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До питання актуальності прикладної моделі молодіжної програми 

підтримки соціальних ініціатив молоді регіону в рамках транскордонного 

співробітництва 

 

Глобалізація соціально-економічних процесів у світі, розвиток 

міжнародного співробітництва та перспективи євроінтеграції мають суттєвий 

вплив на соціально-економічний розвиток окремих прикордонних регіонів 

України. Важливим фактором такого впливу є використання потенціалу 

транскордонного співробітництва як інноваційного інструменту державної 

регіональної політики підвищення конкурентоспроможності українських 

регіонів [1, с. 5]. 

Поняття «транскордонне співробітництво» наведено в нормах закону 

України «Про транскордонне співробітництво» від 24. 06. 2004 р. «…спільні дії, 

спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-

технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними 

громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої 

влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади 

інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством» 

Метою транскордонного співробітництва є розвиток соціально-економічних, 

науково-технічних, екологічних, культурних та інших зв'язків між суб'єктами та 

учасниками транскордонного співробітництва [2].  

Виходячи з вищезазначеного, актуальним на нашу думку є здійснення 

наукових досліджень з питань розвитку транскордонного співробітництва 



регіону з залученням молоді, а саме моделювання теоретично-прикладної  форми 

такого співробітництва [3, с. 9]. 

Слід зазначити, що молодь – це важлива складова не тільки сучасного 

українського суспільства в цілому, але й, зокрема, громади відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці.  

Молода особа характеризується як «стратегічний ресурс модернізації 

суспільства» та відрізняється такими позитивними соціальними якостями як: 

- здатність до відтворення традицій суспільства та соціальних стандартів; 

- активною консолідацією з представниками інших соціальних груп та 

інтеграцією до суспільства в цілому;  

- здатністю до самоуправління та самоорганізації;  

- потенційною здатністю до окремих видів прогностичної та експертної 

діяльності;  

- свободою у виборі місця проживання та форм зайнятості [4, с. 217];  

- активною демократизацією;  

- позитивним сприйняття суспільного та державного реформування, з яким 

пов’язує власні життєві перспективи.  

Така характеристика молоді дає можливість визначити її участь у 

транскордонному співробітництві, як визначальний фактор у вирішенні гострих 

соціальних проблем та соціально-економічного прогресу регіону. 

Ми вважаємо, що однією із форм моделювання теоретично-прикладної 

форми транскордонного співробітництва є прикладна модель молодіжної 

програми. 

Прикладна модель молодіжної програми – це об’єкт дослідження, реальна 

теоретично-аналітична модель молодіжної програми, яка призначена для 

досягнення соціального, економічного та політичного ефекту в межах 

соціального партнерства молоді, органів місцевого самоврядування державних 

установ, громадських організацій та суб’єктів господарювання. 

Мета прикладної моделі молодіжної програми: 



1) перспективна або стратегічна мета програми – створення умов 

для самореалізації молоді регіону та активне залучення її до суспільно-

громадського життя громади, координація дій органів місцевого 

самоврядування, державних установ, громадських організацій і суб’єктів 

господарювання; 

2) тактична мета програми – вирішення актуальних соціальних 

проблем регіону та підвищення рівня соціального партнерства, шляхом 

реалізації молодіжних ініціатив. 

На нашу думку, процес створення прикладної моделі міської молодіжної 

програми повинен мати наступні етапи:  

1) наукове обґрунтування та створення прикладної моделі 

молодіжної програми підтримки соціальних ініціатив молоді регіону; 

2) пілотна апробація прикладної моделі молодіжної програми 

підтримки соціальних ініціатив молоді регіону; 

3) внесення змін та доповнень до прикладної моделі молодіжної 

програми підтримки соціальних ініціатив молоді регіону на основі попередніх 

результатів її пілотної апробації; 

4) внесення пропозицій щодо нормативно-правового закріплення 

прикладної моделі молодіжної програми підтримки соціальних ініціатив молоді 

регіону рішенням органів місцевого самоврядування. 

Очікуваний результат від реалізації прикладної моделі молодіжної 

програми: 

- зниження рівня політизованості, директивності, формалізму та 

бюрократизму в визначенні та вирішенні соціально значимих цілей розвитку 

територіальної громади; 

- виявлення реального рівня соціально значимих проблем розвитку 

територіальної громади; 

- забезпечення гнучкості та своєчасного реагування на зміну внутрішніх та 

зовнішніх факторів розвитку громади регіону; 



- використання потенціалу молоді у вирішенні соціально значимих 

проблем розвитку територіальної громади (зокрема таких, як: безпритульність 

дітей, працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 

бездоглядність домашніх тварин, захист прав біженців та мігрантів, розвиток 

системи дитячих майданчиків, чистота та благоустрій вулиць, підвищення рівня 

культури молоді та інших); 

- вдосконалення нормативно-правової бази органів місцевого 

самоврядування в сфері підтримки соціальних ініціатив молоді регіону; 

- підвищення рівня громадської свідомості та соціальної активності 

молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку.  

Основні характеристики програми є: 

- програма має рівень регіональної молодіжної програми; 

- визначає загальні принципи, головні напрямки та основний зміст 

підтримка соціальних ініціатив молоді регіону; 

- пропонує модель взаємодії органів місцевого самоврядування та громади 

через громадські організації та соціально-активних молодих людей – тобто 

новий рівень розвитку соціального партнерства; 

- визначає систему заходів підтримки соціальних ініціатив молоді для 

вирішення гострих соціальних проблем територіальної громади регіону; 

- визначає методику оцінки ефективності реалізації програми; 

- передбачає механізм внесення змін та доповнень до програми на основі 

проміжних результатів її реалізації. 

Отже, призначення прикладної міської програми полягає у підтримці 

соціальних ініціатив молоді для вирішення гострих соціальних проблем 

територіальної громади регіону в межах транскордонного співробітництва. 
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