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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ ТА ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
У статті розглянуто сьогоднішній стан та ефективність механізмів забезпечення співпраці громадських об’єднань
з органами виконавчої влади ы місцевого самоврядування, визначено проблеми організації діяльності молодіжних громадських організацій, проаналізовано рівень залучення молоді до прийняття управлінських рішень. Описано новий інструмент оцінювання участі молоді в суспільному житті країни. Розглянуто механізми забезпечення участі молодих людей і молодіжних об’єднань у прийнятті управлінських рішень, що полягають у сукупності
інституційно-функціональних, програмно-цільових, нормативно-правових та ресурсних інструментів, методів,
важелів, які використовуються державою та суспільством для формування й реалізації молодіжної політики в
частині забезпечення участі молоді в публічному управлінні та досягнення високих показників у цій сфері. Запропоновано заходи щодо ефективнішого використання нововведених інструментів та механізмів залучення молоді
до прийняття управлінських рішень і якісної співпраці громадських об’єднань з органами виконавчої влади.
Ключові слова: молодь; співпраця; молодіжна політика; участь; індекс оцінювання.

Постановка проблеми. Розвиток держави в
цілому та територіальних громад окремо знач
ною мірою залежить від результативної органі
зації взаємодії громадського сектору та органів
виконавчої влади, зокрема від стану й розвитку
молодіжних громадських об’єднань. Створення
та діяльність сучасних форм організації взаємодії
і співпраці інституцій сприяють підтримці патрі
отизму громадян, формуванню їхньої свідомості
та рівня соціальної згуртованості, виховання пра
вильних цінностей та орієнтирів у молодого по
коління, яке вже невдовзі займе ключові держа
вотворчі позиції, що разом покликано створити
умови для сталого розвитку країни. Лише за умо
ви залучення громадськості до прийняття управ
лінських рішень, реагування представників вла
ди на запити і потреби суспільства із залученням
молодіжного сектору та пропонування взаємодії
в питаннях покращення соціально-економічного
становища можливий гармонійний та стабільний
розвиток усіх сфер держави і її окремих регіонів.
Зважаючи на це, розгляд обраної тематики є ак

туальним з точки зору публічного управління та
реалізації молодіжної політики.
Аналіз останніх досліджень. Чимало гро
мадських діячів, лідерів громадської думки, на
уковців та практиків визнають, що суттєвою
перешкодою для організації результативного
публічного діалогу та комунікації між органами
державної влади і молоддю є існуючі на сьогодні
проблеми організації діяльності молодіжних гро
мадських об’єднань. Як відомо, основною метою
започаткування діяльності молодіжних громад
ських об’єднань є саме можливість позитивно
впливати на розвиток суспільства. Рівень впливу
безпосередньо пов’язаний із життєдіяльністю і
розвитком молодіжних громадських об’єднань,
що підкріплюється передусім належним органі
заційно-економічним забезпеченням.
Дослідження взаємодії та активізації спів
праці між молоддю, молодіжними об’єднаннями,
іншими інститутами громадянського суспільства
і органами державної влади є предметом дослі
дження багатьох науковців, зокрема Б. Кудренка
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(2019), І. Хохича (2013), В. Трофимова. Питання
організації публічного діалогу описуються в на
укових працях Е. Мамонтової (2016), О. Радчен
ка та О. Крутій (2014). Питання інституційного
забезпечення сталого розвитку регіону та орга
нізації взаємодії громадськості, органів влади й
міжнародних організацій, зокрема, досліджені в
наукових працях багатьох інших науковців.
