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РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ 

 

 

3.1.   Основні напрями стратегії державної молодіжної політики 

 

Державну молодіжну політику формують та реалізують шляхом: 

прийняття законодавчих актів, інших рішень у цій сфері; проведення у 

Верховній Раді щорічних слухань про становище молоді та підготовки 

доповіді з цього питання Верховній Раді, Президентові України; 

діяльності в органах державної влади структурних підрозділів, що 

займаються проблемами молоді; створення соціальних служб для 

молоді й підготовки соціальних працівників; розроблення та реалізації 

цільових комплексних молодіжних програм тощо. 

Метою державної молодіжної політики є розвиток і реалізація 

потенціалу молоді в інтересах держави. Державна молодіжна політика 

повинна реалізовуватися з урахуванням соціально-економічного 

розвитку країни на основі таких принципів: 

- виділення пріоритетних напрямків; 

- врахування інтересів і потреб різних груп молоді; 

- участі молодих громадян у розробці й реалізації пріоритетних 

напрямків державної молодіжної політики; 

- взаємодії держави, інститутів громадянського суспільства й 

представників бізнесу; 

- інформаційна відкритість; 

- незалежність оцінки результатів стратегії. 

У цьому випадку пріоритетними повинні стати такі напрямки, 

робота з яких забезпечить створення умов для успішної соціалізації й 

ефективної самореалізації молоді, а також можливості для самостійного й 

ефективного розв’язання молоддю проблем, що виникають. 

Державна молодіжна політика в Україні повинна реалізовуватися за 

такими пріоритетними напрямками: 

- залучення молоді до соціальної практики і її інформування 

про потенційні можливості розвитку; 
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- розвиток творчої активності молоді; 

- інтеграція молодих людей, які опинилися у важкій життєвій 

ситуації, до суспільного життя. 

Ця політика покликана об’єднати державні й недержавні ресурси, 

що передбачає міжвідомчий характер взаємодії й забезпечення 

адекватних програм і показників їх реалізації як на рівні держави, так і 

на регіональному рівні. Тому необхідно домогтись системного 

залучення молоді в громадське життя й розвиток навичок самостійної 

життєдіяльності молодих жителів країни, інформування всіх молодих 

людей про можливості їх розвитку в Україні й у світовому 

співтоваристві, а також культури застосування створених у країні 

можливостей особистісного й суспільного розвитку, що дозволить 

більш повно реалізувати свій потенціал, зміцнить впевненість у своїх 

здібностях. 

Важливим напрямком розвитку залишається виявлення, просування, 

підтримка активності й досягнень молоді в соціально-економічній, 

суспільно-політичній, творчій та спортивній сферах, що дасть 

можливість молодим людям виявити себе, реалізувати свій потенціал і 

одержати заслужене визнання в Україні. 

Одним із пріоритетних напрямків державної молодіжної політики є 

залучення до повноцінного життя молоді, яка має проблеми з 

інтеграцією в суспільстві – інвалідів, випускників освітніх установ для 

дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, 

спеціальних освітніх установ, де навчаються діти з відхиленням у 

розвитку й спеціальних навчально-виховних установах закритого типу, 

жертви насильства, воєнних дій, катастроф, переселенців і мігрантів, 

осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі, представників корінних 

і нечисленних народів, а також молоді з родин, які опинилися в 

соціально небезпечному становищі, безробітних, ВІЛ-інфікованих і 

молодих людей, залежних від вживання психоактивних речовин. 

Головним результатом реалізації стратегії державної молодіжної 

політики повинні стати поліпшення становища молоді в суспільстві і, 

як наслідок, збільшення внеску молодих людей у розвиток країни. До 

очікуваних результатів поліпшення становища молоді слід віднести 

підвищення рівня їх здоров’я та якості освітніх послуг, доходів молоді, 

порівняно з попереднім періодом і доходами дорослого населення. 

Також результатом реалізації стратегії молодіжної політики має 

стати підвищення внеску молоді в соціально-економічний, суспільно-

політичний і соціокультурний розвиток країни, що може бути 

відображено за допомогою таких показників: 
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- підвищення питомої ваги молоді, яка має освіту (не нижче 

середньої професійної); 

- скорочення кількості молоді, яка має вкрай низький рівень 

доходів (нижче прожиткового мінімуму); 

- скорочення рівня безробіття в молодіжному середовищі; 

зниження рівня правопорушень серед молоді; підвищення ділової, 

підприємницької, творчої, спортивної активності молоді; 

- підвищення рівня самоорганізації та самоврядування молоді в 

житті суспільства; 

- збільшення кількості молоді, яка активно бере участь у 

виборах органів влади всіх рівнів та процесах державотворення. 

У проекті Концепції гуманітарного розвитку України на період до 

2015 року серед цільових орієнтирів виділяються Національні пріоритети 

гуманітарного розвитку України, зорієнтовані на формування нової 

якості життя українського народу шляхом створення умов для 

всебічного гармонійного розвитку людини, реалізації нею всіх своїх 

професійних можливостей, досягнення високих соціальних стандартів, 

упровадження пріоритетів здорового способу життя, гармонізації 

людського і природного середовища, збереження та зміцнення здоров’я 

громадян України, підтримки сім’ї та сприяння народжуваності; 

формування суспільних знань, де знання та можливості їх практичного 

застосування стануть важливим засобом самореалізації і розвитку 

особистості та ключовими чинниками прискореного розвитку держави 

й суспільства; розвиток креативного потенціалу людини і суспільства; 

соціальна активність громадян, формування розвиненого громадянського 

суспільства; культурна та політична консолідація української нації як 

модерної європейської спільноти [512].  

Високі стандарти добробуту людини будуть підвищувати за 

рахунок виконання таких завдань: 

1) у напрямі формування нової якості життя: 

- створити умови для належної реалізації можливостей та 

здібностей кожного члена суспільства; 

-  підвищити рівень життя населення і наблизити його до рівня 

розвинутих країн та європейських соціальних стандартів; 

- поліпшити здоров’я нації, зменшити смертність та збільшити 

тривалість життя громадян; 

- утвердити тенденції збільшення рівня народжуваності; 

- стабілізувати та поліпшити стан навколишнього природного 

середовища; 

- зменшити безробіття до рівня, збалансованого зі структурою і 
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якістю національного трудового потенціалу; 

- радикально поліпшити структуру зайнятості на користь частки 

високооплачуваних працівників; 

- досягти рівня заробітної плати, адекватного реальній вартості 

робочої сили; 

- подолати масштабну бідність та зменшити рівень соціального 

розшарування до середньоєвропейського показника; 

- створити потужний середній клас та соціальну структуру 

європейського зразка; 

- радикально скоротити зовнішню трудову міграцію та 

повернути більшість мігрантів на батьківщину; 

- запровадити європейські стандарти якості надання соціальних 

послуг; 

2) у напрямі формування суспільних знань: 

- створити і розвивати інформаційне (мережеве) суспільство на 

базі інформаційно-комунікаційних технологій; 

- ефективно впроваджувати нові результати наукових досліджень і 

розробки для інноваційного розвитку всіх галузей економіки; 

- забезпечити комплексну реалізацію освітнього й наукового 

потенціалу провідних національних університетів;  

- забезпечити конкурентоспроможність освіти, науки і технологій; 

- активно модернізувати культурну політику, зміцнити моральні 

засади українського суспільства та сприяти соціальній і громадянській 

активності людини; 

3) у напрямі демократичного розвитку суспільства: 

- привести у відповідність систему конституційних прав і 

свобод людини та громадянина до новітніх міжнародних стандартів у 

цій сфері, з урахуванням міжнародних договорів, ратифікованих Україною; 

- сформувати демократичне, консолідоване суспільство, де 

знання та можливості їх практичного застосування стануть важливим 

засобом самореалізації і розвитку особистості та незамінними 

чинниками сталого й прискореного розвитку держави.  

