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ВСТУП
Актуальним завданням державного управління сучасної України є
подальше вдосконалення національної моделі державної молодіжної
політики на основі ретельного та комплексного аналізу іноземного досвіду.
Говорячи про європейський досвід формування та реалізації державної
молодіжної політики, можна виділити такі його складові: 1) результати
діяльності Ради Європи; 2) досягнення Європейського Союзу; 3) перехідні
національні механізми посгсоціалістичних країн; 4) сформовані в країнах
західної демократії та перевірені багатьма десятиріччями моделі підтримки
молоді. Таким чином, важливе значення для визначення пріоритетів
подальшого розвитку вітчизняної моделі ювенальної політики має досвід
усіх країн Європи - як тих, що одночасно з Україною вступили на шлях
соціально-економічних перетворень, так і тих, де ринкова економіка та
демократичні інститути функціонують протягом тривалого історичного
періоду.
В Україні на вищому офіційному рівні за необхідне визнано
прискорення європггеграційних процесів, що, безумовно, стосується й
молодіжної сфери. Необхідно зазначити, що інтеграція молоді до світової та
європейської молодіжної спільноти виділена в окремий напрям реалізації
Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004 - 2008 роки, якою
передбачається: ініціювання розроблення проектів міжнародних договорів у
сфері молодіжної політики та організація їхнього виконання; урегулювання
державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції з країнами, куди
виїжджає на тимчасову роботу молодь України; розширення можливостей
для підвищення кваліфікації та стажування талановитої молоді за кордоном
за рахунок фінансової підтримки спеціальних міжнародних програм;
сприяння міжнародному молодіжному обміну між містами-побратимами,
навчальними закладами, молодіжними громадськими організаціями та їхнім
спілками; розширення в Україні обсягів міжнародного молодіжного
туризму; організація і проведення міжнародних творчих виставок,
музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів і концертів, а
також міжнародних наукових, інформаційно-методичних та інших заходів
для молоді; сприяння запровадженню в Україні міжнародних студентських
та молодіжних дисконтних карток, які забезпечують надання знижок під час
придбання товарів і послуг; розроблення і втілення на державному рівні
програми з вивчення іноземних мов громадянами України; сприяння вступу
всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, їхніх

спілок до світових та європейських молодіжних структур; підтримка
міжнародних програм молодіжних і дитячих громадських організацій та
їхніх спілок; сприяння створенню європейських молодіжних центрів;
сприяння міжнародному молодіжному співробітництву прикордонних
областей; підтримка програм молодіжних і дитячих громадських
організацій щодо співпраці молоді України та української діаспори.
Дослідження загальноєвропейських та національних механізмів
молодіжної політики набуває особливої ваги у зв ’язку з тим, що вказана
проблема не набула свого комплексного висвітлення ані в науковій, ані в
навчальній літературі. Джерельну базу дослідження складають нормативноправові документи Ради Європи, Європейського Союзу, окремих
європейських країн, звіти про реалізацію молодіжної політики на
загальноєвропейському та національному рівнях, матеріали досліджень
зарубіжних наукових центрів, довідкові видання, Інтернет-ресурси
європейських структур. Необхідно зазначити, що більшість із них має певні
методологічні та методичні відмінності в порівнянні з вітчизняними
аналогами. Висвітлення та аналіз європейського досвіду сприяння з боку
державних і міжнародних інститутів соціальному становленню та розвитку
молоді здійснюється на підставі виділення таких ключових питань:
законодавча база; інституційне забезпечення; досвід створення молодіжних
програм; моделі та практика реалізації ювенальної політики.
Видання підготовлено авторським колективом, до якого увійшли:
керівник авторського колективу, доктор історичних наук, доцент
Є. І. Бородін (рр. 1 - 4, вступ, висновки), кандидат соціологічних наук,
доцент Ю. В. Борисова (рр. 1.1, 3.1, 4), Н. М. Літвінова (рр. 2.1, 3.2),
І. В. Хохрякова (рр. 3.3,4.2).

6

РО ЗД ІЛ 1
ЗА КО Н О Д А В Ч І ЗАСАДИ М О Л О Д ІЖ Н О Ї П О Л ІТ И К И
КРА ЇН ЄВ РО П И

1.1.
Правові засади для
молодіжної політики в країнах Європи

вироблення

загальноєвропейсь

Вирішення молодіжних проблем - це завдання, у значній мірі,
національних, регіональних та місцевих органів влади держав-члєнів
Європейського Союзу. Безперечно, за умов відсутності певних загальних
стратегій, напрямів, правових засад, прийнятих на рівні керівних органів
Європейського Союзу, не можливо досягти значного успіху в молодіжній
політиці як на державному, так і загальноєвропейському рівнях.
Прикладами нормативних документів, які закріплюють правові основи
загальноєвропейської молодіжної політики, можуть служити Договір про
Європейський Союз (Treaty on European Union) та Договір про Європейську
Спільноту (Treaty on European Community), які в подальшому
видозмінювалися згідно з положеннями Маастрихтського (1992 р.),
Амстердамського (1997 р.) та Ніццького (2001 р.) договорів. В основу
Договору про Європейський Союз було покладено принципи, якими
зазначена структура керується у своїй діяльності (принципи свободи,
верховенства права, поваги до прав людини та ін.).
У Договорі про Європейську Спільноту було закладено основи
правових, демократичних засад та взаємовідносин в Європейському Союзі.
Його положення розповсюджуються на більшість напрямів молодіжної
політики і саме тому заслуговує на особливу увагу з боку науковців. Слід
зазначити, що в Договорі закріплені норми стосовно запобігання та
боротьби з різними видами дискримінації: за статевою, расовою, етнічною
ознаками, релігійними переконаннями, особливостями фізичного та
розумового розвитку, сексуальною орієнтацією, віком тощо. Цим
документом було закладено основи співпраці між державзми-членами ЄС
та Європейською Спільнотою щодо реалізації скоординованої стратегії
зайнятості, просування кваліфікованої, освіченої, адаптоспроможної
робочої сили та створення гнучких ринків праці, які реагують на зміни в
економіці. Відповідним чином визначаються соціальні права працівників:
"... Спільнота та держави-члени ... повинні мати на меті завдання щодо
сприяння зайнятості, покращення умов життя і праці, ... забезпечення
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соціального захисту, проведення діалогу між державою і ринком праці,
розвитку людських ресурсів із метою досягнення високих рівнів
довгострокової зайнятості та боротьбою з соціальним виключенням”.
Договір зобов’язує держави-члени реалізовувати на національному рівні
заходи, спрямовані на удосконалення виробничого сектора, покращення
захисту здоров’я робітників і підвищення рівня їхньої безпеки, надання
інформації та консультації працівникам та інше. У вирішенні проблеми
працевлаштування робиться акцент на співпраці з Європейським
Соціальним Фондом, який фінансує чимало проектів, де безпосередніми
учасниками є молоді громадяни.
З підписанням Договору було закладено юридичну основу для
взаємодії на європейському рівні у сфері освіти. Зокрема підкреслюється
провідна роль освіти в забезпеченні для молоді гідних умов життя,
можливостей навчатися та вільно пересуватися Європою. Чітко визначені
сфери, па які поширюється діяльність європейської спільноти, а саме:
вивчання та розповсюдження мов держав-членів, мобільність студентів та
викладачів, співпраця між освітніми закладами, обмін інформацією та
досвідом щодо вирішення проблем у сфері освіти держав-членів,
впровадження програм обміну молоддю та викладачами у межах
Європейського Союзу, дистанційне навчання тощо. Також у документі
відтворена правова база молодіжних та освітніх програм.
Європейська Спільнота згідно з договором повинна здійснювати
політику професійного навчання. Це передбачено завданнями, які повинні
Gy і и досягнуті задля того, щоб саме молоді люди мали доступ до програм
професійного навчання та програм обміну. Окрім цього визначається
правова основа щодо культурної співпраці на європейському рівні, а саме:
надано рекомендації державам-членам стосовно заходів у сферах культури
та історії європейських народів, культурного спадку європейського
значення, культурного обміну та інше. Слід зазначити, що, хоча в рамках
цього питання, молодь не згадується в тексті договору, але вона має
безпосереднє відношення до змісту даних заходів.
Одним із питань, якому приділена увага розробників документа,
є визначення заходів щодо досягнення високого рівня захисту здоров’я
людини. Особливе місце відводиться діям із запобігання та реабілітації
алкогольної та наркотичної залежності, насамперед серед молоді. Значна
увага приділяється створенню правової бази у сфері вдосконалення наукових
досліджень
для
підвищення
конкурентоздатності
промисловості
Європейської Спільноти па світовому рівні та формування Європейського
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Дослідницького Простору (European Research Area). Закріплені норми щодо
підтримки, навчання та працевлаштування молодих дослідників на
європейському рівні. Європейська Спільнота робить значний внесок в
економічний та соціальний розвиток країн із перехідним типом економіки, їх
включення у світову економіку, проводить заходи зі зниження рівня бідності
в цих країнах. Окремо виділяються заходи для підтримки потреб молоді.
Суттєве значення для молодіжної спільно ги має Лісабонська стратегія
(Lisabon Strategy), прийнята Радою Європи у березні 2000 р., як документ
довгострокової дії. Цей документ спрямований на досягнення ефективної
зайнятості та соціальної єдності. Зокрема встановлено нові завдання для
різних сфер політики, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з
молоддю (освіта, зайнятість, соціальна допомога,
інформатизація
суспільства тощо).
У сфері освіти було визначено нові пріоритети для того, щоб
запропонувати можливості отримання освіти та професійного навчання для
молоді на різних етапах життя. Ці пріоритети включають гри основні
компоненти, а саме: розвиток центрів навчання; заохочення молоді щодо
отримання нових базових навичок; підвищення рівня кваліфікації. У цьому
напрямі Стратегія ставить перед державами-членами наступні завдання:
зниження до 2010 р. у два рази кількості 18-24-річн их молодих людей
лише з середньою освітою, які не отримають подальшої освіти та
професійного навчання; перетворення шкіл та існуючих навчальних центрів
на відкриті навчальні центри із забезпеченням їх Інтернет-зв’язком;
підтримка кожної соціальної групи в середині молодіжної когорти.
У сфері зайнятості Стратегією передбачені реформи, спрямовані на
зниження безробіття серед молоді, забезпечення молодих людей базовими
навичками, необхідними для доступу на ринок праці, підвищення рівня
обізнаності молоді, зниження кількості молодих людей, які передчасно
залишають базову освіту. Окремо наголошується на підтримці молодіжного
підприємництва Зокрема, мова йде про створення правової бази,
сприятливої для підприємництва, підвищення підприємницької культури,
скорочення адміністративних бар’єрів, полегшення
процедури та
скорочення витрат, необхідних для створення власної справи, надання
базових знань про ведення бізнесу та підприємництва під час отримання
середньої та вищої освіти.
У документі значна увага приділена заходам щодо прискорення
процесу входження Європи в інформаційне суспільство. Програми
“Європейська молодь і цифрове суспільство”, яка спрямована на
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впровадження цифрових технологій та Інтернету в європейських школах, та
“Швидкий доступ в Інтернет для молодих вчених та студентів”
забезпечують модернізацію дослідницьких та університетських мереж у
межах Європейського Союзу. Також наголошується на заходах, які
забезпечують отримання навичок та знань, необхідних для користування
інформаційними технологіями.
У сфері охорони здоров’я виділено декілька основних аспектів, які
безпосередньо стосуються молоді: вдосконалення інформаційного обміну
щодо проблем здоров’я, боротьба зі СНІДом, зловживанням наркотиків та
алкоголю серед молодих громадян.
Лісабонською Стратегією передбачено заходи по боротьбі з расизмом
та ксенофобією (неприязним ставленням до іноземців). Рекомендується
посилити роботу в цьому напрямку саме з молоддю через систему освіти,
громадськість, Інтернет тощо.
Слід зазначити, що незважаючи на значні успіхи, які були досягнуті
завдяки прийняттю Лісабонської Стратегії як на національному, так і
загальноєвропейському рівнях, вона все ж таки не виправдала всіх
очікувань, які на неї покладалися. Незалежні експерти стверджують, що
причина криється в недостатній прозорості встановлених пріоритетів,
неузгодженості завдань, недостатній комунікації між державами-членами,
а також у слабкому тиску на держав-членів ЄС при втіленні реформ,
закладених Стратегією, та низькому рівні контролю їхніх результатів. Рада
Європейського Союзу у лютому 2005 р. запропонувала нові заходи для
виконання Лісабонської Стратегії - “Співпраця заради зростання та робочих
місць - новий старт для Лісабонської Стратегії”. Акценти було зміщено з
потреби досягти результатів до 2010 р. на потребу обмеження пріоритетів
двома основними завданнями - високе та стабільне економічне зростання та
створення
більшої
кількості
конкурентоздатних,
престижних,
високооплачуваних робочих місць.
Таким чином, головними нормативними документами, які визначають
правові засади загальноєвропейської молодіжної політики та окреслюють
заходи,
спрямовані
на
вирішення
молодіжних
проблем,
є Договір про Європейський Союз та Лісабонська Стратегія. Лісабонська
Стратегія закріпила оновлену та модернізовану європейську соціальну
модель, яка включає три основні питання: інвестиції в людські ресурси;
побудова економічно та соціально сильної держави; посилення дій у
боротьбі з безробіттям, соціальним виключенням та бідністю. Державам
рекомендується докласти зусиль, щоб покращити навички молодих людей,
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боротися з молодіжним безробіттям, забезпечити молоді доступ на ринок
праці та всіх ресурсів, товарів і послуг (соціальний захист, охорона
здоров’я, освіта, правосуддя, культура, спорт, дозвілля), допомагати молоді
з фізичними та розумовими вадами.

1.2.
Національне
законодавство
щодо соціального становлення та розвитку молоді

європейських

кр

Національні моделі державної молодіжної політики країи-членів
Європейського Союзу базуються на законодавстві, яке різною мірою
врегульовує питання соціального становлення та розвитку молоді.
Дослідження IARD визначають, що в країнах Західної Європи законодавчо
закріплено основні положення ювенальної політики щодо освіти, соціального
благополуччя та захисту, професійної підготовки, зайнятості, протидії
злочинності й іншим негативним явищам, охорони здоров’я та розвитку
участі молоді в суспільних справах. У деяких країнах права молоді
закріплено в спільному для молоді та дорослих законодавстві, а в інших створено специфічне молодіжне законодавство. Проте, як відзначають
фахівці, наявність окремого молодіжного сектора законодавчого поля ще не
може виступати індикатором того, як ставиться та чи інша країна до
розв’язання проблем молоді. Тут значну роль відіграють історичні традиції,
діючі адміністративні процедури та структури пубпічної влади. Разом з тим,
наявність молодіжного законодавства свідчить про існування в діяльності
держави окремого напрямку.
Дослідники простежили таку особливість: у ряді країн, де відсутні
молодіжні міністерства, не має й спеціальних законів для молодих
громадян. У першу чергу, це стосується Великої Британії, Данії та Італії.
Незважаючи на створення молодіжних міністерств у Швеції, Іспанії,
Португалії, Франції, законів молодіжного спрямування у цих країнах також
не існує.
У документі IARD, присвяченому молодіжній політиці в Європі,
виділяються три різних типи молодіжного законодавства:
І)
законодавство з питань підтримки молоді (у деяких країнах
назву “про молодіжну роботу”, “розвиток молоді”, “молодіжна діяльність”),
в якому закріплюються положення про молодіжні служби та програми.
Подібне законодавство врегульовує питання позашкільної освіти, діяльність
освітніх, дозвільних та спортивних служб для молоді, молодіжних
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організацій, а також стосунки між державним та приватним секторами. Тут
потрібно назвати Акт про молодіжну роботу Фінляндії (The Finnish Youth
Work Act), Акт про молодіжну діяльність Ісландії (The Iceland Youth
Activities Act), Закони про сприяння молоді Австрії (The Youth Promotions
Laws o f Austrian regione), Декрет про допомогу молоді франкомовної
громади Бельгії (The Youth Assistance Decree of the French-Specking
Community o f Belgium);
2) законодавство з питань благоденства молоді, що визначає
відповідальність сім’ї та молоді за молодих громадян (соціальні,
економічні, психологічні, фізичні умови існування, цільова допомога сім’ям
тощо). Йдеться про Акт про опіку молоді Нідерландів (The Youth Care Act
from the o f Netherlands), Закон про молодіжне благоденство Австрії (The
Youth Welfare Law o f Austria), Закон про національну молодіжну службу
Люксембургу (The Youth Care Act o f Luxemburg), Акт про захист молоді
Бельгії (The Protection o f Youth Act o f Belgium);
3) законодавство з питань захисту молоді, згідно з яким визначаються
форми охорони інтересів молоді поза сферою сімейного життя - на ринку
праці, у громадській сфері тощо. Йдеться про Закон підтримки молоді
Австрії (The Austrian regional Youth Protection Laws), Молодіжний акт
Ліхтенштейну (The Liechtenstein Youth Act), Акт про благоденство дітей та
молоді Німеччини (The German Child and Youth Welfare Act).
Характеристику молодіжного законодавства окремих країн, на наш
погляд, необхідно розпочати з Німеччини, в якій існують сталі традиції
державної підтримки молоді. Німецькі фахівці відносять до правової бази
молодіжної та дитячої політики півтора десятки законів. Базовим
молодіжним законодавчим актом Німеччини став Закон “Про допомогу дітям
та молоді” . Його основною метою було закріплення нового змісту поняття
“допомога молоді”, в основу якого покладено розуміння різного “життєвого
та виховного становища дітей, молодих людей та батьків”. На зміну
контролю та втручанню задля громадської безпеки прийшла турбота про
підтримку та доповнення сімейного виховання. У Німеччині прийнято Акт
про подальший розвиток служб для дітей і молоді (Act on Further
Development of Child and Youth Services), Акт про захист праці молоді
(Proiectim of Youth People at Work Act), восьмий том соціального кодексу про
служби для дітей та молоді (Volume Eight (Social Code) Child and Youth
Services).
В Австрії діють федеральний Закон “Про представництво молоді”
(Federal Law on Representation o f Youth) та “Заходи щодо підтримки молоді”
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(Federal Law on Supportive Maseres the Youth). Перший документ передбачає
існування представницької молодіжної структури на національному рівні,
яка має за мету консультування уряду щодо проблем молодих громадян.
Другий визначає форми підтримки юнаків та дівчат поза межами шкільної
освіти, серед яких чільне місце посідає розвиток ментальних, духовних,
фізичних, соціальних, політичних та етичних здібностей дітей та молоді.
Вплив цього закону полягає в тому, що молодіжні організації можуть
отримати фінансову допомогу для реалізації своїх проектів у зазначених
вище сферах.
Фламандська громада Бельгії має Декрет “Про фламандську
молодіжну політику’’ (The Decree on Flemish Youth Policy), який головним
чином визначає правила отримання фінансових грантів.
Метою “Молодіжного Акта Фінляндії” є підтримка становлення
молоді, розвиток у молодіжному середовищі активного громадянства,
покращення умов життя нового покоління. Практичне запровадження
закону базується на принципах спільності, солідарності, справедливості,
рівності, багатокультурності, інтернаціоналізму, здорового способу життя,
поваги до життя та навколишнього середовища.
У Словенії є Акт про молодіжну Раду (The Youth Council Act). У свою
чергу, Мальта затвердила Акти “Про ювенальний суд” (The Juvenile Court
Act), “Про дітей та молодих людей” (The Children and Youth Persons Act).
Спеціальне молодіжне законодавство в Естонії започатковано з
прийняттям Закону “Про засади молодіжної політики” (Law on Youth Policy
basics). У документі даються визначення основних понять (молодіжна
політика, молодіжні організації, молодіжна рада, неформальна освіта тощо),
принципів (парітет, субсидіарність, співуправління, співробітництво, участь)
державної молодіжної політики. Не залишилися без уваги й державні
інсти тути в молодіжній сфері.
Кіпрський ент прийняв Закон “Про молодіжне бюро Кіпру” (The Youth
Board o f Cyprus Law), яким створено загальнонаціональну структуру
молодіжної роботи та Закон “Про захист праці молодих людей” (Law “On the
protection o f young people during Work”), який регулює питання зайнятості
молоді (мінімальний вік для працевлаштування, тривалість робочого дня,
умови праці, зобов’язання роботодавця щодо гарантій безпеки та здоров’я
молодого працівника, заборонені для молоді роботи тощо).
Таким чином, аналіз особливостей законодавчого закріплення
Діяльності держави щодо молоді в європейських країнах дозволяє умовно
поділити їх на декілька груп: 1) держави, в яких діють закони як з питань
ІЗ

підтримки молоді, так і забезпечення соціального благополуччя молодих
громадян і молодих сімей та пов’язані з соціальним захистом молоді
(Австрія); 2) країни, в яких ювенальне законодавство передбачає виключно
дію актів стосовно підтримки молоді (Фінляндія, Ісландія); 3) держави, де
прийняті закони стосовно соціального благополуччя молоді (Нідерланди,
Люксембург, Бельгія); 4) держави, ювенальне законодавство яких
обмежується законами з питань захисту молоді (Ліхтенштейн, Німеччина).
Слід зауважити, що спеціальні молодіжні акти також існують у більшості
країн, які нещодавно набули статусу членів Європейського Союзу (зокрема
у країнах Прибалтики, Мальті). В інших державах молодіжні закони
охоплюють лише окремі напрями діяльності держави щодо молоді, це
переважно проблеми працевлаштування та зайнятості молоді.

