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РОЗДІЛ 4 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

 

 

4.1.   Правові та інституційні засади державної молодіжної 

політики 

 

Державна молодіжна політика формується та реалізується шляхом: 

прийняття законодавчих актів, інших рішень у цій сфері; проведення у 

Верховній Раді щорічних слухань про становище молоді та підготовки 

доповіді з цього питання Верховній Раді, Президенту України; 

діяльності в органах державної влади структурних підрозділів, що 

займаються проблемами молоді; створення соціальних служб для 

молоді та підготовки соціальних працівників; розроблення та 

реалізації цільових комплексних молодіжних програм тощо.  

Аналізуючи більш ніж двадцятирічний досвід формування та 

реалізації державної молодіжної політики в Україні часів незалежності 

можна виділити чотири основні її періоди:  

1) 1991-1996 рр. – період виокремлення та зміцнення 

«молодіжного сектору» державного управління та публічної політики;  

2) 1996-2004 рр. – період розширення молодіжної складової 

соціально-гуманітарної політики та поступового її входження до 

інтегрованої державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді в 

Україні;  

3) 2005-2009 рр. – період «інерційного» підходу до державної 

молодіжної політики та її поступового поглинання сімейно-дитячою 

політикою;  

4) з 2010 р. – період удосконалення державного управління у 

сфері державної молодіжної політики та пошуку інноваційних підходів 

до її реформування. 

Перший період (серпень 1991 р. – липень 1996 р.) характеризується 

тим, що інститути державної молодіжної політики створювалися як на 

базі запропонованих ще в радянські часи підходів, так і на основі нової 

парадигми переходу від ресурсної та патерналістської державної 
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підтримки молоді до концепції участі молоді як активного суб’єкта 

державної молодіжної політики. 

Варто відзначити, що центральний орган виконавчої влади у сфері 
державного сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

(Державний комітет у справах молоді, фізичної культури і спорту) та 
перші молодіжні законопроекти з’явилися ще до проголошення 
державної незалежності України.  

У 1991-1996 рр. було створено мережу структурних підрозділів з 

питань молодіжної політики в органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, а також мережу центрів соціальних служб для молоді. 
Цей період характеризує діяльність, створеної при Президентові 

України, Національної ради з питань молодіжної політики, Фонду 
соціальної адаптації молоді.  

Початок другого періоду, змістом якого стало розширення 

молодіжної складової соціально-гуманітарної політики та поступове її 
входження до інтегрованої державної політики стосовно сім’ї, дітей та 
молоді в Україні (липень 1996 р. – грудень 2004 р.), характеризує 
створення Міністерства України у справах сім’ї та молоді. Відбулося 

об’єднання на загальнодержавному рівні центральних органів 
виконавчої влади у сфері соціального становлення та розвитку молоді, 
державної політики стосовно дітей (за термінологією того часу «у 

справах неповнолітніх»). 
Період «інерційного» підходу до державної молодіжної політики та 

її поступового поглинання сімейно-дитячою політикою в Україні 

(2005-2009 рр.) формально характеризувався визнанням важливості 
цього напряму державної політики, але фактично спостерігалися як 
недостатня увага до збереження позитивних надбань попередніх 
періодів, так і зменшення результативності діяльності органів влади в 

зазначеній сфері. 
Початком нового періоду в розвитку державної молодіжної політики 

можна вважати появу програми економічних реформ «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 
Фактичні зрушення почалися з прийняттям Указу Президента України 
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 
9 грудня 2010 р., згідно з яким ліквідувалося Міністерство України у 

справах сім’ї, молоді та спорту та створювалися Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України та Державна служба у справах 
молоді. На практиці реалізовувався підхід, згідно з яким питання 

державної молодіжної політики відокремлювалися від таких складових 
соціальної політики, як державна допомога сім’ям, соціальна робота з 
дітьми, забезпечення ґендерної рівності. 
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Законодавче закріплення основних питань, пов’язаних із реалізацією 

прав молодих громадян, відбувалося як шляхом висвітлення 

молодіжної проблематики в нормативно-правових актах з питань 

соціально-економічного, соціально-гуманітарного спрямування тощо, 

так і у профільному молодіжному законодавстві. 

За твердженням дослідників, протягом 20 років майже 700 законів 

України та близько 800 підзаконних нормативних актів так чи інакше 

спрямовувалися на вирішення молодіжних проблем. Передусім ідеться 

про нормативно-правові акти з питань праці, освіти, культури, охорони 

здоров’я, альтернативної військової служби, оборони, підприємництва 

тощо.  

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; 

- підготовка щорічної доповіді Президентові України, Верховній 

Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в 

Україні, стан реалізації державної молодіжної політики; 

- створення механізмів та інститутів для проведення в життя 

законів щодо захисту прав та інтересів молоді; 

- розробка та впровадження заходів із забезпечення здійснення 

прав молоді, зафіксованих у Конституції України, законодавчих та 

нормативно-правових актах; 

- розробка та законодавче затвердження державних стандартів; 

- вироблення механізмів для впровадження міжнародного 

законодавства, ратифікацію документів міжнародних організацій 

19, с. 15 . 

Чинна нині в країні нормативно-правова база сприяє створенню 

організаційної структури молодіжних формувань, що працюють на 

громадських засадах, а також державних установ, які безпосередньо 

здійснюють молодіжну політику [558, с. 249]. Природно, що вся 

державна молодіжна політика спирається, передусім, на Конституцію 

України, прийняття якої 28 червня1996 року значно розширило 

можливості роботи органів влади всіх рівнів. Правові засади політики 

у справах сім’ї та молоді сформульовані в ст. 51 Основного Закону 

України, згідно з якою сім’я, дитинство, материнство і батьківство 
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охороняються державою. [275]. Держава постійно дбає про 

матеріальну підтримку молоді, про що свідчить низка законів України 

та інших нормативно-правових актів.  

Формування законодавства України з питань молодіжної політики 

розпочалося на початку 90-х років ХХ століття. Правову основу 

молодіжної державної політики в Україні зосереджено в базових 

законодавчих актах: Декларація «Про загальні засади державної 

молодіжної політики в Україні» (15 грудня 1992 р.), Закон України 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» (5 лютого 1993 р.), Закон України «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації» (1 грудня 1998 р.) та Закон України «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю» (21 червня 2001 р.). 

З метою посилення ефективності державної політики розроблено і 

ухвалено низку нормативно-правових актів, які зосереджуються на 

окремих спеціалізованих сферах, до яких належать Закони України: 

«Про додаткові заходи забезпечення працевлаштування молоді», «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації», «Про освіту» тощо.  

Посилюють законодавчу підтримку укази Президента України та 

Постанови Кабінету міністрів України, зокрема Указ № 616/2008 «Про 

проведення у 2009 році в Україні Року молоді».  

Так, Закон України «Про сприяння соціальному становленню і 

розвитку молоді України» визначає загальні засади створення та 

реалізації організаційних, соціально-економічних, політико-правових 

умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України 

в інтересах особистості, суспільства та держави.  

