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Стаття присвячена з’ясуванню значення молодіжних еліт у формуванні державної політики. Наведено основні 

підходи науковців до тлумачення поняття «еліта». Наведено типи молодіжних субкультур. З’ясовано мету та 

основні завдання молодіжної політики. Розкрито поняття «молодіжна еліта».  Встановлено, що під поняттям 

«молодіжна еліта» варто розуміти сукупність людей молодого віку, які обіймають високі посади в різних гілках 

державної влади, що обумовлюється їх винятково високим рівнем продуктивності та моральних якостей та 

здійснюють функції управління соціумом, регламентують нові моделі (стереотипи) поведінки в умовах сучасного 

розвитку світової спільноти. Наведено фактори, які впливають на розвиток творчої обдарованості особистості у 

суспільстві. Розкрито основні шляхи просування молоді до політичної еліти в Україні. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

технічний прогрес дозволяє відкривати нові пер-

спективи для людей та створює нові можливості 

для різних соціальних груп. Надзвичайно підви-

щується мобільність кожної окремої людини – як 

просторова, так і соціальна. При цьому найбільш 

мобільною виявляється молодь, яка завдяки цій 

своїй якості, починає відігравати все більш значу-

щу роль в суспільно-політичному житті. В той же 

час, державна молодіжна політика України не 

відзначається особливою активністю та послідов-

ністю. Велика значущість молоді в суспільно-

політичному житті не до кінця усвідомлюється 

представниками української політичної еліти, в 

зв’язку з чим має місце недостатність уваги до 

проблем та інтересів молоді, споживацьке чи 

зверхнє відношення до молодіжного руху, 

фінансування заходів державної молодіжної 

політики за залишковим принципом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Дослідженням значення молодіжних еліт займа-

лися такі науковці, як: В. Білецький, Л. Гиренко, 

М. Гордієнко, Н. Карабущенко та інші. Проте, в 

сучасних умовах неабиякої актуальності набуває 

з’ясування значення молодіжних еліт у форму-

ванні державної політики, що лягло в основу 

даної статті. 

Мета статті – з’ясувати значення молодіжних 

еліт у формуванні державної політики. 

Основні результати дослідження. Політична 

еліта як верства суспільства, яка відповідає за 

прийняті рішення щодо конструктивного розвит-

ку вищеназваних напрямів є надзвичайно важли-

вим предметом дослідження на сьогоднішній 

день. Недаремно елітологія - комплексний науко-

вий напрям, що займається розкриттям процесу 

зародження, становлення, розвитку і занепаду 

елітності як домінуючого явища нашого буття – 

стала однією з найперспективніших наук ХХ 

століття [4].  

Нині поняття «еліта» широко використовується в 

українській соціогуманітаристиці щонайменше у 

трьох значеннях: 

1) Еліта суспільства за сферами життєдіяльності: 

політична, економічна, духовна.  

2) Еліта соціальних структур суспільства: 

класово-групова, етнічна, партійна, владна, 

профспілкова, професійна (військова, медична, 

управлінська, освітянська тощо).  

3) Еліта, яка класифікується відповідно до 

соціального простору і часу: українська еліта, 

українська еліта радянського і пострадянського 

часу, еліта центру і регіонів, транзитна еліта 

(перехідного періоду). Можливі інші форми 

застосування поняття «еліта» і деякий відхід від 

запропонованої класифікації (за іншими 

критеріями), оскільки кожна класифікація має 

відносний характер, а деякі ознаки еліти 

підпадають під різні критерії [7, с. 239].  

В українській науковій думці за останні 

двадцять років з'явилося безліч тлумачень, 

характеристик еліти та розподілів на групи і 

підгрупи, притаманних нашому вітчизняному 

політичному простору. Розробляючи більш 

детальний рівень типізації, науковці створювали 

розгалужені і досить ґрунтовні її структури. 

