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Тема дозвілля молоді в нашій країні не втрачає своєї актуальності. Навпаки, ця 

проблема ускладнюється та набуває все більше протиріч. Ці протиріччя зумовлені 

насамперед невідповідністю між сутністю дозвілля та дозвіллєвої діяльністю й існуючими 

в реальній дійсності формами і методами управління дозвіллям. Ми вважаємо, що головний 

шлях реформування сфери управління дозвіллям як основним фактором розвитку 

соціальної інфраструктури полягає у тому, щоб спиратися на творчі види дозвіллєвих 

занять та забезпечувати активну участь в них кожної окремої людини. 

Виявлення проблем та удосконалення системи управління дозвіллям молоді м. Суми 

на місцевому рівні. 

Комунальна установа «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської 

ради (КУ «ЦДМ») є спеціалізованим суб’єктом з реалізації державної молодіжної політики 

і поширює свою діяльність на території міста Суми. Фінансування КУ «ЦДМ», в 

основному, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також благодійних внесків 

юридичних і фізичних осіб [1]. 

На сьогодні КУ «ЦДМ» сприяє реалізації молодіжних програм та розвитку ініціатив 

молоді м. Суми. У той же час для того, щоб знати, які заходи пропонувати молоді і, в яких 

вона дійсно візьме участь та основні недоліки діяльності установи ми розробили анкету та 

провели опитування серед молоді м. Суми до 35 років (100 осіб).  
Основним результатом даного проведеного опитування є те, що 51% молоді, які не 

знали про існування даної установи, уже проінформовані. Тому дане анкетування потрібно 
проводити періодично, наприклад раз у два місяці. 

Проведене анкетування дозволило узагальнити проблемні ситуації у організації та 
управління дозвіллям молоді у м. Суми: 

 відсутність законодавчих підстав функціонування на обласному рівні даної 
комунальної установи, тому і було відкрито тільки міський ресурсний центр, який назвали 
Центр Дозвілля Молоді, враховуючи закон про місцеве самоврядування; 

 погана поінформованість про розважальні і інтелектуальні тренінги, курси та 
конкурси серед молоді, особливо в сільській місцевості, та в районах віддалених від м. 
Суми; 

 недостатність фінансування молодіжної політики з міського та обласного 
бюджетів, через що не змогли відбутися деякі заплановані конкурси та змагання; 

 відсутність інформаційного порталу для співпраці з молоддю, волонтерами та 
іншими громадськими організаціями; 

 незначний відсоток національно усвідомленої та патріотично вихованої молоді; 

 збільшення противоправної поведінки молоді та зростання безробіття серед 
молоді; 

 відсутність ефективної співпраці з політичними партіями та органами влади. 
Виходячи з вищенаведених проблем необхідно впровадити наступні заходи: 
1. З метою економії витрат на дозвіллеву діяльність та заходи необхідно більше 

залучати волонтерів, особливо серед студентів вищих навчальних закладів, та спонсорів 
(організації, підприємства, юридичні та фізичні особи); 

2. З метою збільшення кількості учасників заходів, популяризації та впізнаваності КУ 
«ЦДМ», пропонуємо створити в мережі Інтернет форум на основі існуючого сайту, де 
повідомлятимуть про заплановані заходи дозвілля молоді міста Суми і Сумської області; 

3. Підвищити якість та культуру запланованих заходів по організації дозвілля молоді. 
При цьому ефективність дозвіллевої діяльності досягається не за рахунок збільшення 
кількості виховних заходів, а шляхом підвищення їх якості; 



4. В організації діяльності дозвілля молоді менеджерам КУ «ЦДМ» необхідно 
розробити стратегію «розвитку дозвілля». Стратегічна мета КУ «ЦДМ» при впровадженні 
стратегії «розвитку дозвілля» - охопити своїми програмами все більшу кількість молоді, 
тим самим підвищити показники їх дозвіллєвої діяльності;  

5. Впровадити стратегічне планування та стратегічний контроль у діяльності КУ 
«ЦДМ»; 

6. Необхідно проводити періодичне анкетування на обласному рівні.  
Одним із основних результатів удосконалення системи управління дозвіллям молоді 

у м. Суми безпосередньо на прикладі КУ «Сумського міського центра дозвілля молоді» є 
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, покращення рівня 
життя безробітних серед молоді, адже молодь серед безробітних складає 41,53% 
(6782/16331*100%). Саме на дану категорію осіб звернена увага ЦДМ і тому для них 
ефективні заходи щодо інформування про різні безкоштовні курси, непросто матиме 
інтелектуальний характер, а й соціальний та комунікаційний, де молодь зможе ефективно 
провести своє дозвілля та познайомитися з різними людьми і знайти собі професію до душі.  

Впровадження зазначених заходів буде сприяти підвищенню ефективності системи 
управління КУ «ЦДМ» у м. Суми та Сумській області і покращенню функціонування 
соціальної інфраструктури. 

1. Офіційний сайт КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:http://dozvillya.org.ua/. 
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