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РОЗДІЛ 6 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

 

 

6.1.   Стандартизація молодіжної політики 

 

ХХI століття – це століття нового розуміння людини і її місця в 

соціумі. Це століття, яке дає поштовх еволюційному розвитку 

людства. Тому так важливо для нас сьогодні віднайти нові шляхи 

взаємодії між суспільством і молоддю, між владою і молоддю. 

Сучасний стан українського суспільства відображає об’єктивну 

необхідність розглядати молодь як невід’ємну частину соціальної 

системи, що виконує особливу роль у процесі розвитку людства 

[125, с. 85]. 

В останні кілька десятиліть світ зазнав суттєвих, можна навіть 

сказати – докорінних змін. Трансформуються моделі міжнародних 

відносин, підходи до вирішення внутрішньополітичних та економічних 

проблем тощо. Світовий досвід доводить, що помітних політичних та 

економічних успіхів добиваються держави, які приділяють особливу 

увагу проблемам молоді з метою якнайефективніше використати 

інноваційний потенціал розвитку, носієм якого вона є [67, с. 183]. 

Досліджуючи питання стандартизації державної молодіжної 

політики, сліз акцентувати увагу на самому понятті «стандартизація». 

Стандартизація – це діяльність, що полягає у встановленні положень 

для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи 

можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня 

впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня 

відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному 

призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-

технічному співробітництву.  

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального 

використання ресурсів, відповідності об’єктів стандартизації їх 

функціональному призначенню, інформування споживачів про якість 
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продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної 

конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами. 

Стандартизація відіграє суттєву роль у реалізації державної 

молодіжної політики для підвищення її ефективності та поліпшення 

якості надання послуг у цій сфері органами державного управління та 

місцевого самоврядування. Вона акумулює найновіші досягнення, 

органічно поєднує фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє 

швидкому впровадженню наукових досягнень у практику, допомагає 

визначити найбільш економічні та перспективні напрями реалізації 

молодіжної політики як на державному, так і на регіональному рівнях. 

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» виокремлюють 

такі види стандартизації, а саме: 

– міжнародна стандартизація – це стандартизація, що 

проводиться на міжнародному рівні та участь в якій відкрита для 

відповідних органів усіх країн; 

– регіональна стандартизація – це стандартизація, що 

проводиться на відповідному регіональному рівні та участь в якій 

відкрита для відповідних органів  країн певного географічного або 

економічного простору; 

– національна – це стандартизація, що проводиться на рівні 

однієї країни. 

Стандартизація державної молодіжної політики є організаційно-

технічною основою усіх видів діяльності як на національному, 

регіональному, так і на міжнародному рівнях. 

Проблеми функціонування, розвитку і удосконалення національної 

стандартизації щодо впровадження державної молодіжної політики 

слід розглядати лише у тісному зв’язку з політичними, економічними і 

соціальними перетвореннями, які відбуваються в Україні. Перехідний 

період до ринкової економіки вимагає здійснення поетапного 

вдосконалення національної системи вирішення молодіжних проблем. 

Сліпе копіювання зовнішніх атрибутів стандартизації розвинених країн 

світу за умови відсутності ефективного ринкового конкурентного 

середовища може призвести до фактичного знищення існуючих 

стандартів, які пройшли випробування в нашій державі, що в свою 

чергу, може створити реальну загрозу для національної економічної 

безпеки і державного суверенітету. 

Основними факторами, які безпосередньо впливають на подальший 

розвиток національної стандартизації в галузі державної молодіжної 

політики є багатовекторна зовнішня політика, яка спрямована на 

інтеграцію України в Європейський Союз, вступ до Світової 
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організації торгівлі (WTO), співробітництво з країнами СНД та 

іншими країнами світу. Внутрішня політика держави покликана 

сприяти вирішенню проблем молодого покоління, захисту прав та 

свобод українських громадян, їх  життя, здоров’я та довкілля. 

Подальший розвиток національної стандартизації та сертифікації 

визначається стратегічним курсом України на інтеграцію до світової 

економіки. 

Генеральною асамблеєю ООН розробляється тематика для 

проведення міжнародних акцій і заходів для молоді, що свідчить про 

визнання зі сторони світової спільноти складності та важливості 

проблем молодого покоління, адже саме воно розглядається в 

сучасному світі як дієва сила інноваційного шляху суспільного 

розвитку, що в багатьох аспектах визначає його майбутнє. 

Молодіжна політика в першому десятилітті ХХІ століття в 

розвинутих державах світу була направлена на створення умов для 

соціальної адаптації та забезпечення позитивного розвитку молодого 

покоління в цілому. Як наслідок, метою молодіжної політики повинно 

бути не просто створення сприятливих умов, які здатні покращити 

якість життя, а соціальний розвиток молоді, який здійснюється 

шляхом реалізації її конкретних інтересів з врахуванням інтересів 

усього суспільства. 

Згідно з критеріями ООН, до молоді належать особи віком від 15 до 

24 років, тоді як в Російській Федерації законодавчо закріплені межі 

молодіжного віку в періоді від 14 до 30 років, в Україні  від 14 до 

35 років. 

Актуальним і сьогодні є лозунг «Молодь  наше майбутнє!». 

Молоде покоління є найбільш креативною силою, що забезпечує 

підтримку модернізації держави і активно бере участь у реалізації та 

досягненнях заявлених владою цілей щодо створення нового 

технологічного суспільства. 

Значну роль молодь відіграє в реалізації інноваційної політики. У 

міру свого віку ця соціальна група, порівняно з іншими, найбільш 

сприйнятлива до інновації. Вона частіше готова йти на ризики в 

умовах невизначеності, до речі, ця тенденція як модель поведінки 

молоді прослідковується в багатьох країнах світу.  

Безперечно, молодому поколінню притаманні переваги в 

порівнянні з іншими соціальними групами: легше інших адаптуються в 

умовах змінюючого середовища, володіють високим рівнем мобільності, 

є активними. Разом з тим основні параметри, що характеризують 

якість молоді як особливої соціальної групи  демографічні, рівень 
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соціалізації, професійна та освітня підготовка, ступінь громадянської 

зрілості  знижуються в період трансформації суспільства. 

За результатами соціологічних досліджень науковці прийшли до 

висновку, що в більшості молоді переважає пасивна, очікувана 

життєва позиція, притаманні завищені очікування стосовно держави й 

її інститутів, при цьому немає бажання брати участь у реалізації своїх 

очікувань. Разом із тим ця соціальна група потребує соціальної 

підтримки і надання соціальних гарантій зі сторони держави. Таким 

чином, інвестиції в молодь сьогодні  це інвестиції в економічне 

зростання і в майбутнє світової спільноти. 

До основних проблем, що потребують удосконалення механізму 

реалізації молодіжної політики у світі, належать: 

 необхідність удосконалення нормативно-правової бази та 

приведення її у єдине правове поле; 

 недостатня ефективність заходів молодіжної політики; 

 недостатня кваліфікація кадрів із забезпечення реалізації 

молодіжної політики на місцях; 

 низький рівень представництва молоді в структурах влади; 

 відсутність єдиної системи соціалізації громадян. 

На початку нового третього тисячоліття людство зіткнулося з цілим 

комплексом складних, взаємовиключних і разом із тим взаємо-

обумовлених проблем. Їх поява пов’язана з переходом до нового етапу  

постіндустріального, інформаційного, для якого характерна, 

передусім, стрімка зміна ролі інформації і засобів масової інформації. 

Особливу вагу надає цим проблемам триваюча світова економічна 

криза, під впливом якої всього за декілька років пройшли дуже 

серйозні зміни в економіці, політиці, культурі та соціальному 

середовищі. 

Для боротьби з негативними тенденціями багатьом країнам світу 

необхідні не тільки програми анти- і післякризового розвитку, але й 

підтримка зі сторони громадян і громадянського суспільства, світової 

спільноти в цілому. 

Науковці зазначають, що для раціонального вибору держави люди 

в суспільствах прагнуть до максимальної реалізації своїх інтересів, 

враховуючи значущість альтернативних цілей заради майбутнього. 

Раціональність вибору залежить від поведінки особи, зважаючи на 

таке: 

 в усьому  світі молоді люди прагнуть досягти своєї мети, 

керуючись своїми особистими інтересами; 
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 люди володіють інформацією про інші альтернативи та 

можливі засоби досягнення обраної мети; 

  керуючись отриманою інформацією, молодь обирає 

оптимальний шлях досягнення поставленої мети прагнуть до 

мінімізації витрат, до максимальної вигоди. 

Учені називають такий підхід теорією раціонального вибору. 

У сучасних умовах, досліджуючи глобалізаційні процеси, основними є 

свобода та справедливість. Це не тільки політичні лозунги, але й 

філософські та соціальні категорії, а головне  це людські почуття. 

Будувати демократичне суспільство неможливо, якщо людина на 

особистому рівні відчуває несвободу і несправедливість. 

Таким чином, важливою задачею всіх демократичних суспільств є 

створення комфортного для кожної людини мікроклімату в 

суспільстві, так званої суспільної атмосфери поряд із гарантіями 

реалізації прав і свобод громадян, а тому важливим є використання 

принципу соціального партнерства. 

Соціальне партнерство передбачає формування взаємовідносин між 

учасниками суспільних процесів на основі прагнення сторін до 

досягнення злагоди. Використання цієї технології дозволяє вирішувати 

спірні питання у світі шляхом переговорів та компромісів. Зазначимо, 

що використання технологій соціального партнерства дозволяє 

вирішити низку молодіжних проблем, залучаючи саму молодь у 

процес їх вирішення. Безумовно, формування такої технології можливе 

за наявності правових інститутів за згодою та інтересів партнерів. 