Контрольні питання на перевірку знань
1. На які напрямки молодіжної політики розповсюджується
положення Договору про Європейську Спільноту?
2. Перелічіть заходи у сфері освіти, передбачені нормами Договору
про Європейську Спільноту.
3. Окресліть роль Лісабонської стратегії у сприянні соціального
становлення та розвитку молоді.
4. Назвіть три типи законодавчих актів, які регламентують
впровадження молодіжної політики в країнах Європи.
5. Чому прийнято вважати, що у Німеччині існують сталі традиції
державної підтримки молоді?
6. Які заходи щодо підтримки молоді передбачає відповідний
федеральний закон Австрії?
7. Назвіть європейські країни, в яких діють закони про захист праці
молоді.
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РОЗДІЛ 2
НАДНАЦІОНАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ
У СФЕРІ МОЛОДІЖ НОЇ ПОЛІТИКИ

2.1. Загальноєвропейські структури, відповідальні за реалізацію
молодіжної політики
Найголовнішими структурами, які інституційно забезпечують
розробку та реалізацію загальноєвропейської молодіжної політики Ради
Європи, є Директорат з питань молоді та спорту (The Directorate o f Youth
and Sport), статутні органи (The tatutory bodies), Європейські молодіжні
центри (The European Youth Centres, EYC) та Європейський молодіжний
фонд (The European Youth Foundation). Кожна з означених сфер має свій
сектор відповідальності за здійснення молодіжної роботи, окремо окреслені
завдання, форми та методи діяльності.
Директорат з питань молоді і спорту (The Directorate o f Youth and
Sport) виконує функції вищого органу координації зусиль країн Ради
Європи щодо підтримки молоді. Він уявляє собою підрозділ Генерального
директорату IV Ради Європи з питань освіти, культури і спадщини, молоді і
спорту (The Directorate General IV o f Education, Culture and Heritage, Youth
and Sport o f the Council o f Europe). Директорат визначає стратегії, розробляє
програми та законодавчі важелі для розвитку цілісної, послідовної та
ефективної молодіжної політики на місцевому, національному і
європейському рівнях. Він забезпечує фінансову та освітню підтримку
міжнародної молодіжної діяльності з питань громадянства, мобільності,
захисту прав, демократії та культурного плюралізму. Директорат також
здійснює дослідження у сфері соціального становища молодих громадян,
життєвих стратегій і шляхів самореалізації сучасної молоді, а також
забезпечує поширення результатів аналітично-експертної діяльності з
означених питань.
До основних пріоритетів молодіжної політики Ради Європи на 2006 2008 роки, забезпечення яких покладається на Директорат з питань молоді і
спорту (The irectorate o f Youth and Sport), належать такі програмні складові:
1) освіта у сфері прав людини та міжкульгурного діалогу; 2) участь молоді
та демократичне громадянство; 3) залучення молоді до суспільного життя;
4) розвиток молодіжної політики.
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Освіта у сфері прав людини та міжкультурного діалогу передбачає
виховання у молоді почуття солідарності, здатності до мирного розв’язання
конфліктів, міжконфесійного співробітництва в релігійній сфері, поваги
культурних особливостей та традицій інших спільнот. Для цього
передбачається розвивати діяльність тренерів з питань прав людини для
роботи в молодіжному середовищі, підтримувати та впроваджувати
найкращий досвід на місцевому рівні, в системі “формальної” та
“неформальної” освіти. У питанні молодіжної участі та демократичного
громадянства особливий акцент робиться на підвищенні ролі молодіжних
організацій, розвитку громадської активності, громадянської освіти,
залученні молоді до прийняття рішень. Залучення молоді до суспільного
життя передбачає полегшення доступу молодим громадянам до вироблення
життєвих та соціальних прав, розвиток молодіжної роботи та політичної
відповідальності. Подальша розробка молодіжної політики потребує
запровадження стандартів роботи з молоддю (у взаємозв’язку з політикою
щодо дітей в Раді Європи та країнах-членах цього міжнародного
об’єднання), визнання важливості молодіжної роботи та неформальної
освіти, вдосконалення знань про становище молоді, підтримки якісної та
стабільної загальноєвропейської молодіжної політики та підготовки
молодіжних працівників.
До статутних структур Ради Європи, що опікуються молодіжною
проблематикою, належать Європейський керівний комітет для молоді (The
European Steering Committee for Youth, CDEJ), Дорадча рада з питань молоді
(The Advisory Council on Youth), Спільна рада з питань молоді (The Joint
Council on Youth), Програмний комітет з питань молоді (The Programming
Committee on Youth).
Європейський керівний комітет для молоді (The European Steering
Committee for Youth, CDEJ) об’єднує представників міністерств та інших
центральних органів влади, відповідальних за реалізацію молодіжної
політики 48 країн-учасниць Європейської конвенції з культури. Цей орган
забезпечує міжурядову координацію в молодіжній сфері та визначає
критерії порівняння різних національних моделей молодіжної політики,
обмін досвідом з їхньої реалізації й установлює стандарти звітної
документації. Важливими аспектами моніторингу виконання заходів у
молодіжній сфері є додержання рекомендацій Ради Європи щодо
молодіжної участі та майбутнього розвитку громадянського суспільства,
виконання Конвенції про міжнародну добровільну допомогу молоді.
Європейський керівний комітет для молоді також організовує конференції
18

європейських міністрів, відповідальних за молодіжну політику, визначає
правові інструменти, які регулюють молодіжну політику в країнах-членах.
Дорадча рада з питань молоді (The Advisory Council on Youth)
складається з ЗО представників неурядових молодіжних організацій та
об’єднань. У своїй діяльності вона враховує точку зору молодіжних
громадських організацій з усього спектра молодіжної проблематики для
вироблення рішень Ради Європи та впровадження їх у життя.
Координація діяльності та налагодження співпраці між Європейським
керівним комітетом для молоді (The European Steering Committee for Youth,
CDEJ) та Дорадчою радою з питань молоді (The Advisory Council on Youth)
здійснюється завдяки функціонуванню Спільної ради з питань молоді (The
Joint Council on Youth). Засідання цього органу відбуваються у формі
спільних зібрань представників обох зазначених структур Саме він
визначає пріоритети молодіжних проблем, цілі та обсяги фінансування
відповідних заходів. Така модель дозволяє урівняти права державних
структур та молодіжного сегмента “третього сектора”.
З 1985 до 2005 р. було організовано сім конференцій Європейських
міністрів, що відповідають за молодіжні питання. Місцями їх проведення
обиралися Страсбург (1985 р.), Осло (1987 р.), Лісабон (1990 р.), Відень
(1993 р.), Бухарест (1998 р.), Фєсалоніки (2002 р.), Будапешт (2005 р.).
Програмний комітет з питань молоді (The Programming Committee on
Youth) створено як спільний орган, наділений правом прийняття рішень.
До його складу входить по вісім представників від Європейського керівного
комітету для молоді (The uropean Steering Committee for Youth, CDEJ) та
Дорадчої ради з питань молоді (The Advisory Council on Youth). Він
відповідає за розробку, моніторинг та оцінку програм Європейських
молодіжних центрів і Європейського молодіжного фонду.
Європейські молодіжні центри (The European Youth Centers, EYC)
створено у Страсбурзі та Будапешті. Це постійно діючі структури, які
забезпечують реалізацію молодіжної політики Ради Європи. Вони є
установами для здійснення підготовки та проведення міжнародних
конференцій, зустрічей з молодіжних питань. Для цього створено необхідну
інфраструктуру, яка включає конференц-зали з обладнанням для перекладів,
бібліотеки, аудіо-, відео- та комп’ютерні класи тощо. Штат професійних
працівників забезпечує освітню, інформаційну та технічну допомогу в
підготовці, розробці та впровадженні проектів. Рада Європи фінансує
значну кількість програм європейських молодіжних центрів. Уряди
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європейських
країн та неурядові організації мають можливість
використовувати зазначені установи на умовах самофінансування.
Європейський молодіжний центр у Страсбурзі (The European Youth
Centre in Strasbourg), який було створено у 1972 р., виконує важливі завдання
щодо діяльності статутних органів Ради Європи з питань молодіжної
політики, організації конференцій Європейських міністрів, що відповідають
за молодіжні питання. Європейський молодіжний центр у Будапешті (The
European Youth Centre in Budapest) розпочав свою діяльність у 1995 р.
Завдяки цьому виникла можливість організаційно підтримати реалізацію
європейських молодіжних програм у Центральній Європі.
Європейський молодіжний фонд (The European Youth Foundation,
EYF) створено Радою Європи з метою фінансової підтримки європейської
молодіжної роботи. Щ орічний його бюджет становить близько 2,5 млн євро.
Завдяки цьому Європейський молодіжний фонд став міцним інструментом
у сфері молодіжної співпраці. Він підтримує молодіжні заходи, які
проводяться громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями
європейських країн, у тому числі конференції, зустрічі, акції, виставки,
публікації, аудіо- відєопродукція, створення веб-сайтів. Важлива увага
приділяється впровадженню пілотних проектів. Фонд виділяє свої гранти на
розвиток міжнародних неурядових молодіжних організацій та їх об’єднань,
приділяючи значну увагу забезпеченню його адміністративної складової. З
1972 р. зазначена установа завдяки своїм проектам забезпечила підтримку
понад 300 тис. молодих громадян європейських країн. З першої половини
2000-х рр. фонд має можливість підтримувати щорічно більше 10 тис.
молодих людей.
В Європейському Союзі до формування та реалізації молодіжної
політики залучено всі його основні інститути. У сфері виконавчої діяльності
провідною установою є Європейська Комісія (The European Commission), до
складу якої входить відповідний структурний підрозділ. Певний період це
був підрозділ Ц 2 “Підготовка та молодь” Генерального директорату XXII
(Освіта, підготовка та молодь) (Unit С. 2 “Training and Youth” DirectorateGenera! XXII Education, Training and Youth). Нині молодіжною політикою
опікується Директорат “Д” (Молодь, спорт та зв’язки з громадянами) у
складі Генерального директорату з питань освіти та культури Європейської
Комісії. До зазначеної структури входять такі підрозділи з питань:
1) молодіжної політики (Youth: Policies); 2) молодіжних програм (Youth:
Programmes); 3) спорту (Sport); 4) громадянського суспільства, партнерства
та зв’язків (Civil society: Partnerships and visits).
20

