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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні аспекти молодіжної по-

літики в Україні, визначено значення молоді як інструмента 
розвитку держави. Охарактеризовано реалізацію молодіжної 
політики Кременчука. Визначено ключові напрями молодіжної 
політики міста, такі як зайнятість, доступне житло, освіта. За-
пропоновано конкретні заходи, які спрямовані на вдосконален-
ня комплексної програми «Молодь Кременчука».
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты молодеж-

ной политики в Украине, определено значение молодежи как 
инструмента развития государства. Охарактеризована реали-
зация молодежной политики Кременчуга. Определены клю-
чевые направления молодежной политики города, такие как 
занятость, доступное жилье, образование. Предложены кон-
кретные меры, которые направлены на совершенствование 
комплексной программы «Молодежь Кременчуга».

Ключевые слова: государственная молодежная полити-
ка, направления молодежной политики, модели государствен-
ной молодежной политики, молодежные общественные объ-
единения, развитие молодежи, молодежь Кременчуга.

ANNOTATION
The article is devoted to research of theoretical aspects of 

youth policy in Ukraine and defines the importance of youth as a 
tool for the development of the state. The implementation of the 
youth policy of the city of Kremenchug is characterized. The key 
directions of the city’s youth policy are identified: employment, 
affordable housing, and education. Concrete measures aimed at 
improving the integrated program “Youth of Kremenchug” were 
proposed.

Key words: state young people politicians, directions of youth 
politics, models of public youth policy, youth public associations, 
development of young people, youth of Kremenchug.

Постановка проблеми. Сьогодні одними зі 
стратегічних завдань кожної держави є форму-
вання та реалізація ефективної державної мо-
лодіжної політики, спрямованої на позитивні 
зміни, адже активна й дієздатна молодь є пер-
спективою державотворчого процесу. Молодь 
найбільш продуктивна і в соціально-демогра-
фічному напрямі. Вона є невід’ємною складо-
вою природного процесу зміни поколінь, за-
безпечення кількісного оновлення населення 
та досягнення його тривалого існування, тому 

перспективи розвитку будь-якого суспільства 
цілком справедливо пов’язуються з молоддю, 
адже вона є найбільш активним соціальним 
прошарком суспільства. В умовах сьогодення 
молодіжна політика є інструментом, що має 
забезпечити стратегічний розвиток країни, гео-
політичну конкурентоспроможність держави, а 
також розвиток місцевих громад і суспільства 
протягом найближчих десятиліть. Отже, осо-
бливо актуально на державному рівні створю-
вати умови для самореалізації молоді та вклю-
чення її в процеси розвитку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику державної молодіжної політики 
в Україні загалом та її аспекти зокрема вже 
неодноразово досліджували сучасні українські 
науковці. Цьому питанню приділили увагу 
Є. Бородін, А. Васильєв, М. Головатий, І. Ільїн-
ський, М. Канавець, Л. Кривачук, О. Кулі-
ніч, В. Лісовський, В. Луков, Н. Метьолкіна, 
В. Орлов, І. Парубчак, М. Перепелиця, В. Чу-
прунов, А. Шаронов та інші вчені. Молодіжна 
політика є сукупністю дій всіх державних та 
громадських інституцій, проте соціальна інсти-
туція здійснює її диференційовано відповідно 
до своїх потреб та можливостей з урахуванням 
місцевих умов кожного суб’єкта [1, с. 60].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Усвідомлюючи значний рі-
вень актуальності досліджуваного питання, 
відзначимо, що дослідження вказаних авторів 
неповністю розкривають реалізацію молодіжної 
політики на місцевому рівні. Отже, є необхід-
ність подальшого наукового розгляду саме в 
цьому напрямі, що забезпечить високу якість 
на етапах розроблення, реалізації та моніторин-
гу, а також дасть змогу органам влади взяти 
на себе зобов’язання щодо підвищення потен-
ціалу, незалежності, розширення можливостей 
та фінансового забезпечення організацій, вико-
ристання інноваційних та відкритих підходів, 
що передбачають активну участь молоді в роз-
робленні та реалізації молодіжної політики в 
майбутньому.
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Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження реалізації 
молодіжної політики Кременчука, розгляд ак-
туальних напрямів молодіжної політики, роз-
робка рекомендацій щодо вдосконалення комп-
лексної програми «Молодь Кременчука».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі розвитку України, усклад-
неному впливом кризових явищ на суспільно-
політичне життя, питання соціалізації молоді, 
яка стає ще більш соціально вразливою та неза-
хищеною, набуває особливої актуальності. Си-
туація в державі та суспільстві вимагає вжиття 
негайних заходів, спрямованих на подальше 
вдосконалення механізму реалізації державної 
молодіжної політики як в Україні, так і на ре-
гіональному та місцевому рівнях [2].

