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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобальної інтенсифікації соціальної мо-

більності, сучасне суспільство в Україні характери-
зується різницею потенціалів, дефіцитом ресурсів, не-
рівномірним рівнем життя в міських та сільських місце-
востях. Особливу увагу привертає така категорія на-
селення, як молодь, адже від соціальної мобільності
молоді залежатиме майбутнє держави, її розвиток,
економічна та політична ситуація, рівень життя насе-
лення не лише за сучасних умов розвитку, але й у май-
бутньому. Проте за активної участі населення України
в процесах мобільності зростає необхідність ефектив-
ного державного регулювання в зазначеній сфері, яке
є передумовою використання позитивного потенціалу
міграції з метою розвитку, мінімізації негативних
наслідків, забезпечення прав і свобод молоді та усьо-
го населення в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження соціальної мобільності населення ви-
магає від науковців постійних досліджень та якісно но-
вих підходів до розуміння сутності державної політики
в сфері соціальної мобільності молоді. Проблемами
соціальної мобільності займалась плеяда таких нау-

mechanisms to ensure the social mobility of youth at the national level. Public administration in the

field of social formation and development of youth is the activity of the state, which is specified by

the state policy and is practically implemented through the mechanisms of public administration.

State policy is a process of state regulation with the use of a regulatory framework implemented

through the legal, organizational, economic and informational activities of the state and aimed at

creating an appropriate environment for the implementation of the right to social mobility of young

people. The basic mechanisms of regulation of youth social mobility are: institutional, organizational,

personal. The regulatory framework of the state policy mechanisms of the described issue include

general principles, approaches and values, and serves as the basis for its implementation at the

national level. The article analyzes the etymology of the concept of social mobility and formulates a

new approach to the interpretation of the notion of youth social mobility. Social mobility of youth is

the transition of an individual from one social position to another with a change in social status with a

particular social mechanism or under the influence of driving forces. The basic conditions necessary

for the optimal impact on the process of social mobility of young people are political and economic

stability in the country. The main approaches to realization of the mechanisms of the state policy

concerning provision of social mobility of youth at the national level are described. The article outlines

the main laws of Ukraine, development strategies and a number of recommendations for increasing

their effectiveness at the state level.
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ковців: Подляшаник В., Сорокін П., Реутова М., Біль М.
Економісти Бляхман В., Заславська Т., Сухов О. аналі-
зували та давали свої класифікації щодо різновидів
мобільності. Перспективні моделі державної молодіж-
ної політики, механізми її реалізації розроблено у дос-
лідженнях К. Лазоса, П. Кваккестейна, М. Харрісона, П.
Лаурітцена та інших. Руткевич М., Старовєров В., Аітов
Н., Шкаратон О., Шкаратан О. розглядали проблеми
соціальної мобільності через класову структуризацію
суспільства. Значна кількість робіт вітчизняних нау-
ковців (Т. Богомолова, А. Гераськова, Є.Задорожніко-
ва, А.Т. Коньков, Н.Є. Тихонова та ін.) присвячено
дослідженню проблем соціальної мобільності різних
верств і груп населення, в тому числі молоді. Питан-
нями механізмів державної політики щодо забезпе-
чення соціальної мобільності займалися такі нау-
ковці: Малиновська О., Яременко О., Мельник М. та
інші.

Визнаючи значний внесок науковців у розвиток до-
сліджень з окресленої тематики стверджуємо, що знач-
но менша увага приділялась питанню нормативно-пра-
вового забезпечення державної політики регулювання
соціальної мобільності молоді в Україні. Тому аналіз
нормативно-правової бази механізмів державної полі-
тики щодо забезпечення соціальної мобільності молоді
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потребує постійних змін та оновлень у нормативно-пра-
вовій базі, що саме і вимагає подальших досліджень у
цій сфері.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є комплексне дослідження норма-

тивно-правової бази механізмів державної політики
щодо забезпечення соціальної мобільності молоді на
загальнодержавному рівні.

