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За часи незалежності України державними органами було прийнято 

чимало нормативно-правових атів, які передбачали формування комплексних і 

адресних державних молодіжних програм та створення відповідних 

організацій щодо їх реалізації. Їх відмінною ознакою є те, що кожний новий 

законодавчий акт розширює коло завдань стосовно підтримки молоді та 

перелік міністерств і державних комітетів на які покладається обов’язок їх 

виконання.  

Слід відмітити, що не всі програми було успішно завершено та виконані 

вказівки вищих державних органів відповідними органами виконавчої влади і 

громадськими організаціями. Зокрема, це стосується так і не створених 

Державного молодіжного фонду, Національного молодіжного оздоровчого 

центру, молодіжних центрів праці, не проведених «Всеукраїнського 

студентського форуму» і другого Всеукраїнського форуму «Молодь – за 

майбутнє України», невиправдано затягненим створенням Національного 

агентства "Молодіжна картка", програми матеріального стимулювання 

студентів-відмінників навчання, не виконаного в повному обсязі 



передбаченого рівня фінансування молодіжного житлового кредитування тощо 

[1, с. 143-157].  

Серед пріоритетних напрямів розвитку молодіжної політики в Україні ми 

можемо  визначити такі, як: 

- здійснити моніторинг стану виконання законів й інших 

нормативно-правових актів України в цій сфері і вжити заходів щодо 

забезпечення їх безумовного виконання [2]; 

- законодавче закріплення посилення гарантій реалізації фізичного, 

інтелектуального, матеріального та духовного розвитку молоді; 

- активізація діяльності державних структур та громадських 

організацій; 

- проведення загальнодержавних та регіональних статистичних 

досліджень з метою подальшого всебічного врахування потреб і запитів молоді 

під час формування та реалізації комплексних та адресних державних 

молодіжних програм;  

- налагодження взаємодії між державними органами різних рівнів з 

чітким розподілом функцій та повноважень щодо формування та реалізації 

комплексних та адресних державних молодіжних програм [3]; 

- міжнародне молодіжне співробітництво в сфері формування та 

реалізації комплексних та адресних державних молодіжних програм; 

- залучення коштів міжнародних фондів та організацій для реалізації 

комплексних та адресних державних молодіжних програм; 

- створення Державного молодіжного фонду з метою залучення 

інвестицій для розвитку окремих напрямів молодіжної політики; 

- контроль за цільовим використанням коштів виділених для 

реалізації комплексних та адресних державних молодіжних програм; 

- створення механізму розподілу коштів спрямованих на 

формування та реалізацію комплексних та адресних державних молодіжних 

програм між УНКМО та іншими громадськими організаціями; 



- проведення консультацій з представниками молодіжних 

організацій з приводу визначення пріоритетних напрямів реалізації молодіжної 

політики; 

- інформування суспільства про формування та механізм реалізації 

комплексних та адресних державних молодіжних програм; 

- перерозподіл коштів у випадку їх нецільового використання та 

притягнення до відповідальності осіб, винних у нецільових та специфічних 

витратах коштів виділених на реалізацію молодіжної політики;  

- формування механізму взаємодії державних органів та молодіжних 

організацій різних рівнів на основі принципу партнерських відносин; 

- залучання представників молодіжних організацій, які мають 

відповідний рівень освіти та досвід, до формування та реалізації комплексних 

та адресних державних молодіжних програм у якості волонтерів; 

- запровадження механізму правового регулювання виконання 

передвиборчих обіцянок політичних сил, що прийшли до влади 

загальнодержавного та  місцевого рівня. 

Звичайно, вказаний перелік напрямків розвитку молодіжної політики не 

є вичерпним і потребує подальшого розширення та вдосконалення. Адже, 

розвиток держави передбачає зміну соціальних, економічних та політичних 

передумов формування і реалізації комплексних та адресних державних 

молодіжних програм в Україні.  
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