Безумовно, практичне здійснення державної 
молодіжної політики в конкретній державі зу-
мовлюється багатьма складовими, зокрема по-
літичною системою та відповідною соціальною 
політикою. На основі цього визначають дві 
основні моделі державної молодіжної політи-
ки, а саме патерналістський розвиток, за якого 
концепція розвитку молоді скеровується та по-
вністю управляється дорослими, які мають чіт-
ке бачення того, ким повинні бути молоді люди, 
що вони повинні робити, якими амбіціями вони 
повинні володіти та яких поглядів вони мають 
дотримуватися (у цій моделі молоді люди по-
винні «належати» дорослим і навіть деяким 
окремим групам дорослих), та відкритий розви-
ток, що розуміє розвиток молоді як відкритий 
процес, що підтримується дорослими, які сти-
мулюють розвиток потенціалу молодих людей 
та надають їм простір для прояву ініціативи 
та прийняття рішень. Така модель є більш від-
критою та спрямована на заохочення молодих 
людей проявляти ініціативу, самостійно визна-
чати власні цілі та цінності, бути залученими 
й мати змогу визначати пріоритети та методи 
здійснення молодіжної політики [3, c. 32].

Для України пріоритетними мають стати 
такі напрями молодіжної політики, реалізація 
яких дасть молоді можливості для самостійно-
го вирішення проблем, які виникають. Тільки 
такий підхід буде сприяти формуванню взаємо-
зв’язку поліпшення якості життя більшості мо-
лоді та розвитку країни загалом.

Кременчук – місто молодих, адже з майже 
225 тис. населення налічується 60 тисяч моло-
дих людей віком від 14 до 35 років, що становить 
близько 26%. У місті зареєстровані 42 молодіж-
ні та 13 дитячих громадських організацій. Най-
активнішими з них є Кременчуцький міський 
комітет молодіжних організацій та Молодіжний 
Парламент Кременчука, якому надано статус 
дорадчого органу міської ради. Молодіжна гро-
мада довела свою здатність ефективно впливати 
на процеси прийняття рішень щодо молоді на 
місцевому та регіональному рівнях.

Попри те, що сьогодні сформована законо-
давча база з питань соціального становлення та 

розвитку молоді, діють установи та заклади для 
молоді, запроваджено механізми підтримки мо-
лодіжного руху та різних категорій молоді, в 
молодіжному середовищі існує низка проблем, 
які потребують розв’язання, а саме слабка моти-
вація до дотримання молодими людьми здоро-
вого та безпечного способу життя, недостатній 
рівень знань та навичок молоді в галузі безпеки 
життєдіяльності; зниження інтересу юнаків та 
дівчат до духовної спадщини, зростання спожи-
вацьких настроїв молоді, що зорієнтована перш 
за все на сферу примітивних розваг; відсутність 
у молоді мотивів та навичок до самостійного 
отримання знань; низький рівень зайнятості 
молоді на ринку праці за вибраною професією; 
недостатнє застосування потенціалу неформаль-
ної освіти, сутність якої полягає в набутті моло-
дими людьми знань та навичок шляхом участі 
в громадській суспільно значущій діяльності 
з метою підвищення конкурентоспроможності 
молоді на ринку праці; несистемний характер 
формування у молодих людей громадянськості 
та патріотизму; низький рівень забезпечення 
молодих сімей житлом; слабка інтегрованість 
української молоді в європейське та світове мо-
лодіжне співтовариство [4].

З метою створення сприятливих умов для 
розвитку та самореалізації української моло-
ді, формування її громадянської позиції та на-
ціонально-патріотичної свідомості, залучення 
молоді до процесу прийняття рішень на міс-
цевому рівні, підтримки ініціатив молодіж-
них громадських об’єднань та їх консолідації 
з громадою затверджено Комплексну програму 
«Молодь Кременчука» (далі – Програма) на 
2016–2020 рр. з урахуванням специфічних осо-
бливостей міста, діючих міських комплексних 
та цільових програм. Вона також передбачає 
подальше конкретне наповнення змісту та ло-
гіки реалізації молодіжної політики в місті в 
нових цільових програмах, які стосуються мо-
лодіжної проблематики.