Основними пріоритетами діяльності як усього Директорату з питань
освіти та культури, так і його молодіжних підрозділів визнано такі аспекти:
1) будівництво Європи знань (створення до 2010 р. в Європейському Союзі
найміцнішої у світі економіки знань, здатної забезпечити найкращі умови
праці та міцну (надійну) соціальну підтримку); 2) розвиток європейської
культури
(збереження
та
зміцнення
європейської
культурної
багатоманітності в усіх її проявах); 3) залучення громадян до процесу
євроінтеграції (розвиток форм активної участі громадян, особливо молоді, в
поглибленні взаєморозуміння та довіри, духу толерантності, відкритості до
всього світу).
Згідно з угодами, укладеними між Радою Європи та Європейським
Союзом, проваджувана ними молодіжна політика потребує узгодження та
координації зусиль. У цьому процесі враховується те, що структури,
відповідальні за молодіжну роботу, Ради Європи здатні значною мірою
забезпечувати реалізацію молодіжної політики Європейського Союзу в
країнах, що увійшли до його складу. Наявний досвід діяльності,
організаційні, фінансові та кадрові ресурси сприяють такій співпраці. Проте
жодна з установ Ради Європи не переходить у підпорядкування керівним
органам Європейського Союзу.
У 2003 - 2005 рр. питання про створення спільної структури Ради
Європи та Європейського Союзу у сфері молодіжної політики виникло в
рамках реалізації “Програми партнерства” між цими об’єднаннями.
Сторони зупинилися на тому, що необхідно поєднати зусилля в
інформаційно-аналітичній сфері. У результаті було створено Європейський
центр знань з молодіжної політики (The European Knowledge Centre for
Youth Policy, EKCYP). Нова віртуальна установа покликана забезпечити
обмін досвідом молодіжної роботи, практичне втілення результатів
досліджень, визначення основних пріоритетів молодіжної політики,
здійснення її моніторингу, накопичення та систематизацію інформації.
Основними темами наукових досліджень та критеріями систематизації
інформації у діяльності Європейського центру знань з молодіжної політики
(The European Knowledge Centre for Youth Policy) стали молодіжна політика,
волонтерська активність молоді, краще розуміння молоді тощо.
2.2. Національні органи управління у сфері молодіжної політики
Аналіз інституційного забезпечення програм підтримки молоді в
країнах Європи дозволяє поділити їх на три основні групи. До першої групи
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належать країни, в яких молодіжний сектор достатньо представлений
(Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн,
Німеччина, Іспанія, Греція,
Португалія), до другої - країни з малим молодіжним сектором (Нідерланди,
Франція, Бельгія, Ірландія, Фінляндія, Ш веція, Норвегія). Третю групу
утворюють країни без окремого існуючого молодіжного сектора
(Великобританія, Італія, Данія).
Ретельно розглянувши досвід 18 європейських країн зі створення
молодіжних
міністерств
та
департаментів,
автори
дослідження
запропонували наступну класифікацію:
1) країни
зі
спеціалізованим
молодіжним
міністерством
та
молодіжним директоратом (або подібною адміністративною структурою) Німеччина, Австрія, Люксембург, Франція;
2) країни, в яких молодіжна політика віднесена до відання одного з
міністерств, у складі якого є молодіжний департамент (Швеція, Ірландія,
Португалія, Греція, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія);
3) країни, в яких молодіжна політика координується декількома
міністерствами без молодіжного директорату (Данія);
4) країни без молодіжних директоратів та спеціальних координуючих
структур в органах виконавчої влади (Італія, Великобританія).
До запропонованої класифікації, на наш погляд, доцільно було б
додати ще один підхід до розгляду питання. На першому рівні класифікації
пропонується розподілити усі країни на дві групи. До першої групи
належать країни, в яких існує міністерство, до завдань якого входять
формування та реалізація державної молодіжної політики. До другої - ті, в
яких відповідних органів виконавчої влади немає. На другому рівні
класифікації основним критерієм поділу має стати наявність слова “молодь”
в офіційній назві владної структури. Третій рівень класифікації передбачає
групування країн з урахуванням того, з якими іншими напрямами
поєднується державна молодіжна політика.
Аналіз інформаційних джерел з питань державної молодіжної
політики в Європі дозволяє встановити, що у більшості європейських країн
існують центральні органи виконавчої влади, на які покладено формування
та реалізацію державної молодіжної політики (Австрія, Німеччина, Іспанія,
Кіпр, Україна, Росія, Білорусь, Польща, Естонія, Андора, Албанія, Вірменія,
Азербайджан, Бельгія, Чехія, Грузія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія,
Латвія, Мальта, Молдова, Монако, Нідерланди, Норвегія, Сербія і
Чорногорія, Словаччина, Словенія, Швеція, Македонія, Туреччина тощо).
Виключення становлять Великобританія, Данія та Італія.
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У країнах, де створено окремі міністерства, відповідальні та державну
молодіжну політику, слово “молодь” використовується в назві міністерства
(відомства). Такий приклад демонструють Франція, Україна, Німеччина,
Андора, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Кіпр, Чехія, Угорщина,
Мальта, Молдова, Туреччина. Разом з тим, можна стверджувати, що
зазначений підхід недостатньо розповсюджений. Проте зазначене поняття
може використовуватися в назві структурних підрозділів міністерств
(відомств) при його відсутності в назві всієї структури (наприклад, Росія,
Словенія, Сербія і Чорногорія, Словаччина, Польща, Норвегія тощо).
Створюючи молодіжні міністерства та прирівняні до них владні
структури, урядові інституції країн Свропи продемонстрували приклад
заснування самостійних однопрофільних молодіжних відомств. Так, у
1994 р. діяло окреме міністерство у справах молоді в Люксембурзі. Нині
існує Молодіжна рада на Кіпрі, Державна рада у справах молоді - в Литві.
Проте зазначений підхід використовувався рідко. У більшості
випадків питання формування та реалізація державної молодіжної політики
покладалися на міністерства (відомства), до сфери управління яких
належало декілька напрямів державної політики. Розглянемо спочатку
варіанти подібного поєднання на прикладі тих органів виконавчої влади
європейських країн, у назві яких використовується термін “молодь”. Отже, з
цієї точки зору маємо таке розмаїття інтегрованих структур:
1) Міністерство (відомство) з питань молоді і спорту - Франція
(до початку 2000-х рр. The Ministry o f Youth and Sport), Болгарія (The State
Agency o f Youth and Sports), Азербайджан (The Ministry o f Youth and Sport),
Туреччина (The General Directorate o f Youth and Sports), Македонія (The
Agency o f Youth and Sports);
2) Міністерство (відомство) освіти, молоді та спорту - Андора (The
Ministry of Education, Youth and Sports), Чехія (The Ministry of Education,
Youth and Sports), Молдова (The Ministry o f Education, Youth and Sports),
Монако (The Direction o f National Education, Youth and Sports);
3) Міністерство культури та у справах молоді - Вірменія (The Ministry
of Culture and Youth Affairs);
4) Міністерство туризму, культури, молоді і спорту - Албанія (The
Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sport);
5) Міністерство у справах сім'ї, літніх громадян, жінок та молоді Німеччина (The Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth);
6) Міністерство молоді, сім’ї, соціальної допомоги та рівних
можливостей - Угорщина (The Ministry of Youth, Family, Social Issues,
Family and Equal opportunities);
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7) Міністерство освіти, молоді га зайнятості - Мальта (The Ministry
for Education, Youth and Employment);
8) Міністерство сім ’ї, молоді і спорту - Україна (The Ministry for
Family, Youth and Sport).
Досить
часто
молодіжні
департаменти,
агентства,
служби
створювалися у складі міністерств, у назві яких молодь не згадується. Нині
використовуються подібні варіанти:
1) молодіжний підрозділ у складі освітнього міністерства - Білорусь
(The Department for Youth Affairs - the M inistry o f Education), Греція (The
General Secretariat for Youth - the Ministry o f Education);
2) молодіжний підрозділ Міністерства (відомства) освіти і науки
(досліджень) - Естонія (The Youth Affairs Department - the Ministry of
Education and Research), Ірландія (The Youth Affairs Section - the Department
o f Education and Science), Росія (The Youth Policy Department - the Ministry
of Education and Science);
3) молодіжно-спортивний підрозділ у Міністерстві культури, захисту
пам’яток та культури - Грузія (The Department of Sport and Youth Affairs the Ministry o f Culture, Monuments protection and Sport);
4) молодіжно-спортивний підрозділ у складі Міністерства освіти,
науки та культури - Ісландія (The Department o f Youth and Sport - the
Ministry o f Education, Science and Culture);
5) молодіжний підрозділ у складі Міністерства у справах дітей та сім’ї Латвія (The Department o f Youth Affairs - the Ministry o f Children and Family
Affairs);
6) молодіжний підрозділ Міністерства охорони здоров’я, добробуту та
спорту - Нідерланди (The Department o f Youth Policy - the Ministiy o f Health,
Welfare and Sport);
7) дитячо-молодіжний підрозділ у структурі Міністерства дітей та
рівності - Норвегія (The Department o f Children and Youth Policy - the
Ministry of Children and Equality);
8) молодіжний підрозділ у складі Міністерства освіти і спорту Польща (The Youth Department - the Ministry of National Education and Sport),
Сербія і Чорногорія (The Youth Section - the Ministry o f Education and Sports),
Словенія (The Youth Department - the Ministry o f Education and Sport);
9) дитячо-молодіжний департамент Міністерства освіти - Словаччина
(The Department o f Children and Youth - the Ministry o f Education);
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10)
молодіжний підрозділ Міністерства освіти, досліджень
культури - Швеція (The Division for Youth Policy - the Ministry o f Education,
Research and Culture).
На підставі останніх аналітичних досліджень європейського досвіду
розробки та реалізації молодіжної політики, здійснених міжнародними
групами експертів, авторський колектив проаналізував моделі молодіжних
міністерств (відомств) Швеції. Естонії, Іспанії, Румунії, Фінляндії,
Нідерландів, Кіпру, Люксембургу, Мальти. Застосування порівняльного
методу дозволило визначити спільні риси та конкретизувати специфічні
особливості організаційних засад упровадження політики в ювенальній
сфері в означених країнах.
У Швеції молодіжні питання знаходяться у віданні Міністерства
освіти, досліджень та культури (The Ministry of Education, Research and
Culture). Для забезпечення о б ’єктивного контролю щодо впроваджуваних в
ювенальній сфері заходів створюються та функціонують незалежні комісії.
Управління реалізацією молодіжної політики здійснюється центральними
органами влади з питань освіти, здоров’я, внутрішніх справ.
Центральною урядовою інституцією з упровадження молодіжної
політики в Румунії є Національна владна структура для молоді Генеральної
дирекції програм і міжнародних відносин (The National Authority for Youth
the General Direction of Programm s and International Relations). До основних
завдань молодіжної структури відносять координаційну діяльність при
проведенні заходів у рамках молодіжної політики, збір інформації з питань
її реалізації, законотворчу діяльність в окресленому напрямі. У Румунії
функціонує низка транзитивних інституцій, заснованих для забезпечення
розробки та впровадження нової демократичної молодіжної політики, та
спеціальний Департамент молодіжної політики, створений у 1997 р. Його
основна функція - координація діяльності всіх інституцій, залучених до
розв’язання проблем молоді.
Центральною урядовою структурою з реалізації молодіжної політики
в Естонії є Міністерство освіти і досліджень (The Ministry o f Education and
Research). Інші міністерства, які беруть участь в означеній діяльності, це:
Міністерство з соціальних питань (The Ministry o f Social Affairs) - соціальна
допомога молоді; Міністерство внутрішніх справ (The Ministry o f Interior
Affairs) - ювенальна поліція, робота з молодими правопорушниками;
Міністерство культури (The Ministry o f Culture) - молодіжний спорт;
Міністерство оборони (The Ministry o f Defense) - підготовка молоді до
служби в лавах збройних сил; Міністерство юстиції (The Ministry of
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Justice) - координація законотворчості в ювенальній сфері, превенція
правопорушень; Міністерство закордонних справ (The Ministry of Foreign
Affairs) - програма “М олодь”. З метою забезпечення ефективної взаємодії
різних міністерств, відповідальних за реалізацію молодіжної політики з
1999 р. діє Рада з питань роботи з молоддю (The Youth Work Council). Серед
її членів є представники відомств, пов’язаних з ювенальною сферою,
молодіжних асоціацій, місцевих адміністрацій.
Координація молодіжних питань у Фінляндії входить до повноважень
Міністерства освіти (The Ministry o f Education), хоча діяльність з
поліпшення життєвих умов молоді належить до компетенції різних
адміністративних секторів. Це обумовило витіснення Національної
молодіжної ради (The National Youth Council) іншою структурою Дорадчою радою у справах молоді (The Advisory Council for Youth Affairs),
яка має у своєму складі 3 підкомітети з питань освіти та зайнятості, житла і
доходів, іромадської активності.
Дорадча рада ініціює пропозиції щодо фінансування заходів
молодіжної політики, допомагає міністерствам, відповідальним за ті чи інші
аспекти життя молоді, у питаннях формування програм їх діяльності,
економічного обгрунтування цих програм. Рада відстежує прогрес
упровадження відповідних ініціатив, у тому числі в питаннях бюджету,
контролює розподіл доходів між різними поколіннями та, якщо потрібно,
вносить необхідні пропозиції.
У Фінляндії діє Агенція співробітництва фінської молоді (The Agency
o f Finnish Youth cooperation) - національна служба, яка була заснована у
1992 р. Національною молодіжною радою, муніципальними організаціями
молодіжної освіти та роботи з молоддю. Вона має у своєму складі 100
організацій-членів, 16 осіб входять до Президії (The Board), у тому числі 4
представники муніципалітетів. Бюджет організації становить 10 млн
фінських марок, які вона одержує від Міністерства освіти, фінської
компанії, яка організує проведення національної лотереї та спонсорів.
До
структури
вищезазначеної
агенції
входять
підкомітети:
інформаційний, міжнародної роботи, політики. Агенція надає інформаційні
послуги молоді, фахівцям по роботі з молоддю, а також для підготовки
публікацій та складання звітів, залучає або сприяє проведенню компаній з
таких питань, як, наприклад, безробіття чи расизм. Вона відповідальна за
вивчення й розповсюдження корисного досвіду розв’язання проблем в
ювенальній сфері. Агенція тісно співпрацює зі службами по роботі з
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молоддю, дослідницькими установами, урядом та Дорадчою радою у справах
молоді. Вона певним чином є медіатором між муніципалітетами та урядом.
У Нідерландах не існує окремого молодіжного відомства.
Департамент молодіжної політики (The Department of Youth Policy)
функціонує у складі Міністерства охорони здоров’я, добробуту та спорту
(The Ministry o f Health, Welfare and Sport). Очевидно, що різноплановість
роботи з молоддю викликає необхідність створення відповідної
інституційної структури на міністерському рівні, яка 6 виконувала функцію
координації молодіжної політики. Окрім того, доцільним є створення
Національної молодіжної ради, завдяки якій молодіжні організації набули б
статусу рівних партнерів у прийнятті рішень та імплементації молодіжної
політики. Необхідну стандартизацію у заходах та підходах щодо здійснення
профілактичної роботи в молодіжному середовищі забезпечує Центральний
молодіжний офіс (The Youth Care Frontoffice). Завдяки його діяльності
підтримка молоді “розповсюджується по регіонах”.
Починаючи з 1990-х рр. агенції, відповідальні за соціальну роботу' та
соціальну підтримку молоді, реорганізовувалися в рег іональні альянси, що
забезпечило більшу інтегрованість діяльності відповідних структур.
Незважаючи на те, що на загальнонаціональному рівні не було створено
окремих структур для одержання інформації стосовно молодіжних проблем,
хоча й ініціювалася ціла низка відповідних проектів, на місцях представники
влади та молодіжних служб засновують так звані Інформаційні пункти для
молоді (The Youth Informational Points) заради надання всім бажаючим
необхідної інформаційної та консультаційної допомоги. Іншою активно
діючою в цьому напрямі інституцією є недержавна організація Молодіжний
Інформаційний Фонд
Нідерландів (The Netherlands Youth Information
Foundation). До його завдань входить одержання, опрацювання та
розповсюдження інформації з молодіжних питань.
Молодіжна політика на Кіпрі перебуває у стадії оновлення.
Відповідальність за її розробку несе Молодіжний Департамент Кіпру (The
Cyprus Youth Board). Статус цієї інституції є двояким: з одного боку, вона
виступає як урядова структура, а з іншого - як недержавна. Керівництво
Молодіжного Департаменту (Administrative Board) призначається частково
Кабінетом Міністрів (3 особи, враховуючи Президента та Віце-президента) та
чотирма найбільшими політичними партіями Кіпру (4 особи). Департамент
надає пропозиції уряду стосовно розробки молодіжної політики, ініціює та
впроваджує молодіжні проірами в тих галузях, які не охоплені іншими
адміністративними структурами. Таким чином, вищезазначений департамент
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виконує дорадчу, координаційну та виконавчу функції в питаннях, пов’язаних
з розробкою та впровадженням політики щодо молоді.
В інформаційному плані робота правління Молодіжного Департаменту
забезпечується трьома дорадчими комітетами (The Advisory Committees) політичним молодіжним комітетом, консультативним органом профспілок
(молодіжний орган коаліцій робітників та фермерів) та центральним
консультативним органом. Останній можна розглядати як структуру,
координуючу діяльність недержавних молодіжних організацій, що беруть
участь у заходах Молодіжного Департаменту. Існує також Комітет студентів,
який представляє середню школу, коледжі та університетські організації
студентів. Виконавчий секретар Молодіжного Департаменту Кіпру підзвітний
міністру юстиції та громадського порядку, іншим керівникам профільних
відомств та, відповідно, Кабінету Міністрів, енту і Президенту республіки.
В Іспанії провідними структурами впровадження молодіжної політики
на центральному рівні є Міністерство праці та соціальних питань (The Ministry
of Labor and Social Affaires), Національний інститут молоді (The National
Institute o f Youth), Міжвідомчий комітет дитинства та молоді (The
Interministerial Committee for Childhood and Youth), який відповідає за
впровадження заходів основного документа в галузі молодіжної політики комплексного молодіжного плану (integral youth plan). Завдяки підтримці
Національного інституту' молоді (The National Institute o f Youth) комплексний
молодіжний план підлягає імплементації в усіх регіонах країни. До його
практичного впровадження залучаються громади, міські ради, ради молоді та
молодіжні асоціації. Основна функція Національного інституту молоді (The
National Institute o f Youth) - координаційна, директор цієї інституції водночас
й державний секретар у Міністерстві праці та соціальних питань.
У Люксембурзі створені такі структури з реалізації молодіжної політики:
Міністерство сім’ї, соціальної солідарності та молоді (The Ministry for the
Family, Social Solidarity and Youth), Національна служба молоді (The National
Youth Service), Національна рада молоді (The National Youth Council), яка
включає представників усіх міністерств, що мають відношення до молодіжних
питань - Міністерства зайнятості, юстиції, освіти, охорони здоров’я, культури,
житлової політики, сім’ї, соціальної солідарності та молоді.
На Мальті діє ентський секретаріат у справах молоді (The Parliamentary
Secretariat for Youth Affairs), який був створений у 1992 р. у складі
Міністерства освіти, через два роки на його базі виникло Міністерство молоді
та мистецтв. У 1992 р. було сформовано Національну Раду молоді (The
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National Youth Council). Це основна організація, яка забезпечує консультації
стосовно формування та впровадження молодіжної політики.
Підсумовуючи, слід зазначити, що створення в європейських країнах
молодіжних міністерств та прирівняних до них владних структур
відбувалося за дещо різними схемами. У результаті далеко не в усіх країнах
Європи на сьогодні існують однопрофільні молодіжні відомства. На наш
погляд, це свідчить про розуміння молодіжної проблематики не тільки як
комплексної та потребуючої окремої уваги з боку держави, але й як такої,
що тісно пов’язана з іншими проблемами загальнодержавного значення,
серед яких освіта, культура, спорт, дозвілля тощо.

Контрольні питання на перевірку знань
1. Уточніть статус Директорату з питань молоді і спорту Ради Європи
і назвіть пріоритетні завдання його діяльності на 2006 - 2008 рр.
2. Як формується склад Європейського керівного комітету для молоді
та якими є повноваження цієї структури?
3. Уточніть, яким чином у статутних структурах Ради Європи з
питань молоді урівноважується представництво державних органів та
організацій “третього сектора” .
4. Яке інституційне утворення виступає одним з основних
інструментів фінансування європейської молодіжної роботи?
5. Окресліть пріоритети діяльності Директорату з питань освіти та
культури Європейської комісії.
6. Яка структура у сфері молодіжної політики є спільним утворенням
Ради Європи та Європейського Союзу і в чому полягає її місія?
7. Наведіть приклади європейських країн, де створено окремі
міністерства, відповідальні за державну молодіжну політику.
8. Назвіть функції європейських молодіжних центрів.
9. У складі яких відомств у країнах Європи зазвичай створюються
молодіжні підрозділи?
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РОЗДІЛ з
МОЛОДІЖНІ ПРОГРАМИ КРАЇН ЄВРОПИ

3.1. Біла книга “Новий імпульс для європейської
як стратегічний документ Європейського Союзу

молоді”