Для світової громади сьогодні актуальними є питання виховання, 

освіти, науки, культури, фізичної культури та спорту тощо, а отже, 

питання молодіжної політики також. 

У кожній державі розроблені та ухвалені до виконання 

нормативно-правові акти, які регламентують права та інтереси молоді, 

державної молодіжної політики. 

Оптимальною формою взаємодії в демократичних державах може 

бути діалог  це різновид технологій забезпечення суспільної злагоди. 

Діалог у соціальній і політичній галузях дозволяє підвищити 

ефективність взаємодії суб’єктів з метою досягнення консенсусу з 

важливих питань суспільного життя. 

Для діалогу характерні взаємозв’язок і взаємообумовленість 

суб’єктів, а тому він передбачає активність його учасників, зусилля 

яких будуть направлені на пошук вирішення спірних питань і проблем, 

на досягнення єдиної мети. Слід зауважити, що діалог важливий і 

найбільш ефективний в умовах демократичної та правової держави. 
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Розглядаючи сучасні держави, взаємодію у них влади і молоді, ми 

можемо констатувати, що в них в основному здійснюється монолог 

влади, який розглядається як система певних рішень держави та 

органів влади в сфері державної політики щодо однієї із соціально-

демографічних груп  молоді. У цьому випадку монолог розглядається 

як система ідей, що пропонується, а діалог  передбачає обмін ідеями 

та інформацією. 

Велику роль у процесі стандартизації молодіжної політики 

відіграють комунікації. Швидкість розповсюдження інформації в 

сучасному світі створює принципово нові можливості для влади з 

точки зору впливу на аудиторію та формування в неї певних 

цінностей, стереотипів, принципів та навиків, а також культури.  

Теорія комунікації, що склалася на основі кібернетичної теорії 

інформації, теорії комунікативних мереж, а також положень загальної 

теорії організацій і прийняття рішень, сьогодні активно використовується 

в державотворчих процесах. 

Нині  назріла потреба в структуруванні інформаційного простору 

для молодіжної аудиторії, що буде максимально сприяти співпраці 

молодих людей у світі, а не тільки забезпечувати їх участь в 

опитуваннях на сайтах. Цікавими формами комунікації сьогодні є: 

«круглі столи», звернення громадян напряму в органи влади, прямі 

лінії. Найбільш ефективною моделлю роботи з молоддю в на согодні, 

на наш погляд є, розробка та прийняття проектів підпрограм та 

програм молодіжної політики. 

Молоде покоління громадян повинно безпосередньо брати участь у 

формуванні та реалізації політики, соціальних програм, які належать 

молоді суспільства та світовій спільноті в цілому, прагнути оволодіти 

знаннями та навиками для прийняття соціально-значущих рішень у 

цілому світі. Так як однією з найважливіших функцій молодого 

покоління є відповідальність за майбутнє, народження нових поколінь, 

спадкоємності історії культури, то від свідомості цієї міри 

відповідальності молоддю і залежить напрям розвитку всього людства. 

Отже, важливим чинником в еволюції державної молодіжної 

політики в Україні має стати і наближення до стандартів та принципів 

молодіжної політики більшості європейських країн. Ці нові для 

України, але підтверджені багаторічною практикою інших держав 

підходи до розвитку молоді основані на пріоритетності державної 

підтримки організованого молодіжного руху, розподілу відповідальності 

за роботу з молоддю між органами державної влади і молодіжними 

громадськими організаціями. 
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6.2.   Модернізація молодіжної політики 

 

Досвід провідних європейських країн доводить, що інвестування в 

молоду людину є ключовою передумовою інноваційного розвитку 

суспільства, становлення сучасної конкурентоздатної економіки. Тому 

курс на модернізацію країни, проголошений Президентом України 

Віктором Януковичем у ювілейному щорічному Посланні Глави 

держави до Верховної Ради України, визначає пріоритетні напрями 

вдосконалення державної молодіжної політики відповідно до 

Європейського пакту в інтересах молоді (European Pact for Youth), 

Молодіжної стратегії Європейського Союзу (Renewed framework for 

European cooperation in the youth field 2010-2018), Програми 

Європейського Союзу «Молодь в дії» (Youth in Action 2007-2013), 

стандартів та принципів молодіжної політики Ради Європи, що, у свою 

чергу, актуалізує проведення наукового аналізу соціально-

економічного становища молоді України, процесів формування й 

реалізації державної молодіжної політики, трансформаційних змін у 

молодіжному середовищі України.  

На початку нового тисячоліття людство спостерігає стрімке 

наближення майбутнього, його реальну присутність у сьогоденні. 

Прискорення темпів життя, високотехнологічне та інтелектуальне 

навантаження сучасного поняття «життєвий успіх», ідейна й культурна 

мобільність нового тисячоліття певною мірою дозволяють стверджувати, 

що світ у своєму розвитку робить ставку на молодь. Майбутнє 

належить молоді, і саме тому проблеми та надії молодих вже сьогодні 

мають обумовлювати порядок денний для кожної держави та для 

всього світу. 

За своїми складовими молодіжна політика досить різноманітна – 

тут і питання соціального захисту, й проблеми праці та зайнятості, 

забезпечення процесів освіти та виховання, питання медичної 

профілактики, заходи для молоді так званих груп ризику та багато іншого.  

Як засвідчує практика, молодіжна політика здійснюється не 

самопливом. В її формуванні та реалізації беруть участь держава і 

громадянське суспільство. І хоча обидва чинники в принципі діють в 

одному напрямі, їх роль у стратегії молодіжної політики є далеко не 

тотожною [618, с. 35] Виходячи з принципу суб’єктності молодіжної 

політики, учений В. Крикунова аналізує два види молодіжної 

політики, а саме:  

Перший вид – державна молодіжна політика, де суб’єктом є 

держава в особі її спеціальних органів, діяльність яких більшою чи 



Розвиток державної молодіжної політики: 

теорія, методологія, механізми реалізації 

 

247 

меншою мірою пов’язана з розвитком людини (освіта, культура, 

фізичний розвиток, праця, дозвілля тощо). У держави є можливість 

опертися у своїй молодіжній політиці на певну ідеологію – систему 

поглядів, ідей, в яких виражається ставлення до існуючих проблем і 

протиріч; на систему права, що нормативно закріплює базові 

параметри ідеального проекту (образу) молодої людини і молоді, що 

відповідає викликам історії та потребам розвитку людини й 

суспільства [294, с. 278-279]. 

Другий вид – суспільна молодіжна політика, в якій суб’єктом є 

різні партії, профспілки, бізнес-співтовариства, ЗМІ, молодіжні 

об`єднання, самі молоді люди. Різні суспільні сили можуть будувати 

молодіжну політику, зважаючи на власні ресурси, молодіжну політику 

політичних партій, суспільних об’єднань, яка обмежена їх правовими 

можливостями, але має важливий напрям розвитку, який полягає у 

тому, що виробляється якась ідеальна модель (нормативний образ) 

молодої людини, молоді, яку організація (корпорація) прагне 

представити всьому суспільству як еталон [294, с. 279]. 

Ми погоджуємось із думкою Р. Сторожук про те, що успішність 

реалізації державної молодіжної політики залежить від того, чи буде 

вдосконалено механізми реалізації цієї політики, що гнучко поєднують 

правові, державно-владні складові, як на рівні компетентних органів 

державної влади, так і на рівні органів місцевого самоврядування, які 

забезпечують управління, координацію у молодіжній сфері та 

реалізацію державної молодіжної  політики, а також громадські 

інституції, діяльність яких є важливою умовою залучення широких 

верств населення, насамперед молоді, до вирішення загальносуспільних 

завдань, формування механізмів соціальної самоорганізації громадян, 

їх громадянсько-правової свідомості та відповідальності [565, с. 14]. 

Зміни, яких потребує наше суспільство, вимагають від нас 

концентрації зусиль, довіри і терпіння. Наш вибір – модернізація 

України, –  про це наголошував Президент України В. Ф. Янукович, 

виступаючи із щорічним посланням до Верховної Ради України в 2011 

році. Водночас, ми маємо розуміти, що політика глибоких змін буде 

проводитись в умовах глобальної світової нестабільності, нових криз і 

нових загроз, які ми повинні навчитись своєчасно попереджати і 

враховувати. Сучасний світ швидко змінюється. Він стає багатополярним, 

більш складним і динамічним, з новими можливостями і викликами 

для розвитку кожної країни, кожної спільноти.   

Україна – сильна і амбітна держава. Настав час проявити 

український характер, довести і собі, і світові, що Україна – це країна-
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лідер. Ми повинні побудувати демократичну модель політичної 

системи та сучасну, конкурентну державну владу. В їх основі – 

верховенство права, розвинена правова культура, збалансована 

представницька демократія, сильне самоврядування, ефективний 

державний менеджмент.  

Лозунг радянських часів «Молодь – наше майбутнє!» актуальний і 

сьогодні, тільки в нових соціально-економічних та політичних умовах 

наповнюється новим змістом. Адже молоде покоління – це та 

креативна сила, що забезпечує підтримку модернізації суспільства і 

активно бере участь у реалізації та досягненні заявлених владою мети 

створення нового суспільства. У ході модернізації створюються умови 

для формування нових механізмів впливу влади на молодь з метою 

більш широкого залучення в суспільно- політичну практику. Тому 

молодь відіграє важливу роль у реалізації інноваційної політики [356]. 

Молодь сьогодні готова частіше йти на ризик в умовах 

невизначеності. Слід зазначити, що така тенденція спостерігається в 

багатьох країнах світу. Звісно, молодь має й певні переваги в 

порівнянні з іншими соціальними групами суспільства, адже вона 

легше адаптується до умов сьогодення, їй притаманний високий рівень 

мобільності, активності. Разом із тим, основні параметри, що 

характеризують якість молоді як соціальної групи, а саме: рівень 

соціалізації, освітня та професійна підготовка, ступінь громадянської 

зрілості тощо, постійно знижуються в період трансформації суспільства. 

