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ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ 

ПОЛІТИКИ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ  В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Стаття спрямована на вивчення проблем реалізації державної молодіжної політики на муніципальному рівні в 
Україні. Статистичні дані для цього дослідження були зібрані в інтернет-джерелах, таких як сайт Міністерства 
молоді та спорту України, сайти адміністрацій муніципального рівня. Дані про закони, стратегії, постанови були 
взяті з офіційного веб-порталу Верховної Ради України. 
У статті викладені основні проблеми впровадження державної молодіжної політики Україні на муніципальному 
рівні, проаналізована ситуація впровадження заходів та програм, яке рекомендовано на державному рівні. 
Проаналізоване співвідношення державної та муніципальних програм розвитку молодіжної політики. 
Проаналізована правова, законодавча база молодіжної політики зайнятості. Розглянуто муніципальні заходи щодо 
підвищення впровадження молодіжної політики на місцях. Автором запропонована модель ефективної реалізації 
державної молодіжної політики на муніципальному рівні 
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Постановка проблеми. Розробка ефектив-
ної молодіжної політики стає важливою метою 
все для більшої кількості країн Європи та світу 
в цілому. Рада Європи підтримує такі зусилля 
шляхом впровадження керівних принципів та 
правових інструментів, що допомагають ство-
рювати чи покращувати систему молодіжної 
політики на місцевому, національному та євро-
пейському рівнях. Підходи до впровадження 
молодіжної політики відрізняються у країнах-
членах Ради Європи. У деяких країнах моло-
діжна політика є важливим напрямком роботи, 
на розвиток якого виділяються відповідні 
ресурси, надається доступ до інформації, 
гарантуються повноваження та участь у 
процесах прийняття рішень. В інших країнах 
молодіжна політика може бути лише окремим 
елементом політики іншої сфери, як, до 
прикладу, політики в області освіти, спорту, 
культури, туризму тощо. Існують різні методи 
впровадження молодіжної політики: централі-
зований метод, при якому прийняття рішень та 
дії координуються єдиним центром (до прик-
ладу, міністерством чи іншим органом, відпо-
відальним за питання молоді), та децентралізо-
ваний метод, який делегує процес прийняття 
рішень та розподіл ресурсів структурам на 
інших рівнях (в тому числі регіональному та 
муніципальному).  

Сьогодні на теренах України склалась 
ситуація, що на національному та на 

регіональному рівнях великими темпами 
впроваджується молодіжна політика. Дана 
сфера здобула проєвропейський напрямок. 
Впроваджуються європейські практики та на 
постійній основі реалізуються проекти 
направлені молоддю та розроблені нею. Але, 
якщо стикатись на реалізації молодіжної 
політики на місці, то можна побачити карту 
неефективності її впровадження. Установи, які 
працюють з молоддю на муніципальному рівні 
не змінились з часів СРСР. Тому заходи різних 
сфер для молоді є неефективними та знижують 
інтерес молоді до громадської діяльності. Це є 
одним з мотивів залишати міста, села та селища 
молоддю, що підвищує міграційні процеси та є 
негативним показником для держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженнями, які мають за мету вирішити 

цю проблему, займаються як науковці, так і 
спеціалісти-управлінці. Ця проблема обгово-
рюється під різними кутами зору. Її розгляду 
присвятили свої наукові доробки Бакуменко В., 
Балакірєва О., Волинець Л., Головенько В., 
Головатий М., Князєв В., Кривачук Л., 
Лукашевич М., Нижник Н., Немирівський Я., 
Орлов В., Ребкало В., Рублюк О., Толстоухова 
С., Туленков М., Яременко О. та ін. 

Кожний з дослідників теми державної моло-
діжної політики, робить різні акценти, щодо 
формування та розвитку державної молодіжної 
політики. В.Баглик [4] стверджує, що державна 
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молодіжна політика об’єднує усі сфери життя 
людини певного віку. В.Горбатенко [5, с.43] 
підкреслює, що держава повинна надати певні 
гарантії сучасній молоді для розвитку.  

Метою статті є аналіз впровадження дер-
жавної молодіжної політики на муніципаль-
ному рівні в умовах процесів децентралізації 
влади в Україні та здійснення пошуку практич-
них рекомендацій, зорієнтованих на закордон-
ному досвіді. 

Основні результати дослідження. На 
офіційному рівні термін “державна молодіжна 
політика” увійшов до законодавчої системи 
країни у травні 1991 р. з ухваленням Закону 
СРСР “Про загальні начала державної молодіж-
ної політики в СРСР”. Закон дав початок про-
цесу створення структури державних органів у 
справах молоді (комісії, відділи, департаменти 
у справах молоді), а також ознаменував процес 
розробки регіональних законодавчих актів і 
молодіжних громадських програм.  

