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Як будь-який вид правових відносин формування та реалізації молодіжних
програм ґрунтується на системі правових принципів. Принципи права – це
основні засади формування, розвитку і функціонування права, які відбивають
сутність і призначення права та втілюють у собі найважливіші ціннісні орієнтири
суспільства

і

визначають

конкретний

зміст

і

загальну

концептуальну

спрямованість правового регулювання суспільних відносин [1, с. 7].
Аналіз наукових джерел в сфері дослідження правової природи правових
принципів дає змогу визначити обставини, які обумовлюють їх значення, в тому
числі і в регулюванні комплексних та адресних молодіжних програм. Отже,
правові принципи мають такі значимі властивості:
1)

вища імперативність, універсальність, загальнозначущість;

2)

спрямовують розвиток і функціонування всієї правової системи;

3)

визначають

напрями

правотворчої,

правозастосовчої

та

іншої

юридичної діяльності;
4)

координують функціонування механізму правового регулювання;

5)

виступають найважливішим критерієм законності дій громадян,

посадових осіб та інших суб'єктів права;
6)

сприяють подоланню прогалин у праві;

7)

впливають на рівень правосвідомості і правової культури в

суспільстві;

8)

правовим принципам притаманні стійкість і стабільність протягом

невизначено тривалого часу [2].
При дослідженні питання принципів правового регулювання комплексних
та адресних молодіжних програм слід зауважити, що «правові принципи
визначають основи правового регулювання суспільних відносин загалом,
визначають керівні засади правотворчості, правозастосування, правової охорони в
державі,

служать

орієнтиром

в

правовому

вихованні

та

професійної

правосвідомості законодавця та суб’єктів правозастосування в сфері молодіжної
політики» [3, с. 8].
Передумовами формування принципів започаткування та реалізації
державними органами комплексних та адресних державних молодіжних програм
стали норми Конституції України, законодавства та теоретичні розробки в даній
сфері.
Аналізуючи вплив загальноправових та спеціальних принципів на
формування принципів правового регулювання комплексних та адресних
муніципальних молодіжних програм ми дійшли висновків, що дана система
принципів включає в себе такі групи принципів:
1. Принципи міжнародного права (такі як: повага до прав людини, їх
невідчужуваність від особи, рівність прав та свобод людини незалежно від статті,
раси, національності, місця проживання, походження, віросповідання, політичних
переконань, майнового та посадового статусу та приналежності до громадських
організацій) [4;5];
2. Загальноправові
свободи,

гуманізму,

принципи

принцип

(принципи

правової

справедливості,

визначеності,

рівності,

пропорційності

й

добросовісності, принцип рівності, демократизму ) [6, с. 14].
3. Принципи молодіжної політики (принцип цілісності державної
молодіжної політики; принцип комплексної та скоординованої реалізації
молодіжної політики; принцип соціального партнерства; принцип профілактичної
роботи; принцип рівності суб’єктів молодіжної політики [3, с. 9]; повага до
поглядів молоді та її переконань; правовий захист молодих громадян (перш за все

осіб, які не досягли 18 років) з метою створення необхідних стартових
можливостей для їх повноцінного соціального становлення та розвитку; надання
прав та залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації
політики та програм, що стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема;
сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності
суспільства [7].
4. Галузеві принципи (наприклад, принципи соціального становлення та
розвитку молоді; повага до загальнолюдських цінностей, прав людини і народів,
історичних, культурних, національних особливостей України, її природи;
врахування потреб молоді, співвіднесення їх реалізації з економічними
можливостями держави; відповідальність держави та створення умов щодо
саморозвитку і самореалізації молоді; відповідальність кожного молодого
громадянина перед суспільством і державою за додержання Конституції України,
законодавства України; доступність для кожного молодого громадянина
соціальних послуг і рівність правових гарантій) [8].
5. Спеціалізовані принципи формування та реалізації молодіжних
програм (принцип доцільності, принцип залишкової компетенції [3, с. 9],
економічної та соціальної ефективності, оптимального співвідношення заходів та
передбачуваних результатів, принцип свідомої необхідності молоді в суспільнокорисній діяльності, принцип децентралізації, принцип загальності, науковості,
принцип адресності, принцип інтеграції).
Визначимо поняття та проаналізуємо окремі спеціалізовані принципи
формування та реалізації молодіжних програм.
Визначення поняття «принцип доцільності молодіжних програм» слід
формувати виходячи з семантики слова доцільність. Так, тлумачний словник
визначає «доцільність – це відповідність явища або процесу відносно
завершеному стану, матеріальна або ідеальна модель якого представляється як
ціль» [9, с. 53]. Отже, принцип доцільності молодіжних програм – здатність
молодіжної програми досягти однакового змодельованого кінцевого результату
незалежно від початкових умов, а саме, досягти прогнозовану соціально-

