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Abstract
The article examines the European, Asian and American traditions of youth 

policy formation and implementation, and their features. It has been found out that 
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European and Asian youth policy practices are aimed at eliminating inequalities 
and are integrative (but through different instruments), while American stimulates 
competition. It has been established that the common goal of European countries is 
to help and create favorable conditions for the mutual integration of the younger 
generation and society, and therefore recognize the work with young people as 
important and necessary. The Asian model is characterized by a nationally oriented 
character due to its cultural, religious specificity.

Two approaches to the implementation of youth policy developed by European 
countries have been established: with a leading role of the state and with broad 
involvement of civil society institutions.

The principles of effective youth policy are defined, namely: direct participa-
tion of young people in the formulation and implementation of measures related 
to their interests and rights; transition from centralized, unified programs for all 
youth to local, more flexible projects; the rejection of long-term programs in favor of 
more dynamic short-term ones, with an emphasis on the efforts of local authorities 
and other structures more closely aligned with the specific needs and problems of 
the youth of the area; a differentiated approach to different youth groups in the 
presence of a unified system of social guarantees for youth at all levels of society; 
support for non-state initiative youth groups.

It is determined that the social priorities of youth policy in EU countries in-
clude: the health of the young generation, education, employment, participation 
of young people in the political life of the state, leisure, culture, sports, tourism.

Domestic strategic directions of youth policy implementation (civic and 
national-patriotic education, healthy lifestyle of young people, development of 
non-formal education, employment, housing for youth, partnership support 
of young people living in the temporarily occupied territories of Ukraine) are 
analyzed and ways to improve them by drawing on the experience of European 
countries are identified.

Keywords: youth policy, European integration, EU, Global Youth 
Development Index, European, American and Asian models of youth policy.

На сучасному етапі суспільного розвитку молодіжна політика 
стала одним із провідних напрямків внутрішньої політики держави. 
Крім того, така політика опинилась у фокусі уваги міжнародних ор-
ганізацій та наднаціональних структур, таких як ООН, Рада Європи, 
ЄС та стала одним із провідних напрямків політики останнього.

Проблемам молодіжної політики присвятили свої праці вітчиз-
няні та зарубіжні автори, а саме: Є. І. Бородін, М. Ф. Головатий, 
І. М. Ільїнський, Г. В. Коваль, Ю. 3. Криворучко, О. С. Лозовицький, 
І. О. Парубчак, М. П. Перепелиця, Т. М. Тарасенко та ін.
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Проте 115 позиція України в рейтингу за рівнем глобального роз-
витку молоді станом на 2016 рік (Global Youth Development Index and 
Report 2016, p. 124), в той час як в 2013 ми сідали 35 позицію (Youth 
Development Index Results Report September 2013, p. 9), вказує на не-
обхідність подальших пошуків оптимальної моделі та ефективних 
практик формування та реалізації молодіжної політики в Україні.

Для нашої держави актуальним є дослідження досвіду євро-
пейських країн, що займають перші місця в зазначеному рейтингу 
та належать до країн з високим рівнем розвитку молоді, з якими 
Україна має багато спільних історичних, культурних та соціально-
економічних чинників суспільно-політичного розвитку.

Найважливішим інструментом реалізації європейської молодіжної 
політики є технологія, що отримала назву «відкритий метод коорди-
нації» (Елишев, 2015, c. 34). Він полягає у формуванні гнучкої системи 
взаємовідносин міжнаціонального, національного і регіонального 
рівнів за рахунок можливості розробки власної моделі національної 
молодіжної політики, що не залежить від моделі, реалізованої на за-
гальноєвропейському рівні.

Такий підхід істотно відрізняє європейську молодіжну політику 
від української, яка в основному базується на принципах уніфіка-
ції її моделі, реалізованої національному і регіональному рівнях. 
Молодіжна соціальна проблематика в європейських країнах більш 
індивідуалізована, що дає можливість інтегрувати молодіжну по-
літику в значну частину сфер діяльності – дозвільну, громадську, 
соціальну (Беспаленко, Игнатов, Нифанов, 1999, c. 132).

Слід зазначити, що світовий досвід впровадження такої політики 
представлений європейською, азіатською та американською тради-
ціями (Маликова, 2016, c. 206).