На жаль, у більшості молоді переважає пасивність, очікування 

життєвих позицій, мають місце підвищенні очікування  щодо держави 

та до самої себе. Разом із тим, ця соціальна група потребує соціальної 

підтримки та надання соціальних гарантій з боку держави. Отже, 

капіталовкладення в молодь сьогодні – це інвестиції в економіку та 

майбутнє нашої держави. Тому  пріоритетом має стати гуманізація 

розвитку, забезпечення нової якості життя людей, створення всіх 

необхідних умов для максимального розкриття її творчого потенціалу. 

Наші дії щодо модернізації країни будуть мати успіх лише за 

умови, якщо кожен крок буде підпорядкований завданням 

гуманістичного розвитку суспільства, зміцнення та розкриття 

потенціалу нашого людського капіталу. 

Однією із найважливіших задач модернізації нашого суспільства – 

це перехід до його самоорганізації. Як зазначав Карл Мангейм, що 

суспільства різняться не тільки відносно престижу молодих людей, але 

й залежно від того, чи молодь об’єднана в групи, об’єднання чи рухи, 

які впливають на хід подій. 
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У стабільному суспільстві, яке розвивається повільними темпами, 

безумовно, більш важливу роль відіграють представники старшого 

покоління, які, досягнувши певного соціального положення, не 

прагнуть до модернізації, як це притаманно молодому поколінню. 

Молодь у реформах бачить можливість швидко підвищити свій 

соціальний статус, що в звичайних умовах суспільства, яке спирається 

на досвід старших поколінь, практично, неможливо. Таке суспільство 

консервативне і воно не прагне використовувати потенціал молоді, 

щоб не порушувати стійку систему. 

У динамічному суспільстві, не залежно від тієї чи іншої соціальної 

та політичної філософії, ставка робиться саме на ті якості молодих 

людей, які прагнуть до інновацій, мають бажання змінити суспільство 

на краще, надаючи йому новий імпульс розвитку держави. Молодь 

намагається йти шляхом реформування соціальних інститутів та 

соціальних процесів. Якщо із-за тих чи інших причин такий шлях 

неможливий, то на суспільство чекають революційні зміни, основною 

діючою силою яких буде молоде покоління. 

Який би потенціал не був притаманний молоді, не можна 

стверджувати, що за своєю природою вона завжди прогресивна. 

Потенціал молоді може бути використаним, або, навпаки, 

невикористаним. Якщо суспільство не використовує потенціал молоді, 

то воно знаходиться в стані застою і, навпаки, якщо суспільство 

використовує потенціал молоді, то головне не допустити екстремізму, 

що також притаманне молодому поколінню, а направити її активність 

на реалізацію тих завдань, які найкращим чином сприяли б розвитку 

суспільства в умовах його швидкої трансформації. 

Молоді люди ще не мають достатнього життєвого досвіду, 

визначеного соціального статусу, не мають права голосу при 

вирішенні важливих задач ні в сім’ї, ні в державному управлінні. І 

тому виникає серйозний внутрішній конфлікт: відчуваючи в собі 

певний заряд енергії, який необхідний для проведення змін у 

суспільстві, бажаючи цих змін, так як встановлений порядок не 

сприймається ними адекватно, молоді люди не бачать, яким чином 

можна реалізувати свій потенціал. 

Частина молоді вирішує цю задачу, ігноруючи її, переключивши 

увагу на вирішення своїх власних насущних проблем. Таким чином, 

вона відмовляється від активної участі в житті соціуму, і як наслідок, 

ми маємо значну чисельність аполітичної молоді і тих людей, яким 

вже за 35, а вони продовжують вважати, що участь у виборах є 

необов’язковою і активна участь у житті держави – непотрібна. 
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Це положення підтверджують і соціологічні дослідження, які 

проводилися Швейцарською Академією розвитку спільно з Московською 

вищою школою соціальних та економічних наук та Левада-Центром. 

Підводячи підсумки, автори дослідження підкреслили, що 55 % 

молодих людей стверджують, що вони погано розбираються в 

політиці, а нею цікавиться всього 24 % респондентів. Це пояснюється, 

на думку дослідників, тими проблемами, які не пов’язані з політикою, 

адже інтереси молоді, в основному, лежать у сфері матеріального 

забезпечення (освіта, кар’єра, робота), та недовірою до політичної 

еліти (80 % вважають, що політики зацікавлені лише в тому, щоб їх 

обрали, а не в захисті інтересів молоді). 

Як наслідок, молоді люди з такими намірами невтручання в 

суспільне життя створюють соціальний прошарок, який байдуже 

сприймає будь-які суспільні зміни – чи то демократичні, чи то 

реакційні. Головним для них є те, щоб не було втручання в їх особисті 

справи. Люди з такою життєвою позицією в масі своїй створюють 

соціальну базу для різноманітних реакційних режимів. 

Відомий філософ, соціолог Володимир Олександрович Ялов так 

писав: «для здійснення своєї ролі оновлення, молоді необхідно ввійти 

до складу владної еліти, а це процес поступовий» [650, с. 253].  

Хто конкретно і яким чином повинен направляти молодь – питання 

особливе, а яке керівництво необхідне – на рівні держави та 

громадянського суспільства, то це очевидно. Необхідно розуміти, що 

задача державної молодіжної політики будь-якої країни полягає в  

інтеграції окремих молодіжних програм та проектів в єдине ціле при 

посиленні регулюючої ролі сучасних держав [328, с. 322]. 

Та безумовно, цей процес повинен бути двостороннім, тобто 

необхідні й активна позиція молоді, і зацікавленість управлінських 

структур. Ті молоді люди, для яких прагнення діяти сильніше, ніж 

вирішувати термінові завдання, опиняються в ситуації вибору вектора 

своєї діяльності. А тому старше покоління повинно проявити максимум 

дипломатичності та рішучості, щоб молоддю був обраний вірний шлях. 

Іншими словами, задача держави і суспільства – підтримати 

позитивні прагнення молоді, створюючи при цьому необхідний напрям 

її діяльності, що буде відображатися в стратегії молодіжної політики 

будь-якої держави, яка піклується про своє майбутнє. Однією із 

основних характеристик стратегії молодіжної політики є ступінь 

втручання держави в процеси соціалізації молодого покоління. 

У державній молодіжній політиці виокремлюють декілька рівнів, а 

саме: федеральний, регіональний та місцевий. Велика кількість 
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держав, зокрема в Європі, реалізацію молодіжної політики покладають 

на органи місцевого самоврядування, які наділені окремими 

повноваженнями щодо реалізації державної молодіжної політики 

відповідно з наданням їм матеріальних та фінансових коштів із 

державного бюджету. Передбачається, що саме на місцевому рівні 

існує краща уява про проблеми молоді в конкретному регіоні і її 

можна вирішити ефективніше, задіючи для цього не тільки матеріальні 

кошти, але й людський потенціал молоді в рамках молодіжної 

політики. Фінансування молодіжних програм ніколи не буває достатнім, а 

тому органами державної влади і місцевого самоврядування поставлена 

задача забезпечення молоді регіональними та муніципальними 

структурами за місцем проживання (багатофункціональні молодіжні 

центри, будинки молоді, центри профорієнтації та дозвілля), що, у 

свою чергу, може стати основою для створення міжнародних 

молодіжних об’єднань. 

В умовах глобалізаційних змін та модернізації, а також підвищення 

вимог до людського капіталу державна молодіжна політика  повинна 

стати інструментом розвитку та перетворень країни. Це потребує від 

усіх учасників процесу соціального становлення молоді, розробки та 

послідовної реалізації підходів, орієнтованих на пряме залучення 

молодих людей до вирішення не тільки особистих проблем, але й 

загальнонаціональних задач. Участь у прийняті рішень складно 

здійснити на рівні індивіда. Тому, як правило, ставка робиться на 

молодіжні об’днання – рухи, парламенти, асоціації, організації, яким 

притаманний найбільший інноваційний потенціал, ніж окремо взятий 

індивід, і які здатні різнопланово впливати на соціальний розвиток – 

від участі в різних видах громадської діяльності, програмах та 

ініціативах, так і до активної участі в житті світової спільноти. 

Молодь – найцінніший та унікальний ресурс світової спільноти. 

Саме вона виконує низку стратегічних задач, а саме відтворення 

ресурсів та інновацій. Якщо молоді не приділяти достатньо уваги, вона 

може стати фактором загрози стабільності та безпеки в цілому. 

Прагматичність сучасної молоді вимагає інноваційних підходів до 

молодіжної роботи не тільки в окремій державі, але й у цілому світі. 

Існує потреба розробки методів, які забезпечать переорієнтацію 

ціннісних установок молоді з кар’єрно-споживацької у творчо-

стимулюючу стосовно і себе, і світової спільноти. 
Сьогодні можна говорити про суттєві досягнення держав світу та і 

світової спільноти в сфері молодіжної політики, адже проводиться 
системна робота щодо залучення молоді в активну суспільну 
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діяльність, реалізується низка програм, направлених на залучення 
молоді до вирішення глобальних проблем людства. Велика робота 

проводиться в напрямі формування здорового способу життя молоді, 
залучення молодих людей до занять фізкультурою та спортом, 
екологічної безпеки. 

Людство володіє в особі молоді високим людським ресурсом з 

достатньо високим рівнем духовно-морального розвитку молодого 
покоління. Та, на жаль, існує значна кількість проблем, що гальмують 
використання потенціалу молоді всієї планети для вирішення завдань, 

які стоять не тільки перед окремими державами, але й перед світовою 
спільнотою. Це проблеми здоров’я, збереження навколишнього 
природного середовища, зайнятості, матеріального забезпечення, 

освіти, забезпечення житлом, рівня соціального захисту тощо. У 
молодіжному середовищі спостерігається високий рівень розповсю-
дження алкоголізму, наркотиків, куріння, ВІЛ-інфекцій, проституції. 