У цьому законодавчому акті систематизовано ключові поняття у 

сфері державної молодіжної політики, зокрема надається визначення 

таких понять, як молодь; молоді громадяни; неповнолітні; соціальне 

становлення молоді; перше робоче місце; молодіжні центри праці; 

молода сім’я; центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

молодіжні громадські організації; молодіжні трудові загони. 

Висвітлено інституційні засади державної молодіжної політики та 

основні сфери її реалізації. До першого блоку питань належать 

принципи соціального становлення та розвитку молоді, характеристика 

законодавства та компетенції органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування у цій сфері, фінансування відповідних заходів, 

соціальні служби для молоді. До другого блоку питань належать 

статті, які визначають основні сфери державної підтримки молоді: 

праця, підтримка підприємницької ініціативи та діяльності, підвищення 

рівня життя, житлові умови, освіта, культурний розвиток, охорона 
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здоров’я, фізичний розвиток. Питання гарантій правового захисту 

молоді, правового статусу молодіжних громадських організацій та 

гарантій діяльності молодіжних громадських організацій розглядаються 

в окремих статтях. 

Значущість Закону України «Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні» полягає в тому, що у практику 

запроваджено та забезпечується на центральному, регіональному та 

місцевому рівнях наступні елементи та інструменти української моделі 

державної молодіжної політики: 

- розробка молодіжного законодавства як окремого напряму 

нормотворення; 

- створення органів управління з молодіжних питань; 

- виділення бюджетного фінансування молодіжних програм; 

- запровадження цільових молодіжних програм; 

- створення мережі соціальних служб для молоді; 

- забезпечення першого робочого місця для молодих громадян; 

- розвиток різноманітних структур для молоді; 

- запровадження комплексу стипендій, грантів, премій; 

- гарантування пільг на проїзд студентам та учням; 

- запровадження молодіжного житлового та освітнього креди-

тування; 

- визначення правового статусу та гарантування діяльності 

молодіжних громадських організацій. 

Отже, Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» (від 05.02.1993 № 2998-XII, остання 

редакція вiд 31.01.2009 на пiдставi 876-17) гарантує забезпечення 

соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення 

та розвитку молоді. З часу прийняття закон мав декілька суттєвих змін, 

які сприяли розширенню сфер та засобів працевлаштування молоді. 

Закон регламентує створення і діяльність молодіжних центрів праці як 

альтернативних установ Державним центрам зайнятості. Також з 

метою вторинної зайнятості молоді, особливо учнівської та студентської, 

визначено правовий статус молодіжних трудових загонів. Однак згаданий 

законодавчий акт залишає невирішеним питання рівного забезпечення 

випускників державних та приватних освітніх закладів першим 

робочим місцем. Зберігається квота на основі державного замовлення. 

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» 

визначає особливості організаційних і правових засад утворення та 

діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій, а також 

державні гарантії забезпечення їх діяльності. Загалом цей документ 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2998-12&c=1#Current
javascript:OpenDoc('876-17')
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містить 12 статей. У ньому подано визначення понять «молодіжні 

громадські організації» та «дитячі громадські організації». У 2001 р. 

цей закон став предметом розгляду Конституційного Суду, який 

визнав неконституційними положення, що стосувалися Українського 

національного комітету молодіжних організацій (УНКМО). Після 

2001 р. до нього ще два рази вносилися зміни. Основними питаннями 

діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій у цьому 

законі стали такі: принципи їх утворення і діяльності; питання 

засновництва молодіжних та дитячих громадських організацій та їх 

спілок; членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях; 

статус молодіжних та дитячих громадських організацій; права 

молодіжних та дитячих громадських організацій; участь молодіжних 

та дитячих громадських організацій у підготовці та прийнятті рішень з 

питань державної політики щодо дітей та молоді; форми державної 

підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій; фінансова 

підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій; 

відповідальність молодіжних та дитячих громадських організацій за 

порушення законодавства.  

Ухвалення Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації» позитивно вплинуло на розвиток молодіжної ініціативи, 

формування багатоманітності молодіжного руху. До найважливіших 

наслідків його запровадження належать отримані громадськими 

об’єднаннями можливості залучення до розроблення й обговорення 

проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді; 

отримання: інформації про державну молодіжну політику; методичної, 

організаційної допомоги з питань соціального становлення та розвитку 

молоді; фінансової підтримки з боку органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» 

визначає організаційні й правові засади соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю, загалом містить 22 статті. Нині він діє в редакції 

2009 року. Двічі у 2005 р. до нього вносилися зміни. Останні було 

внесено 20 вересня 2011 р. Завдяки цьому закону термінологічна база 

державної молодіжної політики поповнилася поняттями менеджмент у 

соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю; соціальна робота з 

сім’ями, дітьми та молоддю; соціальне інспектування; соціальне 

обслуговування сімей, дітей та молоді; соціальна профілактика; 

соціальна реабілітація; соціальний супровід; супервізія; фахівець із 

соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Цей закон визначив 

весь комплекс питань, пов’язаних із здійсненням соціальної роботи з 
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молоддю та норми відповідальності за порушення законодавства у 

сфері роботи з молоддю. 

Для практики соціальної роботи важливе значення мають: 

- закріплення обов’язковості соціальної роботи з молоддю; 

- визначення суб’єктів та об’єктів соціальної роботи молоддю, 

їх завдань, прав та обов’язків; 

- запровадження розгорнутої характеристики основних форм 

соціальної роботи та соціальних заходів; 

- закріплення статусу «фахівця із соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю»; 

- визначення джерел та порядку фінансування соціальної 

роботи тощо. 

Цим документом також було визначено основні форми та напрямки 

соціальної роботи з молоддю: соціальне обслуговування, соціальний 

супровід, соціальна профілактика, соціальна реабілітація та соціальне 

інспектування [185]. Цим нормативно-правовим актом було завершено 

етап формування правової основи соціальної роботи з молоддю в 

рамках державної молодіжної політики України.  

