспрямованість [8, с. 108]. Низка дослідників 

(В. П. Андрущенко, В. П. Бех, М. П. Лукашевич, І. І. Мигович, 

І. М. Пінчук, С. В. Толстоухова) виділяє такі наукові принципи 

соціальної роботи з молоддю: комплексність та системність 

(використання широкого спектру прийомів та засобів вирішення проблем 

у соціальній сфері та системність їх використання і проведення); 

гуманність; відкритість; доступність соціальних послуг для всіх; 

індивідуалізація і диференціація; взаємодія, колективність (взаємодія 
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соціальних інститутів, зацікавлених у вирішенні соціальних питань); 

відповідальність за дотримання правил і норм у стосунках з клієнтами; 

конфіденційність; поєднання допомоги з самодопомогою; превентивність; 

добровільність допомоги. Вказаними науковцями принципи 

соціальної роботи класифікуються таким чином: 1) соціально-

політичні; 2) організаційні; 3) психолого-педагогічні [553, с. 30]. 

У законодавчій літературі, зокрема в Законі України «Про соціальну 

роботу з дітьми та молоддю», визначено такі принципи: законність; 

дотримання і захист прав людини; диференційність; системність; 

індивідуальний підхід; доступність; конфіденційність; відповідальність 

суб’єктів соціальної роботи; добровільність у прийнятті допомоги [185]. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей», діяльність відповідних 

«органів та служб у справах дітей» здійснюється на принципах: 

законності; застосування переважно методів виховання і переконання, 

що передбачають вжиття примусових заходів лише після вичерпання 

інших заходів впливу на поведінку; гласності; збереження таємниці; 

неприпустимості приниження честі і гідності, жорстокого поводження 

[187]. 

На нашу думку, основні принципи діяльності органів виконавчої 

влади як суб’єктів державного управління у сфері ДМП в Україні 

необхідно класифікувати так. 

1. Суспільно-політичні принципи: 

- Принцип законності – це основоположний принцип діяльності 

органів виконавчої влади, зокрема у сфері державної молодіжної 

політики в Україні. Цей принцип передбачає чітке дотримання 

Конституції України, законодавчих актів, створення режиму, який би 

забезпечував права і свободи молоді. Нормативно-правові акти є 

формою, в якій виражається політика держави, у т. ч. молодіжна. 

Право покликане служити її здійсненню, але цю роль воно може 

виконувати за умови дотримання всіх його норм. 

- Принцип демократизму встановлює народовладдя в 

державному управлінні, так як демократичний характер влади і 

держави зобов’язує сформувати і відповідну їй демократичну систему 

управління [342, с. 52].  

Демократизм означає залучення представників громадськості до 

роботи органів виконавчої влади, звітність останніх перед 

представницькими інститутами, контроль з боку громадськості за їх 

діяльністю, наявність колегіальних інститутів в окремих органах 

державного управління. 
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- Принцип гуманізму передбачає визнання людини найвищою 

цінністю, захист її гідності й громадянських прав, створення умов для 

вільного і всебічного вияву здібностей кожного, неприпустимості 

приниження честі і гідності молодої людини, жорстокої поведінки. 

Гуманність реалізується в процесі спілкування та діяльності через 

сприяння, допомогу, співучасть, підтримку, повагу до людської 

особистості. 

2. Організаційні принципи: 

- Принцип професійної компетентності – це глибока обізнаність 

державних службовців, які займаються реалізацією ДМП, з умовами й 

технологією вирішення поставлених завдань. 

Цей принцип на практиці передбачає системне навчання і 

перепідготовку кадрів; аналітичну і прогностичну діяльність; глибоке і 

всебічне знання об’єктів ДМП, їх психологію, особливості; діловитість; 

організованість; предметність у стосунках із молоддю. Важливим 

аспектом є знання положень чинного законодавства України щодо 

соціально-правового захисту молоді та вміння застосовувати його на 

практиці, наявність фахових знань, зокрема з психології, педагогіки, 

соціології, права тощо. 