Пріоритетними напрямками стратегії державної молодіжної політики 

у взаємозв’язку з державною демографічною політикою України є 

проведення оцінки фізичної підготовки й фізичного розвитку населення, у 

першу чергу дітей дошкільного віку і учнів, а також упровадження 

ефективних форм інформаційно-пропагандистської роботи з формування 

в населення, особливо в дітей і молоді, стійкого інтересу до 

регулярних занять фізичною культурою та спортом, потреби у веденні 

здорового способу життя. Залучення кваліфікованих іноземних 
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фахівців, а також випускників українських вищих навчальних закладів, 

співвітчизників, молоді з іноземних держав для навчання й стажування 

в Україні. У частині модернізації й розвитку охорони здоров’я 

передбачається введення в освітні програми основ профілактики 

захворювань і безпеки життєдіяльності, проведення роз’яснювальної 

роботи серед підлітків і молоді щодо факторів ризику порушення 

здоров’я. 

До 2020 року необхідно забезпечити збільшення частки дітей, 

підлітків і молоді, що регулярно займаються фізичною культурою й 

спортом, до рівня не менш ніж 35 % від загальної кількості молоді. 

У частині розвитку освіти Концепція передбачає забезпечення 

доступності якісної освіти, незалежно від доходів і місця проживання: 

формування системи цілеспрямованої роботи з обдарованими дітьми й 

талановитою молоддю, включаючи їх ефективний супровід на всіх 

етапах одержання освіти; розвиток системи інтернатів для талановитої 

молоді; проведення літніх наукових таборів і шкіл; розвиток системи 

конкурсів і олімпіад із використанням можливостей провідних навчальних 

закладів і наукових організацій. 

Розвиток культури передбачає сприяння виданню освітньої, науково-

популярної й культосвітньої літератури; створенню тематичних видань 

для дітей і молоді, що виховують патріотизм та творчі здібності, які 

розвивають ідеологію успіху й творення, сприяючи підвищенню 

морального й інтелектуального рівня юних громадян, що забезпечують 

інформацією про політичне, економічне й культурне життя України.  

Необхідна модернізація системи професійної підготовки й 

перепідготовки творчих кадрів, фахівців у сфері управління й нових 

комунікацій організації сфери культури, мистецтва й засобів масової 

інформації, зміцнення кадрового потенціалу галузі, розширення 

доступу дітей і молоді до додаткової освіти у сфері культури й 

мистецтва, розвиток безперервної професійної освіти. 

Розвиток ринку праці повинен супроводжуватися наданням більш 

широких можливостей для працевлаштування молоді, впровадження 

практики стажувань молодих фахівців. 

Одним із напрямів стратегії державної молодіжної політики 

повинно бути розв’язання проблеми підвищення доступності житла 

для молоді. Забезпечення молоді житлом належить до актуальних 

проблем не лише в Україні, а й в інших країнах. Країна, яка не дбає 

про умови формування молодої сім’ї, залишає себе без майбутнього. 

На державному рівні це питання обговорювалося неодноразово. 

Молодь є рушійною силою суспільного прогресу, а тому неможливо 
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собі уявити процеси державотворення у ХХI столітті без участі 

молодого покоління. Кожна молода людина повинна мати рівні умови 

для успішного життєвого старту: отримати якісну та конкурентно-

спроможну освіту, перше робоче місце, мати можливість забезпечити 

себе власним житлом тощо.  

Розвиток соціальних інститутів і соціальна політика щодо молоді 

передбачає створення умов та можливостей для успішної соціалізації й 

ефективної самореалізації молоді, що складає основу державної 

молодіжної політики, а саме: 

- залучення молоді в соціальну практику;  

- стимулювання в молодих людей потреби в наданні допомоги, 

прояві діючої ініціативи у вирішенні проблем людей, що потребують 

допомоги й підтримки; 

- розвиток моделей і форм залучення молоді в трудову й 

економічну діяльність; 

-  впровадження ефективних програм розвитку соціальної 

компетентності молоді; 

- пропаганда сімейних цінностей серед молоді, формування 

механізмів підтримки молодої родини, у тому числі створення 

стартових можливостей для її становлення; 

- розвиток творчої активності молоді; впровадження й поширення 

ефективних моделей і форм її участі в керуванні громадським життям; 

- забезпечення формування цілісної системи підтримки 

ініціативної й талановитої молоді, включаючи розвиток механізмів 

додаткової позашкільної, у тому числі дистанційної освіти, розвитку 

системи інтернатів для талановитої молоді, літніх наукових таборів і 

шкіл, розширення практики надання підвищених стипендій, освітніх 

кредитів і субсидій, що надають можливість для вступу в кращі 

вітчизняні вищі навчальні заклади. 

У Національній стратегії розвитку «Україна-2015» не виділені 

функціональні стратегії, а позначені тільки стратегічно значущі 

напрямки розвитку: інновацій, промисловості, інфраструктури, АПК, 

освіти, охорони здоров’я, фізичної культури й спорту, культури, системи 

соціального захисту населення, демографії, підприємництва, туристсько-

рекреаційного комплексу, транспортно-логістичного комплексу, житло-

вого будівництва й іпотечного кредитування, а також удосконалювання 

роботи органів державної влади й місцевого самоврядування. 

Однак серед показників стратегічного розвитку зазначених напрямків 

визначені показники, що пов’язані з розвитком молоді регіону й 

розв’язанням їхніх проблем. 
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Отже, у Національній стратегії розвитку «Україна-2015» відзначається, 
що найважливішим завданням, яке повинно бути вирішено в ході 

розвитку особливих економічних зон, є створення співтовариства 
лідерів наукомісткого бізнесу. Для цього необхідно встановити 
принципово нові відносини влади, бізнесу, науки й освіти, що 
дозволяють забезпечити розв’язання першочергових для економіки 

України проблем шляхом усунення технологічного відставання і 
створення на основі кардинального підвищення продуктивності праці 
високооплачуваних робочих місць, у першу чергу, для молоді. 

 
 

3.2.   Аналіз основних показників молодіжної політики в Україні 

 
Система збалансованих показників молодіжної політики в Україні 

поєднується в чотири найбільші групи:  
- підвищення якості життя населення;  

- забезпечення суспільної безпеки й особистої безпеки населення; 
- стабільний ефективний розвиток економіки; 
- підвищення потенціалу розвитку. 

Розрізняють прямі (глобальні) цілі соціально-економічного розвитку й 
цілі, що виникають у ході розв’язання політичних, стратегічних і 
тактичних завдань розвитку. 

По-перше, глобальні цілі визначаються місією основних 
функціональних підсистем і характеризують ту суспільно необхідну 
потребу, на задоволення якої орієнтована система. Виділяють цілі, що 
пов’язані з необхідністю створення й постійного забезпечення потенціалу 

майбутнього розвитку (нагромадження фінансових ресурсів, максимізація 
темпів росту, захоплення нових ринків, підготовка кадрів, впровадження 
нових, перспективних технологій), і цілі, які відображають 

необхідність максимально ефективного використання ресурсів, що й 
свідчить про домінантний у цій системі критерій оптимальності. Крім 
того, установлюються цілі, що диктуються зовнішніми вимогами, 

пропонованими суспільством для всіх організацій і підприємств, які в 
ході своєї діяльності використовують ресурси й виробляють які-небудь 
продукти чи послуги: соціальний розвиток персоналу, екологічні 
послуги, створення робочих місць, забезпечення соціально-обґрунтованих 

стандартів умов праці тощо. 
По-друге, цілі, що характеризують рівень задоволення суспільних 

потреб, позначаються, як правило, у відносних, часто у відсоткових 

показниках: середні доходи на душу населення, рівень забезпеченості 
послугами ЖКГ, послугами системи охорони здоров’я тощо. 
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По-третє, при формулюванні цілей (залежно від суб’єкта) 

предметом досягнення мети є її значущі (пріоритетні, виходячи з 

поточної соціально-економічної ситуації) характеристики або атрибути. 

Наприклад, характеристики демографічної ситуації, рівень освіти 

населення, рівень бідності, середній строк амортизації основних 

виробничих фондів, частка випуску інноваційної продукції тощо. 