Після прийняття Законів України «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» 

значно активізувалася діяльність органів виконавчої влади стосовно 

молоді. Упродовж короткого часу було розроблено та прийнято 

декілька правових актів, які стимулювали органи влади до активної 

діяльності щодо реалізації державної молодіжної політики, а саме: 

постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 1999 року № 1059 

«Про стан реалізації державної молодіжної політики», Укази 

Президента України: 1)  № 1284/ 99 «Про першочергові заходи щодо 

реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних 

громадських організацій» (передбачався широкий спектр дій організаційно-

фінансового характеру з активізації реалізації державної молодіжної 

політики, включаючи і кредитування навчання у вищих навчальних 

закладах та купівлю житла); 2)  № 1285/ 99 «Про заходи щодо 

забезпечення працевлаштування молоді» (затверджувався комплекс 

завдань органам влади з вдосконалення нормативно-правової бази, 

організації процесу забезпечення працевлаштування молоді); розпо-

рядження Президента України від 6 жовтня 1999 року № 244/ 99-рп 

«Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва» 

(передбачалося організаційно-ресурсне забезпечення вирішення 

житлової проблеми молоді).  
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Законодавчі норми, які регулюють сферу молодіжного праце-

влаштування, розгалужені. Закон України «Про забезпечення молоді, 

яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим 

місцем з наданням дотації роботодавцю» (вiд 04.11.2004 № 2150-IV) 

визначає механізм надання дотації роботодавцю, який зобов’язується 

працевлаштовувати випускників навчальних закладів. Проте закон 

потребує чіткого визначення переліку спеціальностей, які мають право 

на дотацію. Також необхідно внести зміни до закону з урахуванням 

регіональних особливостей ринку праці. 

Законодавчо забезпечено й розвиток альтернативних форм задіяності 

молоді на ринку праці. Однією з таких форм є підприємництво. Проте 

цей напрям потребує вдосконалення. Соціологічне дослідження молоді 

«Молодь України: червень 2010 р.», проведене Державним інститутом 

розвитку сім’ї та молоді, відзначає неготовність молоді розпочати 

власну справу. Підприємницьку діяльність та власний бізнес не 

цікавить 48 % опитаних. 33 % респондентів зазначили, що хотіли б 

стати підприємцями, але їм заважають обставини. Лише 7 % опитаної 

молоді визнали себе підприємцями. Серед перешкод на шляху 

відкриття власного бізнесу молодь назвала: відсутність первинного 

капіталу та недоступність кредитів – 58 % респондентів; високі 

податки – 36 %; складна економічна і політична ситуація – 23 % 

опитаних.  

Після президентських виборів 1999 року, а саме 24 квітня 2000 року, 

було ухвалено Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо 

державної підтримки обдарованої молоді». Цим указом запроваджувалися 

щорічні гранти Президента України обдарованій молоді. Відповідні 

управлінські рішення щодо підтримки обдарованої молоді були 

ухвалені й на місцевих рівнях. Такий правовий захід можна вважати 

намаганням віднайти додаткові кадрові ресурси для держави, а також 

спробою отримати позитивне ставлення з боку найактивнішої верстви 

населення в контексті буремних подій того часу («оксамитова 

революція» в парламенті, всенародний референдум 2000 року тощо) 

[76, с. 59]. 

Особлива увага керівництва держави до проблем молоді спостерігалася 

напередодні парламентських виборів 2002 року. Цей факт підтверджується 

прийняттям відповідних нормативно-правових актів, а саме: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо 

підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї» (14 березня 

2001 р. № 92-р), Указ Президента України «Про додаткові заходи 

щодо реалізації державної молодіжної політики» (29 березня 2001 р. 
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№ 221/2001), постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок 

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і 

придбання житла» (29 травня 2001 р. № 584). Така значна кількість 

нормативно-правових актів підзаконного характеру не могла не 

призвести до якісної трансформації на рівні законодавства [76, с. 63-64]. 

Соціальна сфера – це не єдиний напрям уваги діяльності органів 

виконавчої влади. Так, 29 червня 2001 року було ухвалено 

Розпорядження Президента України «Про заходи щодо дальшого 

вдосконалення системи патріотичного виховання молоді». Цим 

документом передбачалася активізація діяльності органів державної 

влади в напрямку патріотичного виховання молоді, налагодження їх 

постійної та інтенсивної взаємодії з громадськими організаціями та 

збільшення бюджетного фінансування заходів патріотичного спрямування. 

Це розпорядження заклало основу для створення потужної системи 

ідеологічного впливу на найбільш активну верству населення – молодь.  

Не можна оминути увагою Закон України «Про забезпечення 

молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим 

робочим місцем з надання дотації роботодавцю», який було ухвалено 

4 листопада 2004 року та дію якого було зупинено у 2006-2007 роках. 

Цей закон встановив надзвичайно корисну для молодого спеціаліста-

фахівця процедуру першого робочого в житті місця працевлаштування, 

адже передбачав надання впродовж двох років дотації з Державного 

бюджету України роботодавцю, який приймає на перше робоче місце 

молодого спеціаліста, що працюватиме за отриманою спеціальністю. 

Контроль за передбаченою процедурою працевлаштування та 

виплатою компенсації повинна була здійснювати Державна служба 

зайнятості України. Цей закон був не лише прогресивним, але й 

випереджаючим свій час, а тому й був зупинений іншими спеціальними 

законами України. 

На жаль, після парламентських виборів 2002 року активність 

органів державної влади щодо питань реалізації державної молодіжної 

політики знову зменшилася, а проблеми молоді на деякий період знову 

були забуті. Лише 29 липня 2002 року Кабінет Міністрів України 

затвердив Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002-

2012 роки, якою передбачалося вирішення лише однієї із проблем 

сучасної молоді України, причому господарської та майнової на основі 

механізму самоокупності.  

Особливої уваги заслуговує постанова Кабінету Міністрів України 
№ 1444 від 10 вересня 2003 року, якою було затверджено «Програму 
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підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного 

зростання», адже вона була прийнята напередодні суспільно-політичних 
подій 2004 року, тобто так званої «Помаранчевої революції». Цією 
програмою Уряд намагався сформувати в молоді почуття лояльності 
до чинної влади шляхом створення переконання про наявність 

перспектив її працевлаштування в органах влади. Впродовж свого 
існування ця програма зазнавала значних змін, і як наслідок – була 
скасована постановою Кабінету Міністрів України № 813 від 5 серпня 

2009 року Не стояла осторонь Уряду й Верховна Рада України. Так, 
18 листопада 2003 року Законом України № 1281-ІV було затверджено 
Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки, а 

вже 3 лютого 2004 року схвалила Рекомендації проведених напередодні 
парламентських слухань про становище молоді в Україні «Формування 
здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та 
перспективи». На виконання цих рекомендацій Кабінет Міністрів 

України 12 травня 2004 року ухвалив розпорядження № 298-р «Про 
затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного 
та дитячого туризму». 

Радикальна зміна влади, що відбулася в 2004 році, ненадовго 
зменшила соціальну напругу в українському суспільстві. Слід зауважити, 
що вже 27 серпня 2004 р. постановою Кабінету Міністрів України 

№ 1126 було затверджено Загальне положення про центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Цією постановою визначалося, що на 
центри соціальних служб для молоді покладалися ще й обов’язки із 
соціального обслуговування потребуючих цього дітей та родин. Таке 

розширення функціональних обов’язків було викликане трансформаціями 
на рівні профільного Міністерства України, на яке в той час були 
покладені функції з управління сферою материнства та дитинства. 

Крім зазначеного ця постанова затверджувала план розвитку мережі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2005-2010 рр. В цілому, 
постанова Кабміну від 27 серпня 2004 р. ознаменувала собою якісну 

трансформацію мережі соціальних служб для молоді та формування на 
її основі системи закладів із значно ширшими функціями та повно-
важеннями. 

