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Стаття присвячена розгляду пи‑
тань правового регулювання договір‑
них відносин застави за цивільним 
законодавством України. Аналізу‑
ються законодавчі положення щодо 
основних положень договору застави.

Статья посвящена рассмотрению 
вопросов правового регулирования до‑
говорных отношений залога в граж‑
данском законодательстве Украины. 
Проанализированы законодательные 
положения основных положений дого‑
вора залога.

This article deals with the issues of 
legal regulation of contractual relations 
collateral civil legislation of Ukraine. 
Analyzed legislation guidelines pledge 
agreement.
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ДЕРжАВНА МОлОДІжНА ПОлІТИКА яК СКлАДОВА 
ПРОцЕСУ ПОБУДОВИ СОцІАльНОї ДЕРжАВИ

Як переконує досвід сучасного конс-
титуційного розвитку України та аналіз 
специфіки державотворчих процесів, од-
нією з найбільш нагальних та значущих 

проблем нинішнього етапу є питання, 
що стосуються побудови соціальної дер-
жави, та ефективна реалізація соціаль-
ної політики. Це пов’язано з тим, що со-
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ціальна держава є суспільним ідеалом, 
який спроможний об’єднати і модерні-
зувати суспільство.

Розвиток суспільства зумовив необ-
хідність встановлення нових параметрів 
відносин між державою й особою, які 
базуються на принципі взаємної відпові-
дальності.

Динаміка конкретних суспільних 
змін та успішність процесу «соціаліза-
ції» держави знаходиться в прямій за-
лежності від включення молоді в процес 
соціально-правової трансформації. Се-
ред всіх соціальних груп сучасного ук-
раїнського суспільства молодь, з огляду 
на її специфічні функції, може стати го-
ловним чинником забезпечення розвит-
ку держави і суспільства, але лише за 
умови ефективної державної політики, 
головною метою якої є створення умов 
і гарантій для соціалізації молоді в інте-
ресах держави, суспільства і її власних 
інтересах.

Підвищений інтерес до молодої гене-
рації відображає одну з об’єктивних за-
кономірностей сучасного етапу світово-
го розвитку, пов’язану з усвідомленням 
суспільством і державою специфічної 
ролі й статусу молоді в політичній, еко-
номічній та соціокультурній дійсності. 
Масштабні трансформації основ життя 
українського суспільства викликали ди-
намічні і глибокі зміни соціальних харак-
теристик нового покоління, обумовили 
появу значних і багатопланових мо-
лодіжних проблем, що поглиблюються 
і детермінують зниження молодіжного 
потенціалу. Саме це викликало потре-
бу визначити Стратегію розвитку дер-
жавної молодіжної політики в Україні. 
Метою Стратегії є забезпечення про-
вадження комплексної, послідовної та 
взаємоузгодженої діяльності органів де-
ржавної влади, органів місцевого само-
врядування та громадських об’єднань, 
що представляють інтереси молоді, у 
справі формування та реалізації де-
ржавної молодіжної політики, створен-
ня соціально-економічних, політичних, 
організаційних, правових умов для сти-
мулювання освіти, зайнятості, ініціатив, 
творчості та інноваційної діяльності мо-
лоді [1]. Ефективна державна молодіжна 

політика є сьогодні не тільки фактором 
соціальної стабільності, але і гарантом 
безпеки держави в цілому.

Саме цим зумовлена постановка мети 
даної статті, що передбачає висвітлен-
ня питань, пов’язаних з необхідністю 
аналізу державної молодіжної політики 
як складової процесу «соціалізації» Ук-
раїнської держави.

Проблемам реалізації державної мо-
лодіжної політики, її соціальному, пра-
вовому, управлінському аспектам, при-
свячена значна кількість наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних учених. Зок-
рема, становлення системи правового 
захисту молоді та молодіжної політики 
взагалі базується на дослідженнях ук-
раїнських учених М. Перепелиці, М. Го-
ловенька, М. Головатого, Є. Бородіна. 
Відомі вчені та сучасні науковці С. Тол-
стоухова, К. Плоский, В. Барабаш, 
Н. Черниш, О. Кулик, О. Мошнягул до-
сліджують сучасні соціальні та правові 
аспекти реалізації молодіжної політики в 
Україні та за кордоном. Захищені дисер-
тації, в яких досліджуються окремі пи-
тання формування і реалізації державної 
молодіжної політики, соціалізації молоді 
(Л. Кривачук, А. Мінаєв, Ю. Поліщук, 
М. Дідух, В. Шульга, Т. О. Кривору-
ченко, Ю. Щотова, Н. Юрій та ін.) [2]. 
Ці дослідження є значним внеском у 
теорію, методологію та практику реалі-
зації державної молодіжної політики в 
Україні. Проте, незважаючи на велику 
кількість публікацій, є ряд питань, які 
потребують глибокого та комплексного 
дослідження.