Як приклад похідних цілей наведемо такі: 
- упровадження екологічно безпечних технологій виробництва 

продукції й послуг; 
- розробка й упровадження економічно ефективних ресурсо-

зберігаючих технологій з метою підвищення ефективності використання 
факторів виробництва; 

- створення адекватного організаційно-правового механізму, що 
дозволяє підвищити ефективність державного управління й одночасно 
підвищити мотивацію суб’єктів господарювання на основі ринкових 

принципів; 
- нагромадження державних фінансових ресурсів для реалізації 

заходів щодо прямої фінансової підтримки, у тій чи іншій формі, 

стратегічно важливих проектів; 
- максимально повне використання всіх можливостей розвитку 

комплексів високотехнологічних виробництв, що створюються на 
основі проектів із високим мультиплікативним ефектом; 

- знаходження оптимальної пропорції між створенням нових 
робочих місць і підтримкою певної частини вже наявних, а також 
підвищенням ефективності виробництва. 

Цільовими показниками стратегії є показники, що характеризують 
рівень досягнення цілей, сформульованих органами управління. Такі 
цільові показники повинні формулюватися у формі, що дозволяє 

оцінювати й порівнювати різні рівні досягнення кожної із цілей. Звідси 
випливає, що цільові показники повинні формулюватися у формі, що 
допускає їхню порівняльну оцінку, тобто мати властивість порівнянності. 
Цільові показники можуть мати кількісну і якісну форми. Найбільш 

зручний вид – кількісна оцінка. Кількісні цільові показники можуть 
поділятися на абсолютні й відносні. 

Що стосується якісних цільових показників, то вони належать до 

тих потреб або властивостей створюваних систем, які неможливо в 
принципі виміряти. 

Відносні показники, у свою чергу, поділяються на дві групи: 
- показники, які можна об’єднати за принципом співвіднесення 

витрат ресурсів з одиничним цільовим результатом або співвіднести із 
чисельністю населення; 
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- показники, які засновані на порівнянні значень цього показника 
в динаміці. Наприклад, темпи зміни конкретного показника стосовно 

попереднього періоду або темпи зміни конкретного показника у 
порівнянні з динамікою зміни макропоказників, що характеризують 
економічний розвиток держави (регіону) (динаміка ВВП (ВРП), 
динаміка чисельності населення, динаміка інвестицій у регіоні, 

динаміка державного фінансування діяльності організацій даної сфери). 

Цільові показники підрозділяються на групи залежно від мети: 

- цілі щодо забезпечення умов задоволення суспільних потреб, 
де задоволення потреб характеризується функціональними властивостями, 
якістю послуг, що надаються або станом суб’єктів та їхніх потреб 
(показниками стану цільових груп); 

- цілі, що пов’язані з необхідністю створення й постійного 
забезпечення потенціалу майбутнього розвитку цілереалізуючої системи 
(нагромадження фінансових ресурсів, максимізація темпів росту, 

підготовка кадрів, запровадження нових, перспективних технологій); 
- цілі, що відображають необхідність ефективного використання 

ресурсів у ході забезпечення задоволення суспільних потреб. 

Виходячи з розглянутих вище підходів до формулювання цілей 
соціально-економічного розвитку, можна запропонувати типізацію 
цільових показників. 

Так, наприклад, у частині реалізації молодіжної політики можна 

виділити показники: 
- кількість програм із профілактики зловживання психоактивними 

речовинами й профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді, що реалізуються 

некомерційними організаціями; 
- кількість зареєстрованих громадських об’єднань молоді, 

розраховуючи на 100000 осіб відповідної вікової групи;  

- оцінка молоддю можливості одержання роботи, відповідної до 
рівня освіти й кваліфікації;  

- рівень молодіжного безробіття;  
- рівень хронічного безробіття серед молоді з вищою освітою;  

- аналіз вивчення думок молоді про кращі рівні професійної освіти; 
- питома вага громадян регіону у віці до 35 років, що беруть 

участь у міжнародних молодіжних обмінах, до чисельності населення 

цієї вікової групи. 
Розробка стратегії державної молодіжної політики на регіональному 

рівні повинна базуватися на результатах SWOT-аналізу, який зазвичай 
виконується групами стратегічного планування і формується за 

функціональною ознакою, включаючи не тільки представників органів 
влади, але й представників бізнесу й місцевого самоврядування. 
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У Миколаївській області на добровільних засадах працювала група 
експертів. До групи стратегічного планування входили представники 

органів влади, представники бізнесу й місцевого самоврядування. 
Визначена обставина дозволяє говорити про достатню репрезентативність 
інформації, що отримана групою стратегічного планування в різних 
сферах життєдіяльності молоді міста. Експертами було досліджено 

такі сфери, як демографічний стан, соціальна сфера, освіта, охорона 
здоров’я, спорт, трудовий потенціал молоді, тенденції розвитку 
молоді. Узагальненні результати представлені у додатку В. 

За матеріалами соціологічних досліджень Інституту соціології 
Національної академії наук України, було встановлено, що в цілому 
молодь досить оптимістично оцінювала сформовану життєву ситуацію 

протягом (2004-2008 р.)  
Основною життєвою метою більшості молоді було сімейне щастя, 

бажання зробити кар’єру й бути повністю вільними у своїх рішеннях і 
вчинках. 

Більша частина опитаних вважала, що патріот – це той, хто прагне 
до благополуччя своєї країни, а предметом гордості була, більшою 
мірою, тільки історія країни, потім – культурна спадщина й природне 

багатство. Насторожує той факт, що 20 % опитаних молодих людей 
вважають, що пишатися їм немає чим. 

Переважна більшість молоді вважає себе не цілком обізнаною в 

правових питаннях, а як основні норми, що регулюють поведінку 
респондентів, виступають норми моралі, сімейні традиції й відповідність 
букві закону. 

Близько третини опитаних вважають, що вони готові до створення 

родини. 
Серед проблем особистого характеру на першому плані стояли 

проблеми здоров’я й відсутності грошей. Також важливою виявилася 

житлова проблема, яка турбує більшу частину молоді. 
Майже 80 % респондентів іноді вживають алкоголь, але близько 

5 % – ніколи його не пробували. Майже 70 % не зустрічалися з 

наркотиками, а 5,5 % – вживали наркотичні речовини. 
За оцінками сектору соціально-економічних проблем праці Інституту 

соціології НАН України, виконаним у 2004 році, базовий тип патріотичних 
міркувань являв собою комбінацію любові до малої батьківщини й 

рідної природи із прагненням до розвитку країни (щоб Україна стала 
країною вищих досягнень науки й культури, щоб країна стала багатою). 

Результати соціологічного дослідження, проведеного в 2004- 

2008 роках, свідчать про те, що рівень грошового забезпечення молоді 
перебуває на низькому рівні й граничить із прожитковим мінімумом. 
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Насторожує й той факт, що домінує тенденція відтворення молодим 
поколінням переважно первинних потреб, що займають нижні рівні в 

диспозиційнії структурі особистості. Вони становлять стійке ядро 
споживчих інтересів усіх груп молоді, хоча й наповнюються різним 
змістом залежно від матеріальних умов життя. У той же час, із кожним 
роком усе більше проявляється випереджальне зростання потреб у 

порівнянні зі зростанням рівня можливостей молоді. 
Відзначається, що молоді люди значно рідше думають про інтереси 

суспільства. Одночасно із цим, сучасна молодь прагне заробляти гроші 

своєю працею, що вселяє певний оптимізм, але й змушує задуматися 
над тим, як забезпечити їй таку можливість. 

Відзначено також, що зі свідомості молодих людей швидко 

вимиваються патерналістичні настрої, зрівняльні тенденції й відбувається 
все більше усвідомлення важливості опори на власні можливості. 

Виділено дві важливі тенденції: 
1. підвищення ролі особистих життєвих цінностей (матеріальна 

забезпеченість, родина як ключова цінність: вдалий шлюб, діти, житло 
тощо) при зниженні суспільно значиущих цінностей (приносити 
користь суспільству, бути потрібним людям тощо) є однією із 

найхарактерніших рис у трансформації життєвих пріоритетів молоді; 
2. різке підвищення в процесі соціалізації значущості індивідуалізму, 

найважливішим елементом якого є усвідомлення себе як самоцінності 

й цінності, що призводить до одночасного підвищення значущості 
таких понять, як кар’єра, успіх та суттєво змінює структуру 
світосприймання молодю. 