Для американської моделі притаманний розподіл повноважень 
по реалізації молодіжної політики між державою, бізнесом та не-
комерційними громадськими організаціями. При цьому бізнес 
забезпечує створення робочих місць та сприятливих умов праці, 
громадські організації сприяють розвитку молоді в рамках статутної 
діяльності. Держава створює умови та закріплює гарантії прав молоді, 
заохочує діяльність перших двох суб’єктів надаючи податкові пільги. 
Наприклад, в США федеральним податком не обкладаються доходи 
благодійних організацій, а їм нерухомість обкладається скороченим 
податком на нерухомість штатів. Фізичні та юридичні особи, які 
беруть участь у благодійності, звільняються від сплати податків 
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на ці кошти в встановлених державою межах (Кибанов, Ловчева, 
Лукьянова, 2015, c. 36). Отже, держава тут мінімізує свою участь у про-
цесах соціалізації молоді, соціальна підтримка якої здійснюється 
благодійними та приватними організаціями.

Європейський підхід характеризується диференційованою сис-
темою оподаткування, за допомогою якої держава фінансує різні 
соціальні програми для населення. Крім того, в Європі відсутні по-
даткові пільги, отже менш поширена благодійність. Держава посідає 
тут ключове місце. В скандинавських країнах соціальні послуги, що 
реалізуються державою, представляються в обсязі, відповідному 
потребам населення. Для країн регіону характерна спрямованість 
на солідарність і нівелювання нерівності. Головним інструментом 
для цього є соціальне партнерство: бізнес успішно веде справи та 
платить податки державі, а держава за допомогою їх ефективного 
розподілу направляє їх, в тому числі, і на соціальні потреби, а також 
чітко регламентує на законодавчому рівні різні форм підтримки 
молодого покоління і молодіжних громадських організацій.

Молодіжну політику азіатських країн можна назвати більш цен-
тралізованою порівняно з європейськими. Так, в Китаї бізнес взагалі 
не визнається суб’єктом такої політики, оскільки держава контролює 
економіку. Тому головна підтримка для молоді надходить з боку 
держави, яка в якості провідного завдання для себе бачить освіту. 
Система громадських організацій координується мережею комуніс-
тичних і профспілкових організацій (Кибанов, Ловчева, Лукьянова, 
2015, c. 42).

В Японії реалізація молодіжної політики пов’язана з чітким роз-
поділом відповідальності всіх державних органів в їх взаємодії з гро-
мадськими структурами по роботі з молоддю.

Отже, можна дійти до висновку, що європейська та азіатська прак-
тика впровадження молодіжної політики спрямовані на нівелювання 
нерівності та носить інтегративний характер (проте за допомогою 
різних інструментів), в той час як американська стимулює конкурен-
цію та певним чином сприяє нерівності.

Для європейських країн загальною цільовою установкою є до-
помога і створення сприятливих умов взаємної інтеграції молодого 
покоління і суспільства, тому вони визнають роботу з молоддю важ-
ливою і необхідною. Для азіатської моделі молодіжної політики при-
таманний національно орієнтований характер внаслідок культурної, 
релігійної специфіки.
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В світлі євроінтеграційної зовнішньополітичної стратегії нашої 
держави важливою складовою процесу інтеграції є робота з молоддю. 
Так, Міністерство молоді та спорту України метою реформування 
молодіжної політики визначило залучення молоді до активної участі 
в суспільному житті на середньоєвропейському рівні (Дорожня карта 
реформування молодіжної сфери, 2015). Інструментом такої полі-
тики є впровадження європейських норм та стандартів молодіжної 
політики.

Глава 23 «Освіта, навчання та молодь» п’ятого розділу Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС закріплює завдання сприяння розви-
тку співробітництва в галузі освіти, навчання та молодіжної політики 
з метою покращення взаєморозуміння, активізації міжкультурного 
діалогу та посилення знань щодо відповідних культур. Ця співпраця 
серед іншого направлено на: підвищення якості та значення ви-
щої освіти і співробітництва між вищими навчальними закладами; 
сприяння інтеграції молоді в суспільство в цілому і її активної гро-
мадянської позиції; сприяння молоді в отриманні знань, навичок і 
професійних умінь поза освітньої системи, включаючи волонтерство, 
і визнання цінності такого досвіду; підвищення мобільності студен-
тів і викладачів; активізацію співпраці з третіми країнами; розвиток 
співпраці між молодіжними організаціями в Україні, ЄС та його 
країнах-членах; просування здорового способу життя, з особливим 
акцентом на молоді (Закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з ін-
шої сторони, 2014).