Аналізуючи останні публікації та досліджен
ня, варто зазначити, що сьогодні спостерігається
тенденція до збільшення частки об’єднань, які
стикаються з низкою проблем, пов’язаних з ор
ганізаційно-економічним забезпеченням. Лише
невелика кількість громадських об’єднань має
чітко визначену місію своєї діяльності – основ
ну спільну мету організації, чітко окреслені
причини її існування (Стан та динаміка, 2018,
с. 33–37). Саме на основі місії розробляються
завдання організації, які і виступають критерія
ми процесу прийняття управлінських рішень. У
разі, коли члени організації не знають основної
мети їх організації, у них відсутній орієнтир
для вибору найкращих варіантів розвитку та ді
яльності. Існує чимала кількість неприбуткових
об’єднань, які для виживання поринають у свою
поточну діяльність та забувають про місію своєї
організації. Першочерговим постає питання по
шуку джерел фінансування. Місія характеризує
статус організації, забезпечує напрям i ключові
точки для визначення завдань i стратегій на різ
них організаційних рівнях. Частина громадських
об’єднань не має повної організаційної докумен
тації, що закріплює конкретні функції, права та
обов’язки органів управління, окремих посадо
вих осіб, регламентує організаційні, трудові та
інші відносини з конкретного питання. Це пев
ною мірою ускладнює існуючі на сьогодні про
цедури співпраці таких об’єднань із органами
виконавчої влади.
Ще однією актуальною проблемою україн
ських громадських об’єднань є недостатнє фі
нансування, але лише третина з них мають план
залучення фінансування. Найбільш поширеними
джерелами фінансування для таких організацій
є благодійні пожертви бізнесу, фізичних осіб,
гранти від міжнародних організацій чи всеукра
їнських фондів та членські внески (Стан та дина
міка, 2018, с. 43–53).
Не більше третини українських громадських
об’єднань мають визначені та прописані етичні
норми – етичний кодекс – документ, який містить
основні принципи діяльності членів об’єднання –
його співробітників та партнерів. У кодексі ви
значені положення, які є принциповими орієн
тирами в питаннях організації взаємодії, надан
ня допомоги, професійної діяльності, виконання

службових обов’язків та іншій діяльності членів
об’єднання (Стан та динаміка, 2018, с. 70–73).
Мета (цілі) дослідження полягає в теоретич
ному обґрунтуванні необхідності удосконалення
механізмів забезпечення участі молоді в публіч
ному управлінні та розробці відповідних прак
тичних рекомендацій.
Виклад основного матеріалу. У сучасних
умовах формування демократичної, соціальної,
правової держави, ринкової економіки, дієвого
громадянського суспільства потрібна ефективна
співпраця органів влади та громадського секто
ру. Власне публічне управління поєднує владу,
бізнес, суспільство і створює підстави для побу
дови міцної та ефективної країни. Цікавим є той
факт, що публічне управління – це залученість
багатьох бенефіціарів та зацікавлених сторін на
рівних позиціях, серед яких держава займає таку
ж саму позицію, як і всі інші учасники (Телешун,
Титаренко, Ситник, Вировий, 2010, с. 5).
«Ідея громадянської участі передбачає вклю
чення чи залучення суспільства до управління
(обговорення і розробка політичних, соціальноекономічних, культурних програм та проєктів),
вплив на прийняття рішень і контроль за їх вико
нанням, самоуправління на муніципальному рів
ні. Участь – це цілеспрямована інструментальна
активність, за допомогою якої громадяни намага
ються впливати на уряд таким чином, щоб у від
повідь отримувати бажані для них дії» (Телешун,
Титаренко, Ситник, Вировий, 2010, с. 36).
«Громадянське суспільство – система недер
жавних і комерційних інститутів, організацій,
які забезпечують самоорганізацію та розвиток
населення. Структурними елементами цієї сис
теми є організації (політичні партії, громадські
об’єднання, асоціації) та різні об’єднання (про
фесійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), що
охоплюють усі сфери суспільного життя і є сво
єрідним регулятором свободи людини. До недер
жавних інституцій громадянського суспільства
належать: приватні добровільні інформації, гро
мади, громадські фундації, клуби місцевих гро
мад, профспілки, соціальні та спортивні клуби,
професійні асоціації, правничі інституції, засоби
масової організації, добровільні дружини, релі
гійні організації» (Коваль, 2012, с. 68).