обумовлену мету в умовах економічних, соціальних та політичних змін при
ефективності застосування тих чи інших заходів. Проте, існує неприпустимість
підміни принципу законності доцільністю формування та реалізації молодіжних
програм. Протиставлення даних принципів в молодіжній політиці означає, що
суб'єктам правових відносин надається можливість приймати найбільш ефективні,
доцільні рішення в межах правового поля, визначеного нормою права.
Принцип

залишкової

компетенції

при

формування

та

реалізації

молодіжних програм – до залишкової компетенції державних органів та органів
місцевого самоврядування при формуванні та реалізації муніципальних та
адресних молодіжних програм належать ті повноваження, які не були реалізовані
суб’єктами молодіжної політики з більш вищим правових статусом при
формуванні загальнодержавних комплексних програм. В такому випадку
залишкові компетенції можуть бути включені до виняткових компетенцій
суб’єктів молодіжної політики відповідної ланки або спільної компетенції всіх
суб’єктів даної сфери суспільних відносин.
Принцип інтеграції формування та реалізації молодіжних програм в
управлінні молодіжною програмою знаходиться на більш високому рівні, ніж
управління проектами даної програми, і концентрується навколо побудови і
управління структурою проектів, їх механізмів інтеграції, активного реагування
на зміни в зовнішньому оточенні і передбачення таких змін.
Функція інтеграційної діяльності полягає в тому, щоб об'єднати цілі, що
формуються молодіжною програмою, побудувати чіткий і здійснюваний план
програми, розвинути у суб’єктів здатність до реагування на зміни в зовнішньому
середовищі за допомогою планування, контролю, моніторингу, координації,
аналізу альтернатив і ініціації змін у всіх пов'язаних між собою проектах
програми.
В загальній теорії управління принцип інтеграції базується на принципах
програмної інтеграційної діяльності: принципі новаторського мислення, принципі
гнучкості до змін, принцип об'єднаної компетенції та принципі визначення
цінності [10].

Зокрема, слід зазначити, що не всі правові принципи формування та
реалізації молодіжних програм обов’язково повинні бути сформульовані у
правових нормах. Тому, окремі науковці виділяють писані і неписані, явні і неявні
принципи права, принципи прямої фіксації і непрямої фіксації (коли принципи
права логічно випливають із сукупності норм) [1, с. 7].
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1 ) демократизму - залучення молодих громадян до безпосередньої участі у
формуванні й реалізації політики та програм , що стосуються молоді і суспільства
в цілому;
2 ) законності - верховенства Конституції Російської Федерації і
федеральних законів над іншими нормативними правовими актами при реалізації
прав молодих громадян та їх об'єднань;
3 ) гуманізму - поваги особистості кожного молодого громадянина і прояви
турботи про його всебічному розвитку ;
4 ) гласності - відкритості та доступності в питаннях реалізації заходів у
сфері державної молодіжної політики;
5 ) загальності - поєднання інтересів всіх громадян і організацій , що
беруть участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;
6 ) науковості - використання наукового підходу до вивчення , аналізу та
прогнозування ситуації в молодіжному середовищі , вироблення заходів у сфері
державної молодіжної політики;
7 ) диференціації - здійснення з урахуванням віку молодих громадян
федеральних , регіональних і місцевих молодіжних програм з питань навчання ,
виховання, професійної підготовки , культури і мистецтва , зайнятості , охорони
здоров'я , соціального забезпечення , фізичної культури , спорту , туризму та
інших питань ;
8 ) інтеграції - вироблення спільної стратегії і об'єднання зусиль у сфері
державної молодіжної політики всіх її учасників , їх скоординованої діяльності;
9 ) системності - об'єднання взаємозалежних видів діяльності в рамках
реалізації державної молодіжної політики;
10 ) пріоритету громадської діяльності - переважного сприяння соціально
значущих ініціатив молоді та її об'єднань при фінансуванні заходів у сфері
молодіжної політики;
11 ) патріотизму - спрямованості державної молодіжної політики на благо
суспільства і держави , виховання у молоді любові до Батьківщини , відданості
Батьківщині й народу , прагнення служити їх інтересам ;

12 ) самостійності молодих громадян та молодіжних громадських
об'єднань у діяльності з реалізації конституційних прав і свобод;
13 ) включення державної молодіжної політики в число пріоритетних
напрямів діяльності держави щодо забезпечення його соціально -економічного ,
політичного і культурного розвитку.