Сучасна держава зацікавлена в по-
силенні своєї соціальної ролі, оскільки 
ефективна реалізація соціальних функ-
цій через втілення принципів соціальної 
справедливості та соціального захисту 
сприяє соціальній стабільності. Саме 
соціальна складова усієї системи фун-
кцій сучасної держави покликана забез-
печити соціальну захищеність особи, 
нормальні умови життя для всіх членів 
суспільства поза залежністю від їхньої 
особистої участі у виробництві благ. 
У діяльності держави реалізація со-
ціальної політики займає одне з провід-
них місць. За її допомогою, по-перше, 
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створюються гідні умови життя кожній 
людині і забезпечується громадська зла-
года; по-друге, здійснюється соціальний 
захист безробітних, літніх, інвалідів, ба-
гатодітних родин, сиріт, дітей у непов-
них родинах, а в умовах міжнаціональ-
них конфліктів — біженців і вимушених 
переселенців; по-третє, відбувається 
зміцнення соціальної справедливості 
і солідарності у суспільстві, а також 
демократичного ладу, що охороняє ін-
дивіда. Успішна діяльність держави у 
соціальній сфері є однією з умов ефек-
тивної реалізації економічної, політичної 
і інших державних функцій. Соціальна 
діяльність держави — це її діяльність 
у галузі забезпечення гідних умов іс-
нування для кожної людини, створення 
рівних і справедливих можливостей для 
розвитку особистості. Зміст державних 
функцій в умовах соціально-економічно-
го реформування визначається новими 
завданнями сучасної держави у соціаль-
ній сфері, що обумовлені проголошен-
ням ідеї соціальної держави [3].

Стратегія будівництва демократич-
ної, соціально-правової держави є ос-
новою для реалізації політики органів 
державної влади і місцевого самовряду-
вання з модернізації всіх сфер соціаль-
ного буття. Програма будівництва демо-
кратичної, соціально-правової держави 
являє собою довгостроковий національ-
ний курс, який закріплений в Конститу-
ції держави та визначає основні шляхи 
реалізації найбільш важливих інтересів 
суспільства та держави. Основна роль 
цієї стратегії полягає в тому, щоб ско-
ординувати та зорієнтувати всі дії та 
ресурси держави для досягнення право-
вих, соціальних, економічних цілей та 
цінностей, які відображені та закріплені 
в Конституції.

Важливим чинником розвитку со-
ціальної держави є перетворення соціаль-
ної політики з пасивної в активну, яка, 
на думку прибічників функціонального 
підходу, переходить від мінімізації со-
ціальних ризиків до активної соціальної 
політики, що має вияв у наданні соціаль-
них послуг і забезпеченні зайнятості, 
спрямована на створення соціально ком-
фортного життєвого середовища [4].

Про зміщення акцентів у реалізації 
соціальної політики заявлено в щоріч-
ному Посланні Президента України до 
Верховної Ради України «Про внутріш-
нє та зовнішнє становище України в 
2013 році», а саме соціальна політика 
України потребує подальшої модерніза-
ції, стратегічними пріоритетами якої є:

— реформування ринку праці Украї-
ни для забезпечення його адекватності 
цілям післякризової модернізації струк-
тури економіки;

— удосконалення політики доходів, 
спрямоване на розширення спектра 
джерел формування добробуту населен-
ня України, зменшення рівня майнового 
розшарування;

— перебудова системи соціального 
забезпечення та соціальної допомоги 
задля здійснення максимально ефектив-
ного використання видатків бюджету 
соціального спрямування, адресності 
надання допомоги;

— концентрація на найчутливіших 
секторах соціальної сфери, реформування 
яких може достатньо швидко та відчутно 
вплинути на якість життя громадян, зок-
рема на охорону здоров’я та забезпечен-
ня житлом [5]. Проте слід зазначити, що 
на сьогодні ця переорієнтація залишаєть-
ся в якості програмної цілі.