Одним із засобів регламентації загальноєвропейської політики за
конкретним її напрямом є документ, який має назву Біла книга “Новий
імпульс для європейської молоді” (The White Paper “A new Impetus for
European Youth”). Цей документ зазвичай містить пропозиції зі спільних дій
у певній сфері, які мають формат детальних та ретельно аргументованих
заходів і передбачають подальше обговорення з метою прийняття
остаточного рішення. Іноді Біла книга приймається після так званої Зеленої
книги, що ініціює процес консультацій на загальноєвропейському рівні.
Після схвалення Білої книги Радою Міністрів ЄС цей документ набуває
статусу програми дій у конкретній сфері на наднаціональному, державному,
регіональному й локальному рівнях. Біла книга не має статусу
.законодавчого акта й є, скоріше, декларацією про наміри, згідно з якою
Європейська Комісія зобов’язується впроваджувати чітко вивірену й
демократичну політику в певному напрямі. Вимоги, які висуваються
експертами до положень даного документа, включають наступні складові:
ретельна аргументованість, всеохоплюючий характер, взаємопов’язаність.
Однією з основних вимог до змісту Білої книги є те, що він уточнюється
шляхом достатньо тривалих й інтенсивних консультацій за участю
представників Європейської Комісії та інших зацікавлених структур, які
представляють державний й громадський сектори різних країн Європи.
Описаний
алгоритм
уточнення
змісту
й ухвалення документів
загальноєвропейського значення одержав назву “відкритого методу
взаємодії”. Саме цей метод було застосовано при складанні й ухваленні
Білої книги “Новий імпульс для європейської молоді”.
Консультації, що передували прийняттю Білої книги “Новий імпульс
для європейської молоді”, відбувалися у два етапи. На першому етапі
(травень - серпень 2000 р.) понад 2 700 молодих осіб взяли участь у
консультаціях, що проводилися представниками владних структур країнчленів Європейського Союзу за цілою низкою питань. Підготовча фаза
консультацій стартувала на місцях - у громадах, за місцем проживання,
навчання молоді, проведення нею вільного часу. На цьому етапі було
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забезпечено залучення молодіжних лідерів, які проявили найбільшу
зацікавленість у підготовці наступної загальноєвропейської конференції
(зборів) та організації різних заходів. Залучена до цього процесу молодь
пройшла спеціальну підготовку, орієнтовану на краще розуміння концепції
Білої книги та алгоритму її підготовки. Ураховуючи неоднорідність
інтересів, експектацій та досвіду в різних категорій молоді, організатори
процесу обговорень забезпечили проведення національних конференцій (по
дві у кожній країні), по-перше, для 15 - 17- річних (школярі), по-друге,
18 - 25-річних (молодь, яка навчається після закінчення школи, працює,
безробітні й ін.). Усього за зазначений період було проведено
17 національних конференцій, які дозволили сформулювати 440 пропозицій
стосовно пріоритетів та механізмів впровадження молодіжної політики в
європейських країнах.
На другому етапі консультаційного процесу (вересень 2000 р. березень 2001 р.), а саме в жовтні 2000 р. в Парижі відбулися молодіжні
збори, в яких взяли участь близько 450 молодих осіб з 31 європейської
країни. На цьому заході були присутні понад 100 посадовців,
відповідальних за розробку й впровадження молодіжної політики на
місцевому, національному та наднаціональному рівнях. Більшість учасників
представляли країни-члени Європейського Союзу, однак на заході були
присутні й делегати трьох країн Європейської економічної зони та 13 країнаплікантів. Зустріч була організована Міністерством молоді та спорту
Франції, Головою Ради ЄЄ та Європейською Комісією (Генеральний
директорат освіти й науки). Усі учасники розділилися по секціяхмайстернях (усього 10 секцій по 30 - 70 учасників у кожній). Кількість
пропозицій, які були одержані за результатами обговорень, сягнула 80.
Окрім того, у лютому 2001 р. в Брюсселі відбулися слухання з
молодіжної тематики за участю представників Економічного й соціального
комітету та більш ніж 60 організацій. Низку зустрічей із представниками
влади, відповідальними за розробку молодіжної політики, та Національних
молодіжних рад було організовано в усіх європейських столицях. Дві зустрічі
пройшли за участю Генеральних директорів, відповідальних за розробку й
впровадження спільної молодіжної політики країн Європейського Союзу.
Відповідні питання також обговорювалися на березневій зустрічі (2001 р.) у
шведському місті Ума, 24 квітня 2001 р. - безпосередньо у Європейському
енті т а у листопаді 2001 р. у бельгійському Генті.
Під час процесу консультацій було визначено пріоритетні напрями
Реалізації молодіжної політики в країнах Європи, а саме:
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- молодіжна участь;
- зайнятість та працевлаштування, професійна підготовка, соціальна
інтеграція молоді;
- освіта;
- добробут, персональна автономія, молодіжна культура;
- європейські цінності, мобільність, міжнародні зв’язки.
У положеннях Білої книги “Новий імпульс для європейської молоді”
молодіжна участь розглядається як важливий засіб формування
громадянської позиції молодих осіб та підвищення їхнього освітнього рівня.
Оптимальні умови для участі молоді складаються на рівні громад,
безпосередньо за місцем проживання та навчання молоді, причому
можливість участі повинна надаватися й тим молодим громадянам, які не
беруть участь у молодіжних асоціаціях. З точки зору експертів та всіх, хто
взяв участь у громадських обговореннях, бажаною є більш широка участь
молоді різних соціальних груп у молодіжних радах - регіональних та
національних.
З метою оптимізації означених процесів Європейською Комісією було
запропоновано створення спеціальної консультаційної інфраструктури для
молоді на загальноєвропейському рівні. Важливу організаційну роль у
цьому, на думку представників Європейської Комісії, повинен відігравати
Молодіжний форум. Окрім цього, наголос було зроблено на необхідності
забезпечення належного молодіжного представництва в Економічному і
соціальному комітеті.
Конкретні заходи, відображені у Білій книзі та спрямовані на
розв’язання зазначених вище завдань, полягають в.
- організації прямого діалогу з молоддю у формі регулярних
зустрічей, присвячених конкретним проблемам;
- залученні молоді до реалізації ініціатив, пов’язаних з майбутнім
єдиної Європи, зокрема, визначених на засіданні Європейської Ради у Ніцці
(2002 р.);
- запровадженні пілотних річних проектів на підтримку місцевих,
регіональних та національних зусиль із посилення участі молоді. Результати
їхнього упровадження братимуться до уваги як частина проміжного
оцінювання програми “Молодь” та під час підготовки майбутніх програм і
заходів.
Молодіжна участь тісно пов’язана з належним інформуванням молоді
з найважливіших питань громадсько-політичного життя європейських
країн. Цей процес базуватиметься на безпосередній взаємодії з молодими
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людьми на місцевому рівні (школи, клуби, асоціації) та потребуватиме
координації зусиль, застосування значних ресурсів і залучення молоді до
розробки та імплементації інструментів комунікації. Означений пріоритет
міститься в положеннях нової інформаційної політики, яка зараз одержує
свій розвиток при безпосередній участі Європейського енту. Реалізація
політики щодо молоді за даним напрямком, згідно з положеннями Білої
книги, включатиме такі конкретні дії: створення електронного порталу для
надання якомога більшій кількості молодих громадян доступу до інформації
з європейських питань; створення електронного молодіжного форуму.
Важлива увага на даному етапі еволюції молодіжної політики в
країнах Європи приділяється такому її аспекту, як волонтерська діяльність
молоді. Молодіжне волонтерство є формою соціальної участі, засобом
набуття важливих навичок, забезпечення зайнятості молоді, її інтеграції в
суспільство. Саме тому в Білій книзі зазначається важливість тих зусиль, які
мають бути прикладені для розвитку молодіжних волонтерських служб на
національному, регіональному та локальному рівнях. Позитивний досвід
діяльності Європейської волонтерської служби є корисним для того, щоб
розповсюджувати наявну практику в цій галузі (принципи фінансування,
супервізія і т.ін.). Схема, за якою діє Європейська волонтерська служба,
повинна бути розширена включенням партнерів із різних регіонів світу, які
забезпечують організацію та підтримку волонтерської діяльності. Окрім
того, державам-членам Європейського Союзу слід якомога активніше діяти
в напрямі подолання перешкод мобільності молодих волонтерів.
У зв’язку з зазначеним Європейська Комісія за результатами
громадських обговорень цього питання з представниками молодіжної
громадськості та експертами пропонує:
- об’єднати в єдину мережу існуючі в Європейському Союзі
структури й дослідницьку базу, які стосуються молоді; в інтересах
компліментарності слід брати до уваги діяльність та ініціативи інших
європейських і міжнародних структур (Рада Європи, Організація
Економічного Співробітництва і розвитку, ООН та ін.);
- направляти відповідні дискусії на європейському рівні в належне
русло;
- провадити дослідження з молодіжної проблематики, у тому числі
на національному рівні,
застосовуючи
можливості
європейської
Дослідницької програми “Громадяни у суспільстві знань”;
- застосовувати можливі статистичні ресурси, включаючи ті, які
пропонуються Європейською статистичною системою.
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В умовах вступу європейського суспільства до нової - інформаційної фази розвитку та розбудови “економіки знань” особливе значення для
реалізації політики щодо молоді набуває освіта. Сьогодні вона базується на
концепції “навчання протягом життя” та тісно пов’язана з можливостями й
масштабами молодіжної мобільності. Політика за окресленими напрямами
розробляється
Європейською
Радою
та
підлягає
реалізації
на
національному, регіональному й місцевому рівнях. Як зазначено в Білій
книзі, її ефективність може бути підвищена за рахунок:
- більш чіткого визначення концептуальних засад, відповідних
стандартів та переліку необхідних знань і навичок;
- підвищення статусу осіб, які відповідальні за означену сферу
діяльності, та визнання її важливості для суспільства;
- забезпечення
взаємодоповнювальності
формальної
освіти,
навчання та неформальної освіти.
Визнання важливості неформальної освіти є характерною рисою
сучасних дискусій з питань молодіжної політики. Під неформальною
освітою, як правило, розуміють будь-яку організовану (персональну чи
колективну) освіту для молоді, спрямовану на вдосконалення її навичок і
розширення компетенції поза програмами обов’язкового навчання.
Сьогодні фахівці з молодіжної політики наполягають на тому, що лише
гармонійне доповнення отриманих в освітніх закладах знань і навичок, які
набуті завдяки неформальній суспільно корисній діяльності (причому не
обов’язково пов’язаній із соціальною роботою), здатне забезпечити успішну
інтеграцію в суспільство. Сучасне суспільство - динамічна система, і
вузькопрофесійна компетенція не може гарантувати перманентної
затребуваності молодої людини в умовах економіки, що постійно
змінюється. Окрім того, у світлі посилення молодіжної мобільності в
масштабах Європи та світу життєва компетентність сучасної молодої особи
не може вимірюватися лише вимогами систем освіти і ринку праці
конкретної країни. Формуванню необхідних для сучасної молодої людини
життєвих навичок і компетенцій, починаючи від уміння працювати в
команді й закінчуючи самостійністю і відповідальністю у прийнятті рішень,
сприяє саме неформальна освіта. Визначені у сфері освіти і мобільності
пріоритети знайшли своє нормативне відображення в ухвалених на
засіданні Європейської Ради та засіданні Європейського енту (на засадах
співуправління) Плані дій та рекомендаціях із мобільності.
З можливостями та стратегіями молоді у сфері освіти тісно пов'язана
проблема працевлаштування. Починаючи з засідання Європейської Ради у
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Люксембурзі (листопад 1997 р.), в Європі розпочалося впровадження
Європейської стратегії зайнятості, яка базується на положеннях
Амстердамської угоди. Політика зайнятості, яка імплементується в країнахчленах Європейського Союзу, засновується на: покращенні показників
зайнятості, розвитку духу підприємництва та створенні нових робочих
місць, сприянні більшій адаптивності фірм та найманих працівників,
забезпеченні рівних можливостей для чоловіків та жінок. Пріоритетами в
даній області, які стосуються молоді та визначені в Білій книзі, є превенція
довготривалого безробіття, вдосконалення систем освіти та професійної
підготовки, зменшення кількості молоді, яка перериває навчання у середніх
школах і наражається на ризики соціальної єксклюзії, забезпечення
доступності ресурсів, пов’язаних із новітніми технологіями.
Важливим завданням сучасної європейської політики в ювенальній
сфері є сприяння соціальній інтеграції молоді. Країни-члени Європейського
Союзу відповідно до пріоритетів, визначених у даній сфері на засіданні
Європейської Ради у Ніцці, зобов’язалися базувати відповідну діяльність на
таких принципах: забезпечення активного включення у професійну
структуру та доступності відповідних ресурсів і служб; превенція ризику
соціальної єксклюзії; мобілізації всіх акторів та забезпечення більш широкої
участі молоді в житті суспільства.
Подальші заходи зі сприяння соціальній інтеграції молоді,
виокремлені в Білій книзі, включають:
- розвиток ринку праці, через який здійснюється включення молоді
в соціально-професійну структуру;
- гарантії забезпечення відповідних ресурсів та доходів для молоді,
яка стикається з труднощами, особливо представників національних
меншин, тимчасово зайнятих жінок та осіб із функціональними
обмеженнями;
- зменшення диспаритетів в освітній сфері;
- забезпечення рівного доступу до послуг у сфері охорони здоров’я,
культури, юстиції, житла.
Молодь є тією соціальною групою, яка є дуже чутливою до питань
Дискримінації (особливо за національною і расовою ознаками) та
відповідальною за побудову суспільства на засадах мультикультуралізму.
Виходячи з розуміння важливості цього питання, положеннями Білої книги та
загальноєвропейського законодавства взагалі, передбачено посилення
взаємодії всіх суб’єктів, які впроваджують відповідні заходи, з Європейським
моніторинговим центром з питань расизму і ксенофобії та забезпечення
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підтримки всіх здійснюваних громадських ініціатив. Ефективність роооти в
даному напрямі посилиться у разі задіяності мережі молодіжних організацій
та включення у процес спільної дії якомога більшої кількості учасників із
числа молоді, Країнам-членам Європейського Союзу рекомендовано зробити
це питання одним із пріоритетних у системі заходів щодо молоді та
заохочувати відповідні місцеві проекти за даним напрямом.
Достатньо комплексним напрямом молодіжної політики в країнах
Європи, згідно з положеннями Білої книги, є система заходів щодо
забезпечення автономії для молоді. Означене питання потребує
міждисциплінарної експертизи та врахування при впровадженні молодіжної
політики за всіма іншими її напрямами. Так, освітня парадигма повинна
орієнтувати педагогів на формування засобами навчання незалежної і
самостійної, здатної до прийняття відповідальних рішень особистості. Ця
мета недосяжна без активної участі молоді у шкільних та студентських
радах. Самостійна і відповідальна життєва позиція при необхідному
сприянні з боку держави забезпечує адекватний потребам особистості та
суспільства вибір професії й ефективну зайнятість, яка, знову ж таки,
підвищує життєву автономію молодої особи, гарантує необхідний для
самостійного життя прибуток. Наявність належно оплачуваної роботи
нівелює ризики соціальної єксклюзії, хоча, безумовно, окремі групи молоді
можуть в силу різних обставин опинитися в нерівному з іншими групами
становищі. В останньому випадку мова йде про заходи щодо сприяння
соціальній інтеграції молоді або позитивну дискримінацію, які зменшують
розшарування всередині молодіжної когорти та безпосередньо пов’язані з
системою соціального захисту. Таким чином, забезпечення автономії для
молоді - це комплексний напрям молодіжної політики, який охоплює такі її
сфери, як зайнятість, сімейна політика, соціальний захист, охорона
здоров’я, транспорт, юстиція, внутрішні справи. Означені функції експерти
з молодіжної політики, які брали участь у складанні Білої книги,
запропонували делегувати відповідній робочій групі, створеній на вищому
рівні, яка б забезпечувала консультації представників Європейської Комісії
та Ради Міністрів.
Підсумовуючи зроблений аналіз зазначимо, що важливим ресурсом
реалізації завдань, визначених у Білій книзі “Новий імпульс для
європейської молоді”, є загальноєвропейські молодіжні програми, зокрема,
впроваджувана на даному етапі програма “Молодь у дії” (“Youth in
Action”). За пропозицією Європейської Комісії при складанні щорічних
планів реалізації загальноєвропейських молодіжних програм слід
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ураховувати пріоритети, зазначені в Білій книзі. Таким чином, положення
молодіжної Білої книги, молодіжні програми, загальноєвропейське й
національне молодіжне законодавство визначають те нормативне поле,
у межах якого сьогодні здійснюється і набуває імпульсів для свого
подальшого розвитку європейська ювенальна політика.

3.2.

К онцептуальні

та

програм ні

докум енти

Ради

Євро

та Є вропейського Союзу щодо підтрим ки молоді
Удосконалення української національної моделі молодіжної політики
потребує вивчення іноземного досвіду, зокрема, європейського, який
характеризується сталими традиціями та різноманітними формами
підтримки молодих громадян. Це, в першу чергу, стосується програмних
документів, спрямованих на підтримку нової генерації Європи.
Молодіжні програми стали важливим інструментом реалізації
ювенальної політики в Європейському Союзі. У 2000-ні рр. Європейський
ент та Рада ЄЄ прийняли низку комплексних документів, завданням яких
стали сприяння соціальному становленню та розвитку нової генерації
європейців. Вони базувалися на осмисленні досвіду низки таких попередніх
програм як “Молодь для Європи” (“Youth for Europe”), “Європейська
волонтерська служба” (“European Voluntary Service”). Програма “Молодь
для Європи” була спрямована на підвищення мобільності молодіжних груп
(віком від 15 до 25 років), що базувалася на міжнаціональному партнерстві,
Програма “Європейська волонтерська служба” сприяла діяльності молодих
волонтерів (віком від 18 до 25 років) в інших країнах-чденах Європейського
Союзу, або поза його межами. Основною вимогою була участь у
неприбуткових та безоплатних роботах, що мають суспільне значення для
громадян, протягом періоду тривалістю до 12 місяців.
13 квітня 2000 р. Європейський парламент та Рада ЄЄ затвердили
документ під назвою “Програма молодіжної діяльності на 2000 - 2006 рр.”
(“Youth action programme 2 0 0 0 -2 0 0 6 ”). Основними цілями зазначеного
акта визначалися наступні складові:
- надати можливість молоді набувати нових знань, навичок та
компетентності як запорука майбутнього розвитку;
- сприяти активному внеску молоді у розбудову Європи шляхом її
участі в міжнаціональних обмінах;
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- виховувати “активне громадянство” у молодих людей, допомагати
їм стати відповідальними громадянами;
- заохочувати молодіжні ініціативи підприємливості, творчості
задля можливості відігравати активну роль у суспільстві й, у той же час,
стимулювати пізнання неформальної освіти в європейському контексті,
- сприяти повазі до прав людини та протидії рануму і ксенофобії;
- підсилити кооперування в молодіжній сфері.
Програма була розрахована як на молодих людей у віці 1 5 - 2 5 років,
так і задіяних у молодіжній роботі фахівців. Її фінансування спочатку
становило 520 млн євро на сім років, але розширення Європейського Союзу
призвело до того, що у 2004 р. загальний обсяг коштів збільшився до 615 млн
євро.
Зазначимо, що “Програма молодіжної діяльності на 2000 - 2006 рр.”
окрім 25 країн-членів Європейського Союзу була відкритою для країнкандидатів у члени цього об’єднання, країни Європейської Асоціації
Вільної Торгівлі з числа тих, що належать до Європейської Економічної
Зони (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн). Деякі заходи програми мали
розповсюджуватися на країни Середземномор’я, Східної Європи, Кавказу,
Південно-Східної Європи та Латинської Америки.
14 липня 2004 р. Європейський Парламент та Рада ЄЄ затвердили
програму “Молодь у дії на 2007 - 2013 рр.” (“Youth in action 2007 - 2013”).
Новий документ передбачає розширити сферу молодіжної роботи.
Основними цілями його названо:
- сприяння “активному громадянству” молоді;
- розвиток молодіжної солідарності;
- виховання взаєморозуміння між народами через молодіжне
середовище;
- підтримка молодіжної діяльності та можливостей організацій
громадянського суспільства в молодіжній сфері;
- сприяння європейської кооперації в молодіжній політиці.
Нова програма забезпечує здійснення заходів у п ’яти напрямах:
1) “Молодь для Європи” (“Youth for Europe”) - підтримка молодіжної
мобільності та проектів участі у демократичному житті;
2) “Європейська волонтерська служба” (“European Voluntary Service”) участь у волонтерській роботі в Європейському Союзі та поза його межами;
3) “Молодь езіту” (“Youth o f the World”) - розвиток взаєморозуміння,
обміни молоді та молодіжних працівників між країнами-партнерами
програми;
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4) “Молодіжні працівники та системи підтримки” (“Youth workers and
Support Systems”) - підтримка діяльності молодіжних організацій в Європі,
зокрема Молодіжного Форуму (The Youth Forum);
5) “Підтримка для співробітництва в політиці" (“Support for policy
cooperation”) - організація діалогу між різними суб’єктами в молодіжній
сфері (молодь, молодіжні працівники, розробники молодіжної політики).
Дія
нової
програми
розповсюджується
на
країни-члени
Європейського Союзу, країни Європейської Економічної Зони, Туреччини,
країни-кандидати, держави Західних Балкан. Вона поширюється на молодих
людей у віці 1 3 - 3 0 років. Планується забезпечити бюджет програми у
розмірі 915 млн євро на період 2007 - 2013 рр., завдяки чому
передбачається реалізувати 35 000 проектів молодіжних обмінів до 2013 р.
та по 10 000 волонтерських проектів щорічно.
Європейським Союзом запроваджено і фінансується ряд програм,
акцій та ініціатив, спрямованих на молодіжний обмін. Так, програма “Аи
Pair”, яка є молодіжним обміном з метою вивчення мови і культури
приймаючої країни терміном від 10 до 12 місяців. Слід зазначити, що
правове врегулювання відносин за програмою “Au Pair” відбулося
24 листопада 1969 р., коли країни-члени Ради Європи підписали у
Страсбурзі (Франція) Європейську угоду про працевлаштування за
програмою “Au Pair”. Основною метою цієї угоди було запобігти деяким
проблемам у галузі працевлаштування. За вказаною програмою в документі
містяться чіткі положення, що регулюють відносини між приймаючою
сім’єю та молодою особою, яка працює в цій родині за даною програмою
(така особа не вважається ані робітником, ані студентом). Деякі положення
підлягають обов’язковому застосуванню, наприклад, вимога укладання
договору в письмовій формі, виконання правил стосовно зобов’язань обох
сторін щодо графіка, часу відпочинку, кишенькових грошей тощо.
У системі “Au Pair” захистом інтересів і прав молодих громадян та
сімей у країнах перебування займається Міжнародна асоціація “1АРА”, яка
була заснована в 1994 р. на Всесвітній конференції молоді та студентів у
Ванкувері (Канада). Програмою інтеграції України в Європейську
Спільноту через програму “Au Pair” займається Міжнародний Союз
“SVITLO”, заснований в 2002 р. у Мюнхені (Німеччина). Головного місією
Цієї структури є захист молоді, що перебуває за кордоном і налагодження
Довіри між молоддю України та інших країн. В Україні функціонує
представництво Міжнародного Союзу “SVITLO” під назвою Міжнародний
культурно-освітній центр “East - West” .
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Ідея програми “Au Pair” полягає в тому, що сім’ї, яким потрібна
допомога в догляді за дітьми та їхньому вихованні, домашній роботі беруть
до себе молоду особу із-за кордону, яка не тільки може виконувати домашні
обов’язки, а також може навчити дітей іншій мові, розповісти про свою
країну та національну культуру. Для молоді, здебільшого студентів, які
вивчають мови, такі програми стали одним із найкращих шансів
удосконалити мову, отримати педагогічний досвід, ознайомитися з
культурою іншої країни, знайти нових друзів і все це зробити майже не
витрачаючи власні кошти. Необхідно зазначити, що в більшості країн є
вікові обмеження для претендента від 18 до 24 років. Також віза за
програмою “Au Pair” надається тільки один раз в одну країну, скористатися
повторно можливо лише для поїздки в іншу країну.
Безперечними лідерами за кількістю учасників програми “Au Pair” є
США та Німеччина. Не менш важливим у розвитку цієї програми є внесок
Австрії, Франції, Нідерландів, Бельгії, Ісландії, Норвегії та Данії.
Однією з основних європейських програм у сфері освіти і навчання є
програма “ТЕМПУС” (TEMPUS, Trans-European Mobility Partnership Scheme
for University Studies). Це програма міжуніверситетської співпраці та обміну
студентами і викладачами, яка покликана сприяти удосконаленню систем
вищої освіти в країнах-партнерах шляхом максимального збалансованого
співробітництва з партнерами із країн-членів Європейського Союзу. Дія цієї
програми поширюється на країни колишнього СРСР, Західні Балкани та
Середземномор’я. Вона фінансується за рахунок коштів Європейського
Союзу з метою сприяння проведенню соціальних та економічних реформ і
розвитку країн-партнерів цього європейського об’єднання.
Програмою “ТЕМПУС” також визначено надання декількох типів
грантів, один з яких призначається викладачам навчальних закладів,
представникам адміністративних органів, співробітникам міністерств для
сприяння обміну візитами між Європейським Союзом та країнамипартнерами в межах виконання конкретних заходів із реформування системи
освіти. Цей тип допомоги має назву “Індивідуальні гранти на стажування”.
Отже, процес європейської інтеграції сприяв розширенню змісту
молодіжних програм Європейського Союзу та Ради Європи, збільшенню
розміру їх фінансування, залученню нових вікових груп молодих громадян.
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3.3. Н аціональні п рограм и з п и тан ь п р ац ев л аш ту ван н я молоді
Актуальним питанням у сфері підтримки та соціального становлення
молоді залишається працевлаштування молодих громадян, зниження рівня
їх безробіття. У зв’язку з цим було проведено аналіз з означеної
проблематики. Джерельною базою слугували національні звіти з питань
молодіжної політики деяких європейських країн. За результатами
спостережень Міжнародної групи експертів Ради Європи складалися
національні звіти. На думку експертів у багатьох європейських країнах
простежується дещо суперечлива тенденція: рівень молодіжного безробіття
залишається досить високим при відносно низькому рівні загального
безробіття в державі.
Очевидним є факт, що співвідношення між працездатністю молодих
людей та пропозицією відповідних кваліфікації робочих місць є
проблемним, оскільки в багатьох європейських країнах вимоги та стандарти
на ринку праці змінюються дуже швидко. Цей фактор впливає також на
адаптованість та ефективність політики щодо зайнятості молоді.
Більшість
держав-членів
Європейського
Союзу
намагається
полегшити процес адаптації молоді при входженні на ринок праці після
здобуття освіти за допомогою поєднання, так званих, стратегій попиту та
пропозиції. Стратегії пропозиції в основному включають програми,
орієнтовані на професійне навчання молоді. Проте зменшення ролі
переробної промисловості та підвищення впливу загальної економічної
глобалізації призвели до того, що багато компаній відмовляються
фінансувати витрати на такі програми. І як результат, професійне навчання
останнім часом стало прерогативою саме державної політики в багатьох
країнах. Таким чином, соціальна допомога з боку держави молодим
громадянам, які знаходяться у пошуку роботи, залежить від їхньої участі у
таких програмах. Програми “Соціальне забезпечення” в Норвегії та “Нова
справа” у Великобританії є прикладами такого підходу. Хоча ці стратегії
Критикуються
за
намагання
перекласти
відповідальність
за
працевлаштування безпосередньо на безробітних.
Стратегії попиту спрямовані на підвищення рівня попиту на ринку
праці на молоду робочу силу. Ці заходи включають наступне:
-