Спостерігається зниження авторитету органів державної влади та 

місцевого самоврядування й , у цілому, недовіра молоді до цих органів 
влади. Цивільно-правова культура молоді має не активний, а пасивно-
споглядальний характер.  

Гострою є проблема незадоволеності дозвіллям. Високі духовні 
цінності старших поколінь піддаються значній трансформації: любов 
до Батьківщини, гордість за неї витиснуті більш раціональними 

речами, а поняття «громадянство» певною мірою ототожнюється 
молодими людьми з конституційними правами. 

Елементи радикалізму, що пов’язані з насильницькими діями, у 
молодіжному середовищі, можуть бути пояснені тим, що в нашому 

суспільстві в цілому збільшилася чисельність зневіреної молоді, яка 
втратила соціальні орієнтири. Відзначається також, що базою для 
рекрутування деструктивних настроїв цілком може бути люмпенізована 

молодь із малозабезпечених родин, що мають низький рівень освіти й 
культурних інтересів. 
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Дослідженням виявлене таке протиріччя, коли, з одного боку, 

розширюється свобода вибору й підсилюється індивідуалізація, яка 

характерна для сучасного типу відносин серед молоді, а з іншого боку – 

знижується важливість колективного контролю, спотворюються моральні 

основи відносин, без яких неможлива модернізація суспільства. У 

нашій країні ця ситуація особливо гостро відзначена у сфері культурно-

дозвільного споживання. 

Актуальним є вплив на молодіжну субкультуру з метою збагачення 

її потенціалом змістовного, творчого розвитку особистості. Незважаючи 

на значний рівень задоволеності молоддю своїм дозвіллям, проблема 

сама по собі залишається гострою й, у першу чергу, стикається з 

обмеженнями фінансового характеру. 

Відсутність престижної й дохідної зайнятості створює перекоси у 

свідомості молодих на шкоду сумлінної суспільно-корисної праці.  

Зазначене зумовлює орієнтири молодіжної політики, які представлено 

на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Орієнтири державної молодіжної політики 
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Аналізуючи проблеми державної молодіжної політики слід 
констатувати, що існує низька соціалізація молоді в суспільне життя. 

Вона проявляється у всіх сферах життєдіяльності молоді на фоні 
погіршення здоров’я молодого покоління, росту соціальної апатії, зниження 
економічної активності, криміналізації молодіжного середовища тощо. 

Разом із тим, молодь має позитивний потенціал, який реалізується 

не повною мірою й проявляється в мобільності, ініціативності, 
сприйнятливості до інноваційних змін, нових технологій, здатності 
протидіяти сучасним викликам. 

 
 

3.3.   Аналіз формування та реалізації державної молодіжної 

політики на регіональному рівні 

 
У Миколаївській області на добровільних засадах працювала група 

експертів. До групи стратегічного планування входили представники 

органів влади, представники бізнесу й місцевого самоврядування. 
Визначена обставина дозволяє говорити про достатню репрезентативність 
інформації, що отримана групою стратегічного планування в різних 

сферах життєдіяльності молоді міста. Експертами було досліджено 
такі сфери як: демографічний стан, соціальна сфера, освіта, охорона 
здоров’я, спорт, трудовий потенціал молоді, тенденції розвитку 

молоді. Узагальненні результати представлені у додатку В. 
У рамках традиційних підходів до вирішення соціальних проблем 

неможливо забезпечити ефективну взаємодію суб’єктів виховання й 
інститутів громадянського суспільства. Тільки із застосуванням 

програмно-цільового підходу відкривається перспектива системного 
об’єднання ресурсів громадянського суспільства України й органів 
державного управління. 

У рамках програмно-цільового підходу мета й показники повинні 
деталізуватися до рівня підрозділів і виконавців.  

Наприклад, завдання міського голови – забезпечити позитивну 

репутацію своєї команди в очах виборців, завдання ж начальника 
відділу – забезпечити позитивну репутацію в частині своєї ділянки робіт. 

Однак при цьому слід пам’ятати, що мета організації, в цілому, не 
дорівнює меті персоналу, тому потрібна мотивація працівників. Крім 

того, цілі повинні бути конкретними (зрозумілими), вимірними (у цифрах), 
погодженими зі стратегією, досяжними (здійсненними), певними в часі. 

Також мета повинна бути збалансованою і у в рамках команди 

менеджерів у цілому, і у сферах відповідальності кожного з них. 
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Систему показників у рамках кожного напряму доцільно визначати 
методом контент-аналізу й коригувати на заключному етапі побудови 

молодіжної політики на основі структурних схем шляхом побудови 
підсумкових таблиць. 

SWOT-аналіз пропонуємо проводити на основі результатів роботи 
груп стратегічного планування, результатів діагностичного семінару й 

інтерв’ю і коригувати з урахуванням результатів анкетного опитування 
громадян (вибірка квотна). Отримані переліки показників SWOT-аналізу 
ранжируються методом експертних оцінок. 

Наступним етапом є побудова матриці рішень, визначення системи 
показників, критеріїв і ресурсів. Матриця рішень являє собою 
морфологічну матрицю, що побудована за результатами SWOT-

аналізу. Для кожного стратегічно важливого рішення необхідно визначити 
показник і критерій оцінки ступеня успішності реалізації рішення, а 
також необхідно оцінити основні ресурси, необхідні для реалізації рішення. 

Ключові напрями молодіжної політики пропонуємо визначати 

шляхом побудови сукупності структурних схем, що базуються на 
змістовних складових матриці рішень. Тобто молодіжна політика буде 
представлена сукупністю програм, підпрограм, напрямів і окремих 

заходів, що визначають основи інноваційного розвитку молоді. 
Доцільно проводити коригування молодіжної політики з урахуванням 

стратегії розвитку регіону, тому що матриця рішень відображає не всі, 

а тільки найбільш значущі стратегічні проекти й програми. 
Відпрацьовані на практиці й перевірені на результативність проекти й 
програми, у тому числі й окремі заходи, що передбачені Національною 
стратегією розвитку «Україна – 2015».  

Проблема залучення представників органів влади в процес розробки 
молодіжної політики може бути вирішена або істотне послаблена за 
рахунок залучення основних центрів впливу до участі на всіх етапах 

формування молодіжної політики: у проведенні діагностичного семінару 
й діагностичного інтерв’ю, у процесі анкетування й обговорення 
проміжних результатів. На завершальному етапі будуть корисні фокус-

групи й відкриті читання та обговорення змістовних складових 
проектів програм і підпрограм молодіжної політики, що виносяться на 
затвердження у відповідні органи влади. 

Респондентами інтерв’ю виступили працівники органів влади 

Миколаївської області.  
Результати інтерв’ю наведено у додатку З у вигляді переліку проблем, 

що доповнили результати SWOT-аналізу та діагностичного семінару. 
Анкетування побудоване на розкритті питань, що відображають 

основні напрями молодіжної політики (додаток К). 
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Генеральну сукупність склали громадяни, що постійно проживають 
у Миколаївській області.  

Квотна вибірка загальним розміром 500 анкет розподілена в таким 
чином:  

- 50 анкет – школярі віком до 14 років;  
- 200 анкет – молодь, у тому числі 50 анкет – школярі старше 

14 років,  
- 75 анкет – студентська молодь, 
- 125 анкет – працююча молодь;  
- 125 анкет – жителі міста віком від 40 до 60 років і 125 анкет – 

пенсіонери. 

Результати обробки анкет дозволили сформувати перелік проблем і 

потенціал, а також перелік можливостей і погроз при реалізації 

молодіжної політики (додаток Д). 

Для того, щоб використовувати напрацьовану інформацію про 

фактори, які впливають на формування молодіжної політики, методом 

експертних оцінок визначено ранги виявлених можливостей і погроз, а 

також проблем і сильних сторін ситуації в Миколаївській області 

відносно молоді. Тому в рамках кожного напряму складено проранжовані 

переліки (додаток Ж). 