Поняття «громадський сектор» на сьогодні
не має єдиного чіткого визначення. Науковці та
практики часто значення терміна «громадський
сектор» співвідносять із такими словосполучен
нями, як: «громадські об’єднання», «молодіжні
організації», «неурядові організації (НУО)», «не
комерційні організації (НКО)», «організації гро
мадянського суспільства (ОГС)», «неприбуткові
організації (НПО)», «громадські ради» та ін. В
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основному ці терміни є синонімами, проте кожен
із них указує на якусь важливу, основну сторону
діяльності організації та її юридично-правову
форму. У цій статті вказані терміни вживаються
як тотожні для зручності та у зв’язку з досліджен
ням залучення молоді до прийняття управлін
ських рішень, яке найчастіше відбувається через
її активну діяльність у різного роду громадських
об’єднаннях.
Ураховуючи мету дослідження, визначення
публічного управління розглядається як діяль
ність органів державного управління, органів
місцевого самоврядування, представників при
ватного сектору та інститутів громадянського
суспільства в межах визначених законом повно
важень і функціональних обов’язків (планування,
організації, керівництва, координації та контро
лю) щодо формування й реалізації управлінських
рішень суспільного значення, політики розвитку
держави та її адміністративно-територіальних
одиниць (Публічне управління, 2018, с. 144).
Механізм державного управління – це штучна,
спеціально сконструйована система для реалізації
певних цілей у визначеній сфері. В Енциклопе
дії державного управління механізм державного
управління визначено як практичні заходи, важелі,
засоби, стимули, за допомогою яких органи дер
жавної влади та місцевого самоврядування впли
вають на суспільство з метою реалізації поставле
них цілей (Державне управління, 2012, с. 248).
Пріоритети державної політики в молодіжній
сфері покликані сприяти самоорганізації та само
реалізації молоді, соціальній інтеграції молодих
людей, розвитку їхнього творчого потенціалу, за
лученню до процесів реформування українського
суспільства та економіки, включенню молодих
людей у процесі прийняття рішень на всіх рівнях
державно-громадського управління. Саме моло
ді люди – це та частина населення, яка найбільш
схильна до навчання, освоювання нових техноло
гій, соціально вони є найбільш мобільними.
За результатами опитування (Опитування,
2020) «Діалог молоді з владою» (3 053 опитаних)
лише 7 % молоді активно комунікує з місцевою
владою, у той час як 68 % не комунікують зовсім.
56 % опитаних заявили, що хотіли б впливати на
прийняття рішень, які стосуються молоді, але не
знають, як це робити, і лише 13 % активно корис
туються такими механізмами й інструментами.
Серед найбільш ефективних форм участі в про
цесі прийняття управлінських рішень опитувані
виділили громадські об’єднання та молодіжні
консультативно-дорадчі органи.
До існуючих на сьогодні механізмів забезпе
чення співпраці громадського сектору та органів
виконавчої влади можна віднести:
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––надання безпосередньої фінансової під
тримки організаціям громадянського суспільства,
спрямованої на реалізацію програм або проєктів,
що розподіляється на конкурсних умовах;
––надання непрямої фінансової підтримки
організаціям громадянського суспільства (ста
тус неприбутковості, пільги на користування зе
мельними ділянками або об’єктами нерухомості
тощо);
––участь організацій громадянського суспіль
ства у виконанні державних цільових програм;
––співпраця у формуванні та реалізації дер
жавної політики (доступ до публічної інформації,
проведення публічних консультацій, громадської
експертизи і громадського моніторингу, діяль
ність консультативно-дорадчих органів за участю
організацій громадянського суспільства).
В основі формування механізмів забезпечення
участі молоді в прийнятті управлінських рішень
та забезпечення ефективної співпраці громад
ського сектору і органів виконавчої влади є нор
мативно-правовий механізм, який складається із
Конституції України, хартій, міжнародних угод
та конвенцій, законодавства. Щодо сфери публіч
ного управління, то варто вказати такі складові:
нормативно-правові акти, спрямовані на форму
вання й реалізацію молодіжної політики; щорічні
доповіді Президентові України, Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України про стано
вище молоді в Україні, стан реалізації державної
молодіжної політики; ратифікація документів
міжнародних організацій.