Серед молоді дуже розповсюдженні позашлюбні зв’язки, наслідком 

яких є значний ріст абортів. Слід відмітити, що серед молоді значно 
погіршилася й кримільна ситуація (так, наприклад, Росія посідає 
перше місце серед європейських держав по скоєнню вбивст, а середній 

вік російських засуджених – 24 роки).  
Глобальні процеси інформатизації суспільства та культури ставлять 

нові задачі перед освітньою задачею. Одним із шляхів виховання 

самостійної, творчої особистості, здатної вільно орієнтуватися в 
існуючому медіасвіті, є ціленаправлене, продумане включення 
сучасних інформаційних засобів у навчально-виховні процеси як 
удома, так і в школі.  

У сучасних  умовах модернізації суспільства державна молодіжна 
політика повинна стати інструментом розвитку і перетворення країни. 
Це вимагає від усіх учасників процесу соціального становлення молоді 

реалізації підходів, орієнтованих на пряме залучення молодих людей 
для вирішення власних проблем та загальнонаціональних завдань. 
Задачі державної молодіжної політики можуть бути вирішені тільки за 

допомогою використання проектного та мережевого підходів, 
формування загальнонаціональних молодіжних проектів, які є 
необхідними в молодіжному середовищі та суспільстві. 

Універсальним засобом забезпечення активності молоді стануть 

механізми грантових проектів. Їх ефективне використання підтверджено 
світовим досвідом, де успішно використовуються ці механізми 
протягом декількох останніх десятиліть. 

Однією із задач молодіжної політики є рекрутинг активних 
молодих людей, лояльних до політичної роботи та державного 
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управління, оновлення кадрового складу в державному управлінні та 
органах місцевого самоврядування. Це все актуально, адже задачі 

модернізації країни не можуть отримати реального втілення без їх 
масової підтримки зі сторони прогресивної частини населення, а саме 
молоді, яка живе в цій державі і буде виховувати тут своїх дітей.  

Наступна задача – це боротьба з бідністю. По-перше, створюючи 

умови для молоді щодо надання їм можливості досягти певних успіхів, 

держава тим самим «витягує» їх із зони бідності та допомагає 

вирватися із цього кола їхнім батькам, які не змогли здолати цю 

перешкоду самостійно. Молодь повинна стати локомотивом зростання 

добробуту всього населення. По-друге, для боротьби з бідністю 

необхідно, досягнувши матеріального забезпечення, зберегти душевну 

чистоту та здатність співчувати ближньому, а це зробити молодим 

людям значно легше, адже їх серця ще не зачерствіли до сприйняття 

чужого горя, як свого. Це питання виховання та виховної ролі як 

держави, так і молодіжних організацій. 

Залучення молоді до роботи в органах державної влади та 

місцевого самоврядування повинно сприяти покращенню ситуації в 

напрямі боротьби з корупцією. Якщо омолодження еліт є одним із 

основних трендів нової епохи суспільства, то воно повинно бути 

пов’язане зі зміною статусу еліт, зміною процедури владарювання в 

суспільстві. Усе це в кінцевому результаті сформує стійкі умови для 

самоорганізації молоді та населення, розвитку ініціатив, які 

відповідають масштабам задач, що стоять перед суспільством, для 

зростання добробуту громадян та удосконалення суспільних відносин. 

Виходячи з того, що молодіжна політика є частиною всієї 

державної соціальної політики, характеристики сучасного суспільного 

та державного стану повинні мати в ній своє специфічне 

відображення. 

Моральні норми здаються дуже високими матеріями, про які в 

повсякденному житті людина не завжди задумується. Але це так в 

суспільстві, яке нормально функціонує. У перехідному періоді зростає 

суспільна напруга, яка змушує людей, які раніше не шукали сенсу в 

житті, розпочати такий пошук у реальному русі. 

У наш час потрібно відновити механізм спадкоємності поколінь, 

що було втрачено в останні роки, та розробити ще й спеціальні 

механізми участі молоді в житті суспільства, аналогів яких не було в 

попередній історії держави. Таким чином, у програмно-проектному та 

діяльнісному режимах можна виділити два рівні реалізації молодіжної 

політики, а саме: стратегічний та тактичний. Найбільшу складність 
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викликає стратегічний рівень, адже поки що нікому не відомі 

оптимальні перетворення відносин нинішнього покоління самих до 

себе і до зовнішнього світу. Відомо лише те, що в кінцевому результаті 

за основу таких перетворень повинні бути прийняті загальнолюдські 

цінності та ідеали. Ідеться тут про проектування нового способу 

життя, який включатиме в собі на демократичній основі всю 

багатогранність існуючих сьогодні норм  і в перспективі буде сприяти 

їх розвиткові на благо людства. 

Було б неправильно вважати, що в сучасній ситуації хтось 

відмовиться від власних інтересів на благо загальнолюдських. І лише 

лозунгами та закликами тут справу  вирішити неможливо. Необхідна 

цілеспрямована політика, основана на об’єктивній інформації, у тому 

числі і про можливі майбутні траєкторії рухів як суспільства, так і 

молоді. Новий спосіб життя повинен вимальовуватися на осові 

визначеної політичної платформи, яка містить у своїй основі 

направленість на загальнолюдські цінності. 

Молодь має право мати власні, відмінні від державних, інтереси та 

пропонувати свої варіанти задоволення своїх власних потреб. Задача 

науковців та державних діячів полягає в наданні їм допомоги в рамках 

визначеної ідеології, яка повинна бути зрозумілою і прийнятою 

молоддю. Без цього не може бути реалізації як молодіжної політики, 

так і державної політики в цілому. 

Нині перед людством, у тому числі і перед молоддю, стоїть 

питання про перспективу суспільного розвитку, а отже, питання про 

сенс особистої діяльності і самого життя. Молодь вступила у своє 

самостійне практичне життя. Вона пожинає та оцінює результати 

суспільної турботи про молодь і її майбутнє, а також самого 

суспільства і свого майбутнього. Зміни в житті суспільства і самої 

молоді сьогодні настільки динамічні і масштабні, що вони просто не 

можуть зрозуміти та пояснити їх суть, а тим більше, прогнозувати цю 

спонтанність. Не вистачає інформаційної та спеціальної теоретичної 

бази. Це пояснюється низкою причин та факторів, а саме: 

– малочисельний наявний кадровий дослідницький потенціал; 

– низька матеріально-технічна, інформаційна та видавнича база 

дослідно-аналітичних структур; 

– байдужість органів влади та бюрократичний підхід органів, які 

планують та фінансують молодіжні заходи; 

–  відсутність активних професійно-наукових комунікацій 

дослідження проблем молоді; 

– відсутність суспільної свідомості молоді; 
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– безпідставне відокремлення молоді як однорідної соціальної 

групи; 

– контраст характеристик та проблем молоді по групах, 

категоріях, регіонах, державах та світі. 

Наука про молодь – це необхідний інструмент державного та 

суспільного будівництва, управління та прогнозування. Дослідження 

проблем молоді – це не тимчасове заняття чи інтерес, а тому необхідно 

позбавлятися людей випадкових, а додати професіоналізму та 

відповідальності за свої результати та результати наукових 

досліджень. Відсутність у науці про молодь наукового, інноваційного 

підходу не сприятиме розвитку та відповідної реалізації її потенціалу. 

Сьогодні в цивілізованому світі вчені дійшли висновку, що  ідеологія є 

найважливішим національним ресурсом, як і сама молодь. Суттєвими 

характеристиками цієї ідеології повинні стати концептуальні 

посилання політичного реалізму, що виражається в реалістичних цілях, 

формуванні реалістичних очікувань, підготовці конструктивного 

середовища, стимулювання наукових досліджень в усіх галузях 

соціальних наук, обліку та історичного досвіду інших систем, 

коригуванні ідеології на кожному шляху її реалізації, виходячи зі 

стратегічного прогнозування розвитку молоді і людства в цілому. 

Головне – показати й довести, що молодіжна політика повинна 

реалізуватися як інноваційний процес, в єдності життєвих циклів, 

новизни та нововведень. Новизною тут може стати інтеграція ідеології, 

а процесом нововведення – реалізація нової концепції національної 

безпеки. 

Лише в цьому випадку цілі та задачі можуть перетворитися із 

декларативних у реальний механізм досягнення проголошених задач, 

зокрема, у тому аспекті, про який говориться в реалізації інноваційного 

потенціалу молоді в інтересах суспільного розвитку та розвитку самої 

молоді. 

Нововведення – це ціленаправлені зміни, це суть самого процесу, 

тобто перехід самої системи з одного складного стану в інший, більш 

складний. 

Молодіжна політика – це складова державної політики, метою якої 

тривалий час було створення умов для повної самореалізації молоді як 

особливої соціально-демографічної групи в інтересах суспільства і 

самої молоді, нині потребує більшої інноваційної визначеності та 

конкретних акцентів. Молодь – це майбутнє суспільства, його 

майбутній стан, а отже, молодь – це втілення в часі. Отже, майбутнє 

суспільства можна побачити в тому новому поколінні, яке живе і діє 
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сьогодні у вигляді дитячої та молодіжної спільноти. Сучасна молодь – 

це потенційне доросле суспільство завтра.  

Таким чином, новизна та інновація специфіки вирішення питання 

про майбутнє заключається в тому, що в особі молоді майбутнє існує в 

теперішньому, а вже потім теперішнє потенційно проектується в 

майбутнє. 