Для досягнення мети були поставлені такі цілі:
1) дослідити етимологію поняття соціальної мобіль-

ності та на цього основі сформувати власне бачення по-
няття "соціальна мобільність молоді";

2) описати основну нормативно-правову базу ме-
ханізмів державної політики щодо забезпечення со-
ціальної мобільності молоді;

3) запропонувати видовий розподіл соціальної мо-
більності молоді, за найбільш важливими класифіка-
ційними ознаками;

4) розробити на основі теоретичного аналізу про-
цесу регулювання соціальної мобільності молоді ряд ре-
комендацій щодо удосконалення нармативно-правово-
го забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державне управління в сфері соціального станов-
лення та розвитку молоді є діяльністю держави, яка кон-
кретизується державною політикою і практично
втілюється за допомогою механізмів державного управ-
ління. Державна політика надає державному управлін-
ню та механізмам державного управління спрямованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

За місцем реалізації права: 

Внутрішня Зовнішня (міжнародна) 

За способом організації: 

Групова Індивідуальна (особиста) 

За ознакою переміщення: 

Пряма – переміщення за кордон Зворотня – переміщення 
іноземних громадян в країну 

За напрямком переміщення: 

Горизонтальна Вертикальна 

Рис. 1. Класифікація різновидів соціальної мобільності молоді

Таблиця 1. Трактування визначення поняття "Соціальна мобільність"

Автор Зміст поняття 
Біль М. [2, c. 647] Соціальний ракурс мобільності є дуже 

важливим, оскільки розкриває особливості 
руху, адаптації, зміни відносно людини як 
найвищої цінності та центрового об’єкта 
наукових досліджень 

Реутова М. [8] Соціальна мобільність у вузькому сенсі 
означає, по-перше, характеристику суб'єкта 
мобільності, що змінює свій соціальний 
статус. По-друге, це поняття означає одну зі 
стадій процесу соціальної динаміки 
(соціальної мобільності в широкому сенсі), а 
саме здатність і готовність до акту 
мобільності 

Годован Ю.  
[3, с. 77] 

Соціальна мобільність характеризується 
обсягом, інтенсивністю і напрямами 
найважливіших потоків руху, певним 
соціальним механізмом, рушійними силами, 
прямими наслідками для суспільства 

Сорокін П.  Соціальна мобільність - це перехід індивіда 
або соціального об’єкта (цінності) від однієї 
соціальної позиції до іншої 
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на досягнення кінцевої мети. Реалізація політики здійс-
нюється за допомогою механізмів державного управ-
ління [6].

Під державною політикою слід розуміти процес дер-
жавного регулювання із використанням нормативно-
правової бази, що здійснюється через правові, органі-
заційні, економічні та інформаційні дії держави та спря-
мовані на створення належного середовища для реалі-
зації права на соціальну мобільність молоді.

Основними механізмами регулювання соціальної
мобільності молоді є:

а) інституційні, що включають у себе політико-пра-
вові механізми, які реалізуються головним чином через
державну молодіжну політику, діяльність освітніх та
соціально-адаптаційних інститутів (служба зайнятості
населення та ін.);

б) організаційні, які передбачають вплив на проце-
си соціальної мобільності молоді з боку підприємств,
установ, громадських організацій;

в) особистісні, що включають у себе сукупність пси-
хофізіологічних, морально-вольових, інтелектуальних,
комунікативних та інших характеристик особистості
молодої людини, які допомагають досягти успіху в житті
або сприяють низхідній соціальній мобільності [8].

Нормативно-правова база механізмів державної
політики описаного питання включає загальні принци-
пи, підходи і цінності, та служить підставою для її реалі-
зації на національному рівні. Також явище державного
управління щодо забезпечення соціальної мобільності
молоді є складним і багатогранним.

Загалом, слово "мобільність" увійшло в обіг євро-
пейських держав з кінця XV ст. з походженням від ла-
тинського mobilitas, що означає "рухливий", "здатний
до швидкого пересування, дії" [10, с. 39]. Саме тому
соціальну мобільність молоді характеризує рух, безпе-
ревність змін та швидкоплинність.