22 вересня 2005 року постановою Верховної Ради України за 

№ 2894-ІV було затверджено Рекомендації парламентських слухань 
«Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та 
дитинства» Рекомендації, а 20 грудня 2005 року – Рекомендації про 

становище молодів Україні «Сільська молодь: стан, проблеми та 
шляхи їх вирішення». 
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У цей період особливої уваги заслуговує Концепція Державної 

програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, що була 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 12 квітня 

2006 року за № 202-р.  

Черговим нормативно-правовим актом щодо формування і 

реалізації державної молодіжної політики в Україні була постанова 

Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань 

про становище молодів Україні (щодо підтримки молодої сім’ї, 

посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 роках)» від 

22 березня 2007 року № 816-V. 

Посилюють законодавчу підтримку укази Президента України та 

Постанови Кабінету міністрів України. Зокрема, Указ № 616/2008 

«Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді», Постанова 

Кабінету Міністрів від 29 червня 2011р. № 778 «Про деякі питання 

надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної 

підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів 

стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї». Саме цією постановою 

затверджено перелік загальнодержавних програм і заходів стосовно 

дітей, молоді, жінок та сім’ї, для виконання яких молодіжним та 

дитячим громадським організаціям надається державна підтримка, а 

саме:  

- Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД на 2009-2013 роки, затверджена Законом України від 19 лютого 

2009 р. № 1026-VI (1026-17);  

- Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, 

затверджена Законом України від 5 березня 2009 р. № 1065-VI (1065-17); 

- Заходи, передбачені Державною цільовою соціальною програмою 

«Молодь України» на 2009-2015 роки, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 (41-2009-п).  

Важливим напрямом у впроваджені комплексного підходу до 

законодавчого врегулювання питань молодіжної політики стало 

затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2009-2015 роки. Програма передбачає відхід від 

патерналістської моделі державної політики щодо молоді та співпрацю 

відповідно до законодавства з громадськими і благодійними організаціями, 

що дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та 

взаємодії.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1026-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1065-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/41-2009-%D0%BF
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Метою програми є створення системи правових та соціально-

економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації 

молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської 

активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу 

молоді, розв’язання її проблем. У цій програмі визначено два варіанти 

розв’язання молодіжних проблем, а саме:  

– перший варіант передбачає розв’язання проблеми шляхом 

проведення систематичних заходів державними установами за рахунок 

бюджетних коштів. Цей варіант є недостатньо ефективним, оскільки 

потребує концентрації бюджетних коштів у значному обсязі та 

запровадження державних пільг для молоді, що може призвести до 

незадоволення інших категорій населення; 

– другий варіант передбачає широкомасштабне впровадження 

сучасних технологій, які дають змогу забезпечити взаємодію з усіма 

представниками молоді та соціальними інститутами, що зацікавлені в 

розв’язані проблем молоді. 

Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді необхідно 

забезпечити реалізацію виваженої державної молодіжної політики та 

участь молоді в розбудові демократичної держави, а також залучення 

організацій, які мають досвід роботи з молоддю, значні ресурси для 

надання соціальних та інших послуг. 

Від зазначеної програми в нашій державі очікуються певні 

результати, що буде свідчити про ефективність Програми. Фінансування 

Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного 

та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових 

можливостей. 

Отже, за часів незалежності в Україні проведено значну роботу 

щодо удосконалення молодіжної політики. Так парламентські 

слухання про становище молоді проводилися майже щорічно. Вони 

були присвячені різним аспектам молодіжної проблематики:  

- «Про становище молоді в Україні» (7 грудня 1995 р.); 

- «Про становище молоді в Україні» (за підсумками 1997 року);  

- «Про становище молоді в Україні» (за підсумками 1998 року); 

- «З питань практичної діяльності органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування щодо реалізації законодавства у 

сфері молодіжної політики» (21 червня 1999 р.); 

- «Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини» (за 

підсумками 2000 року); Соціальне становлення молоді як один із 

головних чинників підвищення добробуту народу (14 червня 2000 р.);  
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- «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 України: стан, проблеми та шляхи їх 

вирішення» (за підсумками 2003 р.); 

-  «Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх 

вирішення» (за підсумками 2004 р.);  

- «Сільська молодь: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» 

(23 листопада 2005 р.); 

- «Стан і перспективи розвитку молодіжного житлового 

будівництва в Україні» (15 березня 2006 р.); 

- «Про становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої 

сім’ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 роках)» 

(20 грудня 2006 р.); 

- «Студентська молодь України: сучасний вимір» (за підсумками 

2008 року); 

- «Формування здорового способу життя української молоді: 

стан, проблеми та перспективи» (за підсумками 2009 року). 

- «Молодь за здоровий спосіб життя» (3 листопада 2010 р.); 

- «З питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді» 

(9 лютого 2011 р.). 

Заслуговує уваги й досвід європейських країн щодо питань 

формування та реалізації молодіжної політики, який свідчить, що 

активна взаємодія стосовно реалізації державної молодіжної політики 

дає позитивні результати. 

Турбота про підростаюче покоління була проголошена однією із 

важливих задач ООН із самого початку її діяльності. З ухваленням у 

1965 році Генеральною Асамблеєю ООН резолюції «Про розповсюдження 

серед молоді ідеалів миру, взаємоповаги і взаєморозуміння між 

народами» соціальні проблеми молодого покоління знаходяться в 

центрі уваги цієї організації. По лінії ЮНЕСКО з 1979 року ухвалено 

більше 100 документів, що стосуються молоді. В них підкреслюється, 

що молоді люди своєю працею повинні реалізувати свої цілі, повинні 

знаходитися в постійному ризику та будувати свою долю в сучасному 

складному світі. Під егідою ЮНЕСКО з 1985 року організовано 

Всесвітній конгрес з питань молоді, а також постійно працює «круглий 

стіл» на тему: «Молодь. Освіта. Праця». 

У своїй резолюції від 18 листопада 1985 року Генеральна Асамблея 

ООН ухвалила керівні принципи подальшого планування та реалізації 
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відповідних заходів, які стосуються молоді. З 41 по 44 сесію Асамблея 

ООН розглядала дотримання керівних принципів роботи з молоддю. 

Асамблея ООН ухвалила 8 грудня 1988 року Резолюцію про регулярну 

оцінку норм, які були викладені в документі «Декларація про розпов-

сюдження серед молоді ідеалів миру, взаємоповаги і взаєморозуміння 

між народами», а 8 грудня 1989 року ухвалила Резолюцію про політику та 

програми, які мають відношення до молоді на далекоглядну перспективу. 