- Принцип публічності – це принцип демократичної правової 

держави, який забезпечує зв’язок органів виконавчої влади із 

суспільством, громадянами. Він нагадує принцип гласності та 

врахування громадської думки, але він ширший за охопленням 

суспільних явищ та включає: доступність для громадян; відкритість 

функціонування органів виконавчої влади, зокрема відповідних 

структур по роботі з молоддю; громадський та інші види контролю 

щодо дотримання конституційно закріплених інтересів суспільства, 

прав і свобод громадян [342, с. 53; 167, с. 42]. 

- Принцип єдності повноважень і відповідальності, прав і 

обов’язків спеціалістів органів виконавчої влади у сфері ДМП передбачає: 

1) усвідомлення кожним спеціалістом відповідних структурних 

підрозділів органів виконавчої влади у сфері ДМП своїх завдань, 

функцій, а також відповідних прав самостійно ухвалювати необхідні 

рішення; 

2) чітке визначення повноважень і відповідальності кожного 

структурного підрозділу органів виконавчої влади у сфері ДМП у 

відносинах «по вертикалі»; 

3) встановлення раціональних зв’язків та інформаційних потоків 

між підрозділами і службами, які забезпечують реалізацію ДМП в 

Україні [535, с. 6]. 
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3. Спеціальні принципи: 

- Принцип комплексності в діяльності органів виконавчої влади 

з питань реалізації ДМП забезпечує її цілісність, усебічність і водночас 

перешкоджає обмеженості, вузькості у розв’язанні проблем неповнолітніх. 

Цей принцип передбачає врахування внутрішніх і зовнішніх умов, 

чинників, станів, їх зв’язків і взаємовпливів. Він виступає як необхідна 

умова наукового аналізу, соціальної діагностики й організаційно-

практичної діяльності. 

- Принцип диференційованого підходу до об’єктів ДМП 

зумовлений необхідністю формувати у представників різних соціальних 

верств, груп, віку специфічні погляди і ставлення до матеріальних та 

духовних цінностей, навколишньої дійсності без урахування яких 

неможливо цілеспрямовано впливати на свідомість, почуття, волю, 

вчинки молоді. 

Звернемо увагу, що сприймання особою будь-якої інформації – це 

складний і суперечливий процес, у ході якого зовнішній вплив 

перетворюється на внутрішній психічний стан. Він залежить не лише 

від поглядів, інтересів, життєвого досвіду та інших особливостей 

людини, але й від соціально-психологічної атмосфери, відносин, культури, 

які панують у соціальній групі і вносять свої корективи у діяльність 

суб’єктів ДМП, зокрема органів виконавчої влади у цій сфері. Саме 

тому необхідне максимальне і конкретне врахування специфіки 

інтересів, схильностей, уподобань, звичок молоді, особливо щодо осіб 

певних категорій, зокрема: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування; інвалідів; осіб із девіантною поведінкою; тих, які виховуються 

в багатодітних, неповних та неблагополучних сім’ях тощо [535, с. 7]. 

- Принцип конфіденційності – це принцип, який передбачає 

збереження таємниці та нерозголошення даних щодо особи молодої 

людини та недопущення ситуації, яка може завдати шкоди її здоров’ю, 

честі, гідності та соціальному становленню. Це, зокрема, стосується 

тих категорій молоді, які перебувають на обліку в службах у справах 

дітей та в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Отже, до основних принципів діяльності органів виконавчої влади 

як суб’єктів державного управління у сфері ДМП в Україні відносимо:  

1) суспільно-політичні принципи (законність, демократизм, 

гуманізм);  

2) організаційні принципи (професійна компетентність, публічність, 

єдність повноважень і відповідальності, прав і обов’язків);  

3) спеціальні принципи (комплексність, диференційований 

підхід, конфіденційність). Вважаємо, що такі принципи діяльності 
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органів виконавчої влади як суб’єктів державного управління у сфері 

ДМП є основою для реалізації державної молодіжної політики в 

Україні; вдосконалення її правової бази, практичної діяльності, що 

сприятиме успішній соціалізації молоді; ширшому її залученню до 

процесів становлення громадянського суспільства в Україні. 

