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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молодь постійно знаходиться в стані освоєння до-

сягнутого рівня розвитку суспільства та несе на собі
відповідальність за майбутній розвиток регіону. Все це
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У статті розглядається молодь як потенціал майбутнього соціально-економічного розвитку

регіону. Активна участь та інноваційний підхід до розвитку регіону молодіжної частки учасників

повинен забезпечити сталість регіонального розвитку. Для цього представники молоді, в про-

цесі дорослішання, мають набути відповідних компетенцій.

Такі компетенції молодь повинна отримувати в рамках міських та регіональних соціальних

молодіжних програм ("Молодь Дніпродзержинська", "Молодь Дніпропетровщини" та інші). Але

на сьогодні даний напрям в складі програм реалізовано недостатньо. Тому було запропонова-

но включити до відповідних програм низку заходів направлених на формування компетенцій в

соціально-економічному та суспільному житті регіону. Сформовано зміст заходів, що пропо-

нуються, визначено відповідальні за їх виконання, строки виконання, орієнтовні обсяги фінан-

сування та зазначено очікуваний результат виконання для кожного заходу за роками його реа-

лізації.

У підсумку природний рух населення насичує регіон компетентними та активними учасника-

ми його розвитку по зростаючій як по кількісним, так і по якісним показникам, що забезпечує

його сталість.

The article the analyzes youth as potential future socio- economic development. Active participation

and innovative approach to the development of the region from the youth participants must ensure

the sustainability of regional development. To achieve this goal, representatives of youth in the

process of growing up, have to acquire relevant skills.

These competencies young people should receive within urban and regional social youth programs

("Youth of Dneprodzerzhinsk", "Youth of Dnipropetrovsk", etc.). However, currently this area of the

programs is not implemented enough. Therefore , it was proposed to include a range of appropriate

programs aimed at forming competence in the socio- economic and social life of the region. Proposed

content of the desired activities, persons responsible for their implementation, deadlines, estimated

budget and indicated the expected result for each activity by years of its implementation.

As a result, the natural population growth provides region with exponently more competent and

active participants in its development, both quantitatively and qualitatively, ensuring its sustainability.
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виражається через наступні питання: наскільки молодь
сприймає життя даного суспільства і функціонування
даного регіону; що нового вносить молоде покоління
у суспільний розвиток та діяльність регіону, і, у зв'яз-
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ку з цим, яка реакція попередніх поколінь на молодь;
якою мірою молодь стає чинником розвитку або фак-
тором, що загальмовує розвиток суспільства і регіону
[1, с. 3].

В умовах модернізації та трансформації України
очевидна необхідність зміцнення природного потен-
ціалу молодого покоління як найважливішого факто-
ра відтворення суспільства і сталого соціально-еконо-
мічного розвитку регіону, а також переорієнтації мо-
лодіжної політики на його ефективне використання.
Звідси випливає, що потребує якісного вдосконаленні
механізм управління та реалізації держаної молодіж-
ної політики як передумова сталого розвитку молоді у
відповідності з сучасними завданнями сьогодення [2,
с. 12].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми сталого регіонального розвитку є пред-

метом дослідження багатьох науковців Е. Алаєв, В.
Геєць, З. Герасимчук, М. Долішній, С. Дорогунцов, В.
Мікловда, В. Пила, Д. Стеченко, М. Фащевський, М. Чу-
маченко. Питання молодіжного розвитку розглядають-
ся у роботах І. Гузенко, І. Ільїнського, А. Ковальова, Е.
Лібанової, І. Ткачук та у державних цільових молодіж-
них програмах. При цьому питання підготування актив-
них учасників соціально-економічного розвитку за ра-
хунок молоді, що має забезпечити його сталість, зали-
шаються не достатньо дослідженими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є визначення напрямів та заходів

розвитку молоді регіону, реалізація яких має забезпе-
чити підгрунтя сталості розвитку регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Розробкою заходів з реалізації молодіжної пол-
ітики на території Дніпропетровської області займа-
ються: обласні, міські та районні управління у справах
сім'ї та молоді; молодіжний парламент Дніпропетров-
щини; Дніпропетровська обласна молодіжна адмініст-
рація; Рада молодих вчених Дніпропетровської об-
ласті; 38 обласних, 10 районних та 32 міські молодіжні
організації.