Отже, молодь – це не просто наше майбутнє, а особливий спосіб 

організації та уяви про майбутнє. Специфічно те, що воно активно 

проявляє себе уже сьогодні, тобто зараз. Тому нинішнє доросле 

покоління повинно займатися молоддю не тільки турботою про те, 

чого не вистачає сьогодні, а про власне майбутнє завтра, тобто молодь  

це і майбутнє, і теперішнє. Її проблемами необхідно перейматися зараз 

на благо майбутнього завтра.  

Задача молодіжної політики  створення умов для розвитку та 

реалізації здібностей та потенціалу молодої людини не тільки у 

власних інтересах, але й в інтересах суспільства та держави, а тому 

необхідно розглядати молодь як стратегічний ресурс, більш важливий, 

ніж сировинний, енергетичний чи фінансовий. Молодіжна політика 

сьогодні повинна служити головній меті  спасінню Всесвіту.  

Модернізація молодіжної політики – це фактор виховання, 

національної самосвідомості та патріотизму молоді в умовах 

становлення нових медіаресурсів. Моральне виховання є результатом 

процесу соціалізації молоді, в ході якого норми життя суспільства 

інтегруються в цінності конкретної особи. Для того, щоб процес 

трансформації норм суспільства в особові цінності мав місце, 

необхідно включення особистості в різні групи: освітні, сімейні, 

виробничі, неформальні, політичні, культурні, комунікативні тощо. 

Ціннісні орієнтири є основою поведінки індивіда в суспільство. 

Кожна людина проживає свій життєвий цикл від народження до смерті 

в середньому за 70 років, а тому кожна людина є дитиною свого часу. 

А суспільство, яке містить людей різних поколінь, живе в 

специфічному часі  соціальному. Суспільство, держава переживають 

окрему людину і навіть цілі окремі покоління. Але буває в історії так, 

що окрема людина чи покоління переживають знищення країни, 

держави, суспільства. Нині більшість країн СРСР саме знаходиться в 

такій ситуації: швидкість розпаду країни, держави настільки велика, 

що не тільки покоління, але й навіть окремі особистості спостерігають 

цей процес неозброєним оком, тому для кожного індивіда важливе 

питання, які вибрати цінності для себе.  
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Глобальний процес інформатизації суспільства і культури ставить 

нові задачі не тільки перед освітньою системою, але й перед молоддю, 

адже вона  та соціальна група, яка максимально використовує ЗМІ та 

черпає інформацію різного змісту. Молоді люди дуже допитливі і 

хочуть бути в курсі всіх подій, які відбуваються не тільки в їхньому 

населеному пункті, але й в усьому світі. 

ЗМІ впливають на формування та спосіб життя молоді. Це 

розповсюджується як безпосередньо через засоби масової інформації 

на особистість молодої людини, так і опосередковано  через батьків, 

вчителів, однолітків тощо. ЗМІ створюють двоякий вплив на спосіб 

життя молодої людини: з одного боку, вони виступають як фактор, що 

стимулює формування здорового способу життя у молоді, з іншого  

провокують розвиток шкідливих звичок, залежностей, розвиток 

психологічного дискомфорту і таке інше. 

Слід зазначити, що ЗМІ задають характерні для сучасної масової 

культури ідеальні зразки і норми поведінки, які проектуються на 

молодіжну субкультуру і тим самим активізується серед підлітків 

формують їх ціннісні орієнтації і реальну поведінку.  

Говорячи про характер впливу ЗМІ на молодь, виділяють два типи 

впливу: позитивний і негативний.  

Соціологічні дослідження останніх десятиліть, які проводилися в 

нашій державі та за її межами, неодноразово підтверджували, що в 

структурі молодіжного свавілля лідирує перегляд телепередач як 

найбільш доступна, універсальна форма проведення вільного часу. На 

думку вчених, телебачення впливає на формування уяви про сучасний 

стан суспільства, про рівень існуючої в ньому справедливості та 

найбільш типові характеристики сучасного представника. У той же час 

телебачення мало впливає на формування різних суспільних ідеалів, 

ідеального способу життя, ідеального суспільногоо устрою, ідеалу 

соціальної справедливості та бажаних якостей людини. 

Отже, можна стверджувати, що саме ЗМІ через телебачення 

транслює моделі, стилі та зразки свідомості і поведінки, у тому числі 

молоді. На жаль, у наш час особливої гостроти набула проблема 

телевізійного насилля. Практично в усіх сучасних серіалах, фільмах і 

навіть мультфільмах існує насилля. Також ЗМІ є джерелом порочної 

інформації та порнографії, адже транслюється велика кількість 

еротичних фільмів, які розбещують і опошлюють сучасну молодь. 

Жахливим є те, що таку нечистоту ми бачимо не тільки по 

телебаченню, але й в газетах, журналах, у мережі Інтернет. Усе це 

негативно впливає на статеве життя підлітків. 
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З іншого боку, телебачення, Інтернет – невід’ємний елемент 

культури кінця ХХ і ХХІ століть, частина і компонент духовного 

життя соціуму і особистості. Але окрім негативного впливу ЗМІ на 

молодіжну поведінку, можна виділити деякі позитивні моменти:  

 ЗМІ тримає молодь у курсі всіх подій, що відбуваються; 

 підвищують загальну культуру населення; 

 слугують для взаємного інформування влади та населення; 

 знімають соціальну напругу тощо. 

Засоби масової інформації стали не тільки невід’ємною частиною 

масової культури сучасного суспільства, але й важливим інститутом 

соціалізації особистості. Молодь  це така соціальна група, яка дуже 

сильно піддається впливу мас-медіа. На нашу думку, необхідно не 

просто приділяти значну увагу проблемам впливу на зміну молоді, а 

необхідно вивчати способи зменшення негативного впливу інформації 

на неї. У противному разі, у нашого нового покоління будуть 

сформовані неправильні ціннісні установки. Можливо необхідно 

ввести цензуру на фільми з елементами насилля та еротики, на порно-

матеріали в журналах, газетах, телебаченні та Інтернеті. Цю проблему 

необхідно вирішити, незважаючи на те, що комусь це буде не вигідно. 

Здоровий спосіб життя, високий реалізований інтелектуальний 

потенціал, добра мораль повинні, у першу чергу, характеризувати 

молоде покоління. 

Погоджуючись із загальноприйнятою оцінкою ситуації сучасного 

суспільства та розумінням того, що концепція державної молодіжної 

політики не може бути розроблена без концепції молоді, зазначимо, 

що чим більше буде публікуватися програм, тобто рівень 

інформованості молоді буде покращуватися, а отже, і підвищуватиметься 

обізнаність та інтелект підростаючого покоління. А тому основними 

задачами модернізації молодіжної політики повинні стати: 

 створення нормального суспільно-політичного, морально-

психологічного клімату; 

 знаходження оптимальних умов життєдіяльності молоді; 

 розвиток стимулів діяльності, завдяки яким молодь змогла б з 

найбільшою повнотою задовольнити свої інтереси, само реалізуватися, 

і які б призвели до прискореної психічної зрілості, соціального 

утвердження і розвитку нових поколінь. 

Важливою передумовою модернізації державної молодіжної 

політики є вирішення проблем зайнятості молодих людей, захист їх від 

безробіття, розвиток трудової активності, зокрема підприємницької 

діяльності молоді.  
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Практичним інструментом модернізації державної політики з 

формування здорового способу життя молоді має стати розробка та 

ухвалення відповідної Загальнодержавної програми на основі 

концептуальних засад формування здорового способу життя молоді, 

яка б містила такі компоненти: сприяння розвитку масового спорту та 

фізкультури; створення доступної інфраструктури за місцем проживання 

та дозвілля; проведення заходів, спрямованих на організацію активного 

відпочинку, дозвілля та оздоровлення; стимулювання відмови від вживання  

Враховуючи те, що європейський вимір і євроінтеграційний курс 

України неможливі без активної участі молоді, без того, щоб 

молодіжний рух став дієвою складовою громадянського суспільства 

країни, необхідно здійснити низку заходів, які  сприяли б формуванню 

активної життєвої позиції молодих людей, розширенню, консолідації, 

структуруванню молодіжного руху, орієнтації молодіжних організацій 

на вирішення соціальних проблем. Здійснення цих заходів має 

відбуватися у напрямі: 

– підтримка ініціатив молоді щодо її участі у громадському 

житті країни, створення органів молодіжного самоврядування, 

заохочення волонтерського руху; 

- сприяння подальшої інтеграції українських молодіжних 

організацій до європейських молодіжних структур, розвиток 

міжнародної складової  діяльності Українського молодіжного форуму, 

співпраці між молодіжними організаціями України та діаспори. 

Відповідно до Молодіжної стратегії Європейського Союзу (2010-

2018) принципами до успішної модернізації молодіжної політики в 

Україні мають стати чотири наступні підходи: по-перше, молодь є 

суб’єктом суспільного життя; по-друге, держава зацікавлена в тому, 

щоб молодь, яка з різних причин відсторонена та сама відстороняється, 

була інтегрована у повноцінне суспільно-політичне життя; по-третє, 

молодь, яка має специфічний інструмент взаємодії із державою – 

ініціативу, – може та повинна вступати в ефективну взаємодію шляхом 

проектної діяльності; по-четверте, держава в змозі запропонувати 

молоді прості схеми не тільки програмно-цільового, але й проектного 

управління молодіжною політикою. 

Отже, сучасний стан модернізації молодіжної політики в нашій 

державі створює необхідність у новій науково-дослідній парадигмі 

соціально-політичної активності молодого покоління, уяву про нього 

як про складне, багатогранне, суперечливе явище. 

В умовах організації суспільство покладає на молоде покоління 

соціальну відповідальність за перспективи розвитку соціуму, адже для 
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нього характерні прагнення в майбутнє, направлені на успіх та 

амбітність. У різні історичні періоди суспільство традиційно покладає 

надії на підростаюче покоління, яке є образом майбутнього. Але для 

того, щоб молодь виправдала надії, державі необхідно створювати 

певні умови для її виховання та соціалізації, що знаходить свої 

вираження в державній молодіжній політиці. 