Державна цільова програма «Молодь України» на 2016-2020 роки, 
затверджена Кабінетом Міністрів України в лютому 2016 року, пе-
редбачає досягнення таких цілей: сприяння інтеграції української 
молоді до світової та європейської молодіжні спільноти; застосування 
кращих досягненні світової і європейської практики формування 
і реалізації молодіжної політики (Постанова про затвердження 
Державної цільової програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, 
2016). Отже, для нашої держави в сучасних умовах важливим є дослі-
дження європейського досвіду з метою удосконалення вітчизняної 
молодіжної політики з урахуванням практики країн ЄС.

Слід зазначити, що в європейській практиці склалось два підходи 
до реалізації державної молодіжної політики. Перший заснований 
на визнанні відповідальності держави за успішну інтеграцію молоді 
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в суспільство. Він передбачає, що держава не лише визначає стра-
тегічні пріоритети та принципи побудови державної молодіжної 
політики, але й надає відповідні повноваження органам державної 
влади різних рівнів для їх реалізації в життя, надаючи державне 
фінансове забезпечення. На таких позиціях побудована політика 
Франції, Німеччини та ряду інших європейських країн.

В рамках другого підходу головний акцент зроблено на практич-
ну реалізацію молодіжної політики, основи якої визначені державою 
та втілюються недержавними громадськими організаціями нарівні 
з інститутами держави. Причому діяльність структур громадянського 
суспільства здійснюється переважно за рахунок фінансування з не-
державних джерел. Такий підхід використовують Великобританія, 
Швеція та ін.

Молодіжна політика в європейських країнах структурована 
за рівнями – загальнонаціональним, регіональним та місцевим. Як 
правило, в державі створюється центральний орган виконавчої вла-
ди в коло повноважень якого входить координація питань молоді. 
Наприклад, в Німеччині цю функцію виконує Міністерство у справах 
сім’ї, престарілих, жінок та молоді (Алекссев, 2017, c. 52).

До регіональних європейських структур, що приділяють увагу 
молодіжній політиці належать Рада Європи і Європейський Союз. 
Одним з найважливіших документів Ради Європи стала Європейська 
хартія участі молоді в муніципальній і регіональному житті 
1992 р. (Европейская хартия участия молодежи в муниципальной и 
региональной жизни, 1992 г.), в якій акцентовано увагу на регіональ-
ному аспекті молодіжної політики. У ній, зокрема, наголошується 
на необхідності більш широкого залучення молоді до діяльності 
місцевої адміністрації, а також органів місцевого самоврядування. 
Цей напрямок молодіжної політики активно розвивалося і сьогодні 
є одним з провідних напрямків діяльності багатьох європейських 
держав.

Слід зазначити, що на думку експертів ООН до основних прин-
ципів ефективної молодіжної політики слід віднести:

– безпосередню участь молоді у формуванні та реалізації заходів, 
які стосуються її інтересів і прав;

– перехід від централізованих, єдиних програм для всієї молоді 
до локальних, більш гнучких проектів;

– відмову від довгострокових програм на користь більш динаміч-
них короткострокових, з акцентуванням уваги на зусиллях місцевих 
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органів влади та інших структур, більш наближених до конкретних 
потреб і проблем молоді даної території;

– диференційований підхід до різних груп молоді при наяв-
ності єдиної системи соціальних гарантій для молоді на всіх рівнях 
суспільства;

– підтримку недержавних ініціативних молодіжних формувань, 
причому втручання держави повинно бути тим менше, чим сильніше 
активність недержавних носіїв молодіжних послуг (Артеменко, 2017, 
c. 163).

До основних пріоритетів молодіжної політики в країнах ЄС 
належать:

– здоров’я молодого покоління – вдосконалення системи медич-
ного забезпечення учнів шкіл і вищих навчальних закладів, а також 
пропаганда в молодіжному середовищі здорового способу життя, 
вільного від шкідливих звичок;

– освіта – стратегічною метою держави є прагнення до підви-
щення якості та загальнодоступності навчання, яке передбачає і 
фізичний розвиток молоді;

– працевлаштування – акцент робиться на професійній підготов-
ці, що відбиває потреби ринку праці в країні, а також на зниження 
рівня безробіття в молодіжному середовищі;

– участь молоді в політичному житті держави – розвиток інсти-
тутів громадянського суспільства, що дозволяють налагодити діалог 
з молоддю для виявлення і врахування її позиції, перш за все з питань 
загального і політичного значення, безпосередньо зачіпають інтереси 
молодого покоління;

– вільний час, культура, спорт, туризм – пропаганда активного 
відпочинку, створення моделі творчого підходу до вільного часу, 
підтримка розвитку молодіжного туризму, а також активізація під-
тримки молодих талантів та молодіжної творчості (Шелудякова, 2017, 
c. 150).