Задля раціонального використання ресурсів 
Програма передбачає концентрацію зусиль на 
семи пріоритетних напрямах:

– формування громадянської позиції, 
утвердження духовності, моральності та наці-
онально-патріотичне виховання молоді; вжиття 
заходів, спрямованих на відродження націо-
нально-патріотичного виховання, утвердження 
громадянської свідомості та активної життєвої 
позиції молоді;

– здоровий спосіб життя молоді, тобто вжит-
тя заходів, спрямованих на популяризацію та 
утвердження здорового та безпечного способу 
життя й культури здоров’я серед молоді;

– розвиток неформальної освіти, тобто 
вжиття заходів, спрямованих на набуття моло-
дими людьми знань, навичок та інших компе-
тентностей поза системою освіти, зокрема шля-
хом участі у волонтерській діяльності;

– партнерська підтримка молоді, що прожи-
ває на тимчасово окупованій території України, 
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та внутрішньо переміщених осіб, тобто вжиття 
заходів, спрямованих на соціальне становлення 
та підтримку молоді з числа внутрішньо пере-
міщених осіб;

– зайнятість молоді, тобто створення умов 
та вжиття заходів, спрямованих на забезпечен-
ня первинної й вторинної зайнятості та само-
зайнятості молоді;

– надання фінансової підтримки молодіж-
ним та дитячим громадським організаціям;

– забезпечення міжнародного молодіжного 
співробітництва.

Фінансування поданих пріоритетних напря-
мів в необхідних обсягах здійснювалося та має 
надалі здійснюватися за рахунок коштів місь-
кого бюджету та інших джерел, не заборонених 
законодавством (табл. 1) [5].

Подані сім напрямів, які були сформовані 
Управлінням молоді та спорту виконавчого ко-
мітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області, реалізуються за допомогою розробле-
них заходів. Приклад цих програм наведено в 
табл. 2.

Проаналізувавши дані табл. 2, бачимо, що 
програми спрямовані на створення сприятливих 
умов для розвитку та самореалізації кремен-
чуцької молоді, формування її громадянської 
позиції та національно-патріотичної свідомості, 
активного залучення до суспільно-громадського 
життя міста, а саме створення умов та підтрим-
ки самореалізації молоді, сприяння інтелек-
туальному та творчому розвитку особистості; 
формування та пропагування здорового та без-
печного способу життя, профілактику негатив-

них явищ у молодіжному середовищі; активну 
участі молоді в розбудові громадянського сус-
пільства та прийнятті рішень, залучення моло-
ді до реалізації державної молодіжної політи-
ки; підвищення молодіжних ініціатив у різних 
сферах життєдіяльності суспільства.

Проте для виявлення актуальних проблем 
молоді сьогодення сформовано запитання в 
опитувальному листі (вибірка досліду 100 пере-
січних молодих жителів міста віком від 18 до 
35 років). Результати дослідження дали змогу 
виділити основні напрями, на які має бути спря-
мована Програма на 2019–2020 рр. Проаналізу-
вавши відповіді молоді на запитання в анкеті 
«Які напрями молодіжної політики в місті Ви 
вважаєте найактуальнішими?», бачимо, що по-
над половини вважає, що ним є зайнятість мо-
лоді (56%); інші варіанти розподілились таким 
чином: забезпечення житлом називають 23% 
опитаних, доступну освіту – 10%, здоров’я – 
6%, національно-патріотичне виховання – 3%, 
волонтерство – 2% (рис. 1).