Вважаємо за необхідне, дати аналіз терміну "соці-
альна мобільність" (табл. 1).

Вивчення визначень поданих у табл.1, дозволяє,
спираючись на вищеперелічені трактування, подати
власне бачення поняття соціальна мобільність молоді,
як перехід такої групи населення, як молодь з однієї
соціальної позиції в іншу зі зміною соціального статусу
із певним соціальним механізмом, або під дією рушій-
них сил.

Головним Законом України, де зафіксовані права
та обов'язки молоді є Конституція України. В свою чер-
гу, відповідно до іншого Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
до категорії молодь відносять, громадян України віком
від 14 до 35 років. На 1 січня 2018 р. в Україні прожива-
ло близько 42386,4 тис. осіб, наявного населення. З них
вікова структура визначає демографічне навантаження
таким чином: на 1000 осіб у віці 16—59 років припадало
269 осіб у віці 0—15 років та 378 осіб у віці 60 років і стар-
ше. Частка молодих людей віком від 14 до 35 років ста-
новила приблизно 31% від загального населення краї-
ни [4].

Проте, щоб перейти до розгляду нормативно-пра-
вової бази механізмів державної політики варто зупи-
нитись на вивченні видів соціальної мобільності молоді
та їх відмінних рис, оскільки специфіка окремих видів

вимагає застосувань специфічних механізмів державно-
го регулювання.

Кожна з класифікаційних ознак (рис. 1) є важливою
для реалізації державної політики щодо забезпечення
соціальної мобільності молоді. Для забезпечення соц-
іальної мобільності молоді прямого, зворотнього, го-
ризонтального та вертикального переміщення уряд роз-
робив реалізацію цілей і завдань за допомогою Стра-
тегії державної міграційної політики України на період
до 2025 року, а також ухвалений Закон України "Про
зовнішню трудову міграцію", які носять переважно дек-
ларативний характер [9].

У Законі України "Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні" регулюється
загальні засади створення організаційних, соціально-
економічних, політико-правових умов соціального ста-
новлення та розвитку молодих громадян України в
інтересах особистості, суспільства та держави. В ньо-
му містяться основні положення щодо гарантій право-
вого захисту, праці молоді, підтримки ініціативи, охо-
рони здоров'я, освіти та культурного розвитку, підви-
щення рівня життя та інших аспектів. Проте закон не
містить жодних згадувань щодо соціальної мобільності
молоді, а саме потребує оновлень та введень даного
терміну.

На думку Канавець М.В. державна молодіжна полі-
тика має бути спрямована на реалізацію "Декларації про
загальні засади державної молодіжної політики в Ук-
раїні" та Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні". Згодом вона
деталізаувалась у законах "Про молодіжні та дитячі гро-
мадські організації", "Про освіту", "Про зайнятість на-
селення", "Про туризм", "Про фізичну культуру і спорт"
тощо [5, c. 3].

Механізм державного регулювання процесу забез-
печення соціальної мобільності молоді визначено на
законодавчому рівні додатково у таких документах:
Закон України "Про вищу освіту", Національна страте-
гія розвитку освіти на 2012—2021 роки [1, c. 54]. Реко-
мендований та ознайомчий характер містять також важ-
ливі аналітичні доповіді Національного інституту стра-
тегічних досліджень України.

Однак у нових економічних і політичних реаліях
спрямованість і характер соціальної мобільності молоді
в різних сферах життєдіяльності суспільства зазнали
значних змін [8].

На думку автора, реалізація механізмів державної
політики щодо забезпечення соціальної мобільності
молоді дещо відрізняється як на загальнодержавному,
так і регіональному рівнях. Також відмінність у дер-
жавній політиці спостерігається у різних областях Ук-
раїни, у різних містах та сільській місцевості. Зокрема
така різниця спричинена різним національним складом
населення, ринком праці в Україні, умовами та спосо-
бом життя, засобами реалізації молодіжної політики та
ставленням до ролі і місця молоді у суспільстві та її мо-
більності.