Європейські країни значну увагу приділяють сфері освіти. Це 
позитивно позначається на визнанні кваліфікації спеціаліста та до-
волі високому доході молодого фахівця. Так, в Італії та Іспанії молоді 
спеціалісти з мінімальним досвідом роботи можуть розраховувати 
на річний дохід в 30,7 тис. дол., у Франції – 33,4 тис. дол., Норвегії та 
Німеччині – 45,8 тис. дол., Швейцарії – 83 тис. дол. (Сковиков, 2014).

Україна також долучилась до європейського освітнього простору 
та приймає участь у європейських освітніх програмах. Так, наша дер-
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жава взяла на себе зобов’язання до 2020 року збільшити чисельність 
молоді, яка приймає участь у програмі «Еразмус+» на 5%. В різних 
регіонах країни реалізовуються близько двохсот проектів програми. 
Взаємодія в рамках програми «Еразмус+» зосереджується на моло-
діжні обміни (Youth exchanges), участі в заходах мережі Європейської 
Волонтерської Служби (European Voluntary Service), навчанні пра-
цівників по роботі з молоддю (Training of youth workers), реалізації 
проектів щодо участі молодіжних організацій (Сapacity building 
projects for youth organizations). Серед цілей програми – збільшення 
кількості молодих людей, які отримали вищу освіту (з 32% до 40% 
в середньому по Європі), і зменшення числа тих, хто кидає школу 
(з 14% до 10%) (Мартынюк, 2017).

Державна цільова програма «Молодь України» на 2016-2020 роки 
визначає два варіанти впровадження молодіжної політики в державі. 
Перший заснований на застосуванні традиційного підходу до роботи 
з молоддю – коли держава формує та проводить в життя таку політи-
ку на основі вертикалі влади. Така модель обмежує функції органів 
місцевого самоврядування та нівелює роль молодіжних громадських 
організацій. Другий підхід заснований на координації зусиль ін-
ститутів держави та громадянського суспільства, підтримці з боку 
держави соціально значущих проектів інститутів громадянського 
суспільства, посиленні ролі міжнародної співпраці молодіжних та 
дитячих громадських організацій та впровадженні європейських про-
ектів в Україні. Оптимальним є другий підхід. На нашу думку, саме 
його застосування дасть можливість залучити молодь до формування 
та реалізації молодіжної політики, сприятиме актуалізації її страте-
гічних завдань у відповідності до потреб молоді та вимог суспільства. 
Саме такий підхід базується на європейських принципах молодіжної 
політики, а саме: відкритості, рівності можливостей, реалістичності, 
дієвості та участі молоді.

Відповідно до Програми в якості соціальних пріоритетів молодіж-
ної політики України визначає наступні завдання:

– формування громадянської позиції і національно-патріотичне 
виховання – шляхом здійснення заходів, спрямованих на відроджен-
ня національно-патріотичного виховання, утвердження громадян-
ської свідомості і активної життєвої позиції молоді;

– здоровий спосіб життя молоді – через здійснення заходів, спря-
мованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного 
способу життя та культури здоров’я серед молоді;
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– розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спря-
мованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших 
компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у во-
лонтерській діяльності;

– зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спря-
мованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і 
вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

– житло для молоді – створення умов для забезпечення молоді 
житлом;

– партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово оку-
пованій території України, та внутрішньо переміщених осіб – шля-
хом здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та 
підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб (Постанова 
про затвердження Державної цільової програми «Молодь України» 
на 2016-2020 роки, 2016).

Як бачимо, пріоритети нашої держави співпадають з пріорите-
тами країн ЄС. Для підвищення ефективності молодіжної політики 
нашої держави необхідно використовувати прогресивний досвід 
європейських країн. На наш погляд, серед практик, що підлягають 
запозиченню слід навести:

– інноваційний підхід в системі освіти Нідерландів, в рамках 
якого започатковано громадські школи. Їх особливість полягає у по-
єднанні функцій освітнього закладу та центру громадської діяльнос-
ті – акцент в таких школах зроблено на охорону здоров’я, підтримку 
сім’ї, надання соціальних послуг особам з інвалідністю тощо. Певні 
зрушення в цій сфері наша держава вже здійснила, запровадивши 
систему інклюзивної освіти в школі;