В Законі України «Про сприяння соціально-
му становленню та розвитку молоді в Україні» 
зазначено, що державна молодіжна політика — 
це системна діяльність держави у відносинах з 
особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що 
здійснюється в законодавчій, виконавчій, судо-
вій сферах і ставить за мету створення соціаль-
но-економічних, політичних, організаційних, 
правових умов та гарантій для життєвого само-
визначення, інтелектуального, морального, фі-
зичного розвитку молоді, реалізації її творчого 
потенціалу як у власних інтересах, так і в 
інтересах України [2].  

На думку автора, державна молодіжна полі-
тика – це системна діяльність держави на 
різному рівні (муніципальному, регіональному, 
всеукраїнському) з метою захисту молодих лю-
дей, збереження їх гарантій згідно з законодав-
ством, розвитку молодіжного руху та підтримці 
молодіжних ініціатив.  

Головними завданнями державної молодіж-
ної політики є: 

- вивчення становища молоді, створення 
необхідних умов для зміцнення правових та 
матеріальних гарантій щодо здійснення прав і 
свобод молодих громадян, діяльності молодіж-
них організацій для повноцінного соціального 
становлення та розвитку молоді; 

- допомога молодим людям у реалізації й 
самореалізації їх творчих можливостей та 
ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат до 
активної участі у національно-культурному 
відродженні українського народу, формуванні 

його свідомості, розвитку традицій та 
національно-етнічних особливостей; 

- залучення молоді до активної участі в 
економічному розвитку України; 

- надання державою кожній молодій 
людині соціальних послуг по навчанню, 
вихованню, духовному і фізичному розвитку, 
професійній підготовці; 

- координація зусиль усіх організацій та 
соціальних інститутів, що працюють з молоддю [3]. 

Головними принципами державної 
молодіжної політики є: 

- повага до поглядів молоді та її переконань; 
- надання права і залучення молоді до 

безпосередньої участі у формуванні й реалізації 
політики та програм, що стосуються 
суспільства взагалі і молоді зокрема; 

- правовий та соціальний захист молодих 
громадян, перш за все осіб, які не досягли 18 
років, з метою створення необхідних стартових 
можливостей для їх повноцінного соціального 
становлення та розвитку; 

- сприяння ініціативі та активності молоді 
в усіх сферах життєдіяльності суспільства. 

Державна молодіжна політика поширюється 
на громадян України віком від 14 до 35 років 
незалежно від походження, соціального і май-
нового стану, расової і національної належ-
ності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, 
роду і характеру занять і здійснюється через 
органи державної виконавчої влади, установи, 
соціальні інститути та об'єднання молодих 
громадян [1]. 

Державна молодіжна політика в Україні 
щодо освіти, соціально-політичної, економічної 
галузей, розвитку духовного, культурного, 
фізичного потенціалу молоді та функціону-
вання молодіжних організацій визначається 
законодавством України. 

Державна молодіжна політика формується 
та реалізується шляхом: 

- прийняття законодавчих актів, рішень 
державних органів, спрямованих на реалізацію 
державної молодіжної політики; 

- проведення у Верховній Раді України 
щорічних слухань про становище молоді та 
підготовки доповіді з цього питання Верховній 
Раді України, Президенту України; 

- діяльності в органах державної влади та 
управління всіх рівнів структурних підрозділів, 
що займаються проблемами молоді; 

- створення соціальних служб для молоді 
та підготовки соціальних працівників; 
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- розробки та реалізації державних цільових 
програм з питань молодіжної політики; 

- виділення у державному та місцевих 
бюджетах цільових коштів на фінансування 
державної молодіжної політики, залучення 
матеріальних і фінансових ресурсів підпри-
ємств, установ і організацій, об'єднань грома-
дян, заінтересованих у роботі з молоддю; 

- утворення спеціальних фондів. 
Сьогодні Міністерство молоді та спорту 

України проводить активну роботу, щодо 
активізування участі молодих людей у житті 
країни, це відбувається шляхом: 

- організації молодіжних форумів за 
напрямами: працевлаштування, молодіжні центри, 
активність молоді, молодіжна робота та інше; 

- запуск програми «Молодіжний працівник», 
який готує спеціалістів по роботі з молоддю; 

- підтримці та долучення до процесів 
відкриття молодіжних центрів у містах та 
селищах України; 

- централізовані освітні обміни молоді; 
- фінансова підтримка обдарованих 

активних людей; 
- залучення молодих людей до 

стратегічних планів та напрямів руху 
Міністерства молоді та спорту України. 