Якщо скласти матрицю, у стовпцях якої розмістити характеристики 

зовнішнього середовища (можливості й погрози), а в рядках – сильні й 

слабкі сторони, то в місцях перетинання рядків і стовпців з’являється 

можливість формулювати й фіксувати рішення, спрямовані на усунення 

найгостріших проблем: використання ресурсів на нейтралізацію 

зовнішніх загроз; використання можливостей зовнішнього середовища 

для зміцнення слабких сторін; використання унікальної комбінації 

зовнішніх можливостей і сильних сторін; уявити собі небезпеку 

впливу на молодь зовнішніх погроз при її слабких сторонах. 

Матриці рішень наведено в додатку Н. Зміст матриць визначався 

спочатку методом індивідуальних експертних оцінок, а потім 

коригувався групою експертів у результаті «мозкової атаки». 

Кориговані матриці покладені в основу визначення стратегічних 

напрямів молодіжної політики, що відображають зв’язки між найбільш 

значущими проектами програм й підпрограм розвитку. 
Здійснюючи аналіз отриманих результатів, ми можемо констатувати, 

що програма формування молодіжної соціокультури спрямована на 
формування в молоді прагнення до здорового способу життя, зниження 
рівня смертності, захворюваності ВІЛ-інфекцією, профілактику 
наркоманії й алкоголізму, а також формування соціально-доцільної 
поведінки в молодіжному середовищі (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Складові елементи Програми формування  

молодіжної соціокультури 
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Результативність програми забезпечується шляхом розвитку сфери 

фізкультури й масового спорту, формування в молоді розуміння 

необхідності здорового способу життя, підтримки самоорганізації 

молоді, спрямованої на дотримання і пропаганду здорового способу 

життя. Результати програми будуть сприяти поліпшенню ситуації у 

сфері боротьби з наркоманією й алкоголізмом, профілактики ВІЛ-

інфекції, зниженню рівня смертності серед молоді, зростання рівня 

самоорганізації молоді, спрямованої на здоровий спосіб життя. Мета 

програми: 

- зниження рівня захворюваності ВІЛ-інфекцією; 

- зниження рівня смертності серед молоді; 

- зниження рівня наркоманії й алкоголізму серед молоді; 

- підвищення рівня самоорганізації молоді, спрямованої на 

здоровий спосіб життя. 

Завдання програми: 

- формування в молоді розуміння цінності здорового способу 

життя; 

- підвищення ефективності системи боротьби із захворюваннями 

ВІЛ-інфекцією, наркоманією й алкоголізмом; 

- удосконалення системи підтримки молоді, яка спрямована на 

самоорганізацію й здоровий спосіб життя; 

- підвищення ефективності системи у боротьбі із проблемою 

смертності серед молоді. 

Зміст програми: 

- заходи, що спрямовані на розвиток самоорганізації молоді: 

- законодавчо усунути бар’єри, що заважають самоорганізації 

молоді (зміцнення матеріальної бази форм організації дозвілля, 

допомога в забезпеченні приміщеннями для організації гуртків і клубів 

за інтересами); 

- при розробці рішень стосовно морально-етичного розвитку 

молоді, враховувати думки експертів НКО (створення системи надання 

допомоги обдарованій і талановитій молоді); 

- створення форуму спілкування між молоддю й органами влади 

(інтерактивне спілкування онлайн між молоддю й органами влади 

Миколаївської області). 

- заходи, що спрямовані на формування соціокультури в 

молодіжному середовищі, орієнтованої на здоровий спосіб життя: 

- проведення конкурсів і грантів у рамках муніципального 

соціального замовлення, спрямованих на пропаганду здорового 

способу життя молоді; 
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- організація оглядів-конкурсів НКО некомерційних організацій, 

орієнтованих на елементи соціокультури; 

- створення шкіл здорового способу життя імені великих 
спортсменів Миколаївської області;  

- підтримка органами влади заходів, що проводяться 
некомерційними організаціями, спрямованих на пропаганду здорового 
способу життя (проведення лекцій і практичних занять, а також 
факультативних курсів щодо пропаганди здорового способу життя, 

організація рекламно-просвітницької діяльності); 
- підтримка створення молодіжних представництв, а також 

молодіжних парламентів, спрямованих на пропаганду здорового 

способу життя, вирішення оперативних проблем молоді; 
- підтримка з боку влади некомерційних організацій, метою 

яких є створення стійко-позитивного здорового психологічного 

клімату в суспільстві (виступів молодих музикантів Миколаївської 
області, показові виступи спортсменів, безкоштовні або частково 
оплачувані відвідування гуртків, клубів, додаткова оплата працівників, 
що займаються або координують молодь міста); 

- проведення культурно-масових заходів, спрямованих на 
зміцнення активності й здорового способу життя (семінари зі 
знаменитими артистами, музикантами, спортсменами, презентації, що 

демонструють наслідки нездорового способу життя, стенди й плакати, 
які розміщені в школах, вищих навчальних закладах, навчальних 
закладах і організаціях сфери дозвілля, які пропагують здоровий 

спосіб життя). 
Підпрограми, що входять у програму: 
- підпрограма щодо вдосконалення інфраструктури дозвілля на 

основі моніторингу потреб молоді Миколаївської області; 

- підпрограма, спрямована на формування соціокультури, 
орієнтованої на здоровий спосіб життя; 

-  підпрограма, спрямована на створення умов для розвитку 

організацій, орієнтованих на задоволення потреб молоді у сфері дозвілля; 
- підпрограма, спрямована на пропаганду здорового способу 

життя й заснована на особистісних прикладах; 
- підпрограма підтримки спортивної інфраструктури міста, 

орієнтованої на самоорганізацію й підвищення активності молоді. 
Результати й ефективність реалізації програми: 
- скорочення захворюваності ВІЛ-інфекцією серед молоді; 

- скорочення смертності серед молоді; 
- зниження рівня молодіжної алкоголізації; 
- зниження рівня молодіжної наркоманії; 
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- підвищення рівня самоорганізації молоді, спрямованої на 
здоровий спосіб життя; 

- підвищення економічної й суспільної активності молоді; 
- поліпшення ситуації в молодіжному середовищі. 
Наведені результати свідчать про те, що молодь, як специфічна 

частина громадян, має проблеми, властиві, більшою мірою, тільки їй. 

Ці проблеми виявляються періодично за допомогою соціологічних 
досліджень, результати яких знаходять своє відображення в 
рекомендаціях органами влади, яка затверджує комплексні програми 

заходів щодо роботи з молоддю. 
Система показників пріоритетних заходів Програми формування 

молодіжної соціокультури наведена в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1  

Система показників пріоритетних заходів підпрограми  

«Соціальне здоров’я молоді» 
 

Найменування напрямів 
Найменування 

показників 
Критерій 

Напрям, спрямований на формування 
соціокультури, орієнтованої на здоровий спосіб 
життя молоді. Має на меті зниження рівня 

смертності, захворювання ВІЛ-інфекцією, 
наркоманії й алкоголізму серед молоді 
Миколаївської області 

Рівень 
смертності 
серед молоді у 

віці 14-35 років;  
Динаміка 
захворювань 
ВІЛ інфекцією у 
віці 14-35 років;  
Динаміка 
алкоголізму у 
віці 14-35 років; 
Динаміка 
наркоманії у 
віці 14- 35 
років. 