Таким чином, удосконалення державної молодіжної політики у 

контексті модернізації України вимагає проведення системних 

фундаментальних та прикладних досліджень молодіжного середовища, 

молодіжного та дитячого руху і внесення пропозицій стосовно 

розроблення економічних, соціальних, організаційно-правових 

механізмів здійснення цієї політики, вирішення нагальних проблем 

молодих людей. У цьому напрямі значних позитивних зрушень можна 

досягти шляхом розширення наукових досліджень із питань 

соціалізації молоді, проблем реалізації державної молодіжної 

політики, здійснення моніторингу соціального становища молодих 

людей;  вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді з 

урахуванням її диференціації за соціальним становищем, статусом, 

місцем проживання, віковим розподілом; активного використання 

соціальних мереж як важливого ресурсу в розвитку системи 

інформування молоді. 

 

 

6.3.   Перспективи оптимізації державної молодіжної політики 

та оцінка достовірності отриманих результатів 

 

Роль молоді в розвитку світового співтовариства важко 

переоцінити, адже всі наші очікування безперечно пов’язані з 

молоддю, майбутніми поколіннями. Можна пишатися молоддю, 

засуджувати та взагалі не помічати її існування. Але не можна не 

рахуватися з молоддю, з її потенціалом, ідеалами, інтересами, 

очікуваннями, з її радикалізмом та нетерпимістю до всього 

помилкового та неправдивого, з її відвертістю та прямотою, з її 

безапеляційністю і невмінням постійно уважно прислухатися до 

старших. Нині в соціальній політиці України все ще переважають 

пасивні, деструктивні заходи, адресовані найбільш вразливій категорії 

населення – молоді. Сьогодні, як ніколи раніше, у так званий 

перехідний період важливою є потреба у створенні умов для 

саморозвитку молоді. Вона потребує, у першу чергу, створення 

відповідних стартових умов, авансування свого розвитку та життєвого 
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становлення. А тому державні установи, громадські організації, всі, 

кому не байдужа доля молодих людей, повинні підтримувати 

інноваційну, творчу діяльність молоді, її громадських організацій та 

об’єднань. Саме це буде сприяти формуванню в молоді активної 

громадянської позиції, відчуття своєї значущості для суспільства. 

Сучасна ситуація у державі й суспільстві вимагає негайних заходів, 

спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, 

політичного й культурного розвитку України, що припускає послідовну 

реалізацію заходів довгострокового характеру, які спрямовані на 

подальше вдосконалення держави, підвищення рівня життя його населення. 

Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і 

економічних успіхів досягають саме ті держави, які приділяють 

посилену увагу молоді; що стійкий розвиток демонструють саме ті 

суспільства, які переглянули традиційні погляди на систему взаємин 

між поколіннями і на їх значення для політичного й соціально-

економічного розвитку. Саме тому в новому тисячолітті стратегічні 

переваги будуть у тих держав і суспільств, які навчаться ефективно 

використовувати людський потенціал і, у першу чергу, той 

інноваційний потенціал розвитку, носієм якого є молодь. 

Розвиток демократичної держави із сучасною соціально 

спрямованою економікою буде ефективним лише за активної участі 

молоді. Творчий потенціал і соціальний ресурс молоді є одними із 

найважливіших складових модернізації суспільства. В умовах нових 

світових впливів назріла гостра необхідність посиленої уваги до 

молоді з боку держави, розробки системного, ретельно вивіреного, 

науково обґрунтованого і довгострокового плану дій, результати якого 

стануть відчутні у близькій перспективі. При визначенні загально-

національних пріоритетів мають бути враховані інтереси молоді: вона 

повинна стати активним учасником вирішення завдань, що стоять 

перед державою і суспільством. 

Молодіжна політика є інструментом, що має забезпечити у 

комплексі стратегічного розвитку країни геополітичну конкуренто-

спроможність Української держави, а також розвиток місцевих громад 

та суспільства протягом наступних 10-15 років. Різноманітні дані 

аналізу та прогнозів середньо- та довгострокових тенденцій 

визначають, що найбільш важливими змінами майбутнього є перехід 

до самоорганізації суспільства. Самоорганізація громадян, їх 

об’єднань та бізнесу, їх взаємодія мають стати основою суспільства 

майбутнього. Одночасно, традиційна система освіти та виховання 

молоді, як і державна молодіжна політика та громадські організації, не 
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здійснювали цілеспрямованого виховання самостійної, відповідальної 

молоді та її підготовки до життя у самоорганізованому суспільстві. З 

іншого боку, увесь комплекс проблем та протиріч, із якими зіткнеться 

Україна у найближчі 10-15 років, формує достатньо жорсткий набір 

вимог до нових поколінь. Життя молодої людини у прогнозованих 

умовах не буде розвиватися прямолінійно, як послідовність простих 

переходів від загальної освіти до професійної, від освіти до праці, від 

життя у родинному домі до створення власної сім’ї. Нові умови 

потребуватимуть від кожної молодої людини та її сім’ї мобільності, 

пошуку нових нестандартних варіантів побудови власного життя. 

Пріоритетними мають стати такі напрями молодіжної політики, 

реалізація котрих надасть молоді можливості для самостійного 

вирішення проблем, які виникають. Тільки такий підхід буде сприяти 

взаємоув’язуванню поліпшення якості життя переважної більшості 

молоді та розвитку країни в цілому. 

Треба визначити, що ефективна практична реалізація може 

відбуватися як на всеукраїнському рівні, так і на рівні місцевих 

громад, що наближені до реальних потреб та участі молоді у їх 

вирішені. Розбудова молодіжної політики «знизу до гори» має 

збалансувати державну політику та стати її пріоритетом. 

Насамперед, необхідно радикально змінити традиційний підхід 

створення та спрямованості державних та регіональних молодіжних 

програм, наслідки реалізації яких упродовж 20 років доводять їх 

недоцільність та неефективність. Замість відокремлення проблем 

молоді у міську, регіональну, державну молодіжну програму, 

реалізація яких не призвела до вирішення жодної проблеми молоді, 

модель визначає за доцільне спрямувати зусилля на залучення молоді 

до вирішення проблем держави, місцевої громади. Ці проблеми 

визначаються у відповідних цільових або комплексних державних та 

місцевих програмах, а підтримки потребує саме життєздатна система 

залучення молоді до вирішення проблем громади. Це є метою системи 

державної молодіжної політики, яка складається з 4-х взаємозалежних 

систем, послідовна реалізація яких призводить до впровадження 

сучасної політики стосовно молоді, а саме: 

– система постійного громадянського представництва молоді на 

всеукраїнському та місцевому рівнях; 

– система залучення молоді до формування державної та 

регіональної політики, що впливає на її життя; 

– система залучення молоді до безпосередньої реалізації 

державної та регіональної політики; 
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– система розвитку компетентності молоді у формуванні та 

реалізації державної та регіональної політики.  

Перша система розкриває механізм забезпечення урахування думки 

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

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

система обґрунтовує та визначає основні принципи створення 

представницького органу молоді на державному рівні – Молодіжного 

Парламенту та Молодіжного Уряду, підсистему громадського інформу-

вання та організації ефективної системи зворотного зв’язку, компоненту 

«молодіжного парламентаризму», тобто процесу колегіальних 

обговорень при прийнятті рішень, що впливають на життя молоді, а 

також визначає обсяг матеріально-технічного забезпечення цієї 

діяльності. 

Друга система визначає «законодавчу гілку», тобто повноваження 

та процедури впливу молоді на процес прийняття владних рішень. Ця 

система створена на чотирьох основних компонентах: аналіз проектів 

та вже прийнятих владних рішень, нормотворча ініціатива, 

партнерська участь у прийнятті рішень та громадський контроль.  

Третя система визначає «виконавчу гілку», тобто систему 

поетапного залучення молоді до вирішення проблем від місцевої 

громади до всієї держави. Основні етапи: волонтерська програма 

(перший досвід громадської участі), міні-гранти для ініціативних груп 

без статусу юридичної особи (перший досвід вирішення проблем 

однолітків), гранти на соціальне замовлення держави для громадських 

об’єднань (вирішення проблем місцевої громади). Використання 

сучасних механізмів, наприклад молодіжного банку, фондів розвитку 

громад та інше, надає можливість залучити широку громадськість до 

активної участі на ринку відповідних соціальних послуг. 

Четверта (остання) система моделі забезпечує розвиток 

компетентності молоді щодо основ державного управління та 

місцевого самоврядування, молодіжної участі та використання 

можливостей системи. Ця система реалізується у трьох основних 

напрямах:  

1) спеціальний навчальний курс для учнів загальноосвітніх 

установ із основ державного управління, місцевого самоврядування та 

молодіжної участі, який викладається підготовленими вчителями;  

2) тренінги для студентів ВНЗ із основ державного управління, 

місцевого самоврядування та молодіжної участі, який може 

викладатися як підготовленою молоддю, громадськими організаціями, 

так і фахівцями державних установ (наприклад, ЦССМ);  
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3) неформальна освіта молоді – шляхом створення та 

розповсюдження серед молоді інформаційних матеріалів за тематикою 

стосовно моделі та її можливостей. 

Впровадження моделі на Всеукраїнському рівні відбувається таким 

шляхом: 

1 Затвердження на сесії Верховної Ради України Положення 

«Про Молодіжний Парламент при Верховній Раді України». 

2. Затвердження на засіданні Кабінету Міністрів України 

Положення «Про Молодіжний Уряд при Кабінеті Міністрів України», 

призначення молодіжних міністрів радниками на громадських засадах 

відповідних Міністрів. 