На першому місці у молодих жителів Кре-
менчука стоїть зайнятість. Постійно зростаю-
ча загроза безробіття, відсутність або низький 
рівень кваліфікації молодих людей суттєво 
ускладнюють процес економічного самовизна-
чення молоді, породжуючи в неї почуття неста-
більності, посилюючи матеріальну залежність 
від старшого покоління або державних соціаль-
них виплат. Сьогодні поліпшення своїх житло-
вих умов стало чи не найгострішим соціальним 
питанням для багатьох молодих кременчуць-
ких сімей. Існує можливість надання пільгово-

Таблиця 1
Кошторис Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2016–2020 рр. [5]

Основні напрями 
виконання Програми

Кількість 
заходів, 

програм та 
проектів

Сума коштів, грн.
Всього за 
напрямом2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Формування громадянської 
позиції, утвердження 
духовності, моральності та 
національно-патріотичне 
виховання молоді

29 821 378 914 585 1 026 788 1 131 824 1 237 659 5 132 234

Здоровий спосіб життя 
молоді 16 386 430 410 530 458 030 485 480 574 080 2 314 550

Розвиток неформальної 
освіти 13 299 160 333 743 361 122 394 014 431 467 1 819 506

Партнерська підтримка 
молоді, що проживає на 
тимчасово окупованій 
території України, та 
внутрішньо переміщених 
осіб

2 21 900 25 300 28 600 0 0 75 800

Зайнятість молоді 4 633 450 790 600 897 900 954 950 1 012 050 4 288 950
Надання фінансової 
підтримки молодіжним 
та дитячим громадським 
організаціям

5 747 200 467 100 498 300 523 300 747 100 2 983 000

Забезпечення 
міжнародного молодіжного 
співробітництва

3 189 940 198 800 212 680 227 260 188 440 1 017 120

Всього по рокам 72 3 099 458 3 140 658 3 483 420 3 716 828 4 190 796 17 631 160
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Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів, %

Таблиця 2
Заходи комплексної програми «Молодь Кременчука» [6]

№ Програма Мета Реалізація Посилання

1 Патріотична гра 
«Сокіл»

Виховання під-
ростаючого поко-
ління справжні-
ми патріотами.

В рамках програми з учасниками 
заходу були проведені різноманітні 
конкурси та змагання спортивного 
та військово-патріотичного харак-
теру.

http://kremen.today/2018/  
05/16/kremenchutski-
shkolyari-virushili-u-
vijskovo-patriotichnij-pohid.

2 Фестиваль 
“Extreme-zone”

Популяризація 
здорового способу 
життя.

На фестивалі проходили змагання 
сучасної молодіжної культури.

https://www.telegraf.in.ua/ 
topnews/10070328-extreme-
zone-2018-muzyka-sport-i-
adrenalin.html.

3 «Табір навичок 
майбутнього»

Освоєння ТОП-10 
навичок майбут-
нього.

Учасники розроблювали та втілю-
вали власні проекти для табору, 
навчилися пізнавати себе, працю-
вати в команді та реалізовувати 
спільні проекти.

https://ukraine.unfpa.org/
uk/news.

4 Освітньо-
патріотичний 
табір «Молодіжна 
патріотична 
платформа»

Національно-па-
тріотичне вихо-
вання молоді.

В рамках проекту учасники дізна-
лися більше про історію, культуру 
та традиції українського народу, 
спробували себе в національних 
ремеслах та змаганнях.

http://molodizhna-
patriotichna-platforma.

5 «Школа лідера» Стимулювання 
залучення до гро-
мадської роботи 
молодих людей 
задля підтримки 
громадянської 
активності.

Протягом місяця відбувалося про-
фесійне навчання 35 волонтерів, 
які здатні реалізувати отримані 
знання на практиці, розвиваючи 
громадський рух в місті.

https://vestnik.in.ua/2018/ 
02/07/shkola-lidera-
kremenchuzhanam-
proponuyut-nabuti-liderski-
yakosti.

6 Стипендія 
Кременчуцької 
міської ради

Створення спри-
ятливих умов 
для життєвого 
самовизначення 
та самореалізації.

Загалом виплата стипендій має 
позитивну динаміку, з кожним ро-
ком розмір стипендії збільшується. 
Мер або замісник мера вручають 
свідоцтво на отримання стипендії 
та банківські картки.

http://kremen.today/2018/ 
02/21/kremenchutska-
miskrada-hoche-shhob-
studenti-zalishalisya-v-
misti.

7 Міжрегіональний 
молодіжний 
форум «Молодь. 
Кар’єра. Успіх»

Створення плат-
форми для обго-
ворення проблем, 
які чекають 
молоду людину 
на шляху вибору 
професії, освіти, 
працевлаштуван-
ня.