Регіональні комісії, заклади та органи системи ООН надавали і 

продовжують надавати допомогу державам-членам ООН у розробці, 

здійсненні та оцінці національної політики щодо молодого покоління, 

приділяючи велику увагу дослідницькій роботі, аналізу політики, яку 

проводять, розвиткові інфраструктури та визначенню пріоритетних 

напрямів роботи з молоддю. 

Заслуговує уваги той факти, що саме ООН запропонувала урядам 

держав-членам Організації готувати щорічні доповіді про стан дітей та 

молоді. Науковими закладами та дослідними центрами ООН дані 

рекомендації щодо співпраці з національними молодіжними комітетами з 

підготовки доповідей, орієнтованих на практичні дії, дослідження нових 

тенденцій та проблем, що стосуються підростаючого покоління. 

Урядам було рекомендовано розробити програму дій у зв’язку з 

10 річницею Міжнародного року молоді на основі поглибленої оцінки 

стану та потреб молоді з визначенням майбутньої стратегії на період 

після 2000 року. До вивчення проблем молоді були залученні 

Міжнародна організація праці, Дитячий фонд ООН.  

Таким чином, сучасні концепції ООН стосовно підростаючого 

покоління передбачають, що не дивлячись на значну кількість 

специфічних проблем, з якими стикається молодь, у різних державах 

та регіонах планети, наявність визначених конкретних рис та якостей, 

які характеризують молодь як специфічну групу населення, яка 

втягнена, разом із тим, у проблемні ситуації більш загального порядку. 

Формується нове бачення світу як взаємопов’язаного і взаємозалежного 

цілого. 

З 2000 року почали працювати єдині міжнародні інформаційно-

наукові комплекси, широка сітка регіональних соціальних служб, які 

працюють за загальними міжнародними програмами, але обов’язковим 

врахуванням місцевих та регіональних аспектів. 

У розвинутих державах Європи реалізується дві основні стратегії 

молодіжної політики:  

– неоконсервативна, яка передбачає надання державної допомоги 

лише окремим, найменш соціально захищеним і «ненадійним» категоріям 
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молоді при жорсткій регламентації видатків коштів, а також категорій, 

які потребують допомоги. Ця стратегія дуже поширена в США і Канаді; 

– стратегія розроблена соціально демократичними урядами 

низки країн Центральної та Північної Європи. Вона заключається в 

тому, що держава несе відповідальність за інтеграцію всієї молоді і 

передбачає розробку соціальних програм, які доступні для всіх 

молодих людей.  

Отже, молодіжна політика базується на визнанні відповідальності 

держави за успішне входження в суспільні відносини всієї молоді, а 

тому молодіжна політика направлена на реалізацію довготермінових 

програм, орієнтованих на всіх.  

Найбільш прогресивною є молодіжна законотворчість у Німеччині, 

адже вона йде шляхом доповнення чинного законодавства поправками, 

які враховують як інтереси специфічних категорій молодого 

покоління, так і реалії сучасної дійсності. 

Аналіз зарубіжного досвіду дає можливість дійти таких висновків: 

- молодіжна політика в розвинутих країнах перетворилася 

сьогодні в самостійний напрям діяльності держави (це пов’язано з 

процесами ускладнення умов відтворення трудових та інтелектуальних 

ресурсів); 

- держава проводить молодіжну політику через систему органів 

управління та координації, при чому втручання держави тим сильніше, 

чим слабша активність регіональних «вільних носіїв» молодіжних 

послуг; 

- ефективність реалізації програм залежить від інтересів, 

потреб, бажань молоді, її постійно змінюваних вимог до якості освіти, 

працевлаштування, дозвілля, сфери послуг. 

Ми погоджуємося з думкою багатьох зарубіжних учених, що 

вирішення молодіжних проблем не можна віддавати в руки тільки 

самої молоді, адже молодіжна політика – це політика пріоритетів, це 

справа не окремого комітету в системі державних органів, а справа 

всієї держави та суспільства, взята в повному обсязі. 

Таким чином, державна молодіжна політика – це внутрішня 

політика держави з точки зору інтересів усього суспільства і самої 

молоді. Це система ідей, поглядів щодо молоді та її суспільного 

розвитку, а також практичних дій різних структур громадянського 

суспільства, які направлені на втілення цих ідей і поглядів життя з 

метою досягнення суспільних перспектив, які схвалюються більшістю. 

Досліджуючи інституційні засади державної молодіжної політики в 

Україні, слід виокремити створення спеціально уповноваженого 
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центрального органу виконавчої влади, відповідального за проведення 

державної політики у сфері соціального становлення та розвитку 

молоді. В Україні цей орган зазнавав численних змін. За різних часів 

він змінював назву та статус, сфери діяльності. Послідовність 

реорганізацій виглядає таким чином: 

- Державний комітет УРСР у справах молоді, фізичної культури 

та спорту (постанова Ради Міністрів Української РСР від 13 вересня 

1990 р. № 251 «Питання Державного комітету УРСР у справах молоді, 

фізичної культури та спорту»); 

- Міністерство у справах молоді і спорту УРСР (закон УРСР від 

13 травня 1991 р. № 1030б-ХІІ «Про перелік міністерств та інші 

центральні органи державного управління Української РСР»); 

- Міністерство України у справах молоді і спорту (постанова 

Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. № 242 «Питання 

Міністерства України у справах молоді і спорту»); 

- Міністерство України у справах сім’ї та молоді (указ Президента 

України від 4 грудня 1996 року № 1164/96 «Про Положення про 

Міністерство України у справах сім’ї та молоді»); 

- Державний комітет України у справах сім’ї та молоді (указ 

Президента України від 16 червня 1999 року № 664/99 «Про Положення 

про Державний комітет України у справах сім’ї та молоді»); 

- Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

України (указ Президента України від 31 травня 2000 року № 740/2000 

«Про Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

України»); 

- Державний комітет України у справах сім’ї та молоді (указ 

Президента України «Про реорганізацію Державного комітету молодіжної 

політики, спорту і туризму України» від 22 листопада 2001 року 

№ 1132/2001); 

- Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді (указ 

Президента України «Про Міністерство України у справах сім’ї, дітей 

та молоді» від 6 лютого 2004 року № 166/2004); 

- Міністерство України у справах молоді та спорту (указ 

Президента України «Про Міністерство України у справах молоді та 

спорту» від 26 лютого 2005 року № 381/2005; 

- Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту (указ 

Президента України «Про Міністерство України у справах сім’ї, 

молоді та спорту» від 18 серпня 2005 року № 1176/2005); 

- Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (указ 

Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство 
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освіти і науки, молоді та спорту України» від 8 квітня 2011 року 

№ 410/2011); 

- Міністерство освіти і науки України (указ Президента України 

«Питання Міністерства освіти і науки України» від 25 квітня 2013 року 

№ 240/213). 

У Законі України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» визначено, що координуючу роль щодо 

проведення державної політики у сфері соціального становлення та 

розвитку молоді здійснює спеціально уповноважений центральний 

орган виконавчої влади, який забезпечує її реалізацію та несе 

відповідальність за її виконання. 

