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Одним із принципів ефективної молодіжної політики є принцип обгрунтованості, що перед�
бачає визначення напрямів та завдань молодіжної політики відповідно до проблем і запитів
сучасної української молоді. В умовах децентралізації влади молодіжна політика та молодіж�
на робота на місцевому рівні мають формуватися відповідно до потреб та інтересів молоді, яка
проживає на конкретній території, враховувати наявні ресурси за активної участі молоді у про�
цесі планування та реалізації молодіжної діяльності.

У статті представлено алгоритм обгрунтування та планування молодіжної роботи на місце�
вому рівні за активної участі молоді, що дозволяє визначити молодіжні потреби і оцінити ре�
сурси в молодіжній сфері на рівні територіальної громади. Результати дослідження потреб
молоді громади і ресурсів у молодіжній сфері є підгрунтям визначення пріоритетних напрямів
та завдань молодіжної роботи на рівні громади, планування молодіжної роботи із залученням
наявних ресурсів та партнерів.

Умовами ефективності впровадження запропонованого автором підходу у формуванні об�
грунтованої молодіжної політики та плануванні молодіжної роботи на місцевому рівні є заці�
кавленість представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; робота мо�
лодіжної команди, які організує та координує взаємодію представників влади, спеціалістів та
молодіжних активістів; безпосередня участь молоді на усіх етапах проєкту, створення моло�
діжної соціологічної служби; залучення та  взаємодія у реалізації проєкту спеціалістів, які пра�
цюють з дітьми та молоддю, та молодіжного активу громади; науково�методичний супровід
діяльності та ефективна партнерська взаємодія між науковим закладом і органом місцевого
самоврядування; публічна презентація й обговорення результатів.

One of the principles of the effective youth policy is the principle of validity, which provides the
definition of ways and objectives of youth policy in accordance with the problems and demands of
modern Ukrainian youth. In the context of decentralization of power, youth policy and youth work at
the local level should be formed in accordance with the needs and interests of young people living in
a particular area, take into account available resources with an active participation of young people
in planning and implementing youth activities.

An algorithm for substantiation and planning of youth work at the local level with an active
participation of youth, which allows to identify youth needs and to assess resources in the youth
sphere at the territorial community's level, are represented in the article. Substantiation of directions
and tasks of youth work at the level of the territorial community involves the consistent implementation
of the following tasks: identification of the needs and problems of the youth of the community, the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із принципів ефективної молодіжної політи�

ки в Україні є принцип обгрунтованості: вона має вра�

ховувати реальний стан і можливості державної систе�

ми та громадських інституцій у молодіжній сфері та грун�

туватися на потребах і прагнення української молоді.

Обгрунтована молодіжна політика — це політика,

яка формується на доказовій базі: достовірних даних

(статистичних, емпіричних, психологічних тощо) щодо

становища молоді, її проблем і прагнень у конкретних

містах і селах. Практики, які пропонуються у планах дій

з реалізації обгрунтованої молодіжної політики, базу�

ються на кращому досвіді роботи [4].

Доказовою базою формування обгрунтованої мо�

лодіжної політики є: очікування молоді; політичні праг�

нення молоді; молодіжні цінності; спосіб життя молоді;

соціальне становище молоді; підходи та методи моло�

діжної роботи. Інструментами формування доказової

бази молодіжної політики є аналіз існуючих статистич�

них та емпіричних даних, соціологічні дослідження,

кращі практики роботи з молоддю, тематичні дослід�

ницькі семінари, постійно діючі групи експертів з різних

сфер молодіжної політики — громадської активності,

патріотичного виховання, молодіжної участі, формуван�

ня здорового способу життя тощо.

Реформа органів виконавчої влади, децентраліза�

ція державного управління, що відбувається в Україні,

вимагає впровадження принципово нових підходів фор�

мування молодіжної політики, організації молодіжної

роботи на місцевому рівні. Молодіжна робота, що ви�

ступає інструментом реалізації молодіжної політики на

рівні громади, має формуватися з врахуванням усіх на�

явних ресурсів та відповідно до потреб та інтересів мо�

лоді конкретної громади, за активної участі молоді у

цьому процесі.

level of interest and willingness to participate in solving youth issues; assessment of available
resources: youth infrastructure, specialists working with youth, business partners and public
associations; substantiation of urgent youth problems and ways to solve them; — planning of youth
work with the involvement of socially active youth. The results of study of the community's and youth's
needs and the resources in the youth sphere are the basis for determining the priority ways and
objectives of youth work at the community level, youth work planning with the involvement of available
resources and partners.