Зокрема В. Білецький виділив в межах еліти 

групи з умовними назвами «негатив», активний 
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«позитив» і пасивний «позитив». До групи 

«негативу» політолог зарахував [1, с. 21-25]:  

 «пристосуванців», які негайно пристосува-

лися до ситуації, стали «державниками» і в певному 

розумінні навіть перейшли у відносний позитив; 

 «малокваліфікованих», які теж частково 

втратили свої посади і змушені були перекваліфі-

ковуватися (що пов'язано з економічною реформою); 

 невелику частину «непримиренних» про-

відників антиукраїнських організацій, зокрема в 

Криму й на Сході України, які вміло 

використовують скрутну ситуацію; 

 частину впливових мас-медіа, політиків, 

економістів, які активно проводять проросійську 

політику; 

 «червоних диктаторів»; 

 тіньовиків, що мають економічний вплив, 

але не працюють на державу, а навпаки - 

перекачують національні багатства за кордон. 

У складі «активного» позитиву В. Білецький 

назвав [1, с. 21-25]:  

 видатних діячів національної культури, зо-

крема письменників, лідерів художніх колективів 

і шкіл народно-прикладного мистецтва, співаків і 

спортсменів; 

 діячів правозахисного руху; 

 «нових українців» з числа українських 

бізнесменів, ділових людей, господарників 

нового покоління, народжених «оксамитовою 

революцією»; 

 «нових українців» з числа дипкорпусу; 

 лідерів партій і громадських патріотичних 

організацій (нова партійна еліта). 

До групи «пасивного» позитиву український 

вчений зарахував [1, с. 21-25]:  

 керівників різних рівнів, які ще не 

визначилися в основному через нез'ясованість 

(багатофакторність) ситуації; 

 частину військових командирів, керівників 

інтелігенції з числа «російськомовних». 

З цієї градації випливає, що В. Білецький в да-

ній схемі генерував категорії структурно-функці-

онального та ціннісного підходів, при цьому, ак-

центуючи увагу на фактор позитиву/негативу, а 

також рівень пасивності/активності представників 

еліти. 

На пострадянському просторі вченими 

виділяються такі типи молодіжних субкультур [3]:  

1. За ціннісними орієнтаціями: 

– романтико-ескапістські (гіпі, толкієністи, за 

деякими винятками байкери); 

– гедоністично-розважальні (мажори, рейвери, 

репери тощо); 

– кримінальні (гопники, урла); 

– анархо-нігілістичні чи радикально-

деструктивні (панки, металісти, сатаністи). 

2. За історичним критерієм: 

– традиційні, що мають довгу історію в країні 

(гіпі, панки, бітломани тощо); 

– нові молодіжні формування, які виникли 

упродовж останнього десятиліття (толкієністи, 

уніформісти, металісти тощо). 

Державна політика стосовно забезпечення 

практичної реалізації прав, свобод і потреб молоді 

є порівняно молодим історичним феноменом. У 

розвинутих країнах – починає формуватися лише 

у другій половині ХХ століття. Ускладнення суспі-

льного життя наприкінці розвитку індустріального 

суспільства й розгортання інформаційної хвилі ци-

вілізаційного розвою, становлення суспільства 

знань кардинально ускладнили проблеми соціалі-

зації підростаючого покоління та включення моло-

ді до структури суспільства, яка стає все більш 

динамічної і все більш важко прогнозованою, 

зумовили в Україні та світі потребу розробки й 

реалізації принципово нової державної 

молодіжної політики [2].  

На сьогоднішній день молодіжна політика 

стає результативною лише коли об'єктивно 

сприймається і здійснюється процес виховання 

молоді, формування її світогляду. Молодь завжди 

намагалася бути не пасивною субстанцією, а 

активним суб'єктом діяльності, соціальних 

відносин і перетворень. Саме на цьому ґрунті 

виникають конфлікти між поколіннями. Таким 

чином, метою молодіжної політики є [5]:  

 забезпечення справжньої рівності прав, 

обов'язків і соціальної перспективи молоді поряд з 

іншими соціальними групами, але не за їх рахунок; 

 соціальний захист молодих громадян, 

розв'язання їхніх різноманітних соціально-

політичних, економічних, духовних проблем, а 

також створення належних необхідних стартових 

можливостей для влаштування власного життя, 

адаптації в ньому, саморозвитку і самореалізації; 

 підтримання й стимулювання основних 

суспільно корисних ініціатив  самої молоді, її 

організацій і рухів, що намагаються зробити 

конкретний внесок у розв'язання як суто 

молодіжних, так і загальних проблем. 