Впровадження моделі на місцевому рівні відбувається шляхом: 

1. Затвердження на сесії обласної (міської) ради перспективної 

Концепції розвитку участі молоді у вирішенні проблем місцевої 

територіальної громади «Молода громада», розробленої на підставі 

типової Концепції. Основна мета цього етапу – визначення 

перспективної цілі та завдань, структури молодіжної політики та 4-х 

вищезазначених систем, основних принципів їх створення та 

реалізації, а також перелік основних міських програм для практичної 

реалізації Концепції, принципів фінансування, та систему проведення 

моніторингу й оцінки виконання Концепції. Концепція є стратегічним 

документом, який має прийматись на 10-15 років, тобто протягом 

цього терміну відбувається послідовна практична реалізація через 

щорічні міські програми. 

2. Затвердження на сесії міської ради міської щорічної програми 

розвитку участі молоді у вирішенні проблем місцевої територіальної 

громади «Молода громада», розробленої на підставі типової Програми. 

Основна мета цього етапу – забезпечення практичної реалізації 

завдань Концепції із відповідним фінансуванням конкретних заходів за 

рахунок коштів місцевого бюджету. Щорічний аналіз виконання 

Програми є інструментом корегування та створення наступної 

щорічної Програми стосовно реалізації завдань Концепції. Додаткові 

міські програми, запропоновані у Концепції, можуть бути створені 

окремо або як додаткові частини основної програми «Молода 

громада». 

3. Затвердження на сесії міської ради Положення про Молодіжну 

Раду, розробленого на підставі типового Положення. Положення має 

визначати змішані принципи створення, що забезпечують незалежне 

формування персонального складу самою молоддю (прямі таємні 

вибори учнівською та студентською молоддю бюлетенями на 
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виборчих дільницях своїх представників у Молодіжній Раді, а також 

система рейтингу громадських організацій, що об’єднують молодь 

поза межами навчальних закладів, та прагнуть бути представленими у 

Молодіжній Раді), демократичні принципи парламентської діяльності 

Молодіжної ради, її мету, завдання, повноваження й обов’язки 

Молодіжної ради та її членів для ефективного впровадження моделі. 

Для забезпечення більш ясного розуміння щорічних кроків для 

реалізації завдань Концепції може бути створена Стратегічна 

Програма «Молода громада», що має також бути затверджена на сесії 

міської ради. Така Програма надасть можливість визначати щорічні 

пріоритети та їх послідовність для ефективного досягнення мети та 

завдань Концепції. Вона має також надавати ефективний 

інструментарій щодо стратегічного управління впровадженням, серед 

яких система корегування щорічних пріоритетів на підставі аналізу 

виконання за минулий рік. 

Модель передбачає систему оцінки. Система оцінки може 

використовуватись у двох напрямах: 1) для об’єктивної оцінки будь-

якої міської моделі або системи молодіжної політики; 2) для оцінки 

відповідності впровадження запропонованої моделі.  

Другий напрям є підставою для наступної системи ліцензування 

та/або сертифікації впроваджених міських моделей. 

Треба відзначити, що йдеться не про створення державного чи 

місцевого монополіста у сфері молодіжної політики (орган 

громадянського представництва молоді не є юридичною особою, і 

фізично не може отримувати кошти). Використання демократичних 

принципів створення та впровадження, наближення до діючих 

механізмів парламенту та місцевого самоврядування, використання 

сучасних механізмів залучення фінансів та інших механізмів, 

передбачених у моделі, надають упевненості у формуванні соціально-

відповідальної поведінки молоді, набуття молоддю навичок та якостей, 

які мають забезпечити розвиток Української держави та суспільства 

протягом 10-15 років. 

Аналізом та пошуком шляхів покращання формування та реалізації 

державної молодіжної політики займаються і громадські об’єднання. 

Так, політичне Об’єднання «Рідна Вітчизна» наголошує на 

необхідності розробки та імплементації комплексної державної 

програми підтримки молоді на найближчі 10 років, яка дозволить 

створити сприятливі передумови для самовизначення і самореалізації 

молоді, вирішення її нагальних потреб та повноцінної інтеграції в 

доросле життя. 
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Першочерговими завданнями такої програми мають стати: 

– забезпечення молоді необхідними стартовими можливостями 

для повноцінного соціального становлення; 

– розв’язання проблеми зайнятості молоді, збільшення кількості 

робочих місць, задовольнення потреб у тимчасовій роботі та надання 

чітких орієнтирів у можливості працювати за фахом; 

– розроблення та затвердження Загальнодержавної програми 

забезпечення молоді житлом та аналогічних регіональних програм; 

створення цільових кредитних профспілок та гарантування матеріального 

забезпечення молодих сімей за державний кошт протягом 5-ти років; 

– формування у молоді основ гуманістичного та демократичного 

світогляду, розвиток пріоритетних високих моральних, культурних та 

загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та 

національної самосвідомості. 

Отже, реалізація державної молодіжної політики, її оптимізація 

повинна передбачити пошук ефективних шляхів подолання 

суперечностей між інтересами, потребами, цінностями суспільства та 

молодого покоління. 

Ігнорування інтересів молоді чи маніпулювання її свідомістю 

призводили до неефективної молодіжної політики, яка часто не 

досягала своєї мети, перетворювалися у фарс, а процеси і заходи щодо 

оновлення молодіжної політики ставали абстрактними, відірваними 

від реального життя.  

Нині, розглядаючи перспективи оптимізації державної молодіжної 

політики в Україні, слід звернути увагу на те, кого в нашому 

суспільстві більше: інтерналів, тобто людей, які вважають, що в нашій 

державі все залежить від них самих та їхньої діяльності, чи 

екстернатів, тобто тих, хто в усьому звинувачує зовнішні обставини, 

чи амбівалентів – тих, хто взагалі не може визначити від кого залежить 

їхня доля. Звичайно, само собою розуміється, ідеальним було б 

суспільство, в якому переважали б саме інтернали, тобто люди сильні, 

мужні, ті, яким притаманна активна життєва позиція і бажано, щоб 

таку позицію займали молоді люди. А тому слід значну увагу звертати 

не тільки на питання мови, традиції, культуру, звичаї, які притаманні 

українцям як нації, а й на ціннісний простір, до складу якого входять 

здоров’я, сім’я, особиста безпека, хороші стосунки з друзями, 

матеріальний стан, цікава робота, справедлива оплата праці, сильна 

влада (законність та порядок), освіта, що відповідає міжнародним 

стандартам. Це основні пріоритети для нашої молоді, а за ними ті, на 

яких базуються інші – свобода слова і думки, відродження та розвиток 
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національної культури, безкоштовна освіта, якісна медицина, доступне 

житло тощо. 

Зробити молодіжну політику ефективною, адекватною сучасним 

вимогам, такою, що враховує особливості сучасної держави, 

суспільства і молоді, наповнити її новими змістом і вмістом – 

першочергове завдання влади. При цьому у держави є реальна 

можливість зайняти в цій сфері лідируюче положення, забезпечивши 

собі тим самим передові позиції в глобальному розвитку. 

Молодіжна політика України повинна реалізовуватися на всіх 

рівнях державної влади. Вона ґрунтується на визнанні за молоддю 

всієї повноти соціально-економічних, політичних, особистих прав та 

свобод, закріплених Конституцією України й іншими нормативними 

правовими актами, що діють на території України й у муніципальних 

утвореннях. 

Молодіжна політика виходить з того, що молодь має потужний 

інноваційний потенціал. Разом із тим, за певних умов і вплив 

політичних сил вона може носити як конструктивну спрямованість, так 

і деструктивну, на шкоду державі та суспільству, у тому числі і самої 

молоді. Заходи державних органів покликані сприяти розвитку творчої 

діяльності молоді, реалізації її ініціатив у всіх сферах життєдіяльності 

при формуванні відповідальності за сьогоднішній день суспільства і 

його майбутнє. 

У той же час, слід зазначити, стійкі погляди на молодь, як 

соціально пасивну, що знаходиться в перехідному, маргінальному 

стані, соціальну групу, споживача соціальних послуг, різних видів 

безоплатної допомоги, підтримки з боку держави, замкнуту в системі 

своїх внутрішніх, часом суто економічних, інтересів і потреб. 

Державі не завжди вдається мобілізувати молодіжну ініціативу в 

громадських інтересах. 

Зважаючи на це, ми можемо констатувати, що нові вимоги до 

державної молодіжної політики можуть бути сформульовані таким 

чином: 

1. «Ініціативу молодих – на благо держави», що включає в себе: 

сприяння та підтримку розвитку громадянських ініціатив молоді, 

стимулювання молодіжного самоврядування та активізацію діяльності 

молодіжних та дитячих громадських об’єднань. 

2. «Диверсифікація молодіжної політики», мається на увазі 

використання диференційованого підходу до молоді як до соціальних і 

вікових груп та розробку нових технологій роботи з молоддю, залежно 

від соціальних і вікових відмінностей. 
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3. «Міжвідомча кооперація та інтеграція», у першу чергу, 

визначає пріоритетність державної молодіжної політики як 

міжгалузевої сфери, спільне використання матеріальної бази закладів 

різних відомств і розробку «молодіжних розділів» у цільових та 

інвестиційних програмах усіх рівнів. 

4. «Доступність соціальних установ» повинна являти собою 

інтеграцію джерел фінансування державної молодіжної політики, 

посилення ролі економічних важелів залучених ресурсів і оснащення 

установ молодіжної політики сучасним обладнанням. 

5. «Наближення до інтересів молоді» може бути реалізовано за 

допомогою перепрофілювання діяльності молодіжних центрів із 

урахуванням сучасних потреб та інтересів молоді та створення 

сучасної інфраструктури молодіжної політики. 