The conditions for the effective implementation of the approach proposed by author in the formation
of substantiated youth policy and planning of youth work at the local level are the interest of
representatives of the executive authorities and local governments; the work of the youth team, which
organizes and coordinates the interaction of government officials, specialists and youth activists;
the direct participation of youth at all stages of the project; the creation of youth sociological service;
the involvement and interaction in the project implementation of specialists working with children
and youth and the youth asset of the community;  the scientific and methodological support of
activities and effective partnership between the scientific institution and the local government; the
public presentation and discussion of results.

Ключові слова: обгрунтована молодіжна політика, молодіжна робота, участь молоді, територіальна

громада.

Key words: substantiated youth policy, youth work, youth participation, territorial community.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Державна молодіжна політика в Україні, молодіж�

на робота, становище та проблеми української молоді

є об'єктом наукового пошуку сучасних українських на�

уковців. Зокрема питанням формування та реалізації

державної молодіжної політики України присвячені

наукові роботи Є.І. Бородіна [3], М.Ф. Головатого [5],

Т.О. Донченко [8], Г.В. Коваль [9], Л.Ф. Криварчук [11],

Н.В. Метьолкіної [13], Р.П. Сторожук [19] та ін. Визна�

ченням пріоритетних напрямів молодіжної політики

відповідно до потреб, проблем та запитів сучасної ук�

раїнської молоді займалися О.М. Балакірєва [2],

А.В. Головенько [6], Н.М. Комарова [10] та ін. Особли�

вості формування молодіжної політики в умовах транс�

формації суспільства у контексті організації молодіжної

роботи на регіональному рівні досліджували М.Ф. Ди�

митров [7], О.М. Кулик [12], В.В. Орлов [14], І.О. Паруб�

чак [15], В.М. Перепелиця [16], Г.І. Смокова [18] та ін.

Попри вагомі наукові доробки, поглибленого нау�

кового дослідження потребують питання обгрунтуван�

ня завдань молодіжної політики, напрямів та форм мо�

лодіжної роботи в умовах децентралізації виконавчої

влади. Основна суперечність у цьому контексті полягає

в тому, що сучасні тенденції реформування системи дер�

жавного управління вимагають формування молодіж�

ної політики на регіональному та місцевому рівнях відпо�

відно до потреб і прагнень молоді місцевих громад.

Водночас концепція та механізми розробки і впровад�

ження обгрунтованої регіональної молодіжної політи�

ки є недостатньо науково обгрунтованими.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є побудова алгоритму обгрун�

тування та планування напрямів та завдань молодіжної

роботи на місцевому рівні за активної участі молоді.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Планування молодіжної роботи на місцевому рівні

потребує визначення регіональних потреб молоді й оцін�

ки діючої молодіжної інфраструктури. Оскільки рефор�

ма місцевого самоврядування передусім спрямована на

забезпечення спроможності громад самостійно, за ра�

хунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого

значення, обгрунтування доцільності впровадження та

напрямків молодіжної роботи та молодіжної участі на

рівні територіальної громади набуває пріоритетного

значення.

Обгрунтована молодіжна політика на місцевому

рівні формується на підставі достовірної інформації

щодо становища молоді, її потреб і можливостей їх

реалізації у конкретній територіальній громаді. Такий

підхід дозволяє спланувати молодіжну роботу відпові�

дно до запитів молоді з врахуванням наявних можливо�

стей та ресурсів.

Враховуючи, що на рівні територіальних громад,

окремих населених пунктів відсутні достовірні статис�

тичні дані щодо становища молоді, а проведення соціо�

логічних досліджень обмежене через брак коштів і фа�

хових спеціалістів, оцінка молодіжних ресурсів і визна�

чення молодіжних потреб має проводитися за наявни�

ми показниками, які реально отримати з офіційних дже�

рел та за результатами опитувань молоді і спеціалістів,

які працюють з молоддю.

Обгрунтування напрямків та завдань молодіжної

роботи на рівні територіальної громади передбачає по�

слідовне виконання таких завдань:

— визначення потреб та проблем молоді громади,

рівня зацікавленості та готовності долучатися до вирі�

шення молодіжних питань;

— оцінка наявних ресурсів: молодіжної інфраструк�

тури, спеціалістів, які працюють з молоддю, бізнес�парт�

нерів та громадських об'єднань;

— обгрунтування нагальних молодіжних проблем

та шляхів їх вирішення;

— планування молодіжної роботи з вирішення на�

гальних проблем молоді громади із залученням наяв�

них ресурсів, передусім — соціально активної молоді.