Також встановлено, що Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцеві органи виконавчої влади утворюють у своєму складі 

відповідні органи з реалізації державної молодіжної політики. 

Заслуговує на особливу увагу ще одна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 673 «Про утворення 

Молодіжної ради». Молодіжна рада є тимчасовим консультативним, 

дорадчим органом Кабінету Міністрів України. 

Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також 

Положенням про Молодіжну раду. Основними завданнями Ради є: 

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої 

влади з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, 

проведенню роботи з роз’яснення її цілей та завдань; 

2) розроблення механізму взаємодії Кабінету Міністрів України, 

органів виконавчої влади і молодіжних громадських організацій на 

засадах партнерства, відкритості та прозорості; 

3) сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-

економічного, політичного та культурного життя суспільства; 

4) вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально-еконо-

мічних та суспільно-політичних процесів у молодіжному середовищі; 

5) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з 

питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, соціального 

становлення та розвитку молоді. 

Рада, відповідно до покладених на неї завдань, проводить аналіз 

стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній 

сфері, взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з 

молоддю, готує пропозиції щодо його удосконалення; узагальнює 

пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських 

організацій, студентів, щодо внесення змін до нормативно-правових 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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актів з метою врахування інтересів молоді; бере участь у проведенні 

моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів України з питань 

реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції 

за його результатами; бере участь у розробленні проектів нормативно-

правових актів з питань, що належать до її компетенції; подає 

Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції з питань 

правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. 

Як зазначено в Положенні, Рада має право: 

1) одержувати в установленому порядку від центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для 

виконання покладених на неї завдань; 

2) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі 

представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

(за погодженням з їх керівниками), а також вчених, експертів, 

представників засобів масової інформації (за згодою); 

3) брати участь в установленому порядку у засіданнях колегії 

МОНмолодьспорту, робочих групах, колегіях центральних органів 

виконавчої влади з розгляду питань, що належать до її компетенції; 

4) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї 

завдань постійні або тимчасові робочі групи; 

5) організовувати проведення публічних заходів (форумів, 

асамблей, конференцій, громадських слухань тощо) з питань, що 

належать до її компетенції. 

Рада, під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з 

органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями. 

До складу Ради входять, зокрема, представники всеукраїнських 

молодіжних громадських організацій та спілок, органів студентського 

самоврядування вищих навчальних закладів. Слід зазначити, що 

головою ради є Міністр освіти і науки, молоді та спорту. Рада діє на 

громадських засадах.  
Відповідно до Указу Президента України «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» (від 9 грудня 2010 року 
№ 1085/2010) крім Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, утворено центральний орган виконавчої діяльності у сфері 

державної молодіжної політики Державна служба молоді та спорту 
України. Положення про цю установу визначає, що Державна служба 
молоді та спорту України (далі – Держмолодьспорт) є центральним 
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органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та 

спорту України та який входить до системи органів виконавчої влади і 
забезпечує реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері 
фізичної культури та спорту. До основних завдань служби віднесено: 
1)  реалізацію державної політики в молодіжній сфері, сфері фізичної 

культури та спорту; 2)  внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо 
формування державної політики в зазначених сферах. 

Державна служба молоді та спорту України: 

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 
належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому 
порядку подає їх Міністрові;  

- подає Міністрові пропозиції щодо загальнодержавних 
цільових програм стосовно молоді, адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу; 
- виконує затверджені цільові програми з питань розвитку 

фізичної культури і спорту, координує діяльність щодо виконання 

програм розвитку;  
- розробляє проекти прогнозних і програмних документів з 

питань, що належать до її компетенції;  

- забезпечує проведення профілактичних заходів з питань 
пропаганди та формування здорового способу життя молоді, 
проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню 
у молодіжному середовищі соціально небезпечних хвороб; 

- бере участь у підготовці міжнародних договорів України з 
питань, що належать до її компетенції, забезпечує додержання і 
виконання зобов’язань України за такими договорами;  

- вживає разом із заінтересованими центральними та місцевими 
органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-
юнацьких спортивних шкіл;  

- надає в установленому порядку державну підтримку дитячим, 
молодіжним та іншим громадським організаціям, у тому числі 
фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання 
державних програм і здійснення заходів, пов’язаних із розвитком 

освіти, науки, молоді, фізичної культури та спорту;  
- сприяє в установленому порядку працевлаштуванню різних 

категорій молоді;  

- забезпечує розвиток видів спорту та фізичного виховання 
різних груп населення;  
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- координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького 

спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;  

- сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і 

спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та 

відпочинку населення;  

- розробляє та впроваджує в межах своїх повноважень сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології, забезпечує оперативне опри-

люднення, в тому числі через засоби масової інформації і на власному 

веб-сайті, інформації про діяльність Держмолодьспорту України;  

- організовує в установленому порядку виставкову та видавничу 

діяльність, семінари, конференції, конгреси з питань, що належать до 

компетенції Держмолодьспорту України;  

- здійснює в межах компетенції управління об’єктами державної 

власності;  

- здійснює інші повноваження, визначені законами України та 

покладені на неї Президентом України.  

Профільний комітет з молодіжної проблематики створювався у 

складі парламенту. Основним вектором розвитку було приведення 

його спрямування до моделі, яка використовувалася в органах 

виконавчої влади. Про це свідчить динаміка наступних реорганізацій: 

- Комісія Верховної Ради України І скликання у справах молоді 

(1990-1994 рр.); 

- Комітет (до 1997 р. мав назву Комісія) Верховної Ради України 

ІІ скликання з питань молоді, спорту і туризму (1994-1998 рр.); 

- Комітет Верховної Ради України ІІІ скликання з питань 

молодіжної політики, фізичної культури і спорту (1998-2002 рр.); 

- Комітет Верховної Ради України IV скликання з питань 

молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму (2002-2006 рр.); 

- Комітет Верховної Ради України V скликання з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму (2006-2007 рр.); 

- Комітет Верховної Ради України VI скликання з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму (2008 р. – теперішній час). 

У 2012 році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України, в результаті 

чого функції і повноваження цього міністерства в частині реалізації 

державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту 

передано для здійснення Державній службі молоді та спорту 

(розпорядження КМУ від 11 квітня 2012 р. № 193-р).  