Неурядові організації як активна ланка грома
дянського суспільства впливають на розвиток і ре
алізацію молодіжної політики як на національно
му, так і на регіональному рівнях, безпосередньо
працюють із різними категоріями молоді, залуча
ючи до своєї діяльності та участі в житті країни. Зі
збільшенням кількості таких організацій виникла
потреба в оцінюванні якості реалізації їхніх цілей
та заходів, реального залучення молоді, форму
вання лідерів у молодіжному секторі.
В Україні існує позитивний досвід вирішення
актуальних питань молоді. За результатами ви
конання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2016–2020 роки успішно
діє низка механізмів забезпечення участі моло
дих людей та молодіжних об’єднань у прийнятті
управлінських рішень та впроваджено інструмен
ти щодо участі молоді та молодіжних організацій
у процесах ухвалення рішень, реалізації моло
діжної політики на місцевому та регіональному
рівнях; проведено ряд загальнодержавних соціо
логічних досліджень і опитувань; започатковано
численні програми, конкурси і проєкти для само
реалізації та сталого розвитку молоді, зокрема
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виконується програма «Молодіжний працівник»,
збільшується кількість молодіжних консульта
тивно-дорадчих органів, молодіжних центрів,
створено державну установу «Всеукраїнський
молодіжний центр», проводиться національний
конкурс «Молодіжна столиця України», здійсню
ється фінансова підтримка проєктів молодіжних
та дитячих громадських організацій, розширю
ється міжнародне молодіжне співробітництво
та співпраця з міжнародними організаціями, за
початковано обміни молоддю між Україною і
Польщею та Україною і Литвою. Міністерство
розвитку громад та територій України у конкурсі
«Кращі практики органів місцевого самовряду
вання» в 2019 р. виділило окрему тему «Практи
ки залучення молоді до місцевого економічного
розвитку»: молодіжні ради при органах місцево
го самоврядування; творчі майстерні, громадські
простори; курси з підприємництва для школярів,
молоді; молодіжні бізнес-ініціативи; інші моло
діжні формати участі у місцевих справах.
Водночас проблемами, які досі потребують
розв’язання, є:
––низький рівень участі молоді в суспільно
му житті, діяльності інститутів громадянського
суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих
громадських організацій, а також органах учнів
ського та студентського самоврядування, програ
мах сфери волонтерської діяльності та в процесах
ухвалення рішень, що стосуються розв’язання
проблем молоді;
––низький рівень поінформованості молоді,
насамперед молоді з інвалідністю, про свої права,
обов’язки та можливості для розвитку власного
потенціалу й самореалізації у своїй територіаль
ній громаді, області, в Україні загалом;
––низька активність молоді в політичному
житті країни як на державному, так і на регіо
нальному та місцевому рівнях;
––недостатній рівень мобільності молоді (у
межах України та між різними країнами);
–– низький рівень громадянських компетентнос
тей, у тому числі щодо дотримання правових норм,
стандартів прав людини, насамперед толерантного
ставлення та взаємоповаги один до одного;
––незначна кількість молоді, яка вважає коруп
цію та непотизм етично неприйнятними форма
ми розв’язання побутових проблем та подолання
життєвих перешкод;
––підготовка молоді до сімейного життя, від
повідального ставлення молоді до планування
сім’ї та власного репродуктивного здоров’я;
––недостатньо сформовані навички здорового
способу життя й розуміння важливості комплекс
ної турботи про фізичне та психологічне благо
получчя;

––низький рівень соціалізації, реінтеграції
та адаптації молоді, яка проживає в складних
життєвих обставинах, уразливих та маргіналізо
ваних груп у суспільстві, насамперед молоді з
інвалідністю;
––упровадження Російською Федерацією стра
тегії мілітаризації освітнього процесу та деструк
тивного впливу на молодь із тимчасово окупова
них територій України;
––недостатній рівень соціально-психологічної
адаптації молоді, місцем проживання якої є тим
часово окуповані території, в соціокультурний
простір України;
––низький рівень компетентностей, необхід
них молоді для:
• свідомого вибору професії та кар’єрного
розвитку;
• провадження підприємницької діяльності;
• розвитку лідерських якостей.