Системоутворюючу роль у побудові роботи 
з молоддю в умовах децентралізації відіграє 
державна молодіжна політика, зокрема 
Концепція Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України» на 2016–2020 
роки, що має на меті створення сприятливих 
умов для розвитку та самореалізації української 
молоді, формування патріота і громадянина, 
визначає загальнодержавні пріоритети та 
напрями молодіжної політики, ґрунтуючись на 
найактуальніших проблемах молоді:  

˗ низький рівень зайнятості на ринку праці 
за обраною професією;  

˗ низька якість загальної освіти, недостатнє 
застосування потенціалу неформальної освіти з 
метою підвищення конкурентоспроможності 
молоді на ринку праці; 

˗ несистемний характер формування у 
молодих людей громадянської позиції та 
патріотизму; 

˗ низький рівень організації та культури 
молодіжного дозвілля; 

 ̠ слабка інтегрованість української молоді у 
європейське та світове молодіжне співтовариство; 

˗ проблема кризових «25 років»; 
˗ низька активність молоді; 

˗ відсутність у молоді почуття 
відповідальності перед громадою. 

 Впровадження ефективної та цілеспрямова-
ної молодіжної політики в умовах децентралі-
зації на різних рівнях можливе тільки за умови 
об’єднання спільних зусиль і координації ді-
яльності державних органів, органів місцевого 
самоврядування й молодіжного представництва.  

Міністерство молоді та спорту України вза-
ємодіє з молодіжними громадськими консуль-
тативно-дорадчими органами, залучає інших 
зацікавлених сторін через Громадську раду при 
Міністерстві молоді та спорту України, через 
участь представників молодіжних громадських 
організацій на заходах та інше. 

Сьогодні Міністерство молоді та спорту 
України централізовано з активною молоддю 
України розробляє типові положення про моло-
діжну раду на різних рівнях (місцевий, регіона-
льний та всеукраїнський). Також позитивним 
досвідом є залучення молоді до місцевої влади 
через круглі столи, форуми та обговорення. 

На муніципальному рівні державною моло-
діжною політикою займаються департаменти 
(комітети) сім’ї, молоді та спорту міського та 
районного рівнів. Організаціями та установами, 
які можуть залучатися до реалізації молодіжної 
політики на регіональному рівні, є центри 
зайнятості, заклади освіти, культури, спорту, 
дозвілля, державні, комунальні установи та 
центри надання адміністративних послуг, 
молодіжні центри, громадські об’єднання та 
міжнародні фонди, молодіжні громадські 
організації/лідери/активісти та соціально-
відповідальний бізнес.  

Муніципальний рівень характеризується 
тим, що децентралізація передбачає збільшен-
ня відповідальності на місцях, перегляд 
можливостей для реалізації молодіжної 
політики на місцевому рівні, відповідно 
функцій основних гравців. 

Державна молодіжна політика на муніципа-
льному рівні реалізується на досить низькому 
рівні. Зробивши певний аналіз, як співставлен-
ня державної програми до муніципальних, ро-
биться висновок, що бажані програми, не 
включені до програми реалізації молодіжної 
політики на місцевому рівні. Частково реалізо-
вуються заходи, які не потребують контакту-
вання з іншими організаціями чи залучення до 
вже існуючих програм державного рівня. 
Установи, які займаються молоддю, міст не 
обласного значення, сьогодні реалізовують 
заходи переважно спортивного характеру. 
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Така тенденція є в переважній кількості міст 
України, які не є обласними центрами. Але є 
певні приклади ефективного впровадження 
молодіжної політики «на місці». До таких міст 
входять: Ніжин, Ковель, Слов’янськ. Є такі 
успішні приклади, як те, що у 2019 році 
Кам’янець-Подільський був признаний 
молодіжною столицею України. Але є й такі, де 
молодіжна політика не змінилась за часів СРСР: 
Кривий Ріг, Біла Церква, Ізмаїл, Умань та інші. 
Зазначимо, що міста, де активно функціонують 

громадські організації є більш успішними у 
реалізації державної молодіжної політики. 

Також, можна зробити висновок, що 
установи, які займаються молоддю, міст не 
обласного значення, розміщують у недостатній 
кількості у відкритому доступі інформацію, 
щодо реалізації молодіжної політиці на 
муніципальному рівну, що підвищує недовіру 
молоді та громадян міста до установ. 

Автором статті була розроблена модель 
ефективної реалізації державної молодіжної 
політики на муніципальному рівні (рис.1). 

 
Рис.1 Модель ефективної реалізації державної молодіжної політики на муніципальному рівні 
Створення молодіжної ради, як 

консультативно-дорадчого органу при місцевій 
адміністрації надасть можливість молоді 
впливати на важливі рішення об’єднаної 
територіальної громади чи міста. До складу 
молодіжної ради входять всі вищезазначені 
представники віком від 14 до 35 років. 

Молодіжна рада тісно співрацює з 
виконавчним органом місцевої ради 
(Департаментом сім’ї, молоді та спортом, 
комітетами сім’ї та молоді та інше, в залежності 
від специфіки місцевої влади.  