надання субсидій роботодавцям, які працевлаштовують молодих

безробітних або забезпечують їх першим робочим місцем (Греція, Норвегія,
Португалія, Великобританія);
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- створення нових робочих місць спеціально для молоді в
державному секторі (Німеччина, Норвегія);
- спрощення
процедури
найму працівників
(Німеччина,
Великобританія);
- закріплення мінімальних обмежень заробітної плати або введення
нижньої межі мінімальної заробітної плати для молоді.
Розглянемо досвід деяких європейських країн у вирішенні проблем
працевлаштування молоді на національному рівні, враховуючи національну
специфіку, економічну і суспільну ситуацію.
Мальта належить до тих європейських країн, в яких загальний рівень
безробіття населення відносно низький, а ситуація з молодіжним
безробіттям значно гірша, ніж в інших державах. За даними Корпорації
навчання і зайнятості рівень молодіжного безробіття у 2001 - 2 0 0 2 рр.
становив 31 % від загального, який складає близько 5 %.
Для вирішення проблеми працевлаштування молоді на Мальті
розробляються та реалізовуються програми професійного навчання.
До головних завдань цих програм відносяться:
- допомога молодим безробітним у пошуку робочого місця
відповідно до їх навичок, якостей та кваліфікації;
- направлення молоді на курси підвищення кваліфікації;
- заохочення безробітної молоді до участі в програмах Корпорації
навчання і зайнятості.
На думку експертів, під час реалізації вказаних програм були
використані ключові принципи політики щодо молодіжної зайнятості в
країнах Європейського Союзу.
На Мальті були реалізовані такі основні програми:
- “Основні
навички
для успішного
працевлаштування” дванадцятитижнева програма, що забезпечує отримання базових навичок,
необхідних для ефективного працевлаштування випускників шкіл, які
закінчують освітні заклади з невеликими навичками та кваліфікацією (або з
їх відсутністю) і не мають наміру продовжувати подальше навчання.
Молодь отримує знання з математичних наук, інформаційних технологій,
здобуває технічну освіту та соціальні навички.
- “Перше робоче місце для молоді” - програма розрахована на
молодь у віці 1 6 - 2 4 років, яка тільки виходить на ринок праці. Молода
людина зустрічається раз на чотири тижні з радником і обговорює доступні
вакансії, ідентифікує можливі перепони при входженні на ринок праці,
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отримує консультації. У випадках, коли молода людина не забезпечується
першим робочим місцем, вона направляється на подальше професійне
навчання і стає учасником програми “Перший робочий досвід”.
- “Перший робочий досвід” - програма для молоді у віці від 16
років, якій пропонуються курси з професійної підготовки та отримання
першого робочого досвіду. Паралельно із навчанням молоді люди
працюють в компаніях близько 13
тижнів. Корпорація виплачує
роботодавцям допомогу на покриття транспортних та інших витрат і не
зобов’язує їх платити заробітну плату стажувальникам.
- “Усунення прогалин” - програма спрямована на такі групи молоді,
які є найбільш вразливими до безробіття та соціального приниження (молодь
з фізичними вадами та особи, реабілітовані після вживання наркотиків).
Не зважаючи на значну ефективність діяльності Корпорації навчання і
зайнятості, все ж таки на Мальті існує певний дисбаланс між попитом
економічного середовища і ринку праці та кваліфікацією робочої сили, що
пропонується роботодавцям. Навчальні програми, що виконуються
Корпорацією, не забезпечують ринок праці молодою робочою силою, яка б
повністю відповідала його вимогам. Експерти зазначають, що така
структура як Корпорація навчання і зайнятості не може сама вирішити
проблему працевлаштування молоді в цілій країні. Для більш ефективної
державної політики щодо зайнятості молоді на Мальті паралельно повинен
відбуватися процес реформування системи освіти.
У Нідерландах ситуація з молодіжним безробіттям має свою
специфіку. Там молоді люди не залишаються безробітними протягом
довгого часу. Це пояснюється тим, що існує жорстка конкуренція за
кваліфікаційним рівнем освіти, яка не дозволяє молоді претендувати на
робочі місця, які користуються попитом. Як вихід - працевлаштування не за
спеціальністю. До того ж у Нідерландах введений зменшений мінімальний
розмір заробітної плати для молоді. Окрім цього, в країні практикують
укладання короткотермінових угод з молоддю, що робить її найбільш
вразливою до економічних коливань та процедури скорочення штату на
підприємствах і організаціях.
Державна політика щодо зайнятості молоді в Нідерландах базується
на комплексному підході, який включає направлення випускників шкіл та
молодих безробітних на роботу або подальшу професійну підготовку. Це
Досягається в межах національної мережі служб зайнятості. Ці структури
розташовані в регіонах та підпорядковані місцевим органам влади,
організаціям роботодавців та профспілкам.
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На відміну від Мальти, у Нідерландах немає спеціальної структури
типу Корпорації навчання і зайнятості, яка б безпосередньо займалася
проблемою працевлаштування молоді. Проте в країні добре розвинуте
нормативно-правове регулювання даної сфери. Основними законодавчими
документами є Акт про гарантії зайнятості молоді та Акт про участь
безробітних. Також у Нідерландах реалізується програма “Політика
стимулювання зайнятості молоді”, яка пропонує тести щодо вибору кар’єри,
отримання навичок для успішного проходження співбесіди при наймі на
роботу, курси професійної підготовки і підвищення кваліфікації та
заохочення роботодавців працевлаштовувати молодь (згідно з Актом про
гарантії зайнятості молоді). Ця програма мала позитивний ефект: 80 %
молодих людей, які брали в ній участь, знайшли оплачувану роботу або
отримали необхідну профпідготовку.
Акт про участь безробітних, прийнятий урядом Нідерландів у січні
1998 р., забезпечує зайнятість безробітних за принципом соціальної
активізації найменш перспективних категорій населення на ринку праці.
Цей документ надає більше повноважень та ресурсів місцевим органам
влади щодо забезпечення активної політики регулювання на ринку праці.
Вони отримують додаткові бюджетні кошти на виплату допомоги
безробітним, у тому числі молоді, які не можуть знайти роботу протягом
тривалого часу. Узагалі, новий етап розвитку політики зайнятості молоді в
Нідерландах полягає у створенні фондів із виплати соціальної допомоги для
формування робочих місць та зміцнення ролі муніципалітетів. Але все ж
таки залишається актуальним питання щодо збільшення заходів,
спрямованих на захист вразливих груп випускників шкіл та молодих людей
з національних меншин.
Важливою рисою ринку праці Люксембурга є високий рівень оплати
праці, навіть ручної та низько кваліфікованої, на якій задіяні робітникиіммігранти. Це привертає увагу іноземних робітників і студентів, які
повертаються до країни після закінчення навчання за кордоном.
Результатом
таких
процесів
є
відсутність
сприятливих
умов
працевлаштування для молоді без кваліфікації та досвіду роботи.
Для безробітної молоді розроблено низку програм з метою
забезпечення її входження на ринок праці. М ова йде про покращення її
становища на ньому шляхом здобуття освіти. План Дій щодо зайнятості,
прийнятий урядом Люксембурга в 1999 р., включає наступні заходи для
молодих людей віком до 30-ти років, що гарантують прибуток близько 80 %
мінімального заробітку:
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- тимчасова зайнятість (12 - 18 місяців) у державному секторі;
- тимчасова зайнятість (близько 12 місяців) у приватному секторі;
- навчальні програми із залученням компаній та підприємств для
здобуття молодою людиною робочого досвіду .
Привертають увагу заслуговують заходи, що забезпечують тимчасове
працевлаштування у приватному секторі молоді з неблагополучних сімей та
проблемою наркотичної залежності. їм пропонуються садові, землеробні
роботи, робота у пральнях тощо. Молоді люди, які не потрапили в систему
освіти через зазначені проблеми, направляються на навчання.
Проте для більш ефективного вирішення проблеми працевлаштування
молоді в Люксембурзі необхідно підвищувати рівень саме академічної
освіти. Оскільки у випадку економічного спаду та при більшому тиску з
боку досвідченіших та кваліфікованіших претендентів на престижні посади
існує великий ризик підвищення рівня молодіжного безробіття в країні у
близькому майбутньом у.
В Іспанії безробіття молоді становить 25 % від загального рівня.
Акценти діяльності уряду щодо вирішення проблеми працевлаштування
молоді зміщені з забезпечення вільного доступу для молоді до ринку праці
на зниження вартості використовуваної робочої сили й адаптацію системи
освіти до сучасних умов національного ринку праці.
Урядом Іспанії було затверджено низку законів, сфера регулювання
яких зосереджена на впровадженні контрактів з молоддю: необмежений
контракт для молоді віком до 30-ти років; навчальний контракт для молоді
віком 1 6 - 2 4 років (впроваджується через школи-майстерні та будинки
ремесел для тих, хто здобуває перший робочий досвід); практичний
навчальний контракт для молоді з вищою освітою. Починаючи з 1987 р.,
коли ці контракти стали запроваджуватися, тільки 1,7 % з них були
тривалими, останні залишилися тимчасовими і не мали значного
позитивного ефекту.
Іншим рішенням цієї проблеми, запропонованого урядом, була
легалізація так званих фірм з тимчасового працевлаштування. Ці фірми
виступали посередниками між молоддю і роботодавцями, які забезпечували
виконання тимчасових контрактів. Основним недоліком їхньої діяльності
став тимчасовий характер працевлаштування молоді.
Ситуація стосовно молодіжного безробіття в Іспанії ускладнюється
певними факторами, які підкреслюють представники Молодіжної Ради
Іспанії, а саме:
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- недосконалість системи освіти, після здобуття якої молодь не
готова до реальної ситуації на ринку праці;
- невідповідність вимог ринку праці та пропозиції освітньої
системи;
- зниження можливості молоді колективно захищати свої інтереси
через діяльність фірм тимчасового працевлаштування;
- незадовільний розподіл коштів на політику молодіжної зайнятості.
З огляду на це, Молодіжна рада Іспанії робить висновок, що
ефективна політика зайнятості молоді повинна базуватися на тісних
зв’язках і співпраці системи освіти та ринку праці. Окрім того, ця взаємодія
повинна бути наближена до потреб та бажань молоді, яка поки що
недостатньо залучена до процесів прийняття рішень.
Цікавою є ситуація з молодіжним працевлаштуванням на Кіпрі,
насамперед враховуючи національні особливості населення, яке представлене
двома великими спільнотами: кіпріотами грецького походження і кіпріотами
турецького походження. Як зазначає міжнародна група експертів, молодь
Кіпру характеризується високим рівнем освіти. Проблема, з якою вона
стикається, полягає в перекваліфікації та неповній зайнятості. Особливістю є
те, що рівень безробіття менше серед тих молодих людей, які не прагнуть
отримати вищу освіту, а обирають технічні спеціальності на ринку праці.
Молодь, яка отримує академічну освіту, намагається працевлаштуватись у
державному секторі, оскільки він є більш безпечним, ніж приватний.
Рівень загального безробіття на Кіпрі залишається низьким (близько
З %), хоча відсоток молоді серед безробітного населення представлений
непропорційно в залежності від регіону. Але Кіпр все ще знаходиться на 3-му
місці в Європейському Союзі за рівнем молодіжного безробіття. Найвищий
рівень спостерігається серед випускників вищих навчальних закладів і
пояснюється конкуренцією за робочі місця, які відповідають їх освіті та
кваліфікації.
Незважаючи на високі показники зайнятості молоді в державному
секторі, уряд Кіпру проводить ряд ініціатив щодо її залучення у приватний
сектор: заохочення фермерів-початківців (для зменшення відтоку людей від
фермерства та землеробства), додаткові курси професійного навчання для
молоді, яка проходить службу в армії. Також проводяться заходи більш
загального спрямування: програми професійного навчання та отримання
кваліфікації для молоді, яка передчасно залишає систему освіти (при
сприянні Міністерства праці), здійснення підприємствами зобов’язань в
організації навчання та підтримці безробітної молоді (при сприянні
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Міністерства торгівлі, промисловості і туризму). Перший захід спрямований
на зменшення попиту на ремісників (здійснюється шляхом професійної
підготовки молоді у цьому напрямку), а другий - на зниження тиску на
державний сектор з його фінансовим дефіцитом та державним боргом.
Нові навчальні програми були засновані Агентством розвитку
людських ресурсів, які пропонують додаткові курси професійної
підготовки, надають фахові рекомендації та здійснюють керівництво при
пошуку роботи, програми з підвищення конкурентоздатності жінок на
ринку праці. Також уряд має намір ввести новий рівень освіти між
вторинною та вищою, який буде мати назву “Тривала професійно-технічна
освіта”. Ще одним ефективним заходом уряду Кіпру було заснування
Національного комітету зайнятості, компетенцією якого є нагляд за
виконанням національної стратегії зайнятості.
Німеччина дуже часто наводиться як приклад успішної політики щодо
зайнятості молоді в Європі. Країна характеризується відносно низьким рівнем
молодіжного безробіття (8,5 % по відношенню до загального рівня).
Країна має структуровану систему освіти з високим рівнем співпраці
та взаємозв’язків на ринку праці. Більшість молодих людей отримують
початкову освіту або закінчують професійне навчання у віці до 18 років.
Професійне навчання базується на подвійній системі поєднання освіти з
проходженням формальної практики на підприємствах. Учні проводять
один або два дні на тиждень у школі, а решту часу отримують робочий
досвід на фірмах та компаніях. Молодим громадянам, які не обирають
подальшу освіту, професійне навчання або не має змоги закінчити ці форми
освіти, пропонуються корективні однорічні курси професійної підготовки.
У
Німеччині
значним
попитом
при
вирішенні
проблем
працевлаштування молоді користуються спеціальні програми, завданням
яких є збільшення шансів молодих фахівців на ринку праці, надання
повного професійного навчання та підвищення конкурентоздатності
молодої робочої сили. У країні існують три основні типи таких програм:
програми підготовки до професійного навчання, програми професійного
навчання та програми центрів практичного навчання на фірмах чи
компаніях. Особливістю є те, що ці три типи програм не реалізуються
окремо одна від одної, а складають поетапну систему, яка не зовсім чітко
простежується в інших країнах, де програми з питань молодіжного
працевлаштування впроваджуються більш незалежно одна від одної.
Програми підготовки до професійного навчання є першим кроком або
підготовчим етапом до вступу на курси професійного навчання. Вони
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передбачені для молоді, яка з різних причин не змогла продовжити
подальшу освіту, та складаються з курсів основних дисциплін ( 2 - 1 2
місяців), інформаційних та мотиваційних занять для молоді, яка кинула
школу (3 місяці), спеціальних курсів інтенсивної соціальної підтримки для
підвищення шансів на отримання подальшого професійного навчання для
молодих людей, які не пройшли перший та другий курси ( до 12 місяців).
Програми професійного навчання - це заходи для молоді з
негативним шкільним досвідом або соціальними проблемами, яка закінчила
підготовчі програми, але не змогла пройти повний курс професійного
навчання. Ці курси є наступним етапом отримання професійної підготовки.
Вони включають опікунство, курси загальних знань, інтенсивні мовні
курси, юридичні консультації тощо.
Програми центрів практичного навчання безпосередньо на фірмах чи
компаніях спрямовані на молодь, яка закінчила професійне навчання, але
все ще не почала практичне навчання в компанії. Центри пропонують
короткотермінове навчання безпосередньо на робочому місці для
ознайомлення кандидатів з робочим життям. Деякі учасники програми за
необхідністю ще додатково отримують фінансову допомогу.
Додатково в Німеччині реалізуються програми із працевлаштування
молоді з розумовими та фізичними вадами. Ці програми у своїй більшості
спрямовані на професійне навчання такої молоді у спеціальних закладах
(терміном від 6 до 36 місяців). За даними досліджень, після проходження
курсу програм 72 % учасників працевлаштувалися, 18 % залишились
безробітними, 10 % не змогли зовсім адаптуватися до умов ринку п р а ц і.
Незважаючи на те, що кожна держава при реалізації програм стосовно
зайнятості молоді враховує свою національну, економічну та соціальну
специфіку, всі ці програми мають головну спільну рису - полегшення
процесу входження різних категорій молоді на ринок праці шляхом
забезпечення їх професійного навчання, отримання кваліфікації та надання
першого робочого досвіду. Важливу роль у цьому процесі відіграють
механізми тісної співпраці та взаємодії між системою освіти та ринком праці.