Протягом трьох днів молодіжні 
лідери працювали у 6 комітетах, 
де вони спілкувалися та обговорю-
вали важливі питання, які нині 
турбують молодь, змогли презен-
тувати свої найкращі ідеї, поділи-
тися досвідом щодо реалізації про-
ектів молодіжної тематики, участі 
молодих людей у державотворенні, 
діяльності органів місцевого само-
врядування тощо.

https://www.youtube.com/
watch?v=oURSJXLzHQk.

 

Зайнятість 
56% Забезпечення 

житлом 
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виховання  

3% 

Волонтерство 
2% 
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го довгострокового державного кредиту моло-
дим сім’ям та самотнім молодим громадянам 
на будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла, проте не кожна молода сім’я підходить 
під критерії кредитування. Напрям освіти для 
молоді, яка не отримала вищу освіту, стоїть на 
першому щаблі, оскільки через невелику кіль-
кість бюджетних місць у ВНЗ студенти виму-
шені працювати для оплати навчання. Значний 
вплив на стан здоров’я молодої людини мають 
гіподинамія, ненормований режим дня та хар-
чування, інтенсивний навчальний та виробни-
чий процес, навантаження соціального характе-
ру. Волонтерство відіграє суттєву роль в місті, 
оскільки існує Кременчуцький міський комітет 
молодіжних організацій, який є організатором 
більшості зазначених проектів (табл. 2). В умо-
вах сьогодення питання національно-патріотич-
ного виховання актуальне, як ніколи, адже це 
формує українську, незалежну націю, патріотів 
своєї держави.

Отже, проведене дослідження дає змогу ви-
ділити найактуальніші проблеми кременчуць-
кої молоді, адже не всі програми, зазначені в 
табл. 2, спрямовані на вирішення проблем, ви-
значених за анкетуванням.

Проаналізувавши Програму, можемо поба-
чити, що більшість напрямів передбачає соці-
ально-культурний розвиток, а питання зайня-
тості, доступного житла й освіти для молоді 
недостатньо розвинені. Отже, визначені напря-
ми необхідно додати до комплексної Програ-
ми, адже зараз це ті проблеми, які найбільш 
затребувані серед молоді. Модель покращення 
молодіжної політики Кременчука зображена 
на рис. 2.

Відповідно до заданих цілей пропонуються 
такі заходи щодо вирішення проблемних на-
прямів молодіжної політики.

1) Зайнятість молоді. Пропонується про-
грама «Зайнятість молоді Кременчука», метою 
якої є запобігання безробіттю; забезпечення 
зайнятості населення громади та підвищення 
рівня зайнятості населення шляхом створення 
нових робочих місць з належними умовами та 
гідною оплатою праці; сприяння збереженню 
діючих та створенню нових робочих місць на 
підприємствах, зокрема за рахунок отримання 
дотацій від центру зайнятості; сприяння розви-
тку підприємницької діяльності шляхом про-
ведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед населення громади; використання мож-
ливостей служби зайнятості щодо підготовки 
населення на курсах цільового призначення; 
сприяння додержанню роботодавцями законо-
давства про працю, а також прийнятих умов 
договорів та угод, погашенню та недопущенню 
заборгованості до Фондів.

Отже, запропоновані заходи до програми 
«Зайнятість молоді Кременчука» забезпечать 
підвищення рівня зайнятості молоді міста, їх 
соціальний захист, дадуть додаткові гарантії 
щодо працевлаштування молоді, яка закінчила 
ВНЗ, потребує соціального захисту та не здатна 
на рівних конкурувати на ринку праці, підви-
щать якість життя, сприятимуть позитивним 
змінам в усіх сферах життєдіяльності молоді, 
досягненню громадою соціальної та певною мі-
рою економічної самодостатності й стабільнос-
ті, збалансованому розвитку молоді міста.

2) Доступне житло для молоді. Відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 
20 вересня 2017 р. № 708 внесені зміни до По-
рядку забезпечення громадян доступним жит-
лом, затвердженого відповідною Постановою 
Кабміну ще в листопаді 2009 р. [7].