Відповідні нормативно-правові акти було розроблено та ухвалено в 

обласних державних адміністраціях. Зокрема, Миколаївською обласною 
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державною адміністрацією 25 лютого 2013 року було ухвалено 

розпорядження № 50-р «Упорядкування структури Миколаївської 

обласної державної адміністрації» з метою її оптимізації та підвищення 

ефективності державного управління. В результаті такої реорганізації 

створено Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської обласної 

державної адміністрації. У містах та районних центрах області також 

відбуваються відповідні зміни: у місті Миколаїв функціонує Управління у 

справах сім’ї, дітей та молоді, в Южноукраїнську діє Управління 

молоді, спорту та культури, у Вознесенську, Первомайську, а також 

Березнегуватській, Єланицькій, Миколаївській, Снігурівській, Врадіївській, 

Доманівській, Арбузинській районних державних адміністраціях 

функціонує відділ у справах сім’ї, молоді і спорту; у Братській, 

Баштанській, Жовтневій – відділ освіти молоді та спорту; Березанській – 

відділ культури молоді та спорту; Веселинівській – відділ у справах 

молоді та спорту; Кривоозерській – сектор у справах молоді та спорту; 

Новобузькій – відділ молоді та спорту; у Казанківській районній 

державній адміністрації ще проходить процес реформування державного 

органу, що відповідає за молодіжну політику. 

На рівні центральних органів державної влади механізм формування 

та реалізації молодіжної політики включає Національну раду з питань 

молодіжної політики при Президентові України, Комітет Верховної 

Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту 

і туризму, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

України. До вирішення питань державної молодіжної політики 

залучаються й інші органи центральної виконавчої влади. Відповідні 

структури створені й на обласному та районному рівнях. 

Центральною координуючою структурою державної виконавчої 

влади є Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

України, який діє спільно з іншими міністерствами та центральними 

органами державної виконавчої влади через місцеві органи державної 

виконавчої влади. Останні складаються із структурних підрозділів 

роботи з молоддю, які в 2000 році включали Комітет у справах сім’ї та 

молоді Автономної Республіки Крим, 24 управління обласних 

держадміністрацій, Київське та Севастопольське управління міських 

держадміністрацій, 723 районних та міських відділи у справах сім’ї та 

молоді. У цих органах працювали 1,6 тис. осіб [28, с. 112] . 

Одним із найголовніших напрямів діяльності Державного комітету 

молодіжної політики, спорту і туризму України, підпорядкованих 

йому структур є вирішення питань соціальної допомоги, надання 

соціальних послуг, профілактики та реабілітації молоді, попередження 
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правопорушень та злочинності серед підлітків та молоді. З метою 

реалізації складних і важливих соціальних програм стосовно молоді в 

Україні на початку 2000 р. створено 546 центрів соціальних служб для 

молоді з чисельністю працівників у них 2448 осіб. Соціальну роботу з 

молоддю проводили також понад 1500 спеціалізованих формувань, 

таких як реабілітаційні та кризові центри, служби «телефону довіри», 

консультативні пункти, агентства та біржі праці, школи батьківської 

підтримки, клубні об’єднання тощо [28, с. 113]. 

З квітня 1991 р. діє Український інститут соціальних досліджень 

(до жовтня 1997 р. він називався «Український науково-дослідний 

інститут проблем молоді»), який виступає, передусім, як державний 

науково-дослідний центр із вивчення проблем молоді. Упродовж 

більш ніж двадцяти pоків діяльності колективом інституту було 

реалізовано понад 200 наукових пpоектів і пpогpам, видано 

130 монографій, колективних збірників та науково-інфоpмаційних 

зошитів загальним тиражем 122 тис. примірників. За pоки свого 

існування інститут провів понад 20 міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференцій та навчальних семінарів. У складі 

інституту активно працює Центр соціологічних досліджень, яким лише 

впродовж 2011 р. було проведено 23 всеукраїнські та регіональні 

опитування населення України, в тому числі й молоді [203, с. 185]. 

Отож, нині в Україні створено розгалужену систему державних 

органів, метою яких є формування та реалізація державної молодіжної 

політики. 

Проведення державної політики з питань сім’ї, соціального 

становлення та розвитку молоді здійснюється Державним комітетом 

молодіжної політики, спорту і туризму України разом з іншими 

міністерствами та центральними органами виконавчої влади, 

місцевими адміністраціями, у складі яких діють структурні підрозділи 

по роботі з молоддю, органами місцевого самоврядування, а також 

шляхом взаємодії з молодіжними громадськими організаціями та їх 

всеукраїнськими об’єднаннями.  

Державний комітет разом з іншими органами виконавчої влади 

розробляє, а Кабінет Міністрів затверджує спеціальні норми та нор-

мативи щодо соціального становлення та розвитку молоді, урахування 

яких є обов’язковим для всіх органів державної виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності.  

Наказом Міністра України у справах сім’ї та молоді (Міністерство 

України у справах сім’ї та молоді існувало до 13 березня 1999 р.) від 
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19 березня 1997 p. затверджено Тимчасове примірне положення про 

«Управління у справах сім’ї та молоді обласної, Київської та 

Севастопольської міської, районної державної адміністрації».  

Управління у справах сім’ї та молоді реалізують державну політику 

стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства і дитинства, 

створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і 

духовного розвитку зазначених категорій громадян, забезпечення 

рівних прав і можливостей, а також організують виконання актів 

законодавства України, здійснюють контроль за їх реалізацією в межах 

своєї компетенції.  

Соціальні служби для молоді надають молодим людям інформаційну, 

правову, психолого-педагогічну, медичну та інші форми соціальної 

допомоги, реалізують необхідні заходи з метою запобігання 

негативним явищам у молодіжному середовищі (правопорушенням, 

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, проституції тощо) та їх 

подолання, здійснюють соціальну опіку над окремими категоріями 

молоді, зокрема інвалідами, дітьми-сиротами.  

Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами 

право на працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються 

законодавством України. Реалізації права на працю сприяє навчання, в 

тому числі трудове, учнів середніх загальноосвітніх навчально-

виховних закладів, яке здійснюється в спеціально обладнаних 

приміщеннях, навчально-трудових центрах або безпосередньо на 

виробництві. Виконана при цьому учнями робота оплачується у 

встановленому законодавством порядку.  

Місцеві ради можуть встановлювати пільгову плату за реєстрацію 

підприємств, створених молодими громадянами та молодіжними 

громадськими організаціями, реалізують програми підготовки та 

перепідготовки молоді, яка займається підприємництвом, у тому числі 

за кордоном, з використанням для цих цілей коштів молодіжних фондів.  

Держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими 

громадянами право на освіту, охорону здоров’я, заняття фізичною 

культурою і спортом та ін. Будь-які прямі або непрямі обмеження прав 

і свобод молоді залежно від віку, крім передбачених законодавством, є 

протиправними і тягнуть за собою відповідальність, встановлену 

законами України. Використання молодими громадянами прав і 

свобод не повинно завдавати шкоди інтересам суспільства, правам 

інших громадян.  

Під особливим захистом держави перебувають неповнолітні. 

Відповідальність неповнолітніх за вчинені ними правопорушення 
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настає лише з визначеного законодавством віку. Примусові заходи до 

неповнолітніх за вчинення ними злочину або в інших передбачених 

законодавством випадках застосовуються тільки за вироком або 

рішенням суду.  