Контрольні питання на перевірку знань
1. Коротко охарактеризуйте зміст консультаційного процесу, що
передував прийняттю Білої книги “Новий імпульс для європейської молоді”.
2. Які заходи передбачені Білою книгою для активізації молодіжної участі?
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3. Уточніть,
яким
чином
“відкритий
метод
взаємодії”
використовується при складанні Білої книги як документа, що регламентує
конкретний напрям, загальноєвропейської політики?
4. Уточніть зміст пропозицій, втілення яких, згідно з Білою книгою,
сприятиме оптимізації політики в галузі освіти й зайнятості молоді.
5. У чому полягають завдання сприяння соціальній інтеграції та
забезпечення автономії для молоді?
6. Окресліть основні цілі Програми молодіжної діяльності на 2000 2006 рр.
7. Уточніть напрямки реалізації програми “Молодь у дії”.
8. Назвіть відомі Вам європейські програми молодіжних обмінів та
опишіть механізми їх практичного впровадження.
9. Які спільні цілі наразі постають перед урядами європейських країн
у питаннях працевлаштування молоді?
10. У чому полягають особливості програм з працевлаштування
молоді, які впроваджуються на Мальті?
11. Яким чином зайнятість молоді регулюється законодавством
Нідерландів?
12. Коротко охарактеризуйте План дій щодо зайнятості, прийнятий
урядом Люксембурга.
13. Які чинники впливають на стан молодіжної зайнятості у сучасній
Іспанії?
14. Назвіть заходи, які уряд Кіпру здійснює з метою залучення молоді
в приватний сектор економіки.
15. Розкрийте сутність програм професійного навчання, що
впроваджуються у Німеччині.
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РОЗДІЛ 4
ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ї ї ПРАКТИЧНОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ

4Л. М оделі м олодіж ної політики в європейських країнах
Незважаючи на значну увагу до особливостей імплементації
молодіжної політики в країнах Європи, питання, пов’язане з виділенням її
моделей, залишається на сьогодні відкритим. Багато в чому це пов’язано з
обмеженістю джерельної бази та відповідної аналітики, коли основним
джерелом інформації з цього питання виступають національні звіти щодо
реалізації молодіжної політики та складені на їх основі матеріали
міжнародних груп експертів.
Критеріями диференціації моделей політики щодо молоді, якими
керуються експерти Єврокомісії, з необхідністю включають достатність
освіти і робочих місць, житлові умови, добробут молоді.
Спираючись на основні, наведені вище критерії, за якими вочевидь
різняться національні стратегії втілення в життя заходів щодо молоді, та
враховуючи деякі інші (інституційна структура та нормативно-правове
забезпечення, дозвілля, неформальна освіта молоді) можна говорити про
існування принаймні чотирьох моделей ювенальної політики країн-членів
Євросоюзу.
К онтин ентальн а м одель молодіж ної політики. Вона найбільш
повно втілена у молодіжній політиці Федеративної Республіки Німеччини.
Дана модель характеризується високими показниками соціальної
захищеності різних верств населення та досить широкими соціальними
гарантіями. По відношенню до молодих громадян це, зокрема, знаходить
прояв у можливості їх безкоштовного навчання не тільки у школах та
професійно-технічних закладах, але й у вузах; переважна їх більшість є
Державними. Щодо системи профтехосвіти, то її стан можна оцінити як
набагато кращий, ніж у багатьох інших європейських країнах. Дві третини
молоді під час навчання у школі орієнтуються на подальше отримання, як
мінімум, кваліфікації робітника.
1
Існування сучасної багаторівневої підготовки фахівців, збереження
безкоштовного навчання до рівня дипломованого фахівця, створення
студентських товариств гарантовані рамковим законом, підписаним у
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контексті приєднання країни до Болонського процесу. У країні діє закон про
індивідуальну допомогу при отриманні освіти, де закріплені обов’язкові
норми щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим молодим
громадянам, які навчаються у загальноосвітніх, професійних та вищих школах.
В останні десятиріччя кількість охоплених такою допомогою коливалася в
межах від 1,5 млн до 500 тис. осіб.
Досить розвинутою є у Німеччині мережа молодіжних центрів
(будинки молоді), завдяки яким молоді люди мають можливість
реалізовувати свої різноманітні інтереси і захоплення; також там ведеться
робота з некорінними жителями країни. Молодь, яка об’єднується на
засадах самоорганізації, утворює молодіжні союзи.
Незважаючи на деяке погіршення останнім часом макроекономічних
показників, основні соціальні гарантії, передбачені федеральним
законодавством Німеччини, зберігають свою силу й сьогодні. Завдяки
існуючій у країні системі оподаткування державні доходи розподіляються
серед найманих працівників з нижчою платнею частково у вигляді
допомоги на дітей, допомоги на покриття витрат за оренду житла.
Наприкінці 90-х рр. XX ст. у ФРН щороку виплачувалося близько 4 млрд.
марок такої допомоги. У подібних обсягах держава фінансує й так зване
соціальне житлове будівництво. Замовники соціальних квартир натомість
зобов’язані здавати помешкання лише квартиронаймачам з низькими
доходами. Нині в Німеччині близько трьох мільйонів соціальних квартир.
Нагромадження населенням коштів на рахунках різноманітних фондів
(медичного і пенсійного страхування, грошових фондів будівельних
кооперативів тощо) гарантує гідне соціальне забезпечення застрахованих
осіб та вкладників. Зокрема, кількість договорів з фондами будівельних
кооперативів на сьогодні дорівнює 25 мільйонам.
Відповідно до Основного Закону країни звільнені працівники
одержують допомогу в обсязі близько двох третин від “чистого прибутку”
звільненого; право на її отримання мають працівники зі стажем роботи не
менше 3 років.
Сьогодні німецька сім’я, в якій з ’явилася дитина, отримує 728 євро;
окрім того, протягом ще 12 місяців вона отримує “батьківські гроші” (67 %
від заробітної плати одного з батьків): їх виплата може тривати ще 2 роки,
якщо протягом цього періоду хтось із батьків перебуватиме у відпустці по
догляду за дитиною. Ця сума не повинна бути меншою за 300 євро та
більшою за 1 800 євро. Після виповнення дитині одного року
розпочинається виплата допомоги у розмірі 154 євро (починаючи з 4-ї
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дитини - 179 євро). Ця виплата триває, доки дитині не виповниться 21 рік
(чи 27 років, якщо дитина навчається).
Сучасна Німеччина відрізняється активними і ефективними заходами
щодо зменшення соціально-економічних диспаритетів між регіонами
країни. Ці заходи регламентовані Законом про фінансову взаємодопомогу
Федерації і земель, який зобов’язує більш “сильних” у соціальноекономічному відношенні членів федерації надавати фінансову допомогу
менш розвиненим землям. У цьому сенсі Німеччина може виступати свого
роду зразком для інших європейських країн, що стикаються з подібними
проблемами.
Показовим є досвід Німеччини щодо залучення до роботи з молоддю
представників недержавних інституцій. На сьогодні місцеві комітети у
справах молоді на дві п ’ятих складаються з представників благодійних
організацій. Закон про допомогу дітям та молоді, з одного боку створює для
представників благодійних організацій особливі права участі, з іншого ставить перед молодіжними комітетами завдання, які мають більш широкий
суспільний резонанс. При такому стані справ створюються не тільки
особливі відносини між державними та благодійними організаціями, які
надають соціальну допомогу молоді, але й формується певне лобі, яке
представляє та підтримує інтереси молоді. Так званим “вільним
представникам” було передано частину повноважень із створення робочих
місць для молоді та поступово - функції з організації молодіжного дозвілля.
Фінансовий прибуток від впровадження певних ініціатив дозволив укріпити
матеріальний базис діяльності недержавних структур соціальної допомоги
молоді. У таких умовах основна функція соціального працівника полягає у
наданні допомоги молоді в розвитку власної ініціативи, тобто ініціатива
«ззовні» усувається, як тільки з ’являються власні дієві механізми.
У цілому ж аналіз механізму реалізації молодіжної політики у ФРН
Говорить про те, що вона є в значному ступені децентралізованою та
поліагентною. Осередки її впровадження на місцях, включаючи недержавні
Утворення, мають значні повноваження, у т.ч. щодо мобілізації додаткових
ресурсів. Працівники соціально-педагогічних служб сприяють встановленню
особистих контактів між населенням, адміністрацією,
благодійними
Організаціями, представниками політичних утворень; вони беруть участь в
ініціюванні необхідних політичних рішень, сприяють їх узгодженню та
реалізації.
Л ати н ськ а (південноєвропейська) модель молодіж ної політики. У
Найбільшому ступені ця модель знайшла прояв у молодіжній політиці Іспанії.
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Характерною її рисою є центральна роль сім’ї у наданні підтримки молоді. З
одного боку, існуючі в іспанському суспільстві традиції, у т.ч. підтримання
тісних зв’язків з батьківською сім’єю, дозволяють більш успішно долати
труднощі початку самостійного життя. З іншого боку, відкладається момент
набуття молодою людиною самостійності. Результати соціологічних
досліджень свідчать, що близько 85 % молоді віком 1 5 - 2 9 років матеріально
залежать (частково чи повністю) від батьків, 77 % мешкають у батьківських
домівках (тільки 19 % мають власне житло). Проблема посилюється у зв’язку з
нерозвиненістю практики наймання житла: в Іспанії “мати житло” означає
“володіти ним”, і тому всі спроби уряду активізувати практику оренди житла
молодими сім’ями закінчувалися невдачею.
Сім’я зберігає свої позиції й у питаннях дошкільного виховання дітей;
мережа відповідних закладів в Іспанії не досить розвинута. Це виступає
додатковим чинником збереження контактів вже відносно самостійної
молодої сім ’ї з сім ’єю батьків. Узагалі ж, як й майже скрізь у Європі,
демографічна поведінка іспанської молоді характеризується тенденцією
збільшення віку вступу до шлюбу та зменшення кількості дітей у сім’ї.
Одруження та особливо народження дітей означає для більшості молодих
неможливість продовжувати навчання, для жінок це також необхідність
прийняти на себе роль домогосподарки адже ж лише кожна третя молода
мати має можливість працювати “поза домом”.
Незважаючи на динамічний розвиток іспанського суспільства, його
наближення до європейських стандартів багато проблем все ж таки
залишаються нерозв’язаними. Наприклад, у порівнянні з іншими країнами
ЄС вищою є плата за навчання в університетах, на вступних іспитах
однозначна перевага віддається місцевим абітурієнтам (що частково
пов’язано з житловою проблемою). Водночас, переважна більшість
навчальних закладів, у т.ч. вищих, є державними. Протягом 80-х рр. XX ст. в
Іспанії було здійснено низку освітніх реформ, завдяки яким одержала
розвиток система навчальних закладів для молоді з особливими потребами,
для сільської молоді тощо. На розвиток системи освіти спрямована
діяльність деяких громадських рухів. Так, у 1998 р. фундація ENQUENTRO
запровадила програму “Спільна декларація сприяння освіті”. Її основні
гасла торкнулися збільшення частини ВНП, спрямованої на систему освіти
(близько 6 %) та перегляду статусу вчителів.
Ризики безробіття та матеріальних проблем є для молоді достатньо
відчутними. Маючи одну з найвищих часток безробітної молоді серед країн
ЄС, Іспанія одночасно відрізняється невисокими показниками рівня
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заробітної плати, що особливо гостро відчуває на собі знову ж таки молодь:
тільки 42 % працюючих молодих громадян відзначають, що можуть
прожити на свою зарплату. Майже половина зайнятої молоді виконує
роботу, яка не потребує кваліфікації; досить розповсюдженим явищем є
робота поза контрактом. Слід також зазначити, що найбільша кількість
трудових контрактів із молоддю має тимчасовий характер. Виходячи з
цього, іспанський уряд узаконив створення спеціальних фірм, де молодь
могла б працювати на умовах тимчасового найму.
Досить поширеним у іспанському суспільстві явищем є непотизм використання сімейних та інших приватних зв ’язків для вирішення тих чи
інших проблем (влаштування у навчальні заклади, на роботу тощо).
Можливо, саме тому у цій країні настільки розвинутим є сімейний бізнес.
Поряд з успіхами іспанського суспільства у питаннях збереження
культурного спадку і традицій, авторитету сім ’ї можна констатувати
недостатність імпульсів для розвитку громадянської ініціативи (причому
такої, що виходить за рамки проблем культури та релігії). Відтворення
неформальних зв’язків у ювенальному середовищі здійснюється в
основному завдяки внутрішнім ресурсам - ресурсам активістів молодіжних
рухів, заможних родин, церковних організацій, в той час як зовнішні
джерела практично не залучаються, що стримує розвиток молодіжних
асоціацій. Представники громадських організацій практично не задіяні у
розробці основного програмного документа з молодіжної політики Інтегрального молодіжного плану.
Кількісні показники неформальної активності іспанської молоді є
Досить високими (52 %), але, як й у більшості європейських країн, така
активність переважно пов’язана зі спортом (47 %). Значної популярності
останнім часом також набувають інвайронментальний рух, рух із захисту
прав людини, а також феміністський, пацифістський тощо.
Як вже зазначалося, дуже характерною рисою іспанського суспільства
* розповсюдженість таких практик неформальної діяльності молоді, які
передбачають участь у культурних ініціативах. У країні багато молодіжних
культурних центрів, створені відповідні інформаційні ресурси.
Для боротьби з негативними звичками, зокрема із вживанням
*кфкотиків, застосовуються традиційні заходи, тобто ресурси, переважно,
'•яміністративних та юридичних інституцій, у той час як громадські
’^Рпвнізації і соціальні служби ще недостатньо залучені до такої діяльності.
Цілому ж іспанська молодь характеризується непоганими показниками
Фізичного здоров’я, що певним чином обумовлено національними
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традиціями (зокрема, гастрономічними), високим інтересом до спорту та
прийнятними життєвими стандартами. Відносно ж психічного здоров’я та
соціального самопочуття молодого населення можна говорити про дещо
підвищені показники аномії внаслідок низки соціальних проблем,
пов’язаних із працевлаштуванням, одержанням житла, набуттям особистої
автономії тощо.
Принципово відмінною рисою іспанської стратегії реалізації молодіжної
політики є те, що в основних програмних документах порівняно мало уваги
приділяється молоді з функціональними обмеженнями. Ця категорія молоді
слабко представлена у громадських організаціях, участь в яких можна
розглядати як один із засобів її інтеграції в суспільство.
Слід зазначити, що, незважаючи на популярність в іспанському
суспільстві федералістських ідей, управління практично всіма його
підсистемами є, скоріше, централізованим. Однак це ніскільки не зменшує
нагальність проблеми узгодження діяльності національних, регіональних та
локальних агентів впровадження молодіжної політики.
Т ранзи ти вна м одель м олодіж ної політики. На наш погляд, типовим
прикладом перехідної (транзитивної) моделі молодіжної політики є та
модель, яка сьогодні реалізується в країнах Балтії. Її можна вважати
сполученням окремих рис радянського зразка державної політики щодо
молоді (безумовно, національно специфічного) з якісно новими,
пов’язаними з нагальними вимогами сьогодення і, в тому числі, зі вступом
країн Балтії до ЄС. Найбільш повним чином ці вимоги враховано при
створенні механізму реалізації молодіжної політики Естонії.
Ключовим елементом процесу розробки державних заходів щодо
молоді в Естонії (за аналогією з радянським аналогом цього процесу) є
ухвалення спеціальних законодавчих актів. Окрім того, чітко розмежованими
є компетенції державних виконавчих органів та суто управлінських сгруктур з
питань молоді. Важливим елементом механізму реалізації молодіжної
політики є Центри по роботі з молоддю, які відокремлені від державного
апарату, тобто є за своїм характером скоріше громадськими утвореннями. Що
ж стосується недержавних організацій, то останніми роками їх роль у
розв’язанні проблем молоді значно посилюється. В Естонії однією з
найбільш представницьких агенцій є “Молодь для Європи”. Нагальною
потребою сучасного молодіжного руху Естонії є створення “парасолькової”
громадської організації, яка б об’єднала навколо себе недержавні утворення
й тим самим значно посилила б їхні позиції. Як відомо, саме організований
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та інтегрований молодіжний рух у країнах із розвинутою демократією
одержує найбільшу підтримку держави, у т.ч. і фінансову.
Сьогодні найбільш пріоритетною з точки зору турботи держави щодо
молодих громадян сферою є у країнах Балтії освіта. Освітні наміри
прибалтійської молоді є достатньо амбіційними та в більшості випадків
пов’язані з одержанням вищої освіти. Узагалі ж означена тенденція
спостерігається в більшості сучасних країн, “працюючи” на престиж та
розвиток університетської освіти й не сприяючи розвиткові системи
профтехнавчання. У свою чергу, названа проблема посилює невідповідність
між системою освіти та вимогами ринку праці, роблячи певний внесок у
показники молодіжного безробіття. Водночас у цілому прибалтійська
молодь є дуже високоосвіченою і професійно підготовленою, що певним
чином пов’язано з радянськими традиціями соціалізації підростаючого
покоління. Що ж стосується дошкільних виховних закладів, то, зокрема, в
Естонії цією системою охоплено близько 60 % дітей у віці від 1 до 6 років.
Кількість дітлахів шкільного віку, які не відвідують заняття, дорівнює 3 4 %; зниження цього показника є, як і в інших європейських країнах,
важливим завданням освітньо-виховної системи.
Як спадок від попередньої епохи на балансі держави і місцевої влади
сьогодні залишається масштабна інфраструктура, як-то різноманітні організації
молодіжного дозвілля, хобі-центри, літні табори. У тому стані, в якому ця
мережа перебуває нині, вона становить свого роду тягар для державного та
місцевого бюджетів, адже ж не зажди пристосована до сучасних потреб та
“відтягує” на себе фінансування, необхідне для вирішення інших питань.
Саме тому актуальною є розробка проектів із реорганізації подібних установ
у молодіжні центри, частково фінансовані з держбюджету.
Що ж стосується організованої неформальної активності молоді, то
Цьому заважають, у т.ч. негативні стереотипи, сформовані під час панування
Масових організацій з обов’язковим членством, яке сприймалося як щось
Обмежуюче свободу індивіда. Окрім того, участь у добровільних асоціаціях
йотребує офіційного визнання (як пропонується у Білій Книзі “Новий
імпульс для європейської молоді”) як не тільки засобу організації
молодіжного дозвілля, але й як різновиду неформальної освіти. Як
вважають міжнародні експерти, саме розвиток асоціативного сектора поряд
® налагодженням більш тісного міжнародного співробітництва з
Ювенальних питань та покращенням ситуації з підготовки молодіжних
йрацівників належать до пріоритетів подальшого становлення системи
Молодіжної політики у країнах Балтії.
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С кандинавська модель молодіжної політики. Країни Скандинавії
мають чи не найдавніші у Європі традиції визнання та юридичного
закріплення прав дітей та молоді. Дуже показовим прикладом у цьому сенсі
є Норвегія. Уже у 1900 р. норвезький ент ухвалив Акт з захисту прав дітей.
Саме у цій країні вперше у світі - в 1981 р. - було введено посаду
уповноваженого з прав дітей.
Скандинавська модель реалізації молодіжної політики має цілу низку
характерних особливостей. Водночас її відзначають й спільні з іншими
країнами Європи риси; це багато в чому обумовлено тими процесами, які
сьогодні відбуваються в Європі та світі й торкаються молоді. Так,
збільшується частка молоді, яка навчається у вузах. Якщо післявоєнне
економічне зростання забезпечило динамічний розвиток ринку праці у країни,
то криза 1970-х рр. надала проблемі молодіжного безробіття неабиякої
актуальності. Водночас, пролонгація періоду навчання суттєво зменшує
показники молодіжного безробіття.
У Норвегії існують як державні, так і приватні вищі навчальні заклади
(серед останніх більше половини одержують фінансування з спеціальних
державних фондів - з релігійних міркувань, завдяки впровадженню
альтернативної педагогіки чи наявності певних додаткових потреб).
Студенти мають можливість одержувати державні гранти та позики на
освіту; право на фінансову підтримку залишається навіть за умови навчання за
кордоном. Значна кількість студентів працює, адже достатньо великою є,
зокрема, вартість житла.
У політиці зайнятості Норвегії “активні” заходи превалюють над
“пасивними”. Безробітним, у т.ч. й молоді, державна підтримка надається
переважно у вигляді програм професійного навчання та перепідготовки;
тим самим заохочується персональна ініціатива у пошуку роботи та спробах
інтегруватися в професійну структуру. Завдяки так званій “реформі
компетенцій” було переглянуто критерії оцінки професійного потенціалу
населення та впроваджено програми навчання й перепідготовки навіть для
осіб середнього віку, які у свій час не одержали достатньої для
працевлаштування освіти; так, для одержання атестата про загальну
середню освіту їм дозволено складати кваліфікаційні іспити декілька разів.
Молодь, яка з певних причин не продовжує навчання у старших класах
середніх шкіл, одержує послуги служб супроводу (Follow-up services), та,
за бажанням, необхідну професійну підготовку. Безробітній молоді у віці
20 - 24 років гарантується місце на ринку праці (Youth Guarantee).
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Досить серйозним у молодіжньш політики в Норвегії є громадські
молодіжні організації. Вони обирають своїх представників у дорадчий
орган при урядові - Державну молодіжну раду. Саме через гранти, що
виділяються “парасольковим” молодіжним асоціаціям (у Норвегії це
Національна молодіжна рада, Норвезька молодіжна рада, Федерація молоді
з обмеженими можливостями, Норвезька асоціація молодіжних клубів),
фінансується більшість молодіжних ініціатив. Основним джерелом
надходження коштів на реалізацію політики щодо дітей, сім’ї та молоді є у
країні доходи від національної лотереї; щорічно на потреби молодіжних
організацій з даного джерела надходить 28 млн норвезьких крон (понад
З млн євро). Взагалі ж, показники неформальної активності норвезької
молоді є вражаючими: лише 7 % представників цієї когорти ніколи не
перебували у складі громадських або інших недержавних утворень
(включаючи спортивні та молодіжні клуби, музикальні гуртки тощо). На
сьогодні в Норвегії існує 1 000 молодіжних клубів, в основному
муніципального підпорядкування, завдяки яким молоді люди, незалежно від
своїх фінансових та інших можливостей, мають можливість спілкуватися та
взагалі змістовно проводити свій вільний час.
Досить розвинутою в Норвегії є мережа спортивних установ для
молоді. У 2002 р. 86 млн норвезьких крон було виділено з фондів
національної лотереї на молодіжні спортивні заходи, ініційовані
волонтерами. Культурні заходи також одержують серйозну фінансову
підіримку: у 2002 р. на означені потреби з Фонду фінансування
волонтерської активності (Voluntary Fund) було виділено 71 млн норвезьких
крон. Згідно з існуючими законодавчими нормами у кожному муніципалітеті
повинні функціонувати музичні школи; бібліотеки, музеї, театри, художні
галереї діють на засадах доступності для всіх категорій молоді.
і.
Як і більшість інших держав всезагального добробуту Норвегія
відрізняється відносно низькими показниками захворювань серед населення.
Означене, в першу чергу, стосується молодого покоління. Водночас
серйозним викликом для молодіжної політики держави стає останнім часом
Поширення у молодіжному середовищі таких явищ, як алкогольна та
Наркотична залежність, зростання кількості осіб, які мають психологічні
Проблеми й розумові розлади. У зв’язку з цим стратегічним завданням
молодіжної політики Норвегії визначено створення привабливого для
Молоді, безпечного, вільного від алкоголю та наркотиків середовища для
Проведення вільного часу й спілкування. При цьому враховується, що
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особливу просвітницьку вагу має інформація, яку молодь одержує як від
спеціалістів та батьків, так і від однолітків (у форматі “молодь - молоді”).
Що стосується молоді з функціональними обмеженнями, то з метою її
фахового супроводу на муніципальному рівні діє розгалужена мережа
медичних служб, куди можуть звертатися молоді люди у віці до 20 років,
незалежно від місця навчання чи роботи. Особливою складовою діяльності
цих структур та спеціалізованих шкільних служб є психологічні послуги,
зміст яких полягає в корегуванні самооцінки, зміцненні самоповаги та
соціальної відповідальності їх клієнтів, у сприянні формуванню позитивної
життєвої стратегії. Консультативні послуги набувають особливого
значення, коли мова йде про небажані вагітності, СНІД та захворювання,
що передаються половим шляхом, суїцидальну поведінку. Остання
проблема є об’єктом особливої уваги фахівців та урядовців, адже суїциди
посідають перше місце серед причин смертей хлопчиків та молодих
чоловіків практично у всіх скандинавських країнах.
Позитивним досвідом Норвегії можна вважати нещодавнє створення
на базі двох відомств - молодіжного та з питань охорони здоров’я - центрів
сім’ї, фінансованих у межах пілотних проектів. їхня міжгалузева база
забезпечує комплексний підхід до діагностики та розв’язання проблем
клієнтів із врахуванням їхнього віку та особливостей життєвої ситуації.
Досить відчутними для молодих норвезьких сімей є виплати на дітей.
Величина одноразової допомоги в зв’язку із народженням дитини сягає 1,8
тис. євро (для другої дитини вже 3,8 тис. і т.д.). Окрім того, на кожну
дитину де її повноліття (18 років) чи закінчення навчання виплачується
щомісячна допомога у розмірі 120 євро. Протягом декретної відпустки
(42 тижні) жінка одержує виплати у розмірі 100 % від заробітної плати.
Внаслідок диспропорцій у чисельності населення, у тому числі й
молодого віку, між регіонами та типами поселень дуже актуальним для
країни постає питання відтоку молоді з сільської місцевості до
високоурбанізованих територій та мегаполісів. Означені процеси разом із
зменшенням народжуваності обумовлюють появу на “демографічній карті”
територій з від’ємним сальдо приросту народонаселення (сьогодні це чверть
всіх муніципальних округів Норвегії). Основним чинником, який спричиняє
міграцію, є проблеми працевлаштування в економічно слаборозвинутих
зонах. На розв’язання цієї проблеми спрямована діяльність урядових і
муніципальних органів з питань регіонального розвитку, освіти й праці. У
Норвегії останнім часом впроваджуються спеціальні навчальні програми
для сільських шкіл із застосуванням Інтернет-ресурсів та можливістю
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одержання учнями старших класів професійних навичок безпосередньо на
місцевих підприємствах. Ці програми одержали підтримку з боку окружних
департаментів сільського господарства. Окрім того, Міністерство з питань
дітей та сім’ї має повноваження на видачу грантів муніципалітетам із
від’ємними показниками приросту населення для реалізації культурних
програм та організації дозвілля молоді. Заслуговує на увагу й програма
природоохоронного відомства, спрямована на збільшення привабливості й
рекреаційного потенціалу малих міст та віддалених територій, яка
передбачає активну участь молоді.
Важливим аспектом початку самостійного життя є для молодих осіб
наявність власного житла. Для Норвегії ця проблема не постає як дуже
гостра, однак для окремих категорій молоді, часто - для студентів, які
навчаються далеко від батьківської домівки та вимушені сплачувати за
проживання значні кошти, вона є достатньо відчутною. З метою
покращення ситуації урядом країни передбачена можливість одержання
молоддю та представниками інших соціальних груп (у разі гострої
необхідності) через відповідні банківські установи спеціальних грантів,
позик, а також матеріальної допомоги на придбання житла за рахунок
державного бюджету. Означені схеми кредитування час від часу підлягають
модернізації з метою забезпечення більшої адресності, тобто охоплення
виключно тих, хто потребує цієї допомоги.
В останні десятиліття інституційна структура молодіжної політики в
Норвегії зазнала суттєвої децентралізації. Сьогодні у віданні окружної влади