Аналізуючи сучасний стан розвит-
ку соціальної державності в Україні, не 
можна не погодитись з думкою Г. Каліні-
чевої, що соціальна політика концепту-
ально не опрацьована, є вкрай супере-
чливою і здебільшого лише частково 
слугує формуванню соціальної держави. 
Автор на користь цього твердження на-
водить такі аргументи:

— розбіжності у прийнятих норма-
тивно-правових актах, що регулюють 
різні складові соціальної сфери;

— наявність варіантів формування 
пенсійного забезпечення шляхом ство-
рення недержавних пенсійних фондів, 
що стає атрибутом неоконсервативної 
соціальної політики;

— непослідовність у впровадженні 
ринкових механізмів щодо регулювання 
відносин у соціальній сфері;

— здебільшого наздоганяюче, а не 
випереджаюче законодавче забезпечен-
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ня відповідних інновацій у суспільстві 
[6].

До вищезазначених аргументів слід 
додати таке.

По-перше, для соціальної політики 
характерна невідповідність встановле-
них соціальних виплат (пенсії, стипен-
дії, допомоги) реальним можливостям 
держави, на що неодноразово звертав 
увагу Конституційний Суд України в 
своїх позиціях.

По-друге, соціальна політика, на сьо-
годні фактично не має чітко визначених 
головних завдань, виконання яких, в 
умовах обмеженості фінансових ре-
сурсів, дали б максимальний результат 
в короткостроковій та далекій перспек-
тиві.

Успішна модернізації країни знахо-
диться в прямій залежності від успіху 
реалізації державної молодіжної політи-
ки, оскільки саме молодь є соціальною 
базою майбутніх перетворень.

Прогресивний, поступальний розви-
ток суспільства зумовлений фактично 
двома основними чинниками:

— спроможністю держави, її струк-
тур, соціальних інститутів суспільства 
зробити вирішальні кроки назустріч мо-
лоді, активно сприяти процесам її осо-
бистісного громадянського становлення 
та соціалізації;

— здатність самої молоді до іннова-
ційної діяльності, соціального новатор-
ства (готовність бути не лише об’єктом 
інтеграційно-перетворювальних про-
цесів, а й суб’єктом суспільних дій) [7].

Протягом кількох десятиліть молодіж-
на політика СРСР формувалась і реалізо-
вувалась передусім як патерналістська. 
Тотальний патерналізм, який дістався у 
спадок від колишньої адміністративно-
командної системи, наклав свій відби-
ток на суспільну свідомість, і сьогодні 
патерналістські настанови не зжиті, що, 
безумовно, впливає на досягнення пози-
тивних зрушень в процесі перетворення 
молоді на активного суб’єкта суспільно-
го життя. Державна політика підтримки 
соціально вразливих верств населення, 
до яких відноситься молодь, повинна 
реалізовуватись з врахуванням особли-
востей кожної цієї групи. Так підтримка 

непрацездатного населення, як, напри-
клад, пенсіонерів, базується на вста-
новленні пільг, компенсацій, дотацій 
(патерналізм), але подібний підхід до 
вирішення молодіжних проблем та під-
тримки молоді не сприяє формуванню її 
як ресурсу суспільного прогресу.

Молодіжна політика тісно пов’язана 
з динамікою конкретних суспільних 
змін і тому виокремлення такої сфери 
в якості пріоритетного напрямку діяль-
ності держави обумовлює поступальний 
розвиток нашого суспільства на шляху 
становлення України як демократичної, 
соціальної та правової держави.

Роль держави в процесі реалізації 
молодіжної політики є визначальною, 
оскільки на органи державної влади 
покладено велику кількість різнобіч-
них функцій: розробку необхідного 
законодавства, запровадження новітніх 
технологій роботи з молоддю через ме-
режу державних закладів освітнього, 
соціального та культурно-мистецько-
го характеру, підготовку та залучення 
спеціалістів, створення сприятливого 
середовища. Але всі ці дії не матимуть 
успіху, якщо головний об’єкт впливу — 
молодь — залишатиметься на рівні па-
сивного спостерігача.

Український дослідник М. Перепели-
ця у своїй роботі «Державна молодіж-
на політика в Україні (регіональний 
аспект)» зазначає, що «світовий досвід 
формування і здійснення молодіжної 
політики свідчить, що державне регулю-
вання в цій сфері є найбільш складним 
питанням, і ефективність такої політи-
ки знижується як у разі перебільшення 
ролі державних заходів, так і за дуже 
обмеженого використання державних 
механізмів» [8].