Сьогодення України вказує на те, що частка моло-
дого населення в Україні доволі велика, проте кількість
населення в Україні щороку зменшується, і ці події пря-
мо впливають на державну політику щодо забезпечен-
ня соціальної мобільності молоді.
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На думку Реутової М., регулювання соціальної мо-
більності молоді — це вплив на даний процес соціаль-
них інститутів і організацій, мета якого — створення
умов для вертикальної висхідної (і добровільної гори-
зонтальної) мобільності молодих людей в різних сфе-
рах життєдіяльності суспільства, з одного боку, і нейт-
ралізація умов, що ведуть до низхідної мобільності, з
іншого [8].

Необхідним для держави є обов'язкове стимулюван-
ня становлення молоді на кожному з етапів розвитку та
формування такої політики із залученням нормативно-
правової бази, яка буде ефективною. Це стосується і
освітнього аспекту соціальної мобільності молоді. Сти-
мули у вигляді грантів, степендій допомагають молоді
обрати найкращий заклад для отримання вищої освіти.

Розвиток системи платної освіти, поширення мережі
недержавних навчальних закладів створили, з одного
боку, широкі можливості для освітньої мобільності мо-
лоді. З іншого боку, ряд умов обмежує переміщення
молодих людей як вгору системи освіти, так і в гори-
зонтальному напрямі. До них відносяться: комерціалі-
зація освіти, проблеми з житлом при навчанні в іншому
місті, різноманітність стандартів і програм навчання, які
використовуються в різних школах, коледжах і вузах
країни, неоднаковий рівень знань, який отримує молодь
у великих і малих містах, містах та в сільській місцевості
та інші.

Помітного розвитку набули міграційні процеси, як
особлива форма соціальної мобільності, що поєднуєть-
ся з територіальним переміщенням молоді, як всередині
країни (з сіл у міста), так і зовнішня (за межі країни).
Помолодшання української еміграції частково пов'яза-
не з процесом об'єднання сімей, коли діти, що завер-
шили навчання в Україні, приєднувалися до своїх
батьків, які вже тривалий час перебували за кордоном.
Утім, основною причиною зростання молодіжної
міграції є стрімке збільшення чисельності громадян, які
виїжджають за кордон з метою навчання. Якщо десять
років тому в ЄС навчалися трохи більше 10 тис. учнів та
студентів-українців, то в 2015 р. їхня чисельність сягну-
ла майже 43 тис. Лише протягом 2016 р. громадянам
України було вперше оформлено 25,3 тис. дозволів на
перебування в ЄС з освітньою метою, з них 16,8 тис. —
у Польщі [7].

Міграційні процеси в Україні регулюються через
реалізацію цілей і завдань, що визначені Стратегією
міграційної політики України на період до 2025 року,
схваленою урядом влітку 2017 року, та через виконан-
ня норм Закону "Про зовнішню трудову міграцію", про-
те нормативно-правова база щодо питань міграції немає
окремо виділених питань, що стосуються соціальної
мобільності молоді.

Водночас регулювання соціальної мобільності мо-
лоді здійснюється в рамках сформованих соціальних
інститутів. Регульованою стороною є процес соціаль-
ної мобільності молоді та чинники соціальної мобіль-
ності, які є "точками програми" регулюючого впливу [8].

Державної політики щодо забезпечення соціальної
мобільності молоді повинна спрямувати всі зусилля дер-
жави на формування такої стратегії, яка б позитивно
впливала на соціальну мобільність української молоді,
задовольняла потреби економіки в робочій силі, при-

скорювала соціально-економічний розвиток і стабіліза-
цію кількісного та якісного складу населення України.

Отже, соціальна мобільність молоді в Україні зумов-
лена рядом причин, серед яких:

— кризові явища в економіці, різкі валютні коли-
вання змушують молодь до соціальної мобільності та
пошуку кращого рівня життя;

— невідповідність здобутого рівня освіти молоді
потребам державного замовлення у кадрах і, як на-
слідок — масове безробіття;

— рух у висхідному напрямку значно нижче, за рух
у спадному напрямі, що свідчить про зубожіння насе-
лення;

— самозайнятість є фактором, що спричинює соці-
альну мобільність без професійної перекваліфікації,
проте вона не завжди є ефективною;

— різні категорії населення України обирають стра-
тегії виживання, в той час як молодь прагне до успіху в
пошуках кращого життя.