– досвід організації системи працевлаштування. Так, в Польщі 
здійснено такі заходи: збільшення кількості спеціалізованих органів, 
завданням яких є вирішення проблеми працевлаштування саме мо-
лодих людей (заснованих як державними структурами, так і недер-
жавними і громадськими об’єднаннями); збільшення фінансування і 
розширення доступу до професійної підготовки (підвищення якості 
професійної орієнтації та підготовки молоді, корективи освітніх про-
грам, вдосконалення стажувань та виробничих практик); створення 
студентських бюро, що активно сприяють працевлаштуванню ви-
пускників, а також центрів кар’єри, що надають інформацію про 
потреби ринку праці, розробляють індивідуальні плани кар’єрного 
росту та проводять індивідуальне та колективне профорієнтаційне 
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навчання (Шелудякова, 2017, c. 154). У Фінляндії застосовуються 
безпосередні контакти закладів вищої освіти з потенційними робо-
тодавцями. Після прийняття у 2015 році Закону України «Про вищу 
освіту» ми також маємо зрушення в цій сфері – заклади вищої освіти 
зараз самостійно формують програми підготовки фахівців, проте 
з обов’язковим залученням потенційних роботодавців. Останні ви-
значають коло компетенцій, необхідних для працевлаштування ви-
пускника закладу вищої освіти;

– система надання особливих пільгових режимів оподаткування. 
Так, Польща надає податкові та інвестиційні пільги для підприємств, 
що працевлаштовують молодь. В Нідерландах на підприємства мало-
го бізнесу покладено обов’язок не тільки створення робочих місць 
для молоді, а й по забезпеченню отримання нею базового професій-
ного навчання.

Таким чином, підвищенню ефективності вітчизняної молодіжної 
політики сприятиме використання європейського підходу у її впрова-
дженні з активною співпрацею інститутів держави та громадянського 
суспільства.
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Анотація
Кормич Л.І., Краснопольська Т.М. Соціальні пріоритети моло-

діжної політики України в світлі євроінтеграційних процесів. – 
Стаття.

В статті розглянуто європейську, азіатську та американську традиції 
формування та реалізації молодіжної політики, визначено їх особливості. 
Встановлено, що європейська та азіатська практика впровадження моло-
діжної політики спрямовані на нівелювання нерівності та носить інте-
гративний характер (проте за допомогою різних інструментів), в той час 
як американська стимулює конкуренцію. З’ясовано, що для європейських 
країн загальною цільовою установкою є допомога і створення сприятливих 
умов взаємної інтеграції молодого покоління і суспільства, тому вони ви-
знають роботу з молоддю важливою і необхідною. Для азіатської моделі 
притаманний національно орієнтований характер внаслідок культурної, 
релігійної специфіки.

Встановлено два підходи до реалізації молодіжної політики, напрацьовані 
європейськими країнами: з провідною роллю держави та з широким залучен-
ням інститутів громадянського суспільства.

Визначені принципів ефективної молодіжної політики, а саме: безпосе-
редня участь молоді у формуванні та реалізації заходів, які стосуються її 
інтересів і прав; перехід від централізованих, єдиних програм для всієї молоді 
до локальних, більш гнучких проектів; відмова від довгострокових програм 
на користь більш динамічних короткострокових, з акцентуванням уваги 
на зусиллях місцевих органів влади та інших структур, більш наближених 
до конкретних потреб і проблем молоді даної території; диференційова-
ний підхід до різних груп молоді при наявності єдиної системи соціальних 
гарантій для молоді на всіх рівнях суспільства; підтримка недержавних 
ініціативних молодіжних формувань.

Встановлено, що до соціальних пріоритетів молодіжної політики в кра-
їнах ЄС належать: здоров’я молодого покоління, освіта, працевлаштування, 
участь молоді в політичному житті держави, вільний час, культура, 
спорт, туризм.
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Проаналізовано вітчизняні стратегічні напрямки впровадження молодіж-
ної політики (формування громадянської позиції і національно-патріотичне 
виховання, здоровий спосіб життя молоді, розвиток неформальної освіти, 
зайнятість, житло для молоді, партнерська підтримка молоді, що проживає 
на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених 
осіб) визначено шляхи її вдосконалення шляхом запозичення досвіду євро-
пейських країн.

Ключові слова: молодіжна політика, євроінтеграція, ЄС, індекс гло-
бального розвитку молоді, європейська, американська та азіатська моделі 
молодіжної політики.