За результатами соціологічних опитувань і науко�

вих досліджень, проведених Державним інститутом

сімейної та молодіжної політики у 2017—2019 роках,

розроблено й апробовано методику оцінки молодіжної

роботи та молодіжної інфраструктури на місцевому

рівні [17], а також алгоритм обгрунтування та плануван�

ня молодіжної роботи на місцевому рівні за активної

участі молоді. Такий підхід дозволяє визначити пріори�

тетні напрями реалізації молодіжної політики та орга�

нізації роботи з молоддю на рівні територіальної гро�

мади. Особливістю запропонованого підходу є активна

участь молоді у процесі збору та обробки інформації,

планування та реалізації молодіжної роботи.

Алгоритм передбачає впровадження двох послідов�

них етапів: "оцінка ситуації" та "планування молодіжної

роботи", кожен з яких містить низку завдань.

Етап 1. Оцінка ситуації, завдання:

— сформувати команду молодіжних лідерів, які

організують і  координують роботу;

— провести оцінку молодіжної роботи та молодіж�

ної інфраструктури територіальної громади;

— визначити проблеми і потреби молоді терито�

ріальної громади.

Етап 2. Планування молодіжної роботи, завдання:

— розробити можливі шляхи вирішення проблем

молоді на рівні територіальної громади;

— спланувати молодіжну роботу відповідно до кон�

кретних потреб молоді.

Запорукою достовірності й ефективності процесу

оцінки і планування є активне залучення та участь мо�

лоді, яка проживає у громаді на усіх етапах цього про�

цесу.

На етапі "Оцінка ситуації" проводиться підготовча ро�

бота та формується команда молодіжних лідерів, які в

подальшому будуть координувати роботу та залучати мо�

лодь до реалізації завдань. Учасниками лідерської коман�

ди можуть бути представники органів влади, спеціалісти,

зацікавлені молоді люди. Основна вимога до членів ко�

манди молодіжних лідерів — наявність мотивації до про�

ведення організаційної роботи з формування обгрунтова�

ної молодіжної роботи в територіальній громаді, вміння

та налаштування на взаємодію з молоддю.

Команда молодіжних лідерів організовує роботу

молодіжної соціологічної служби — групи молодих

людей, які будуть проводити соціологічні дослідження

щодо молодіжних потреб і молодіжної інфраструктури

територіальної громади, де вони мешкають, за принци�

пом "рівний�рівному". Залучити молодь до проведення

соціологічних досліджень можна шляхом організації

інформаційних зібрань у закладах освіти, звернень до

діючих молодіжних громадських об'єднань, повідом�

лень у соціальних мережах тощо.

Враховуючи, що молоді люди не мають знань та

навичок організації соціологічних досліджень, до ро�

боти молодіжної соціологічної служби доцільно залу�

чити фахівців, що володіють відповідними знаннями. Це

можуть бути представники наукових установ, закладів

вищої освіти, громадських об'єднань, які мають досвід

у проведенні соціологічних досліджень і обробці отри�

маних результатів.

Також має бути визначено місце для організації

зібрань та роботи молодіжної соціологічної служби.

Приміщення може бути надано навчальним закладом,

клубом, громадською або релігійною організацією

тощо. Також команді молодіжних лідерів завчасно по�

трібно потурбуватися про матеріальне забезпечення

проведення досліджень: комп'ютер, принтер, папір для

друку анкет та інші необхідні матеріали.

Представники команди молодіжних лідерів органі�

зовують зібрання молодіжної соціологічної служби в

ході яких розглядаються такі питання:

— мета та завдання роботи молодіжної соціологіч�

ної служби;

— підготовка учасників до проведення соціологіч�

них досліджень;

— планування дослідження з оцінки молодіжної

інфраструктури територіальної громади;

— консультування щодо проведення різних видів

отримання інформації;

— організація безпосереднього збору інформації;

— обробка отриманої інформації;

— підготовка звіту та презентації за результатами

дослідження.
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На етапі оцінки ситуації молодіжна соціологічна

служба організовує і проводить такі дослідження:

1) опитування молодих людей, що мешкають у гро�

маді з метою визначення основних нагальних проблем

молоді і подальших шляхів розв'язання цих проблем;

2) соціальне картування території громади (або

окремих районів, населених пунктів) з метою визначен�

ня діючої молодіжної інфраструктури (навчальні закла�

ди, зони відпочинку, спортивні майданчики, магазини,

аптеки, медичні заклади тощо), та неформальних

зібрань молоді та "неблагополучних" місць відпочинку;

3) оцінка спеціалістами, які працюють з молоддю,

організації роботи з молоддю у громаді.