Молодіжна політика — дуже дина-
мічна система, яка змінюється як під 
впливом зовнішніх факторів (соціально-
економічні, політичні зміни та ін.), так 
і внутрішніх (зміна цінностей, інтересів, 
орієнтирів самої молоді). Це, безпе-
речно, повинно впливати на реалізацію 
державної молодіжної політики в на-
прямку підвищення мобільності. Кожне 
молоде покоління має свої характерні 
особливості, потреби і відповідно пот-
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ребує постійної переорієнтації уваги 
держави. Державну молодіжну політи-
ку не можна реалізувати раз і назавж-
ди — це повинна бути постійна і сис-
темна діяльність держави.

Молодь як соціально-демографічна 
група суспільства не є за своєю струк-
турою однорідною. Сама по собі вона 
вкрай диференційована і має багатоша-
рову внутрішню структуру. Це й повин-
но урізноманітнювати підходи та спо-
соби державного впливу на молодіжне 
середовище. Відповідно державна мо-
лодіжна політика має будуватися з ура-
хуванням специфіки, потреб окремих 
категорій молоді, її вікових груп, регіо-
нальних умов і особливостей, з ураху-
ванням не лише характеру взаємин між 
молоддю та іншими соціальними група-
ми, але й між групами молоді зокрема.

Крім того, молодіжній політиці по-
винна бути властива централізованість 
з елементами регіоналізації, децентралі-
зації, що передбачає динамічність та ди-
ференційований підхід.

Зважаючи на те, що в сучасних умо-
вах молодь розглядається не як пасив-
ний споживач соціальних послуг, які 
надаються державою, товарів масового 
попиту та політичних преференцій, а го-
ловним чином як потужний потенціал, 
що творить майбутнє країни, активно 
впливає на політичні, економічні та со-
ціальні процеси у суспільстві, а отже, 
як самодостатня соціальна категорія, її 
потреби можна визначити шляхом аналі-
зу матеріально-економічного становища 
молоді, соціально-демографічними дани-
ми, соціокультурними та освітніми по-
казниками. Серед основних потреб мо-
лоді для соціалізації в суспільстві можна 
назвати такі: гарантія вільного доступу 
до одержання освіти, першого робочого 
місця; гідна робота; житло; належна ор-
ганізація дозвілля; підтримка ініціатив 
молоді тощо. Найважливішою потребою 
молоді нині є освіта — головний чин-
ник не лише гуманітарного, соціально-
го, але й економічного розвитку, пріо-
ритетна галузь інвестування і предмет 
першорядної уваги урядів і суспільств. 
Без конкурентоспроможної системи ос-
віти не може бути конкурентоспромож-

ної економіки — такий висновок було 
зроблено Консультативним комітетом 
промислових досліджень Європейської 
комісії [9].

Останніми часом вирішення різно-
манітних проблем молоді здійснюється 
за допомогою державних та регіональ-
них програм (Державна програма за-
безпечення молоді житлом на 2013–
2017 роки, Державна цільова соціальна 
програма «Молодь України» на 2009–
2015 роки, Програма роботи з обдаро-
ваною молоддю на 2001–2005 роки, 
Програма сприяння соціальному ста-
новленню та адаптації кримськота-
тарської молоді на 2002–2005 роки та 
ряд регіональних програм). Проте слід 
констатувати, що орієнтація на основ-
не призначення програмного методу — 
комплексно вирішувати проблеми окре-
мих груп молоді або загальних проблем 
молоді не дає необхідного позитивного 
ефекту.

Так, наприклад, за результатами 
моніторингу Рахункової палати щодо 
виконання державних програм, за під-
сумками 2011 року, зокрема Державної 
цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2009–2015 роки, встанов-
лено, що Міністерство України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту, не забез-
печивши розроблення і затвердження 
передбаченої чинним законодавством 
Загальнодержавної програми підтримки 
молоді та соціальних норм і нормативів 
щодо її соціального становлення та роз-
витку, фактично усунулось від комплек-
сного вирішення нагальних проблем, що 
мають місце у молодіжному середовищі. 
Мінсім’ямолодьспортом та з 09.12.2010 
його правонаступником МОНмолодь-
спортом не унормовано визначених За-
гальнодержавною програмою підтримки 
молоді на 2004–2008 роки та Держав-
ною цільовою соціальною програмою 
«Молодь України» на 2009–2015 роки 
механізмів вирішення нагальних про-
блем молоді і не забезпечено прийнят-
тя ефективних управлінських рішень 
та виконання своїх основних функцій 
із формування та відповідної реаліза-
ції державної молодіжної політики, що 
є пріоритетним напрямом діяльності 
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держави. Державна цільова соціальна 
програма «Молодь України», третина 
заходів якої на час аудиту не викону-
валась, фактично була декларативною і 
не забезпечувала вирішення соціальних 
проблем у сфері молоді. У рамках її ре-
алізації Мінсім’ямолодьспортом прове-
дені семінари, конкурси, конференції, 
форуми, фестивалі, концерти та відзна-
чення свят, що становили майже 73 % 
виконаних заходів, які практично не 
забезпечували досягнення визначеного 
Програмою утвердження патріотизму 
молоді, її духовності та моральності, 
формування свідомого ставлення до 
збереження здоров’я, боротьби із шкід-
ливими звичками, зменшення кількості 
молодих громадян серед трудових міг-
рантів, а також інших результативних 
її показників [10]. Дані аудиту Рахун-
кової палати свідчать про необхідність 
посилення контролю за виконанням 
державних цільових соціальних програм 
молодіжного спрямування.