3 грудня 2020 р. Урядом схвалено Концепцію
Державної цільової соціальної програми «Мо
лодь України» на 2021–2025 роки. На виконання
розпорядження (Про схвалення концепції, 2020)
Мінмолодьспорту розроблено проєкт Програми,
який включає конкретні заходи для виконання
пріоритетних завдань у молодіжній сфері на на
ступні п’ять років. З метою його вдосконален
ня в режимі онлайн-конференцій було органі
зовано обговорення проєкту Програми з усіма
суб’єктами молодіжної політики та зацікавле
ними сторонами, зібрано відгуки та пропозиції
щодо вдосконалення Програми.
Уперше за часів незалежності в Україні змінив
ся підхід до оцінювання становища молоді. Від
тепер на державному рівні будуть оцінювати не
тільки питання, чи забезпечена молодь житловою
площею і робочими місцями, а й чи вона відпо
відальна і спроможна впливати на життя країни.
Її активність можна виміряти завдяки простому,
зрозумілому і об’єктивному інструменту – Індек
су оцінювання участі молоді (Руденький, Харчен
ко, 2021). Міністерство молоді та спорту України
спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН)
розробило Індекс оцінювання участі молоді. За
вдяки цьому інструменту якісно змінюється під
хід до моніторингу участі молоді в суспільному
житті. Фактично він стає індикатором змін у сві
домості громадян країни. Передбачено, що такі
дані збиратимуть під час регулярних соціологіч
них опитувань молодих людей віком від 16 до 35
років. Вони відповідатимуть на 24 запитання, які
умовно об’єднані в чотири групи:
––політична участь молоді: чи стежать за но
винами про політичні події; чи беруть участь у
президентських, парламентських та місцевих
виборах;
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––участь в організованих формах громадян
ського суспільства: чи беруть участь у діяльності
громадських організацій, партій, консультатив
но-дорадчих органів, молодіжних центрів, волон
терській діяльності;
––мобільність молоді: наскільки мобільна мо
лодь на рівні області, країни та світу, чи є намір
емігрувати і наскільки серйозний;
––самоорганізація молодих людей: чи готові
обстоювати свої права, підписувати петиції, від
мовлятися від споживання певних товарів та по
слуг з політичних чи екологічних причин?
Завдяки такому поділу на кластери формуєть
ся якісно новий підхід до планування й оцінки
програм і проєктів, спрямованих на створення
умов для активізації участі, удосконалення меха
нізмів співпраці:
• молодь із кластера «виключених» необхідно
прицільно інформувати про наявні можливості,
а також демонструвати переваги і здобутки від
участі в суспільному житті;
• представників кластера «нерішучих» можна
«спокусити» спрощеними і деталізованими спо
собами участі, а також аргументом на користь
того, що їхнє рішення дійсно має значення;
• насамкінець, активна молодь із останнього
кластера потребує різноманітних і поглиблених
варіантів участі.
Запровадження такого методу оцінювання є
надзвичайно актуальним і допоможе систематич
но оцінювати ситуацію в країні, відтак – удоско
налювати існуючі та розробляти нові механізми
забезпечення співпраці громадського сектору та
органів виконавчої влади у сфері молодіжної по
літики України та залучення молоді до прийняття
управлінських рішень. Проте для практичного й
ефективного його використання варто врахувати,
що потреби, цінності, життєві цілі та розуміння
участі в суспільному житті країни молоді у віці
16 років можуть значно відрізнятися від молоді у
віці 35 років. У зв’язку з цим вбачається доцільним
проводити опитування в різних вікових категоріях.