Визначення потреб та проблем молоді громади до�

цільно проводити методом індивідуального опитуван�

ня. Основні запитання стосуються проблемних питань,

що турбують молодих людей, та пропозицій щодо їх

вирішення, організації роботи з молоддю у громаді.

Методика "соціальне картування" (анг. — mapping)

поєднує групу методів просторового та інформаційно�

графічного характеру, що дає змогу розкрити пробле�

ми доступності тих чи інших елементів досліджуваної

території (соціальні та культурні послуги, систему

транспортного сполучення тощо) та діагностувати соц�

іальну уразливість окремих груп населення. Метод соц�

іального картування широко застосовують для вивчен�

ня таких проблем як зайнятість і соціальне благопо�

луччя населення, виявлення критичних зон ринку праці,

підліткова злочинність, міграція населення, відповід�

ність соціальної інфраструктури запитам населення

тощо [1].

У молодіжній сфері соціальне картування доцільно

використовувати з метою територіального окреслення

соціальної та молодіжної інфраструктури та визначен�

ня її наявності на окремих територіях. Використання

цього наочного методу оцінювання також дає змогу

виокремити організовані й неорганізовані місця, де мо�

лодь проводить свій вільний час, дозвілля, а також

місця, які є небезпечними або "асоціальними" (соціаль�

на карта громади).

Експертне опитування спеціалістів, які працюють з

молоддю у громаді, дозволяє оцінити напрями моло�

діжної роботи а також організації та установи, що пра�

цюють з молоддю.

Отримані результати досліджень є основою для

формування пріоритетних завдань молодіжної роботи

з врахуванням наявних можливостей та ресурсів тери�

торіальної громади.

На завершення даного етапу доцільно провести пре�

зентацію отриманих результатів у форматі круглого сто�

лу або конференції, до участі в якій запросити усіх учас�

ників реалізації молодіжної політики та організації ро�

боти з молоддю територіальної громади:

— представників органів місцевої влади та місце�

вого самоврядування;

— спеціалістів, які працюють з дітьми та молоддю у

громаді;

— суспільно активну молодь, представників моло�

діжних громадських об'єднань;

— партнерів: соціально відповідальний бізнес, за�

соби масової інформації, громадських активістів та

інших.

Доцільно щоб презентацію отриманих результатів

проводили представники команди молодіжних лідерів

та молодіжної соціологічної служби, які були безпосе�

редніми організаторами та виконавцями дослідження.

Результатами етапу оцінки ситуації є:

— розроблена карта територіальної громади з на�

несеними на неї об'єктами молодіжної інфраструктури;

— виявлені проблемні зони соціальної та молодіж�

ної інфраструктури;

— виявлені досягнення і практики молодіжної ро�

боти та молодіжної інфраструктури в територіальній

громади;

— наявні ресурси молодіжної роботи та молодіж�

ної участі.

Етап "Планування молодіжної роботи" є ефектив�

ним, коли усі партнери реалізації молодіжної роботи як

державного, так і громадського сектору і, насамперед,

сама молодь зацікавлені у його впровадженні та залу�

чені до його реалізації.

На цьому етапі визначаються пріоритетні напрями

молодіжної роботи у територіальні громаді та планують�

ся заходи, спрямовані на їх вирішення. Обговорити дані

питання можна у форматі громадських обговорень,

круглого столу, тренінгу тощо. Найбільш ефективним є

проведення "пошукового" семінару�тренінгу із залучен�

ням молоді та представників влади і структурних

підрозділів для визначення найбільш значущих проблем

та розробки проєктів, спрямованих на їхнє вирішення,

із залученням усіх наявних ресурсів.

Основні завдання заходу з обговорення результатів

дослідження та планування молодіжної роботи:

— проаналізувати результати проведеного дослід�

ження;

— визначити актуальні молодіжні проблеми, актуальні

для молоді даної громади, шляхи їхнього вирішення;

— знайти спільне рішення актуальних молодіжних

проблем, визначити партнерів і ресурси молодіжної

роботи;

— створити проєкти за участі молоді та представ�

ників влади, громадського сектору, спеціалістів, які пра�

цюють з молоддю, з метою покращення ситуації та ви�

рішення молодіжних проблем.