Cерйозними викликами, обумовленими міграційни-
ми процесами для України є:

— наростання масштабів міграції за кордон, пере-
дусім трудової;

—  активізація участі молоді, в тому числі фахівців
у трудовій міграції;

— збільшення частки мігрантів, які працюють за
кордоном без належних дозволів, перебування у невре-
гульованому правовому становищі;

— трансформація частини тимчасової трудової
міграції на постійну [7].

Шляхом ефективного державного управління соці-
альної мобільності молоді уряду країни необхідно вир-
ішити такі першочергові завдання:

— вирішити проблему дефіциту робочої сили шля-
хом зміцнення та розвитку ринку праці в Україні;

— попередити небажану плинність кадрів та відтік
кадрів за кордон шляхом підвищення зайнятості насе-
лення;

— збільшити рівень доходів від трудової діяльності;
— забезпечення належного освітнього рівня молоді

із стимулюванням до навчання у ВНЗ країни;
— удосконалити нормативно-правову базу із забез-

печення захисту прав та інтересів молоді, зафіксованих
у чинному законодавстві державного і регіонального
рівнів, а також прийняття нових законодавчих актів або
доповнень до вже діючих.

— ефективне використання та здійснення моніто-
рингу реалізації стратегічних напрямів соціальної мо-
більності;

— кадрові перестановки при реорганізаціях та інно-
ваційній діяльності.

Важливим документом для держави є схвалена
Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020" з окре-
мими векторами руху. Так, вектор "Розвиток країни"
передбачає реформу трудових взаємовідносин, а век-
тор "Відповідальність і соціальна справедливість" —
реформу системи соціального захисту. Однак вважає-
мо, що цього недостатньо для вирішення проблем по-
в'язаним з питанням соціальної мобільності молоді.

Аналіз показав, що система державної політики
щодо забезпечення соціальної мобільності молоді не
має збалансованого і системного характеру, а норма-
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тивно-правова база обмежується лише рамковим зако-
нодавством. Саме тому необхідним є розгляд поданого
питання на законодавчому рівні.

З огляду на все вищезазначене, Україна має взяти
на себе зобов'язання щодо підвищення потенціалу реа-
лізації механізмів державної політики щодо забезпечен-
ня соціальної мобільності молоді на загальнодержав-
ному рівні, і розширення можливостей та фінансового
забезпечення організацій на місцевому рівні, проводи-
ти політику соціального та економічного розвитку.

Метою реалізації механізмів державної політики
щодо забезпечення соціальної мобільності молоді на
загальнодержавному рівні є зміна характеру мобіль-
ності із переважанням висхідної мобільності. Ця пол-
ітика спрямована на підвищення досить низького рівня
інвестицій у дослідження та розвиток на майбутнє, ство-
рення нових робочих місць та на прогресивне оновлен-
ня якості всіх соціальних та інших громадських послуг.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогодні в цілому є сформовані та зрозумілі ме-

ханізми державної політики щодо забезпечення соці-
альної мобільності молоді, хоча вони потребують по-
стійних оновлень для стабілізації економічної ситуації
в державі загалом. Соціальна мобільність молоді — це
перехід індивіда з однієї соціальної позиції в іншу зі
зміною соціального статусу із певним соціальним меха-
нізмом, або під дією рушійних сил. Базовими умовами,
що необхідні для оптимального впливу на процес со-
ціальної мобільності молоді виступають політична і еко-
номічна стабільність у країні, саме тому повинно бути
здійснене ефективне регулювання усіх сфер діяльності
молоді, створення балансу між рівними видами мобіль-
ності молоді, вдосконалення техноголій дослідження
соціальної мобільності із врахувань особливостей умов
життя, рівня освіти, потреб молоді.
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