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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОЛОДІЖНА 

ПОЛІТИКА» ЯК ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ 

МОЛОДІЖНИХ ПРОГРАМ 

 

Формування та реалізація державних молодіжних програм потребує теоретичного 

визначення поняття «молодіжна політика». Адже, молодіжна політика – це сфера 

державної діяльності в межах і на досягнення завдань якої спрямовано механізм 

формування і реалізації комплексних та адресних державних молодіжних програм.  

Термін «політика» має своє походження від древньогрецького «politika» та 

широко досліджується протягом усього розвитку політичної думки людства. Зокрема, 

Аристотель визначав політику, як сферу публічних, загальних, загальнозначимих 

інтересів різноманітних груп людей, що одночасно виступає і як засіб вирішення задач 

управління загальними справами та має на меті єднання суспільства . Не зупиняючись на 

детальному дослідженні даного поняття (що безперечно не є завданням нашого 

дослідження), зазначимо що, у сучасному розумінні політика – це сукупність заходів і дій, 

спрямованих на досягнення соціально-значимого результату. 

В політично-правовій науці існує багато підходів до визначення поняття 

«політика» (наприклад, загальнонауковий, директивний, марксистський, 

інституціональний, функціональний, комунікативний, буденно-публіцистичний, етично-

цинічний підхід та інші). В межах нашого дослідження ми визначимо основні теоретично-

методологічні інтерпретації поняття «молодіжна політика».  

В результаті аналізу наукових джерел правової та інших галузей науки, а також 

положень нормативно-правових актів, нам вдалося відмітити наступні підходи до 

визначення молодіжної політики:  



- конституційно-правовий підхід: молодіжна політика – це конституційно-

правових інститут, який включає в себе соціальну політику по відношенню до молоді, 

молодіжну сімейну політику, економічну політику в сфері фінансового забезпечення, 

кримінальну політику по відношенню до неповнолітніх [1, с. 6]. 

- соціологічний підхід: державна соціальна молодіжна політика – це напрям дій 

держави, щодо регулювання соціальних явищ серед молоді з метою управління 

соціальними взаємовідносинами і розподілом соціальних ресурсів в даній сфері, а також 

система спеціальних програм або заходів для забезпечення добробуту, підвищення рівня і 

якості життя молоді [2; 3, с. 13]; 

- комплексний підхід: молодіжна політика – це комплексний інститут, який 

включає в себе соціальну, економічну та правову основу з позиції правової держави з 

соціально-орієнтованою ринковою економікою та з урахуванням адміністративно-

територіального устрою держави [1, с. 7]; 

- статусний підхід: молодіжна політика – це комплекс заходів державного 

регулювання соціальних процесів за участі молоді, що обумовлені особливим статусом 

молоді (а саме: віковим, правовим, реальним, гендерним та номінальним статусом молодої 

особи);  

- муніципальний підхід: молодіжна політика – діяльність державних органів та 

органів місцевого самоврядування щодо влаштування молоді у територіальні громаді 

відповідної територіально-адміністративної одиниці; 

- нормативно-правовий підхід: молодіжна політика – підгалузь 

конституційного права, сукупність норм права, які регулюють суспільні відносини, що 

виникають в зв’язку з державним регулюванням молодіжних процесів в суспільстві; 

- інтернально-правовий підхід: державна молодіжна політика – це діяльність 

уповноважених державних органів в сфері правого регулювання взаємовідносин типу 

«держава-молодь» [4, с. 22]; 

- екстернально-політичний підхід: молодіжна політика – це складова частина 

правової політики в сфері національного, культурного і соціально-економічного розвитку 

держави, яка виступає цілісною системою заходів (організаційних, правових, 

інформаційних, фінансово-економічних, кадрових), що створюють умови для становлення 

молоді [75, с. 31];  

- загальнодержавний підхід: молодіжна політика – це концентроване 

вираження волі держави в сфері регулювання життя молодих осіб, шляхом реалізації 

молодіжних програм та логічної координованості її з іншими сферами державної політики 

[6, с. 3]; 



- інституційно-соціологічний підхід: молодіжна політика – це діяльність 

держави, що спрямована на створення економічних, правових та організаційних 

інститутів, гарантій та умов для самореалізації молоді шляхом розвитку її ініціатив та 

об’єднань [7, с. 11];  

- гетерогенно-інтитуціональний підхід: молодіжна політика – це сукупність 

гетерогенних інституціональних форм та структур, що сприяє самореалізації молодого 

покоління в межах духовно-моральної, національно-культурної та політико-правової 

ідентифікації [6, с. 3]; 

- інноваційний підхід: молодіжна політика – це інноваційна діяльність 

держави, яка обумовлена процесом активних змін в усіх сферах суспільного життя та 

виступає способом прискореного розвитку молоді, вирішення її нагальних проблем [8];  

- системний підхід: державна молодіжна політика — це системна діяльність 

держави щодо конкретної особистості, молоді, молодіжного руху, що має здійснюватися в 

законодавчій, виконавчі, судовій сферах [9]. 

Отже, аналізуючи інтероризаційні та екстероризаційні процеси, в яких 

акумулюються концептуальні підходи до розуміння поняття «молодіжна політика», слід 

відзначити, що дослідженню питання державної молодіжної політики у сучасному 

українському суспільстві приділяють увагу законодавці, громадські діячі, філософи, 

історики, політологи, соціологи, педагоги, психологи, економісти та правознавці. В коло 

їх наукових інтересів входять різні аспекти державної молодіжної політики, політична та 

соціальна активність молоді, її соціальне «самопочуття» та соціальний образ, проблеми 

особистісного росту та розвитку потенціалу, адаптація молоді до умов проживання в 

українському суспільстві, розвиток відповідних молодіжних та пов’язаних з молоддю 

інститутів громадянського суспільства.  

Аналіз наукових джерел дає змогу відмітити спадковість різних поколінь 

дослідників молодіжної політики, міждисциплінарні зв’язки у дослідженнях, пошук нових 

шляхів вирішення проблем теорії та практики молодіжної політики, вироблення 

конкретних рекомендацій щодо формування та реалізації окремих аспектів молодіжної 

політики. 
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