Державні органи і посадові особи, педагогічні та соціальні 

працівники не можуть застосовувати щодо неповнолітніх заходи 

впливу, які ґрунтуються на публічному поширенні відомостей про 

вчинені неповнолітніми діяння, що містять ознаки злочину або 

правопорушення, за винятком випадків, коли названі заходи є видом 

кримінального покарання або адміністративного впливу (стягнення), 

що застосовані за рішенням суду.  

Таким чином, молодіжна політика має розгалужене законодавство, 

яке гарантує право молоді займати важливе місце в суспільстві. Проте 

нормативно-правове забезпечення практично є несистематизованим, 

що ускладнює його застосування. Існує потреба оптимізації механізмів 

реалізації цих законодавчих гарантій у молодіжній сфері відповідно до 

сучасних реалій. 

Разом із тим, питаннями реалізації молодіжної політики займаються не 

лише державні органи. Молодь також не стоїть осторонь тих процесів, 

які нині відбуваються в політичному, громадському житті суспільства. 

Вона намагається підвищити ефективність свого впливу на суспільне 

життя, прагне об’єднатися, зорганізуватися у свої громадські об’єднання. 

Необхідно підкреслити, що новітній двадцятирічний період 

розвитку українського молодіжного руху на своєму першому етапі 

характеризувався появою низки різноманітних громадських молодіжних 

структур, які називалися тоді «неформальними об’єднаннями молоді». 

Вони відрізнялися від своїх попередників тим, що діяли раніше або 

напівлегально, або під контролем комсомолу, своєю незалежністю від 

нього, масовістю (деякі такі об’єднання нараховували у ряді міст від 

500 до 3000 чоловік, 1988 р. самодіяльні групи діяли більш ніж за 200 

напрямами), а також тим, що ці молодіжні об’єднання намагалися 

активно займатися проблемами росту політичної культури молоді, 

пробудження національної самосвідомості, підвищення інтересу до 

історії України, етнографії українського народу [203, с. 185]. Трохи 

пізніше саме з цього «неформалітету» головним чином почали 

формуватися організовані структури молодіжного руху. 

У цей час активно розвивався й інший напрям неформальної 

молодіжної ініціативи – так званої «молодіжної субкультури», яка 

включає в себе різноманітні та якісно відмінні прояви активності 

молоді, зокрема як частини широкого середовища «андеграунду». 
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Впродовж цього новітнього періоду розвитку молодіжного руху в 

Україні ця його частина пройшла складний шлях зі своїми етапами 

розквіту й певного занепаду. Всі «молодіжні субкультури», які 

існували в цей час, умовно можна поділити на дві великі групи. До 

першої групи належать так звані «традиційні» молодіжні субкультури, 

тобто такі, які вже тривалий час існували в країні (хіпі, панки, байкери, 

рокобілі, бітломани), а до другої – «новітні», що виникли вже в 

останнє десятиліття (толкієністи, індіаністи, уніформісти, трешери, 

брейкери, репери, рейвери, металісти тощо) [203, с. 186]. 

Протягом двадцяти двох років розбудови української держави, 

незважаючи на складну політичну, економічну, соціальну ситуацію в 

країні, громадські структури молодіжного руху активно розвиваються, 

зберігаючи свої історичні традиції, корені, займають відповідне місце 

в політичній системі суспільства і нині набули досить виразної 

окресленості й визначеності. 

Як зазначалося вище, у 2013 році по всій території України 

здійснюється упорядкування структури обласних державних адміністрацій. 

Зокрема, в Миколаївській області Управління освіти і науки, Управління 

у справах сім’ї та молоді реорганізовано у Департамент освіти, науки 

та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації з штатною 

кількістю працівників 34 особи, в тому числі директор, два заступники 

директора та інші працівники; Управління з питань фізичної культури 

і спорту Миколаївської обласної державної адміністрації – у відділ з 

питань фізичної культури і спорту; службу у справах дітей збільшити 

на дві штатні одиниці. 

Ефективна діяльність державних органів влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері реалізації державної молодіжної політики 

передбачає залучення широкого кола молоді, молодіжних громадських 

об’єднань та їх партнерів до її реалізації, що відповідає основним 

принципам побудови демократичного суспільства в Україні. 

Таким чином, можна констатувати, що на сьогодні проведено 

значну нормотворчу роботу та сформовано достатньо розгалужене 

молодіжне законодавство, яке покликане забезпечити належні умови 

розвитку та соціалізації молоді в країні, становлення її як прогресивного 

класу нової генерації майбутнього українського суспільства. Проте 

слід наголосити, що нормативне регулювання молодіжної сфери все 

ще залишається надто складним та неоднозначним для розуміння і 

тлумачення не лише для пересічних громадян, а й для фахівців, які 

безпосередньо забезпечують реалізацію молодіжних заходів. Воно не 

завжди відповідає реаліям життя і потребує внесення певних коректив 
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та змін. Недосконалою є й інституційна структура державної 

молодіжної політики в Україні. Органи державної влади спільно з 

місцевим самоврядуванням намагаються оптимізувати систему 

структурних підрозділів, відповідальних за молодіжну політику як на 

державному, так і на регіональному рівнях. З цією метою і вносяться 

зміни в їх структуру та чисельність, доповнюються функціональні 

обов’язки працівників, які працюють цієї сфери.  

 

 

4.2.   Роль політичних партій та молодіжних організацій у 

формуванні й реалізації державної молодіжної політики. 

 

Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних заходів, 

спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, 

політичного й культурного розвитку України, що вимагає послідовної 

реалізації заходів довгострокового характеру, спрямованих на подальше 

вдосконалювання держави, підвищення рівня життя її населення. Це 

вимагає формування базових умов, які дозволять планомірно 

підготовлювати основу для кожного наступного етапу перетворень. 

Україна традиційно знаходиться в центрі глобальних та регіональних 

політичних і економічних процесів. Завдання забезпечення її посту-

пального, стійкого розвитку і безпеки вимагає ефективної і адекватної 

реакції на сучасні виклики, досягнення національної конкуренто-

спроможності в усіх сферах. 

При визначенні загальнонаціональних пріоритетів мають бути 

враховані інтереси молоді. Вона повинна стати активним учасником 

вирішення завдань, що стоять перед державою і суспільством. 

Необхідно на державному рівні створювати умови для самореалізації 

молоді і її включення в процеси розвитку України. Це розширить 

соціальну базу перетворень, забезпечить соціальне, культурне й 

економічне відтворення і розвиток країни. 

Аналізуючи молодіжну політику, слід констатувати, що це – 

складна, багатогранна система відносин, у якій можна виділити 

відносно самостійні структурні елементи: сукупність ідей, концепцій, 

принципів, функцій, пріоритетів, основних напрямів, стратегію і 

тактику соціального розвитку молоді; відносини між молоддю та 

іншими суб’єктами соціально-політичного процесу, що відбувається з 

приводу формування та реалізації молодіжної політики (політична 

соціалізація молоді); політичні й управлінські рішення, що приймаються 

компетентними владними органами в контексті молодіжної політики. 