6. «Ліквідація упущеної вигоди» стверджує принцип довго-

строкового інвестування на витрати в сфері державної молодіжної 

політики та прогнозу можливого обсягу прибутку. 

7. «Створення інформаційного молодіжного простору» має 

формуватися за допомогою інтерактивної взаємодії держави та молоді 

в інформаційних глобальних мережах силами самої молоді, створення 

єдиного молодіжного інформаційного порталу та укладення 

суспільного договору засобів масової комунікації із всезагальним 

охопленням молоді інформацією. 

8. «Діалог з молоддю» повинен відбуватися за допомогою 

організації зустрічей, «круглих столів» з молоддю, проведення 

щорічних фестивалів молодіжних ініціатив та стимулювання 

створення громадських об’єднань у сфері робочої, сільській, творчої, 

що служить у силових структурах та іншої молоді. 

9. «Толерантність натомість агресії і насильства»  буде 

можливо тільки у випадку створення системи вуличної соціальної 

роботи силами старшої молоді для налагодження каналів взаємодії з 

неформальними субкультурами, її корекції та реабілітації. 

Отже, найважливішими чинниками нових підходів роботи з 

молоддю є: 

 активність самої молоді, пов’язана з розширенням 

потенційних можливостей в її соціальному становленні;  

 реалізація потреб кожної вікової групи молоді (14-16 років, 17-

19 років, 20-24 роки, 25-35 років);  

 формування цільових проектів і програм на державному, 

регіональному та місцевому рівнях, підтверджених нормативною 

базою, механізмом державної підтримки, фінансовими засобами.  
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Основою системи роботи з молоддю має стати соціально-

педагогічна тріада: держава – суспільство (представлене широким 

спектром молодіжних та дитячих громадських об’єднань) – соціальні 

та вікові групи молоді. 

Як ми вже розглядали вище, основними принципами державної 

молодіжної політики, у першу чергу, необхідно вважати відповідальність 

держави за дотримання прав і законних інтересів молоді та 

пріоритетність державної підтримки молоді на етапі соціального, 

культурного, духовного і фізичного розвитку, вибору життєвого 

шляху. Отже, підтвердження цих доводів щодо пріоритетних напрямів 

державної молодіжної політики та основних механізмів її реалізації, 

ми визначаємо такі: 

 державна підтримка молодих громадян у сфері освіти, 

виховання і розвитку; 

 сприяння та підтримка молодих громадян у галузі охорони 

їхнього здоров’я, у профілактиці небезпечних захворювань та 

формуванні здорового способу життя; 

 сприяння забезпеченню економічної самостійності молодих 

громадян та реалізації їх трудових прав і обов’язків; 

 державна підтримка молодих сімей; 

 державна підтримка молодих громадян, які опинилися у 

важкій життєвій ситуації, в їх соціальному обслуговуванні, в 

соціальній реабілітації та адаптації; 

 підтримка суспільно значущих ініціатив, суспільно-політичної 

діяльності молоді, молодіжних і дитячих громадських об’єднань. 

Насамперед, для реалізації основних напрямів молодіжної політики 

необхідне створення ефективної системи управління. Побудова 

ефективної системи управління потребує регламентації взаємовідносин 

державних органів та органів місцевого самоврядування, що 

регулюють питання державної молодіжної політики, та відповідних 

органів суб’єктів держави в частині розмежування повноважень, 

міжвідомчої координації. 

Сформована практика вимагає також розмежування повноважень 

органів управління з організаційно-правових підходів до реалізації 

державної молодіжної політики як міжгалузевої сфери, з одного боку, і 

як самостійної галузі, яка має свої інститути, організаційно-фінансові 

механізми, систему підпорядкованості, власне кадрове, інформаційне, 

науково-методичне забезпечення, стандарти діяльності. 

Особливу увагу в новій системі управління державною 

молодіжною політикою слід приділити координації діяльності всіх 
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державних структур і взаємодії з органами освіти, охорони здоров’я, 

праці, фізичної культури і спорту, оборони, внутрішніх справ, іншими 

соціальними, політичними, громадськими об’єднаннями по роботі з 

молоддю. 

Важливим аспектом є вдосконалення нормативно-правової бази. З 

метою істотного вдосконалення нормативно-правових актів у галузі 

державної молодіжної політики було б доцільно системно здійснити 

наступні заходи: 

 опрацювати питання про затвердження відповідно до 

законодавства України Концепції та основні напрями реалізації 

державної молодіжної політики; 

 відповідно до основних пріоритетів підготувати проект 

базового національного закону про державну підтримку молоді в 

Україні, що встановлює пріоритетні напрями та основні механізми 

державної підтримки молодих громадян на етапі соціального 

становлення та входження в самостійне життя. 

Спеціальна правова регламентація повинна бути проведена в 

питаннях, недостатньо відпрацьованих у законодавстві (питання 

кредитування молодих сімей, соціальної служби для молоді, підтримки 

молодіжного підприємництва та ін.). 

Законодавством має передбачатися вирішення питань, пов’язаних із 

залученням позабюджетних джерел, створенням сприятливих умов для 

організацій, що реалізують програми підтримки молоді, які сприяють 

формуванню здорового способу життя; спонсорів та інвесторів, які 

направляють свої кошти на розвиток молодого покоління. Одним із 

пріоритетних напрямів у реалізації державної молодіжної політики 

можна назвати державну підтримку молодих громадян у сфері освіти, 

виховання і розвитку. Для цього необхідно розширити доступність  

освіти, підвищити її якість і ефективність, розробити довгострокові 

заходи щодо забезпечення зайнятості випускників професійних 

освітніх установ та вищих навчальних закладів. Слід сформувати і 

реалізувати цільові програми та проекти з підтримки громадських 

об’єднань, що діють у суспільстві. 

Вкрай важливі розробка та реалізація національних, регіональних 

та місцевих цільових програм із громадянського становлення молоді, її 

культурного та фізичного розвитку, патріотичного і духовно-

морального виховання, а також координація та підтримка діяльності 

молодіжних та дитячих громадських об’єднань у галузі військово-

патріотичного, духовно-морального, екологічного виховання, 

профорієнтаційної роботи, освіти, введення в практику конкурсів 
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програм і проектів у цій галазі. Для підтримки вищепереліченого 

необхідне проведення конкурсів, олімпіад та фестивалів із різних 

напрямів творчої реалізації дітей та молоді, у тому числі в галузі 

професійної, підприємницької діяльності, а також підтримка і розвиток 

різних форм виховної роботи в спеціалізованих установах, в установах 

дошкільної освіти, у підліткових і молодіжних клубах за місцем 

проживання. У сфері охорони здоров’я молодих громадян, у профілактиці 

небезпечних захворювань та формуванні здорового способу життя 

необхідна з боку держави реалізація таких заходів: вдосконалення 

заходів державної підтримки та допомоги молодим громадянам, у 

тому числі тим, які опинилися у важкій життєвій ситуації; 

забезпечення здорового способу життя молодих громадян; активізація 

заходів з профілактики наркоманії та залежності від наркотичних 

засобів і психотропних речовин; з лікування та реабілітації молодих 

громадян, хворих на наркоманію, щодо збереження психічного 

здоров’я молоді; стимулювання заходів з пропаганди здорового 

способу життя, занять фізичною культурою і спортом; розвиток 

практики проведення всеукраїнських, міжрегіональних та регіональних 

спортивних змагань, турнірів молоді з масових видів спорту.  

Необхідно розширити систему закладів соціального обслуговування 

для молоді та сформувати заходи підтримки діяльності дитячих 

оздоровчих, освітніх установ, експериментальних майданчиків з 

метою впровадження інноваційних технологій та методик у галузі 

формування здорового способу життя, повноцінного дитячого, 

молодіжного, сімейного відпочинку, дозвілля, творчого розвитку. 

Наступним положенням напряму державної молодіжної політики є 

забезпечення економічної самостійності молодих громадян та 

реалізації їхніх трудових прав і обов’язків, а це, насамперед, створення 

умов для зайнятості молоді, у тому числі розробка і вживання заходів 

із квотування робочих місць для молоді, формування програм 

сприяння соціальної адаптації, підвищення конкурентоспроможності 

молоді на ринку праці та підтримка молодіжного підприємництва. 

Не менш важливим можна вважати державну підтримку молодих 

сімей, здійснювати яку необхідно за допомогою розробки й ухвалення 

національних, регіональних, місцевих цільових програм та проектів 

щодо державної підтримки молодих сімей, у першу чергу, 

малозабезпечених, із надання їм матеріальної та іншої допомоги у 

вирішенні соціально-економічних, соціально-побутових проблем, 

щодо забезпечення зайнятості молодих батьків і формування 

здорового способу життя. Насамперед, для цього необхідне 
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вдосконалення законодавства з питань підтримки молодих сімей у 

будівництві та придбанні житла (наприклад, щодо здійснення 

субсидування, цільового пільгового кредитування, іпотечного 

кредитування, із впровадження механізмів оренди державного та 

муніципального житла тощо).  

Слід акцентувати увагу і на аспектах участі держави в молодіжній 

політиці: державна підтримка молодих громадян, які опинилися у 

складній життєвій ситуації, наприклад, з вадами фізичного та (або) 

психічного розвитку. З цією метою необхідне удосконалення цілої 

низки заходів, у тому числі нормативно-правових актів з підтримки 

громадських об’єднань та інших юридичних і фізичних осіб, які 

здійснюють допомогу і підтримку молодим громадянам, котрі 

опинилися у складній життєвій ситуації. 

Отже, зважаючи на недостатність ресурсного забезпечення 

вирішення вагомих завдань у сфері державної молодіжної політики 

необхідно здійснити велику кількість пріоритетних завдань у галузі 

державної підтримки молоді і, насамперед, ініціатив самої молоді в 

рамках реалізації нових елементів комплексної цільової програми 

«Молодь України». 

  