В свою чергу, Міністрество молоді та спорту 
України створює Молодіжну раду України, як 
консультативно-дорадчий орган, до якого 
входятть представники серед молоді від 14 до 
35 років зі всієї території України. 

Молодіжна рада України тісно співпрацює з 
Молодіжною радою на муніципальному рівні 
та надає певні рекомендації, щодо її діяльності, 

спираючись на найефективніші молодіжні 
практики України та на зарубіжній досвід.  

Нововведенням також є створення мережі 
амбасадорів при Міністерстві молоді та спорту 
України. Амбасадор – це представник від 
Міністерства молоді та спорту України, який 
локально слідкує за діяльністю, як й 
Молодіжної ради, так й місцевої адміністрації, 
так й діяльності молодіжного центру, згідно 
чинного законодавства та траекторії розвитку 
саме молодіжної політики на всеукраїнському 
та європейському рівні. Амбасадори є 
підпорядковані Міністерству молоді та спорту 
України. Амбасадори контролюють діяльність 
місцевих установ та надає інформацію 
безпосередньо Міністерству молоді та спорту 
України. В свою чергу, Міністерство молоді та 
спорту України разом з Молодіжною радою 
України надає рекомендації та відправляє їх 
відповідним місцевим установам.  
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Ця модель, на думку автора, надасть 
молодіжній політиці, особливо в умовах 
децентралізації,  нові можливості та перезапуск 
системи. Дана модель не є фінальному, але на 
сучасному етапі розвитку молодіжної політики 
України, це один з небагатьох варіантів 
підвищення розвитку молодіжної політики та 
діяльності на місцях. 

Висновки та пропозиції. Спираючись на 
закордонний досвід, можна зробити певні 
пропозиції, щодо покращення стану 
впровадження молодіжної політики в умовах 
децентралізації в Україні, а саме:  

- відкриття молодіжних центрів в об’єднаних 
територіальних громадах, селищах та містах; 

- створення молодіжних рад, як 
консультативно-дорадчих органів при 
установах, які займаються молоддю; 

- місцевим закладам вищої освіти 
розробити ряд пільг для вступу абітурієнтам 
певної території; 

- організація соціального житла молодим 
сім’ям; 

- надання першого робочого місця та 
організація оплачуваної практики під час 
навчання в закладі вищої освіти; 

- організація заходів муніципального 
значення разом з активною молоддю району; 

- створення громадських рад при місцевому 
самоврядуванні з залученням молоді. 

Також на державному рівні слід реформувати 
систему управління процесами державної 
молодіжної політики. Введення у структуру 
такий орган, як Молодіжна рада України та 
Молодіжна рада при муніципальному управлінні 
є невід’ємною складовою успішного управління 
процесами реалізації молодіжної політики. За 
запропонованою моделлю автора, слід зазначити, 
що впровадження у систему управління 
амбасадора, надасть можливості незалежного 
контролю по провадженню державної політики 
на місцях.
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Кузьмич А.В. 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ 
Статья направлена на изучение проблем реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне в Украине. 
Статистические данные для этого исследования были собраны в интернет-источниках, таких как сайт Министерство 
молодежи и спорта Украины, сайты администраций муниципального уровня. Данные о законах, стратегии, постановления были 
взяты с официального портала Верховной Рады Украины. 
В статье изложены основные проблемы внедрения государственной молодежной политики Украины на муниципальном уровне, 
проанализирована ситуация внедрения мероприятий и программ, которое рекомендовано на государственном уровне. 
Проанализировано соотношение государственной и муниципальных программ развития молодежной политики. Проанализирована 
правовая, законодательная база молодежной политики занятости. Рассмотрены муниципальные мероприятия по повышению 
внедрения молодежной политики на местах. Автором предложена модель эффективной реализации государственной молодежной 
политики на муниципальном уровне  
Ключевые слова: молодежная политика, молодежь, децентрализация, государственная политика, муниципальный уровень. 
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PROBLEMS OF THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF STATE YOUTH POLICY AT MUNICIPAL LEVEL IN THE 

CONTEXT OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE 
The article is aimed at studying the problems of implementing the state youth policy at the municipal level in Ukraine. The statistical data for 
this research were collected in Internet sources, such as the site of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, sites of administrations of the 
municipal level. Data about laws, strategies, resolutions were taken from the official web-portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. 
The article outlines the main problems of implementing the state youth policy of Ukraine at the municipal level, analyzes the situation of 
implementation of measures and programs recommended at the state level. The correlation between state and municipal youth policy 
development programs is analyzed. The legal, legislative base of the youth employment policy is analyzed. Considered the municipal measures 
to increase the implementation of youth policy on the ground. The author proposes a model for the effective implementation of the state youth 
policy at the municipal level 
Key words: youth policy, youth, decentralization, state policy, municipal level. 
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