У відсотках до 
попереднього 
року 

Розробка напряму, спрямованого на пропаганду 
здорового способу життя й заснованого на 
особистісних прикладах 

Проведення конкурсів і грантів у рамках 
соціального замовлення, спрямованих на 
пропаганду здорового способу життя молоді 

Створення шкіл здорового способу життя імені 
великих спортсменів Миколаївської області 

Підтримка створення молодіжних представництв, а 
також молодіжних парламентів, спрямованих на 
пропаганду здорового способу життя, розв’язання 
оперативних проблем молоді 

Організація оглядів і конкурсів НКО, орієнтованих 
на елементи соціокультури 

Підтримка органами влади заходів проведених НКО 
й спрямованих на пропаганду здорового способу 
життя 

Підтримка з боку влади некомерційних організацій, 
метою яких є створення стійкого позитивного 
психологічного клімату в суспільстві 

Проведення культурно-масових заходів, 
спрямованих на зміцнення активності й здорового 
способу життя 
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Закінчення табл. 3.1 
Напрям удосконалення інфраструктури на основі 

моніторингу потреб молоді Миколаївської області 

Частка 

представників 

молоді, обраних 

в органи 

представницько

ї влади 

місцевого рівня 

 

Напрям підтримки ініціатив, спрямованих на 

створення умов для розвитку організацій, 

орієнтованих на задоволення потреб молоді в сфері 

дозвілля 

Частка молоді, 

залученої до 

діяльності в 

громадських 

рухах та в 

організаціях 

Не менш 

100 % 

Розробка напряму підтримки спортивної 

інфраструктури міста орієнтованої на 

самоорганізацію й підвищення активності молоді 

Законодавчо усунути бар’єри, що заважають 

самоорганізації молоді 

При розробці шляхів розв’язання проблем 

морального розвитку молоді враховувати думки 

експертів НКО 

Створення форуму спілкування між молоддю й 

органами влади 

 

Концепція держави в частині формування загальнонаціональної 

програми роботи з молоддю визначає шість основних напрямків: 

соціальне здоров’я молоді, цивільна соціокультура, молода родина, 

молодь на ринку праці, молодь у важких життєвих умовах і молодь в 

інформаційному суспільстві. 

У рамках відзначених напрямків були визначені основні, найбільш 

гострі проблеми, для яких сформульовані шляхи вирішення, визначені 

показники оцінки рівня успішності їх реалізації.  

Анкетування доповнило інформацію, зібрану за результатами 

попередніх досліджень, діагностичного семінару й діагностичного 

інтерв’ю. Результати анкетування свідчать про наступне. Проблему 

ВІЛ-інфекції вважають однією з основних у Миколаївській області 

респонденти у віці 14-35 років, а також старше покоління. На перше 

місце причиною смертності серед молоді визначено нещасні випадки. 

Більшість (61 %) на перше місце поставили проблему доступності 

алкоголю й наркотиків, а інші респонденти (48 %) на перше місце 

поставили проблему виховання молоді. 

Виховання не дозволяє забезпечити самоорганізацію молоді. 

Активність молоді щодо участі у виборах визнана оцінкою «два» і 

«три» за п’ятибальною шкалою. На таку ж кількість балів оцінили 

участь молоді в роботі органів влади. 
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Іпотека в місті не є масовим явищем. Переважна більшість 

опитаних (75,8 %) не поліпшували житлові умови за схемою 

іпотечного кредитування за участю місцевої влади. Спостерігається 

висока питома вага непоінформованих про систему іпотечного 

кредитування. У цілому з усіх причин опитані як основні проблеми 

розлучень вказали низький рівень житлової забезпеченості й 

невисокий рівень доходів молодих родин, що дозволяє визнати ці 

причини найбільш важливими. 

Жителі міста найбільш пріоритетними відзначили заходи, спрямовані 

на вирішення проблем зайнятості (сприяння при працевлаштуванні). 

Цю тенденцію слід визнати позитивною, оскільки прослідковується 

подолання патерналістського настрою («нехай місцева влада вирішує 

всі мої проблеми»). Молодь міста й області розуміє, що створення 

власного бізнесу надасть можливість отримати більший дохід, ніж 

робота за наймом, але для відкриття власного бізнесу потрібна 

підтримка (консультаційна й фінансова) владних структур. 

На думку більшості опитаних проблема із працевлаштування 

молодих людей значною мірою ускладнюється тим, що час на пошук 

роботи становить більше 4 місяців. Рівень доходу повинен становити 

суму, що дозволяє відкладати гроші на придбання чого-небудь. Більша 

частина опитаних виділила два напрямки бажаного успіху на ринку 

праці – це відкриття власного бізнесу й робота в закордонних 

компаніях. 

Найбільші труднощі під час працевлаштування існують у молоді, 

що навчається, оскільки дана категорія населення тільки отримує 

освіту й через об’єктивні причини має незначний досвід роботи. 

Значна частина респондентів (23,55 %) звертають увагу на необхідність 

створення спеціальної інфраструктури для працевлаштування молоді, 

що потрапила у «важкі життєві умови». Більше третини опитаних 

найбільш важливою пільгою для випускників інтернатів вважають 

надання соціального житла й надання допомоги при працевлаштуванні, 

що принесе випускникам інтернатів найбільшу користь. Найбільш 

значущою проблемою для молоді, яка відбувала покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі, є працевлаштування (60,86 %). 

Більшість респондентів дала позитивну оцінку кількісному стану 

засобів масової інформації для молоді, але опитаних визнають 

проблему відсутності молодіжної інформаційно-консалтингової служби. 

Кількість комп’ютерних клубів відповідає оцінці «задовільно». Дві 

третини молоді мають прийнятний рівень основних навичок роботи на 

комп’ютері, які надалі необхідно вдосконалювати. Близько половини 
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респондентів прагнення до вивчення іноземних мов оцінюють як 

середнє. 

Відзначені результати дозволили виділити найбільш значущі 

параметри зовнішнього й внутрішнього середовища молоді (два 

параметри: перший і другий за важливістю), що забезпечило побудову 

матриці рішень, на основі яких складені структурні схеми основних 

проектів програм та підпрограм молодіжної політики в рамках 

прийнятих шістьох напрямків. 

У підсумковій таблиці внесені не тільки зазначені скореговані 

проекти програми, підпрограми й окремі заходи, але й сформульовані 

для них показники й критерії оцінки.  

Слід зазначити, що при подальшій деталізації програм і підпрограм 

молодіжної політики з’являється можливість зробити конкретні 

розрахунки її бюджету з розбивкою по роках. 

Отримані результати вимагають обговорення в колі зацікавлених 

осіб, що буде сприяти залученню до процесу формування молодіжної 

політики осіб, які будуть ухвалювати рішення щодо її прийняття на 

рівні регіону. 

Анкетне опитування, яке зроблено на початку впровадження 

збалансованої системи показників молодіжної політики, свідчить про 

таке: для сучасної молоді Миколаївської області популярне поняття 

«здорового способу життя». Більшість опитуваних прагнуть 

дотримуватися його постулатів, але скаржаться на наявність цілої 

низки перешкод, які з віком долати все складніше. 

За результатами опитування респондентів з’ясувалося, що більша 

частина молоді задоволена станом свого здоров’я. Причому 

прослідковується пряма залежність рівня задоволеності здоров’ям від 

способу життя респондентів і зворотня залежність від віку опитуваних 

(чим старіше респонденти, тим менше вони задоволені станом свого 

здоров’я). 

У розумінні здоровішого способу життя не спостерігається 

ґендерних відмінностей. Одноголосно були виділені такі складові 

цього поняття: відмова від шкідливих звичок, раціональне харчування, 

спорт, позитивні емоції, оптимальний руховий режим і особиста 

гігієна (однак із деяким акцентом: у дівчат – на раціональному 

харчуванні, а в юнаків – на занятті спортом, загартовуванні). 

Необхідно також відзначити й більшу схильність юнаків до шкідливих 

звичок і їх недбалість стосовно особистої гігієни. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що спорт дуже популярний серед молоді, причому основним 
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стимулом до цього є бажання підтримувати себе у формі. Як найбільш 

значущі перешкоди для занять спортом респондентами були виділені 

такі причини: відсутність вільного часу й завантаженість, матеріальний 

фактор. 

Відзначена тенденція до зниження схильності молоді впливу таких 

шкідливих звичок як тютюнокуріння й вживання наркотиків. Однак 

щодо вживання алкоголю такої тенденції не спостерігається. Причому 

основною причиною вживання алкоголю, наркотиків і тютюну 

виявився спосіб розслабитися. При цьому в міру дорослішання людини 

підвищується значущість таких факторів, як психологічна й фізична 

залежність. 

У молоді відзначається середній рівень задоволеності життям. При 

цьому спостерігається прямий взаємозв’язок між віком респондентів і 

рівнем задоволеності життям: чим старше респондент, тим нижчим є 

рівень задоволеності. Найбільший коефіцієнт задоволеності життям 

припадає на людей одружених. 