Змінився також порядок використання бю-
джетних коштів, передбачених для надання дер-

 

Доступне житло Зайнятість 
молоді 

Освіта 

Програма «Зайнятість 
молоді Кременчука» 

Програма «Надання 
державної підтримки для 
будівництва (придбання) 

доступного житла» 

Збільшення 
бюджетних місць у 

ВНЗ 

Основні заходи щодо 
виконання мети 

програми «Зайнятість 
молоді» 

Збільшення кількості 
довгострокового 

державного кредиту 
молодим сім’ям 

Основні заходи зі 
збільшення бюджетних 

місць 

Найактуальніші напрями 
молодіжної політики 

Кременчука 

Рис. 2. Модель покращення молодіжної політики Кременчука
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Таблиця 3
Прогнозні обсяги фінансування Програми [8]

Показники
Рік виконання 

програми Всього
2019 2020

Кількість молодих сімей та самотніх громадян, яких планується забезпе-
чити житлом 15 15 75

Середня норма забезпечення житлом сімей з трьох осіб (м2) 62,5 62,5 х
Обсяг введення житла в експлуатацію (м2) 938 938 4 690
Розрахункова вартість одного квадратного метра житла (грн.) 9 343 10 277 х
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань Програми 
(тис. грн.) 8 764 9 640 40 199

зокрема, кошти розвитку бюджету Кременчука 7 320 8 050 33 575
кошти від повернення раніше виданих кредитів 918 1 012 4 212
кошти громадян 526 578 2 412
Розрахунковий обсяг коштів міського бюджету на фінансування витрат, 
пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів (тис. грн.) 439 483 2 014

жавної підтримки на будівництво, придбання 
доступного житла. Так, Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України від 
17 жовтня 2017 р. встановлено, що одержувача-
ми бюджетних коштів, передбачених Програмою 
«Надання державної підтримки для будівництва 
(придбання) доступного житла», є Державна 
спеціалізована фінансова установа «Державний 
фонд сприяння молодіжному житловому будів-
ництву» та її регіональні управління.

Так, у 2019–2020 рр. прогнозується забезпе-
чення 30 молодих сімей та самотніх громадян 
житлом за Програмою (табл. 3).

Аналізуючи прогнозуючі обсяги фінансу-
вання Програми, можемо зробити висновок, 
що не кожна молода людина віком до 35 років 
має можливість взяти участь у кредитування, 
оскільки державного та місцевого фінансування 
не вистачає для забезпечення житлом потребу-
ючої молоді. Існують певні умови, за якими гро-
мадянин має право на участь у Програмі «На-
дання державної підтримки для будівництва 
(придбання) доступного житла». Отже, згідно з 
умовами фінансування молодіжного кредиту та 
з недостатнім обсягом державного та міського 
бюджету, не кожна молода особа матиме змогу 
взяти участь в Програмі, тому пропонується за-
лучення інвестиційних коштів для збільшення 
кількості надання молодіжних кредитів.

3) Освіта для молоді. Сьогодні в Україні ще 
не досягнуто європейського рівня якості та до-
ступності освіти. Обмежене фінансування осві-
ти й науки з державного та місцевих бюджетів 
привело до погіршення стану матеріально-тех-
нічної бази навчальних закладів та їх соціаль-
ної інфраструктури. Для молоді проблема фі-
нансування ВНЗ є актуальним питанням, адже 
ті студенти, які навчаються на комерційній 
основі, мають працювати, щоби сплатити на-
вчання. Отже, для підвищення рівня освіти в 
місті та заохочення студентів до навчання ма-
ють бути не тільки стипендіальні програми, але 
й програми щодо збільшення бюджетних місць 

у ВНЗ за рахунок міського бюджету та інвес-
тицій підприємств. Місто має бути зацікавле-
ним у фінансуванні освіти, а також залучати до 
цього місцеві підприємства, адже це зменшить 
рівень міграції працюючої молоді. Отже, про-
понуються такі додаткові заходи до Програми 
щодо залучення коштів до ВНЗ:

– залучення підприємств до фінансування 
бюджетних місць (створення конкурсу, за яким 
підприємство обирає майбутнього співробітни-
ка та сплачує його навчання);

– наукові дослідження на замовлення під-
приємств (за підприємством (відділом) закрі-
плюється студент, який періодично здійснює 
науково-дослідну роботу та вносить інноваційні 
ідеї в підприємство);

– виділення коштів з міського бюджету 
(основним джерелом доходу міського бюджету 
(96,0%) є податки (22% припадають на освіту), 
тому пропонується розглянути питання фінан-
сування бюджетних місць у ВНЗ за конкурсом).