Принципи державної молодіжної політики сформульовано в 

Декларації «Про засади державної молодіжної політики в Україні» від 

15 грудня 1992 р., яка стала основою для подальшого розвитку 

державної молодіжної політики, базою практичної діяльності органів 

державної влади й місцевого самоврядування. 

Державна молодіжна політика ставить за мету створення соціально-

економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для 

життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного 

розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних 

інтересах, так і в інтересах України. 

Тому соціальне становлення та розвиток молоді базуються на таких 

основних принципах: 

– повага до загальнолюдських цінностей, прав людини і 

громадянина, історичних, культурних, національних особливостей 

України, її природи; 

– безпосередня участь молоді у формуванні та реалізації політики і 

програм, що стосуються суспільства взагалі й молоді зокрема; 

– врахування потреб молоді, співвіднесення їх реалізації з 

економічними можливостями держави; 

– доступність для кожного молодого громадянина соціальних 

послуг і рівність правових гарантій; 

– відповідальність держави за створення умов щодо 

саморозвитку і самореалізації молоді; 

– єдність зусиль держави, усіх верств суспільства, політичних і 

громадських організацій, підприємств, установ, організацій та 

громадян у справі соціального становлення й розвитку молоді; 

– відповідальність кожної молодої людини перед суспільством і 

державою за дотримання Конституції України, законодавства України. 

З нашої точки зору, держава зобов’язана підтримувати громадську 

активність молоді, надаючи їй соціальні пільги та гарантії. 

Державну молодіжну політику в Україні щодо освіти, соціально-

політичної, економічної сфер, розвитку духовного, культурного, 

фізичного потенціалу молоді та функціонування молодіжних організацій 

визначає законодавство України. А тому головними завданнями державної 

молодіжної політики є: вивчення становища молоді, створення 
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необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій 

щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності 

молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та 

розвитку молоді; допомога молодим людям у реалізації й 

самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив, широке залучення 

юнаків і дівчат до активної участі в національно-культурному 

відродженні українського народу, формуванні його свідомості, 

розвитку традицій та національно-етнічних особливостей; залучення 

молоді до активної участі в економічному розвитку України; надання 

державою кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, 

вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній підготовці; 

координація зусиль усіх організацій та соціальних інститутів, що 

працюють з молоддю. 

Отже, молодіжна політика в Україні є пріоритетним напрямом 

діяльності держави. Її засади й принципи сформульовано в Декларації 

«Про засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 

1992 р., яка стала основою для подальшого розвитку державної 

молодіжної політики, базою практичної діяльності органів державної 

влади й місцевого самоврядування. 

Таким чином, виходячи із головних напрямів державної молодіжної 

політики в Україні, а такими є: розвиток і захист інтелектуального 

потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття 

молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки; 

забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту урахуванням 

економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей 

суспільства; створення умов для оволодіння духовними і культурним 

цінностями українського народу та для безпосередньої участі молодих 

людей у їх відродженні і розвитку, в охороні відтворенні 

навколишнього природного середовища; формування в молоді почуття 

національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет 

України; охорона здоров’я молоді, формування в неї глибокої потреби 

в духовному і фізичному розвитку, ужиття інших заходів, які 

забезпечували здоровий генофонд народу України, слід зазначити, що 

головними принципами державної молодіжної політики є: 

- повага до поглядів молоді та її переконань; 

- надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у 

формуванні й реалізації політики та програм, що стосуються 

суспільства взагалі та молоді зокрема; 

- правовий та соціальний захист молодих громадян, перш за все 

осіб, які не досягли 18 років, з метою створення необхідних стартових 
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можливостей для їх повноцінного соціального становлення та 

розвитку; 

- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства. 

Державна молодіжна політика ставить за мету створення соціально-

економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій 

для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, 

фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у 

власних інтересах, так і в інтересах України. 

  