Результати обговорення, плани і проєкти доцільно

презентувати громаді, що є стимулом для представників

органів місцевого самоврядування у їхньому впровад�

женні. Така інформація допоможе залучити соціально

активну молодь до реалізації проєктів, спрямованих на

вирішення молодіжних проблем.

Визначені під час заходу пріоритетні напрями та

завдання молодіжної роботи є підгрунтям для представ�

ників місцевих органів виконавчої влади при плануванні

молодіжної роботи. Їх доцільно використовувати при

розробці планів діяльності структур соціальної та мо�

лодіжної сфери, роботи спеціалістів, які працюють з

дітьми та молоддю.

Результатами етапу планування молодіжної роботи

є такі напрацювання:

— молодь громади залучена до вивчення та розв'я�

зання питань, які її стосуються;

— представники влади та працівники молодіжної

сфери територіальної громади обізнані стосовно мо�

лодіжних проблем і планів та залучені до їх вирішення;
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— розроблено план організації молодіжної роботи

у громаді із залученням усіх наявних ресурсів та парт�

нерів;

— розроблено реалістичні молодіжні проєкти, спря�

мовані на вирішення проблем молоді територіальної

громади.

Запропонований алгоритм обгрунтування та плану�

вання молодіжної роботи на місцевому рівні  було ап�

робовано Державним інститутом сімейної та молодіж�

ної політики спільно з Нємішаєвською селищною радою

(Київська область) у рамках соціального проєкту "Фор�

мування обгрунтованої молодіжної політики в умовах

децентралізації на місцевому рівні на прикладі смт Не�

мішаєве". Проєкт було реалізовано з метою визначен�

ня місцевих потреб і запитів молоді з подальшим обгрун�

туванням завдань та напрямів молодіжної роботи на

рівні селища за участі молоді. Результатом даного

проєкту у смт Немішаєве стало створення Молодіжно�

го парламенту; реконструкція парку Шевченка; відкрит�

тя кінотеатру під відкритим небом; проведення електри�

фікації вулиць; активізація молоді; створення молодіж�

ного простору на базі місцевого клубу.

Досвід реалізації соціальних проєктів дав змогу ви�

окремити умови ефективного впровадження алгоритму

обгрунтування напрямів та завдань молодіжної роботи

на місцевому рівні, а саме:

— зацікавленість представників органів виконавчої

влади та місцевого самоврядування у результатах: оці�

нка реального стану потреб молоді, молодіжної робо�

ти і стратегічне планування подальших кроків у мо�

лодіжній сфері;

— робота молодіжної команди, які організує та ко�

ординує взаємодію представників влади, спеціалістів та

молодіжних активістів;

— безпосередня участь молоді на усіх етапах про�

єкту, створення молодіжної соціологічної служби;

— залучення та  взаємодія у реалізації проєкту спеці�

алістів, які працюють з дітьми та молоддю, та молодіж�

ного активу громади;

— науково�методичний супровід діяльності та ефек�

тивна партнерська взаємодія між науковим закладом і

органом місцевого самоврядування;

— публічна презентація й обговорення результатів.

Зокрема, якщо говорити про "стійкість", практичну

ефективність і подальшу пролонгованість обгрунтова�

ного підходу до формування молодіжної політики та

організації молодіжної роботи на місцевому рівні, то

запорукою цього є поєднання чотирьох  складових: за�

цікавленість і підтримка місцевих органів виконавчої

влади; команда молодіжних лідерів, які координую й

організовують молодіжну роботу; молодіжна участь;

науково�методичний супровід.

ВИСНОВКИ
Запропонований алгоритм обгрунтування та плану�

вання молодіжної роботи на місцевому рівні за актив�

ної участі молоді є дієвим інструментом розбудови мо�

лодіжної політики, що формується на доказовій базі.

Впровадження обгрунтованого підходу дозволяє вра�

ховувати місцеві молодіжні потреби, з іншого боку, за�

лучати до їхнього вирішення усі наявні ресурси. Залу�

чення та участь молодих людей у вирішенні власних

проблем та розбудови громади, в якій вони прожива�

ють, є основною умовою реалізації молодіжної політи�

ки на рівні територіальної громади в умовах децентра�

лізації.

З метою впровадження у практику молодіжної ро�

боти України обгрунтування напрямів та завдань моло�

діжної роботи за безпосередньої участі молоді Держав�

ним інститутом сімейної та молодіжної політики підго�

товлені відповідні методичні рекомендації та надано

пропозиції Міністерству молоді та спорту України.
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