Отже, сучасний стан та аналіз наявних про-
блем молоді Кременчука показують те, наскіль-
ки вони значні та багатопланові. Для того щоби 
змінити ситуацію на краще, необхідно мати сис-
темний план дій, спрямований на розв’язання 
найбільш важливих молодіжних проблем, які 
турбують сьогодні молодого українця. Відповід-
но, комплексна програма «Молодь Кременчу-
ка» має бути адаптивною до найактуальніших 
питань молоді.

Висновки. Таким чином, питання про мо-
лодіжну політику в Україні є актуальним у 
наш час. Молодіжна політика в нашій кра-
їні розвивається, але її вплив на стан молоді 
є незначним. Реалізація ефективної молодіж-
ної політики або її реформування не вирішує 
актуальних проблем української молоді. Так, 
наприклад, проведене анкетування молодих 
жителів Кременчука показало, що молодіжне 
безробіття вважається одним з найактуальні-
ших питань соціально-економічної політики 
міста, оскільки молодіжні проблеми істотно 
впливають на майбутнє економіки та державне 
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становлення не тільки міста, але й всієї країни. 
Проблеми соціального захисту безробітної мо-
лоді неповністю врегульовані на законодавчому 
рівні, що суттєво впливає на її матеріальне ста-
новище та соціальну поведінку. Невисока пла-
та, відсутність перспектив та підтримки значно 
звужують можливості сучасної молоді. Важли-
вими проблемами сучасної молоді є відсутність 
зв’язку між ВНЗ та ринком праці, відсутність 
стимулювання роботодавців, які створюють ро-
бочі місця для молоді, дріб’язковість держав-
них програм. Отже, існує потреба постійного 
вдосконалення програм, які спрямовані на роз-
виток молодіжної політики. На місцевому рів-
ні необхідно періодично аналізувати основні 
молодіжні проблеми для визначення головних 
напрямів молодіжної політики, відповідно, по-
стійно корегувати Комплексну програму «Мо-
лодь Кременчука». Відповідно до проведеного 
аналізу в роботі запропоновано рекомендації 
щодо вдосконалення Комплексної програми, а 
саме вжиття заходів, спрямованих на молодіж-
ну зайнятість, доступне житло й освіту.
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REALIZATION OF PROJECTS OF YOUTH POLICY IN KREMENCHUK: 
PROSPECTS FOR IMPROVEMENT

Under current conditions, youth policy is an instrument that should ensure the geopolitical com-
petitiveness of the Ukrainian state in the strategic development of the country, as well as the devel-
opment of local communities and society over the coming decades. That is why it is necessary at the 
state level to create conditions for the self-realization of young people and its inclusion in the process-
es of development of Ukraine. The practical implementation of the state youth policy in a particular 
state is conditioned by many components, in particular, the political system and the corresponding 
social policy. Two main models of state youth policy are identified: paternalistic development, open 
development.

Promising youth is an open process supported by adults that stimulates the development of young 
people’s potential and gives them space for initiative and decision-making. Such a model is more open 
and aimed at encouraging young people to take initiative, independently define their own goals and 
values, be involved and be able to determine the priorities and methods of implementing youth pol-
icies. For Ukraine, the following areas of youth policy should be prioritized, the implementation of 
which will provide young people with opportunities to independently solve the problems that arise. 
Only such an approach will promote the interconnection of the improvement of the quality of life of 
the overwhelming majority of young people and the development of the country as a whole. To identi-
fy the actual problems of the young people of Kremenchuk, a survey was conducted that identified the 
main areas to which the comprehensive program “Youth of Kremenchuk” should be directed. During 
the study, it was found that the most important directions of youth policy are: employment, afford-
able housing, education. In accordance with the directions given, a model for improving the youth 
policy of Kremenchuk was developed aimed at preventing unemployment, ensuring employment of the 
population of the community; increase in the number of youth loans; improving the quality of edu-
cation, increasing budget places in universities, and attracting city enterprises to finance students.

Thus, the current state and analysis of the existing problems of young people in Kremenchuk 
show how significant and multifaceted they are. In order to change the situation for the better, it is 
necessary to have a systemic plan of action aimed at solving the most important youth problems that 
concern young Ukrainians today. Accordingly, the complex program “Youth of Kremenchuk” should 
be adaptive to the most urgent issues of youth.