Дніпропетровська обласна молодіжна адмініст-
рація, є виконавчим органом молодіжної ради, зав-
дяки якому реалізуються проекти та заходи, ініційо-
вані молоддю. До неї входять члени обласної моло-
діжної ради, голови та активісти студентських рад
при вишах регіону. Обласна молодіжна рада є роз-
робником проектів та ініціатив, які подаються на
розгляд головному управлінню освіти та науки обл-
держадміністрації для експертної оцінки та корегу-
вань. Завдання обласної молодіжної адміністрації —
безпосередньо реалізовувати розроблені проекти та
ініціативи.

Обласні, міські та районні управління у справах
сім'ї та молоді (молоді та спорту, тощо) є органами ви-
конавчої влади, що здійснюють державно-владні по-
вноваження виконавчо-розпорядчого характеру у
сфері молодіжної політики на закріпленій за ними те-
риторії області. Одними з головних напрямів діяльності

управлінь у справах молоді є: надання підтримки тала-
новитим молодим людям, створення сприятливих умов
для життєвого самовизначення та самореалізації мо-
лодих громадян; сприяння у сфері праці та зайнятості
молоді, її професійної орієнтації та працевлаштуван-
ня; допомога у розв'язанні житлової проблеми молоді;
сприяння діяльності органів студентського самовряду-
вання; організація молодіжного дозвілля та організа-
ція різного роду заходів.

Отже, можна зробити висновок, що керівництво ре-
гіону підтримує всі ініціативи молодих вчених на шля-
ху досягнення поставлених цілей у контексті нових
освітніх стандартів Дніпропетровської області. Але,
виключно освіти недостатньо для успішної реалізації
всебічного розвитку будь-якого регіону. На основі ви-
явлених недоліків [3—4] у регіональній та міській мо-
лодіжних програмах розвитку молоді [5—8], для на-
буття молоддю відповідних компетенцій пропонуєть-
ся до існуючої програми "Молодь Дніпропетровщини"
на 2012—2021 роки, зокрема першого етапу здійснен-
ня цієї програми (2013—2016 роки) додати комплекс
заходів, які будуть у більш повній мірі забезпечувати
підготовку молоді до участі в процесі розвитку регіо-
ну. Аналогічні заходи доцільно продублювати у міській
цільовій соціальній програмі "Молодь Дніпродзер-
жинська" на 2012-2021 роки, але у межах молодіжної
політики міста. Перелік завдань і заходів що пропону-
ються для покращення регіональної цільової соціаль-
ної програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012—
2021 роки подано у таблиці 1. Разом зі змістом комп-
лексних заходів запропоновано органи, які відповіда-
ють за його реалізацію та орієнтовний результат впро-
вадження. Наведено орієнтований обсяг фінансуван-
ня для кожного заходу та його розподіл впродовж тер-
міну реалізації.

У результаті реалізації запропонованих заходів та
корегування міських і регіональних молодіжних програм
передбачається більш повне охоплення навичок та дій
молоді, які формують майбутні напрямки розвитку рег-
іону.

Передання отриманих навичок наступному прошар-
ку молоді має забезпечити якісне розширення компе-
тенцій та кількісне зростання залученої молоді.
Циклічність підготовки забезпечує сталість процесу роз-
витку молоді та регіону в цілому.

Оцінка ефективності реалізації запропонованих за-
ходів може здійснюватися за методикою наведеною у
[9]. В разі визнання заходу неефективним його зміст ко-
ригується, замінюється на більш актуальний або вилу-
чається остаточно.

ВИСНОВКИ
Результатом реалізації запропонованих заходів та

корегування міських і регіональних молодіжних програм
повинні стати фахові та суспільні компетенції молоді як
учасників соціально-економічного розвитку регіону.
Природне заміщення активних учасників розвитку ре-
гіону та залучення нової молоді до відповідних програм
забезпечать сталість розвитку. Але для досягнення від-
повідного ефекту слід досконально дослідити механіз-
ми обліку та контролю ефективності регіональних та
місцевих молодіжних програм.
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Таблиця 1. Перелік завдань і заходів, що пропонуються для реалізації в межах регіональної та міської цільових соціальних програм

"Молодь Дніпропетровщини" та "Молодь Дніпродзержинська" на 2012-2021 роки
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Продовження таблиці 1.
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