У ході дослідження життєвих цінностей молоді вибудовується 

ієрархія: сімейне благополуччя й здоров’я, далі рівною мірою за 

значущістю цікава робота й матеріальне благополуччя, з найбільшим 

акцентом у чоловіків на здоров’ї, а в жінок – на сімейному 

благополуччі. Причому відзначена вікова тенденція до підвищення 

значущості всіх зазначених вище цінностей. Спостерігається також 

залежність у пріоритеті тих або інших цінностей від соціального 

статусу респондентів. Так, для школярів – це здоров’я, а для студентів, 

робітників та службовців – сімейне благополуччя. 

У ході дослідження було з’ясовано, що найбільші побоювання 

серед опитаних викликають можливість хвороби й втрати близьких 

людей, а також можливість втрати власного здоров’я. У призмі 

ґендерного аспекту як додаткових переживань жінки вказують на 

страх перед війною, а чоловіки – на неясність перспектив. 

При аналізі питання про бажану професію серед пріоритетних 

галузей були виділені: менеджмент, фінанси і кредит, армія. 

Найменшою популярністю серед респондентів користується сільське й 

лісове господарство. 

Сучасна молодь при виборі професії в більшості випадків 

намагається дотримуватися профілю отриманої освіти. Найбільший 

відсоток респондентів із повною відповідністю освіти обраній професії 

зайняті у сфері охорони здоров’я, культури й мистецтва. При цьому 

головним фактором, що спонукує до зміни професії є більш висока 

заробітна плата, рідше – цікава робота. 
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Сучасна молодь не поспішає одружуватися, але все-таки кращим 

для молодих людей залишається традиційна реєстрація шлюбів, а 

європейська модель побудови родини не має великої популярності 

серед опитаних. 

У ході дослідження встановлено, що молодь, в основному, 

дотримується думки про те, що розлучення – це вимушений захід. 

Серед основних причин розлучення респонденти виділяють: подружню 

зраду, втрату взаємоповаги й відсутність взаєморозуміння. Ієрархія 

цих причин залежить від вікових, соціальних і ґендерних факторів. 

Основними причинами, що перешкоджають реєстрації шлюбів за 

результатами опитування респондентів виділені наступні: матеріальні 

(відсутність житла й фінансової стабільності) і нематеріальні 

(відсутність внутрішньої готовності одружитися). Причому головну 

роль, як з’ясувалося, відіграє все-таки матеріальний аспект. 

Для створення міцної й дружної родини респонденти виділили три 

пріоритетні складові: взаємоповага й розуміння; любов; матеріальний 

достаток. Наявність дітей як складової міцної родини серед головних 

складових не фігурує. Також має місце як прийнятний принцип 

побудови дружної й міцної родини «шлюб з розрахунку». 

Виходячи з результатів дослідження, можна зробити висновок, що 

для нинішньої молоді офіційно зареєстрований шлюб є важливим 

чинником при народженні дитини (80,2 % респондентів, що мають 

дітей одружені). Причому, відзначено серед опитаних, що трьох і 

більше дітей мають респонденти, які зв’язані сімейними узами. 

Народження дітей має пряму залежність від віку респондентів. Однак 

необхідно відзначити, що бажання мати трьох і більш дітей було 

відзначено тільки в наймолодшій групі опитаних (14-20 років). 

Необхідно констатувати, що стосовно питання планування дітей не 

спостерігалося ґендерних відмінностей. Підходи до цього питання в 

чоловічої й жіночої половини опитаних значних відмінностей не мали. 

В основному молодь схиляється до народження двох дітей. 

У ході опитування з’ясовано, що головними факторами 

народження здорової дитини молодь вважає (у порядку зниження 

значущості): гарні гени або здоров’я батьків, дотримування батьками 

постулатів здорового способу життя й планування дітей. 

Більшість респондентів не мають окремої житлової площі й 

можливості змінити ситуацію. Отже, актуальним залишається питання 

забезпечення молоді житлом. 

За результатами дослідження також встановлено, що тільки 

відносно мала частка респондентів добре знає історію своєї країни і 
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свого міста. Але більша частина опитаних визнає, що це необхідно, і 

хотіла б підвищити свій рівень знань. При цьому оцінка значущості 

знання історії зростає прямо пропорційно росту рівня знань історії.  

У настроях сучасної молоді на сьогодні відзначається 

превалювання розуміючого відношення до молодих людей, що 

прагнуть ухилитися від служби в армії. 

У свідомості сучасних молодих людей головними причинами, що 

перешкоджають бажанню служити в армії, є страх перед проблемами в 

армії, тобто загрозою життю, здоров’ю при вкрай низькому рівні 

довіри до інституту армії. 

Сучасна молодь проявляє досить великий інтерес до політики. При 

цьому прослідковується пряма залежність інтересу, що проявляється, 

від соціального статусу респондентів. Це, у свою чергу, 

відображається на ступені активності молоді на виборах. 

Основною причиною, через яку люди не беруть участь у виборах, 

виявився підрив довіри серед населення до інституту виборів. Вплив 

суб’єктивних факторів, пов’язаних із простим небажанням що-небудь 

робити, виявився незначним. 

Значний вплив на характер інформації, якою цікавиться молодь, 

мають стать, вік, соціальний статус і освіта. Але загалом, ієрархія 

інформації вибудовується в такий спосіб: новини, розважальні 

матеріали, кінофільми, мультфільми, публіцистика, науково-популярні 

матеріали, спорт і найменш популярні – освітні програми, статті й 

аналітика. 

Рівень розвитку молодіжних ЗМІ одержав характеристику 

«слабке». Щодо місцевих молодіжних ЗМІ в Миколаївської області 

переважна більшість опитаних не має чіткої картини. 

Вибір тих або інших місцевих ЗМІ залежить від віку й статі, а на 

рейтинг телеканалів істотний вплив має освіта й соціальний статус. 

Нижче наведені показники щодо реалізації молодіжної політики 

Миколаївської області. 

Головні показники виражені як очікувані кінцеві результати і майть 

такі характеристики: 

- зменшення частки молоді в загальній чисельності безробітних 

громадян – на 10 %; 

- збільшення кількості учасників спеціальних програм 

зайнятості молоді – на 20 %; 

- збільшення кількості молодих людей, що брали участь у 

суспільно-політичному житті міста, – на 20 %; 

- зростання частки молоді, що брали участь у виборах, – на 20 %; 
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- скорочення частки молоді, що вживає алкоголь, наркотики, 

тютюн, – на 20 %; 

- збільшення кількості шлюбів і зниження кількості розлучень у 

молодих родинах, підвищення народжуваності – на 10 %; 

- зниження кількості правопорушень, вчинених неповнолітніми 

й молоддю, – на 15 %; 

- зростання частки молодих людей, що брали участь у проектах 

патріотичної, історико-краєзнавчої, екологічної й культурної 

спрямованості, – на 20 %. 

У ході дослідження виділено п’ять стратегічних напрямків, у 

рамках яких встановлено показники, відображені в таблиці 3.2. 
 