Молодіжна політика – комплексне явище, що є 

результатом практичної, науково-теоретичної, іде-

ологічної та іншої діяльності соціальних інституцій 

стосовно молоді. Така політика здійснюється у всіх 

сферах життєдіяльності молоді як в її інтересах, так 

і в інтересах суб'єктів молодіжної політики. Суб'єк-

тами її провадження є всі суспільні інституції, що 

взаємодіють безпосередньо чи опосередковано з 



Альманах науки 

 

6 

молоддю, а також  сама молодь. Тобто молодіжна 

політика – це певна система теоретичних положень 

стосовно місця, ролі та перспектив молоді в 

суспільстві, закріплених у нормативно-правових 

актах. Молодіжна політика охоплює всі сфери 

життєдіяльності молоді, включає питання, пов'язані 

з формуванням і вихованням молоді, охоплює 

процеси соціалізації, сукупність ідей щодо місця і 

ролі молоді в суспільстві та їхню реалізацію [6].  

Висновки та пропозиції. Отже, модернізація 

та розбудова українського громадянського 

суспільства проходить в епоху глобалізації, що 

сприяє адаптації України у світовий політичний, 

економічний та інформаційний простір. Сьогодні 

українська політична еліта недостатньо 

осмислює цю вагому історичну умову, як і те, що 

вирішальним ресурсом модернізацій розвиненого 

світу став не лише фінансовий, а й людський 

капітал, оскільки всебічний розвиток особи, 

науки і освіти забезпечує весь спектр інформації і 

необхідних знань для успішної діяльності 

фахівців державного управління.
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Конюх Я.А. 

ЗНАЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ЭЛИТ В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Статья посвящена выяснению значения молодежных элит в формировании государственной политики. Приведены 

основные подходы ученых к толкованию понятия «элита». Приведены типы молодежных субкультур. Выяснено цель 

и основные задачи молодежной политики. Раскрыто понятие «молодежная элита». Установлено, что под понятием 

«молодежная элита» следует понимать совокупность людей молодого возраста, занимающих высокие должности 

в различных ветвях государственной власти, что объясняется их исключительно высоким уровнем 

производительности и моральных качеств и осуществляют функции управления социумом, регламентирующие 

новые модели (стереотипы) поведения в условиях современного развития мирового сообщества. Приведены 

факторы, влияющие на развитие творческой одаренности личности в обществе. Раскрыты основные пути 

продвижения молодежи к политической элиты в Украине. 

Ключевые слова: элита, типа молодежных субкультур, цель и задачи молодежной политики, молодежная элита, 

пути продвижения молодежи. 

 

Konyukh Yaroslav  

THE IMPORTANCE OF YOUTH ELITE IN THE FORMATION OF PUBLIC POLICY 

The article is devoted to clarifying the importance of youth elites in public policy making. The basic approaches of scientists to 

interpretation of the concept of "elite" are given. The types of youth subcultures are given. The purpose and main objectives of 

youth policy have been clarified. The concept of "youth elite" is revealed. It is established that the term "youth elite" should be 

understood as a set of young people who hold high positions in different branches of state power, which is due to their exceptionally 

high level of productivity and moral qualities and exercise the functions of managing the society, regulate new models (stereotypes) 

conditions of modern development of world community. The factors that influence the development of creative gifted personality in 

society are presented. The main ways of promoting youth to the political elite in Ukraine are revealed. 

Keywords: elite, types of youth subcultures, purpose and objectives of youth policy, youth elite, ways of youth promotion. 
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