Крім публікації отриманих результатів, необхідно

періодично проводити як обговорення ефективнос
ті використання Індексу оцінювання участі молоді,
так і його вдосконалення з метою використання
усіма суб’єктами молодіжної політики.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, у статті описано як існуючі
механізми забезпечення співпраці громадського
сектору і органів виконавчої влади та залучен
ня молоді до прийняття управлінських рішень,
так і новий інструмент для покращання цих ме
ханізмів співпраці – Індекс оцінювання участі
молоді, а також запропоновано варіанти його
вдосконалення. Аналіз наукової літератури, нор
мативно-правових актів та експертних розробок
профільного Міністерства свідчить, що відбу
вається позитивна динаміка і запроваджуються
нові інструменти залучення молоді до прийнят
тя управлінських рішень, мотивації до співпраці
представників громадського сектору із держав
ним, але сьогодні вони все ще потребують чима
лого доопрацювання. Існуюча система залучення
молоді до державного управління зорієнтована
на обмежені кола молоді, яка вже довела свою
активність та перспективність для держави, на
приклад різного рівня консультативно-дорадчі
органи – громадські ради, радники з молодіжних
питань; конкурси для молодіжних громадських
організацій тощо. Усе ще залишається відкритим
питання залучення пасивної та асоціальної моло
ді. На нашу думку, урахування і залучення цих
категорій молоді сприятиме якісному оновленню
персоналу на всіх ланках суспільства та активно
му пошуку найефективніших методів комунікації
всіма суб’єктами молодіжної політики.
Подальша розробка означеного напряму має
полягати у вивченні й аналізі передумов, які
впливають на формування основних компетенцій
молодіжного працівника (знань, умінь і навичок),
його бажанні брати участь у прийнятті управлін
ських рішень, а також чіткому визначенню і спри
янню введення термінів «молодіжний працівник»
і «молодіжна робота» у нормативно-правові акти
України.
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IMPROVING MECHANISMS FOR ENSURING COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC SECTOR AND EXECUTIVE
BODIES IN THE YOUTH POLICY OF UKRAINE AND INVOLVING YOUNG PEOPLE IN MANAGEMENT DECISIONS
The general articulation of the issue and its connection with the important research and practical tasks. Only
when the public can participate in management decisions, and government officials respond to the demands and
needs of society, involving the youth sector, and offer cooperation to improve the socio-economic situation, possible
harmonious and stable development of all spheres of the state and its regions is possible. Due to this the consideration
of the chosen topic is relevant from the point of view of public administration and implementation of youth policy.
The analysis of the recent publications on the issues this article deals with; identification of the parts of the general
problem that have not been previously addressed. Many public figures, opinion leaders, scholars and practitioners
recognize that the current problems of organizing the activities of youth NGOs are a significant obstacle to effective
public dialogue and communication between public authorities and the public sector. According to the Youth Dialogue
with the Government survey, 56 % of respondents said they would like to influence decisions that affect young
people but do not know how to do so, and only 13 % actively use such mechanisms and tools. Respondents identified
that public associations and youth advisory bodies are the most effective forms of participation in the management
decision-making process.
The purpose (the objective) of this article is to theoretically prove and describe the mechanisms for ensuring the
participation of young people in public administration and the development of practical recommendations for their
improvement.
The key results and the background. Now the state level will assess how responsible and capable young people are
to influence the life of the country. The Ministry of Youth and Sports of Ukraine together with the United Nations
Development Program (UNDP) has developed a Youth Participation Assessment Index. After analyzing this tool, it
definitely makes sense to conduct opinion polls among different age categories. In addition to the publication of the
results obtained, it is necessary to periodically discuss both the effectiveness of the use of the Youth Participation
Assessment Index and its improvement in order for it to be used by all youth policy participants.
Conclusions and the prospects of the further research. Further development of this area should consist of the
study and analysis of the prerequisites that affect the formation of the main competencies of the youth worker
(knowledge, skills and abilities), and their desire to participate in management decision process. In addition to that
a clear definition and promotion of the introduction of the terms «youth worker» and «youth work» in the laws and
regulations of Ukraine should take place.
Key words: youth; cooperation; youth policy; participation; evaluation index.
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