Неефективна реалізація державної 
молодіжної політики як пріоритетного 
напрямку діяльності держави ставить 
перешкоди на шляху створення умов 
для соціалізації молоді та перетворення 
її на активного учасника соціально-полі-
тичних процесів, пов’язаних зі станов-
ленням України як демократичної, пра-
вової та соціальної держави.

Ключові слова: молодь, державна 
молодіжна політика, соціальна держава, 
соціальна політика.

У статті пропонується погляд 
на державну молодіжну політику як 
складову процесу побудови соціальної 
держави в Україні. Також визнача‑
ються особливості реалізації соціаль‑
ної політики щодо такої специфічної 
соціальної групи, як молодь, та проб‑
лем її реалізації.

В статье предлагается взгляд на 
государственную молодежную поли‑
тику как составляющую процесса 
построения социального государс‑
тва в Украине. Также определяются 
особенности реализации социальной 

политики относительно такой спе‑
цифической социальной группы, как 
молодежь, и проблем ее реализации.

In this article a look is offered to 
the public youth policy as constituent 
of process of construction of the social 
state in Ukraine. The features of real‑
ization of social policy are also deter‑
mined in relation to such specific task 
force as young people and problems of 
its realization.
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ПОНяТТя, ЕлЕМЕНТИ ТА ВИДИ  
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОзОВУ

Неможливо уявити собі розвинену 
демократичну державу, в якій на зако-
нодавчому рівні не закріплений механізм 
захисту громадян від незаконних та від-
верто не розумних дій та актів суб’єктів 
публічної влади. Відомо, що найчастіше 
фізичні та юридичні особи, не наділені 
владними повноваженнями, задля реалі-
зації своїх прав, інтересів та обов’язків 
контактують з органами публічного уп-
равління, а саме з державними органами 
виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. Далеко не завжди такі 
стосунки задовольняють обидві сторони 
цих правовідносин, що може призводити 
до виникнення ситуації, при якій в однієї 
зі сторін адміністративних правовідно-
син складається уявлення про те, що її 
суб’єктивні права і законні інтереси по-
рушуються або утискуються діями дру-
гої сторони. Отже, виникає правовий, 
а саме публічно-правовий спір. Проте 
з недавнього часу в законодавстві за-
кріплено можливість застосування пра-
вового засобу, який порушує діяльність 
юрисдикційного органу з розв’язання 
спору про право і тим самим з захис-
ту порушеного суб’єктивного права чи 
законного інтересу, в якому міститься 

інформація про правовий спір. Таким за-
собом виступає адміністративний позов.

Проблема поняття, елементів та видів 
адміністративного позову залишається 
малодослідженою у вітчизняній науковій 
літературі. На сучасному етапі розвит-
ку теорії адміністративного судочинства 
потребують подальшого дослідження 
питання, пов’язані з особливостями ад-
міністративного позову, розробленням 
його оптимального поняття, визначенням 
елементів та видів адміністративного по-
зову. За мету даної статті обрано прове-
дення аналізу існуючих позицій з вказа-
них вище проблем, а також окреслення 
подальших напрямків дослідження.

Відомо, що закріпленню в Кодексі 
адміністративного судочинства Ук-
раїни (далі — КАС України) терміна 
«адміністративний позов» та позовної 
форми розгляду адміністративних справ 
адміністративними судами передува-
ла широка наукова дискусія з приводу 
того, яка саме правова категорія мала 
бути застосована законодавцем у Ко-
дексі адміністративного судочинства 
України: позов, скарга чи заява. Біль-
шість авторів дійшли висновку про не-
обхідність відображення у законодавстві 
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