Таблиця 3.2 

Стратегічні напрямки молодіжної політики 

Миколаївської області 
 

Напрямок 1 Напрямок 2 Напрямок 3 Напрямок 4 Напрямок 5 

Здорове 

покоління 

Громадянин 

України 
Лідер Молода родина 

Молодь в 

інформаційному 

суспільстві 

Мета: 

формування 

здорового 

способу  

життя молоді 

Мета: 

удосконалення  

і розвиток 

патріотизму й 

громадянськості у 

молоді  

Мета: 

підвищення 

цивільної 

активності й 

творчого 

потенціалу 

молоді 

Мета: 

зміцнення 

інституту молодої 

родини 

Мета: 

формування 

цілісного 

інформаційно- 

консалтингового 

простору для 

молоді  

Показники: Показники: Показники: Показники: Показники: 

– частка молоді, 

що вживає 

наркотики, 

тютюн, 

алкоголь 

 

– кількість молодих 

людей, готових 

служити в 

Збройних силах 

України 

 

– частка 

молоді, 

яка брала 

участь у 

виборах 

 

– кількість 

шлюбів і 

скорочення 

кількості 

розлучень у 

молодих родинах 

- кількість 

звернень в 

молодіжну 

інформаційно-

консалтингову 

службу; 

 

У таблиці 3.2 представлені показники й критерії першого напрямку 

реалізації молодіжної політики Миколаївської області, з якої випливає, 

що вони відображають основну цільову орієнтацію на зміцнення 

здоров’я молоді й поряд з якісними показниками (під номером 5) 

містять кількісні показники, що дозволяють оцінювати ступінь 

успішності руху до задекларованої мети. 
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Таблиця 3.3 

Формування соціокультури, орієнтованої  

на здоровий спосіб життя 
 

№ Найменування показника Критерій, % 

1 Частка молоді, що вживає наркотики, тютюн, алкоголь Зниження на 20 % 

2 Кількість знов зареєстрованих випадків захворювання СНІД 

осіб у віці 14-35 років 
Зменшення 20 % 

3 Кількість молодих людей, що активно займаються фізичною 

культурою й спортом 
Зростання на 30 % 

4 Кількість учасників програм масового молодіжного туризму, 

відпочинку й оздоровлення 
Збільшення на 30 % 

5 Спектр послуг для молоді у сфері фізичної культури й спорту Розширення – на 

20% 

6 Кількість вихованців спортивних шкіл, секцій, клубів за 

місцем проживання 
Збільшення на 20 % 

 

Аналізуючи вищезазначені дані, як рекомендації можна висловити 

зауваження щодо відсутності таких якісних показників, як оптимізм і 

престиж здорового фізичного стану. 

Напрям «Громадянин України» орієнтований на патріотичне 

виховання молодого покоління поряд з духовно-моральним вихованням 

молоді. Напрямок пропонує систему програмних заходів щодо 

цивільно-патріотичного виховання, що дозволяє формувати в молоді 

високу загальну культуру, патріотичні почуття й свідомість на основі 

цивільних та історичних цінностей України. 

Критерії й показники напрямку «Громадянин України» наведено в 

таблиці 3.4, зміст якої свідчить про те, що поряд із якісними 

показниками (показник 4) переважають кількісні показники. 

Рекомендації із цієї стратегічної підпрограми заключаються в тому, 

що в ній не відображена орієнтація на вирішення проблем залучення 

молоді в активне життя суспільства. Наприклад, можна ввести 

показник «частка молоді, що прийняла взяла участь у виборах» або 

«частка молоді, що взяла участь у роботі органів влади і управління». 

Таблиця 3.4  

Підвищення рівня громадянськості 
 

№ Найменування показника Критерій, % 

1 
Частка молодих людей, що брала участь у проектах 

патріотичної, історико-краєзнавчої спрямованості 
Зростання на 20 % 

2 
Число молодих людей, готових служити в Збройних 

Силах України 

Збільшення (за 

результатами опитувань) 

3 Кількість учасників пошукових загонів Ріст на 10 % 

4 Рівень знань історії України й міста в молоді 
Підвищення (за 

результатами опитувань) 
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Напрямок за назвою «Лідер» орієнтує на розвиток громадянського 
суспільства й підвищення активності молоді в суспільно-політичному 

й економічному житті, що дозволяє молодим лідерам реалізувати свій 
творчий потенціал шляхом включення в соціальне життя міста. 

У таблиці 3.5 наведені показники, що дозволяють оцінити суспільну 
активність молоді. До таких показників слід віднести молодіжні ініціативи 

й інноваційну орієнтацію в розвитку малого й середнього бізнесу.  
 

Таблиця 3.5 

Підвищення суспільної активності молоді 
 

№ Найменування показника Критерій, % 

1 Частка молоді, що брали участь у виборах Зростання на 20 % 

2 Кількість молодих людей, що беруть активну участь у 
суспільно-політичному житті міста 

Збільшення на 20 % 

3 Частка молоді в загальній чисельності безробітних Зменшення на 10 % 

4 Кількість молодих людей, що брали участь у творчих проектах Збільшення на 10 % 

5 Кількість молодих людей, що брали участь у діяльності органів 
молодіжного самоврядування 

Зростання на 20 % 

б Кількість учасників загальноукраїнських програм і заходів Збільшення на 15 % 

7 Кількість спільних молодіжних міжрегіональних проектів Зростання на 20 % 

 

Напрямок за назвою «Молода родина» більшою мірою відображає 

зусилля, спрямовані на пропаганду сімейних цінностей і підготовку 
молоді до свідомого сімейного життя, а також на забезпечення соціальної 
адаптації молодих родин і організацію цілеспрямованої допомоги 

особливо малозабезпеченим молодим родинам. Орієнтація на вирішення 
зазначених проблем відображається в показниках, що представлені в 
таблиці 3.6. 

Однак серед показників відсутні такі важливі, на наш погляд, показники, 

як доходи молодих родин і питома вага робочих місць, створених 
спеціально для молоді в рамках реалізації інноваційної стратегії розвитку. 

 

Таблиця 3.6 

Молода родина 
 

№ Найменування показника Критерій, % 

1 
Інформованість молодих родин із соціальних, 
психологічних та інших питань 

Підвищення за 
результатами 
опитування 

2 
Поява в молоді стимулів до створення родини, ведення 
здорового способу життя й прагнення мати дітей 

Підвищення за 
результатами 
опитування 

3 
Кількість шлюбів і скорочення кількості розлучень у 
молодих родинах, підвищення народжуваності 

Збільшення не менш, 
чим на 10 % 

4 
Кількість молодих родин-учасників програм щодо 
забезпечення житлом 

Зростання на 3 % за рік 
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І останній напрямок «Молодь в інформаційному суспільстві» 

орієнтований на формування інформаційних ресурсів з молодіжної 

проблематики й забезпечення вільного доступу до них, а також на 

підвищення рівня інформаційного забезпечення молодого покоління. 

Таблиця 3.7, що містить показники оцінки успішності розв’язання 

зазначених завдань, свідчить про те, що переважають кількісні 

показники оцінки.  

Таблиця 3.7 

Молодь в інформаційному суспільстві 
 

№ Найменування показника Критерій, % 

1 
Кількість звернень у молодіжну інформаційно- 

консалтингову службу 

Не менш 2000 звернень за 

рік 

2 Кількість відвідувань на Молодіжному Інтернет-сайті Не менш 3000 

3 Кількість інтерактивних питань і звернень від молоді Не менш 3000 

4 
Кількість проведених соціологічних досліджень з 

молодіжної проблематики 
не менш 4 опитувань у рік 

5 Кількість ЗМІ, спрямованих на молодіжну аудиторію Не менш 4 

6 Задоволеність якістю змістовності молодіжних ЗМІ 
Зростання за результатами 

опитувань 

7 
Частка молодіжної аудиторії-споживачів адресних 

продуктів електронних і друкованих ЗМІ 
не менш 30 % 

8 
Рейтинг молодіжних програм і видань у молодіжній 

аудиторії 

Зростання за результатами 

опитувань 

9 
Кількість молодіжних матеріалів у ЗМІ, орієнтованих на 

позитивні соціальні цінності 
Не менш 12 на рік 

10 Кількість розроблених проектів соціальної реклами Не менш 4 на рік 

 

Серед зауважень слід вказати на відсутність такого показника, як 

частка молоді, що володіє відповідним рівнем знань іноземних мов 

мобільного спілкування, що відображає можливість спілкування у 

глобальній мережі Інтернет. 

Щодо системних рекомендацій слід вказати на відсутність таких 

стратегічних підпрограм, як «Молодь у важких життєвих ситуаціях», 

«Молодь на ринку праці», що не дозволяє забезпечити ефективну 

реалізацію молодіжної політики. По-перше, втрачається зв’язок із 

тими молодими людьми, яким потрібна допомога з боку суспільства 

(молоді люди з обмеженими можливостями, що зробили право-

порушення, не працевлаштовані тощо). По-друге, якщо відсутній 

моніторинг показників, що відображають проблеми в регіоні щодо 

реалізації молодіжної політики, то особи, які ухвалюють рішення не 

одержують інформації, необхідної для корегування молодіжної 

політики й оцінки ступені успішності її реалізації. 