знаходяться питання середньої освіти (а саме випускові класи; початкова
школа є прерогативою муніципальної влади), діяльності служб супроводу
молоді, культурних заходів і дозвілля, соціальних служб. Питаннями
стадіального благополуччя дітей із січня 2004 р. займається уряд. Слід
зазначити, що система служб соціального благополуччя дітей та молоді
(Child and youth welfare services) перманентно зазнає реформ у відповідь на
йотреби часу. З 1992 р. в Норвегії діють ради соціального благополуччя,
робота
яких
базується
на
принципах
мультиагентності
та
міждисциплінарності. Послуги згаданих вище служб сьогодні доступні для
клієнтів у віці до 23 років; вони полягають у ранньому втручанні у випадках
:<**сильницьких дій щодо дітей в сім’ях, дитячої безнадзорності, серйозних
розладів поведінки дітей. Таке втручання має різноспрямований характер і,
*рім іншого, передбачає включення дитини у активне соціальне життя, її
Змістовне дозвілля, за необхідністю - влаштування у фостерні родини,
ЙО|»ернення до навчання тощо. Більш старшим клієнтам та сім’ям може
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надаватися фінансова підтримка, консультації, допомога в одержанні житла.
Сьогодні 23 молоді особи з кожної 1 000 осіб віком до 18 років одержують
послуги таких служб.
Робота з “важкими підлітками” та юними правопорушниками базується
на профілактиці та ранньому втручанні. Профілактичні заходи включають
роботу з батьками, супровід з боку соціальних служб та правоохоронних
органів. За незначні правопорушення передбачені громадські роботи,
позбавлення прав водія чи обов’язкові відвідування фахівців, які
відповідальні за корекцію поведінки. Відносно підлітків у віці до 15 років
карні заходи не застосовуються взагалі, й навіть у тих випадках, коли
протиправні вчинки здійснюють підлітки у віці 1 5 - 1 8 років, їх права та
інтереси (у тому числі й право “не бути покараним”) вважаються
першорядними.
Як і в більшості європейських країн, молодіжна політика у сучасній
Скандинавії є результатом сполучення двох підходів - інтервенціоністського та
фасилітативного, причому саме останній поступово набуває все більшої
ваги. Окрім того, послаблюються позиції універсалістської моделі на
користь цільового підходу, який враховує потреби конкретних груп молоді
у тих чи інших видах підтримки та захисту. Це можна вважати адекватною
відповіддю на виклики сьогодення, яке обертається для молодіжної когорти
суттєвою диференціацією за майновою, етнічною, освітньо-професійною та
іншими ознаками.
Підсумовуючи, слід зазначити, що у світлі інтеграційних процесів у
сучасній Європі посилюються тенденції зближення стратегій діяльності
різних країн в ювенальній сфері. Це відкриває перспективу подальшої
розбудови інститутів та практик із ювенальних питань в єдиній Європі на
основі взаємного збагачення існуючими досягненнями та з урахуванням
регіональних умов і національних потреб.
4.2. Досвід практичної діяльності стосовно державної підтримки
молодих громадян країн Європи
Аналіз особливостей впровадження молодіжної політики
в
європейських країнах доцільно базувати, в першу чергу, на інформації, яка
міститься у звітах міжнародних груп експертів з питань молодіжної
політики. Експертні групи здійснюють свою діяльність у даному напрямку
починаючи з 1997 р., коли Фінляндія за власного ініціативою першою
включилася у даний процес. Група експертів від Ради Європи, як правило,
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складається з трьох представників науково-дослідницького середовища,
одного урядового експерта та одного представника від НДО.
Напрямки, за якими ведеться аналіз впровадження молодіжної
політики в країнах Європи, в тому числі й з боку міжнародних експертів,
мають певні відмінності, але водночас ключові пріоритети в її
імплементації й аналізі можна визначити таким чином:
- освіта (формальна і неформальна);
- зайнятість і безробіття, сприяння розвиткові молодіжного
підприємництва;
- дозвілля, молодіжні асоціації, участь у житті суспільства,
молодіжна культура;
- житлова молодіжна політика;
- інформаційна політика у ювенальній сфері;
- здоров’я молоді;
- соціальний захист і соціальна допомога молоді і молодим сім’ям;
- молодіжна делінквенція і ювенальна юстиція;
- мультикультуралізм і культурний плюралізм, міжетнічні стосунки.
Аналізу впровадження молодіжної політики у конкретній країні Європи
за всіма переліченими чи деякими з означених напрямків у звітах міжнародних
експертних груп, як правило, передує оцінка загального становища молоді, її
місця в соціальній структурі суспільства; подекуди вона доповнюється аналізом
процесів молодіжної міграції, європейської та світової інтеграції, трансформації
ідентичності в нових соціальних умовах, висвітленню ролі церкви в
соціальному становленні та розвиткові молоді тощо.
Незважаючи на те, що в більшості нормативно-правових актів, які
регулюють впровадження молодіжної політики на загальноєвропейському
рівні, молодіжний вік визначений у межах 1 5 - 2 5 років, існує
диференціація означених меж в окремих країнах. Наприклад, у Нідерландах
До категорії
молоді
відносять
громадян
віком
0 -2 5
років,
на Мальті - 1 4 - 3 0 років, в Естонії - 7 - 2 6 років. Слід зазначити, що як
розширення, так і звуження меж молодіжного віку мають свої переваги і
недоліки. Широкий підхід до розуміння молодіжного віку є доволі
конструктивним з тих позицій, що не відокремлює потреби дітей у заходах з
боку держави від потреб більш старшої вікової групи, не ізолює її, навпаки
вказуючи на плавність переходу із стадії дитинства у підліткову стадію. В
означеному ракурсі молодіжна політика набуває більшої конгруентності. З
іншого боку, при застосуванні даного підходу на молодіжну політику
накладається відбиток “опікунського” ставлення, яке зазвичай притаманне
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державі по відношенню до найменш самостійної соціальної групи, тобто
дітей. Це створює ризик патерналістського розуміння змісту політики щодо
більш старших груп молоді, від яких суспільство очікує певної автономії та
участі у соціальному житті.
Одним із найбільш пріоритетних напрямків молодіжної політики в
країнах Європи є освіта. Слід зазначити, що загальна оцінка ситуації в
освітній сфері різних європейських країн вказує на наявність деяких
спільних тенденцій. Серед них - пролонгація періоду навчання та
відкладення вступу молоді на ринок праці у порівнянні з попереднім
періодом. Це пов’язано з впливом низки чинників, основними з яких є:
- підвищення вимог щодо якості робочої сили на ринку праці
(робота, яка нещодавно не вимагала високої кваліфікації, сьогодні,
внаслідок необхідності освоєння технологічних нововведень, може
передбачати наявність у виконавця певного сертифікату чи навіть диплому
про вищу освіту);
- використання стратегії подовженої освіти як засобу запобіг ання
безробіття, а, отже, й соціальної єксклюзії.
Сприяє “відкладенню початку самостійного життя” й висока
залежність молоді від батьків у фінансовому га житловому аспектах.
Наприклад, в Іспанії, де ця проблема постає як дуже гостра, 84 % молодих
осіб у віці 1 5 - 2 9 років частково чи повністю фінансово залежать від
батьків, 77 % мешкають з батьками. У Люксембурзі частка молоді у віці
1 5 - 2 4 років, яка фінансово залежить від батьків, становить, за
результатами досліджень, 58 %; у цій країні саме батьки є одержувачами
матеріальних виплат на дітей до досягнення ними 18 років, а у разі
перебування останніх в освітній системі - до досягнення 27 років.
Незважаючи на те, що практично в усій Європі високою є частка
молоді, яка йде навчатися у старші класи загальноосвітніх шкіл (як правило,
цей показник сягає 90 %), існує проблема переривання навчання у середніх
школах. Неотримання молодцю необхідної для успішної соціальної інтеграції
освіти створює ризик її маргіналізації. З метою зменшення цього ризику в
європейських країнах впроваджуються відповідні урядові програми.
Наприклад, у Люксембурзі діє Національний центр з професійної підготовки,
впроваджується Стратегія професійної підготовки для молоді, що стикається
з проблемами одержання повної середньої освіти (як правило, це 1 2 -1 5 річні підлітки з іммігрантського середовища та сімей робітників), а також
Програма місцевих дій для молоді, у рамках якої функціонують
короткотермінові (7 днів) курси. Означені заходи мають за мету формування
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у молодих осіб з вразливих соціальних груп необхідних для подальшого
працевлаштування професійних навичок. Подібні програми існують і в інших
європейських країнах. У Нідерландах впроваджується проект під назвою
“Повернення до школи”, діють спеціальні закони, зокрема “Акт про
пріоритетність політики у галузі освіти” (1998 р.), “Акт з освітньої політики
щодо осіб з проблемами у навчанні” (1998 р.), функціонує Координаційний
центр з проблем переривання шкільного навчання. На Кіпрі під егідою
Міністерства праці здійснюється професійне навчання молоді, яка не має
повної середньої освіти, а під егідою Міністерства з питань підприємництва,
промисловості і туризму - навчання безпосередньо “на виробництві” (за
рахунок фірм). На Мальті проблемами молоді без середньої освіти
опікуються спеціальні служби освіти, запроваджені у 2001 р.
Завдання, вирішення яких фахівці пов’язують з освітніми реформами в
європейських країнах, полягають у деакадемізації змісту навчальних програм,
їх “контекстуалізаці'Г, більш активному впровадженні в навчальний процес
завдань креативного характеру й інноваційних методів навчання. Прикладом
використання нових педагогічних та організаційних підходів є Зони освітнього
пріоритету - середні школи, створені на Кіпрі. Інноваційні підходи щодо
побудови навчального процесу та, взагалі, нова філософія освіти складають
основу так званого обов’язкового навчального мінімуму, впроваджуваного в
рамках освітньої реформи на Мальті. Експерти з питань освіти вважають, що
знання й навички, які одержує молодь під час навчання, повинні формувати не
тільки її професійну, але й, в більш широкому сенсі, життєву компетенцію,
адже ж динаміка ринку праці є настільки високою, що жодна кваліфікація не
може розглядатися як універсальний соціальний капітал.
Останнє десятиліття відзначилося тенденцією зростання участі молоді
в програмах вищої освіти. Сьогодні, наприклад, у Норвегії чверть молоді у
віці
2 0 -2 4
років
навчається
в
університетах
та
коледжах;
у Люксембурзі цей показник дорівнює ЗО %. Традиційно високими є
орієнтації прибалтійської молоді на одержання вищої освіти (в Естонії 70 %
молодих респондентів під час опитувань запевнили про наміри вступу у
вищі навчальні заклади) та рівень освіти молоді взагалі. Практично скрізь в
Європі функціонують як приватні, так і державні вищі навчальні заклади,
але в будь-якому випадку молодь, яка в них навчається, може розраховувати
на одержання грантів чи позик, іноді - й стипендій. Так, законодавством
скандинавських країн передбачено надання студентській молоді державних
стипендій (у Норвегії це до 80 000 норвезьких крон на рік, у Фінляндії - до
5 000 фінських марок щомісячно) та позик на навчання. Упроваджується
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система позик і в пострадянських країнах - зокрема, у Литві, охоплюючи
молодь у віці 1 6 - 1 9 років. В Іспанії фінансове заохочення одержують
приватні компанії, які беруть участь у програмах навчання і
працевлаштування молоді у віці до 20 років. У цій країні менше 10%
університетів с приватними, однак навчання за магістерськими та
докторськими програмами передбачає певні витрати з боку пошукачів цих
ступенів. На Мальті стипендії одержують усі студенти закладів
післяшкільної освіти, також їм доступні державні гранти і послуги в системі
Smart Card. Слід зазначити, що останній тип послуг (у тому числі знижки
вартості проїзду та проживання в студентських готелях) діє сьогодні майже
в усіх європейських країнах.
Якщо перша половина 90-х рр. XX ст. пройшла в Європі під гаслом
боротьби (й доволі успішної) із безробіттям, обумовленим економічною
кризою, то протягом останнього десятиріччя загострилася (чи, принаймні,
більш активно обговорюється) проблема інфляції кваліфікацій, яка полягає
у “надлишку” дипломованих фахівців на ринку праці. Конкретні дії
державних структур щодо гармонізації відносин між системою освіти та
ринком праці полягають в активних профорієнтаційних заходах,
спрямованих на молодіжну когорту, у забезпеченні перепідготовки та
підвищення кваліфікації безробітної молоді та сприянні розвиткові системи
професійно-технічної освіти. Щодо останньої, то сьогодні вона переживає
не кращі часи, стикаючись з проблемами матеріально-технічного
забезпечення, у тому числі сучасним обладнанням, базами практик і т.д.
Саме тому її послугами користується, переважно, молодь із низькими
стартовими можливостями. Частково проблеми професійно-технічних
навчальних закладів допомагають вирішувати приватні підприємства,
з якими перші заключають угоди про співробітництво.
На засадах співпраці зі спеціалізованими інституціями функціонують
в Європі й вищі навчальні заклади. Так, на Мальті з метою розширення
можливостей, по-перше, набуття студентами професійних навичок,
по-друге, їх працевлаштування після одержання диплому Мальтійський
університет тісно співпрацює з Інститутом дослідження туризму та
Міністерством туризму. Означена триланкова модель співробітництва
зарекомендувала свою ефективність у британській системі освіти, яка
відзначається традиційно міцними зв’язками між університетами, фірмами,
які виступають у ролі замовників фахівців, та службами, де студенти
проходять практику. Вони утворюють спеціальні консорціуми, які
забезпечують ліцензування відповідних факультетів.
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Значна увага європейськими урядами, регіональною і місцевою владою
приділяється сьогодні розвиткові молодіжного підприємництва. Так,
у Фінляндії протягом останнього десятиріччя за ініціативою молодіжних
відомств та при підтримці приватних структур, підприємств і профспілок
впроваджувалася національна програма “Декада підприємництва”. У країні
діють спеціальні майстерні для молоді, яка прагне працювати за умов
самозайнятості, законодавством також передбачена державна субсидія для
безробітних, які мають цікаві бізнес-ідеї та готові при заснуванні власної
справи працевлаштувати принаймні ще одну особу.
Для деяких європейських країн актуальною через низку причин
залишається проблема рівня кваліфікації педагогів, перш за все - шкільних,
та престижності цього виду діяльності. В Іспанії з метою розв’язання даної
проблеми створені та діють Центри підготовки вчителів і Національний
інститут якості та оцінки системи освіти. На розвиток системи освіти у
країні, розширення її фінансового базису за рахунок залучення
альтернативних джерел фінансування спрямована Спільна декларація з
розвитку освіти, яку підписали 19 суб’єктів - представників громадського
сектора суспільства. Слід зазначити, що в таких країнах, як Іспанія і
Мальта, традиційно є більш активною, ніж у інших європейських країнах,
участь батьків у житті шкіл, у тому числі й фінансова (на Мальті фінансова
допомога батьків церковним католицьким школам є обов’язковою).
Інша сфера, яка привертає увагу європейських експертів у зв’язку з
аналізом особливостей та результатів впровадження молодіжної політики в
країнах Європи - це дозвілля, молодіжні асоціації, участь у житті
суспільства, молодіжна культура.
Практично в усіх європейських країнах більшість молодих громадян
має досвід участі у молодіжних асоціаціях різного характеру (це переважно
, спортивні секції, артистичні й музичні гуртки і т.п.). Наприклад, для Іспанії
цей показник дорівнює 5 2 % . У Швеції 8 0 % молодих осіб у віці 1 3 - 2 5
років
є
членами
молодіжних
асоціацій
переважно
спортивної
спрямованості. На Мальті діяльність більшості молодіжних організацій
тісно пов’язана з церквою, що пояснюється традиційно міцними позиціями
останньої у мальтійському суспільстві. Держава надає молодіжним
організаціям фінансову підтримку у вигляді спеціальних субсидій.
Останніми роками суттєво зменшився інтерес молоді до політики, що,
безумовно, вплинуло на молодіжне представництво в політичних
об’єднаннях, у той час як активного розвитку набувають молодіжний рух
інвайронментальної спрямованості, а також пов’язаний із захистом прав
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людей, фемінізмом, пацифізмом, благодійництвом тощо. Що стосується
участі молоді в культурному житті суспільства, то особлива увага цьому
питанню приділена в молодіжній політиці Іспанії: більшість регіональних
структур з питань молоді мають у своїй назві слово “культура”; суттєва
частка в структурі
навчальних
програм
належить дисциплінам
культурологічного напрямку; у країні існують Центр молодіжного
мистецтва та Мережа організацій молодих митців; культурну спрямованість
мають більшість програм із міжнародного обміну студентами. Водночас,
участь іспанської молоді в розробці та імплементації заходів із молодіжної
політики (зокрема, у формуванні Інтегрального молодіжного плану) є
досить слабкою, що сьогодні є об’єктом особливої уваги іспанських
фахівців та міжнародних експертів. У Литві Міністерством культури
передбачено спеціальні стипендії для молодих митців; низка проектів
(зокрема, етнографічні дослідження) зазвичай знаходить підтримку з боку
НДО. Іншим джерелом фінансування молодіжних культурних, спортивних
та інших дозвільних заходів є Молодіжний Фонд.
Молодіжні відомства скандинавських країн мають можливість
фінансувати проекти у сфері культури, мистецтва, спортивні заходи через
систему грантів при посередництві спеціально створених фондів. Згідно з
існуючими законодавчими нормами в кожному муніципалітеті повинні
функціонувати музичні школи. Слід зазначити, що бібліотеки, музеї, театри,
художні галереї діють на засадах доступності для всіх категорій молоді.
Традиційно високим є для скандинавських країн рівень залучення молоді до
волонтерських організацій. Фактично завдяки волонтерам виконується
вулична соціальна робота, хоча, безумовно, за цим напрямком вони
працюють пліч-о-пліч із представниками муніципальної поліції, медичних
служб і під супервізорством професійних соціальних працівників.
Молодіжну участь на сучасному етапі можна розглядати у двох
аспектах. Активна участь передбачає членство в молодіжних організаціях,
участь у плануванні та адмініструванні роботи служб для молоді,
у політичному житті, та, як наслідок, вплив на державну політику. Пасивна
участь полягає у споживанні послуг молодіжних служб, у тому числі й
перш за все пов’язаних із дозвіллям.
Одним із прикладів участі першого зразка є шкільні та студентські
ради. Так, у Нідерландах університетські ради на одну третину складаються
зі студентів, які мають право участі у голосуваннях за певними питаннями
та дорадче право - за деякими іншими. Узагалі у цій країні питання
молодіжної участі є своєрідною “точкою тяжіння” для всієї молодіжної
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політики; н важливою нормативною складовою є так званий “Сценарій
молодіжної участі”, а в державному меморандумі “Молодь заслуговує на
майбутнє” підкреслюється важливість формування у молоді таких знань,
навичок та настанов, які б забезпечили ще більш активну її участь у житті
суспільства. У Люксембурзі шкільні комітети існують при кожній середній
школі; їх представники беруть участь у засіданнях Національної шкільної
ради. З метою забезпечення взаємодії молоді з муніципальною владою і
урядом, включення молоді у процес розробки молодіжної політики на
місцевому рівні створені та діють Молодіжні форуми. Представники
молодіжних організацій також беруть участь у засіданнях такої дорадчої
структури, як Верховна рада з питань молоді. На Кіпрі представники вищих
навчальних закладів і студентських організацій беруть участь у роботі
вищого дорадчого, координаційного та виконавчого органу з молодіжних
питань - Кіпрської молодіжної ради; для здійснення роботи з молоддю та
забезпечення її участі у процесі прийняття рішень на місцевому рівні
створені муніципальні молодіжні ради, у подальшому планується створити
Кіпрський молодіжний ент (за зразком того, що діє у Греції). На Мальті для
забезпечення співпраці учнів, батьків та вчителів створені як шкільні ради,
так і центри участі. У Литві, як і в більшості інших країн, інтереси школярів
представляють шкільні ради і взагалі молодіжне представництво через
освітні інституції є однією з найбільш розповсюджених його форм у цій
країні.
В Естонії (і це характерно для багатьох пострадянських країн)
розвиток молодіжних організацій нового, західного зразка, які прийшли на
зміну піонерській організації та комсомолу, довгий час гальмувався
внаслідок слабкої підтримки з боку держави. Сьогодні на таку підтримку
можуть розраховувати організації з кількістю членів понад 500 осіб, хоча
активному розвиткові недержавного сектора все ж таки перешкоджають
стереотипи масової свідомості, сформовані за радянських часів. Окрім того,
деякі інституції, які змінили свій статус і вже не є державними за своїм
характером та підпорядкуванням, поки не набули статусу недержавних.
Подальший прогрес у цьому напрямку можливий, на думку експертів, лише
за умови поступового формування у громадян “культури участі” через
освіту, громадські організації, виховання в сім’ї та, безумовно, модернізації
законодавства.
Переосмислення концепції молодіжної участі в останні роки
супроводжується все більшим визнанням важливості, поряд із членством у
формальних структурах, також й неформальної молодіжної активності
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(хоча й досі роль так званої “неформальної освіти” як агента соціалізації
недооцінюється). Усе частіше ставиться під сумнів обгрунтованість
провідної ролі дорослих у молодіжних організаціях і об’єднаннях та
доцільність збереження елементів патерналізму в молодіжній політиці
взагалі. Означене стосується й патронажних функцій соціальних служб:
підхід, заснований на сприянні молоді (навіть з обмеженими
можливостями) у реалізації власного потенціалу визнається як більш
плідний у подоланні життєвих проблем. Окрім того, він забезпечує
ефективний вплив з боку молоді на стан справ у громадах. Це
підтверджується багаторічним досвідом роботи тих структур, які базують
свою діяльність на означених принципах (зокрема, партнерські школи у
Нідерландах). У зв’язку з важливістю питання молодіжної участі фахівці з
молодіжної політики вважають, що нагальним є включення до навчальних
програм (вже починаючи зі шкільних) відповідних навчальних дисциплін.
Активна участь у житті суспільства, з одного боку, навчає роботі в команді,
а з іншого - обумовлює формування таких рис, як незалежність у
судженнях та самостійність і компетентність у розв’язанні тих чи інших
проблем (що підвищує самооцінку та впевненість у власних силах).
Для молоді, яка розпочинає самостійне життя, дуже важливою
стартовою умовою є наявність власного житла. Наприклад, для Іспанії, де
лише 1 % ВВГІ спрямовується на будівництво житла (для порівняння у
Данії, Нідерландах та Великобританії - 4 %) ця проблема є дуже
актуальною. На Кіпрі державні заходи в межах житлової політики мають
вузькоспрямований характер, тобто охоплюють лише малозабезпечені
соціальні групи, населення сільської місцевості, потенційних поселенців у
“буферній зоні”. Молодь не є окремою “мішенню” подібних програм. Для
найбільш вразливих її категорій альтернативою розв’язання цього питання
виступає військова служба чи професійно-технічне навчання, які надають
змогу залишитися на певний час під опікою держави. Як у кіпрській, так і в
іспанській культурі достатньо вкоріненими є традиції підтримки і
збереження навіть у зрілому віці тісних зв ’язків дітей і батьків. Це, з одного
боку, дещо зменшує гостроту житлової проблеми, з іншого - загострює
внутрішньосімейні конфлікти (особливо у світлі зміни ціннісних орієнтацій
молоді в бік більшої незалежності і самостійності у прийнятті рішень),
робить проблематичним розвиток практики найму молоддю житла та
“розмиває” демографічні плани молоді.
Незалежно від країни проживання дуже відчутні на сьогодні житлові
складнощі для студентів, які навчаються далеко від батьківської домівки та
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вимушені сплачувати за проживання значні кошти. У зв’язку з цим слід
зазначити, що в умовах розмивання територіальних кордонів та культурних
границь якість проваджуваної європейськими урядами житлової політики
визначає не тільки демографічні стратегії молоді, але й можливості її
освітньо-професійної мобільності (як на внутрішньодержавному, так і на
загальноєвропейському та міжнародному рівнях), а отже, і зростання
особистої компетенції та культурного взаємозбагачення.
З метою впливу на ситуацію з житлом для молоді урядами більшості
європейських країн запроваджена система надання позик через відповідні
банківські установи. У Скандинавії також передбачені спеціальні гранти й
навіть матеріальна допомога на придбання житла молоддю за рахунок
державного бюджету. У Люксембурзі діє система житлових субсидій,
чверть її бенефіціаріїв - молодь у віці до 25 років. На Мальті існують
програми забезпечення громадян соціальним житлом за зниженими (на
третину меншими за ринкові) цінами, які, крім деяких інших категорій,
також охоплюють одиноких молодих людей у віці понад ЗО років, молоді
сімейні пари (старше 18 років), сім ’ї з дітьми та одиноких матерів (батьків)
у віці понад 18 років. Слід зазначити, що соціальне житло на Мальті можуть
отримати лише громадяни з низькими доходами. Інші житлові послуги, які
доступні мальтійським громадянам, у т.ч. й молоді, включають рентні
субсидії, субсидії на виплату позик та гранти на ремонт житла.
Якщо говорити про такий аспект впровадження молодіжної політики,
як реалізація програм із покращання здоров’я молоді, то в більшості
європейських країн (принаймні, найбільш економічно розвинутих)
внаслідок відносно низьких показників захворюваності молоді відповідні
програми переважно спрямовані на попередження згубних звичок та
нездорового способу життя. Найбільш серйозним викликом для молодіжної
політики європейських держав стає останнім часом поширення у
молодіжному середовищі таких явищ, як алкогольна та наркотична
залежність, зростання кількості осіб, які мають психологічні проблеми й
розумові розлади. Не може не привертати увагу громадськості та фахівців
молодь, яка веде пасивний спосіб життя, неправильно харчується, наслідує
поведінку, пов’язану із ризиком для здоров’я та життя.
На Кіпрі проблема наркотизації молоді, яка є тісно пов’язаною з
розповсюдженням ВІЛ-інфекції, в силу низки причин (особливості
географічного розташування, розвинута туристична інфраструктура та ін.)
Набуває особливої гостроти. З метою її розв’язання створені спеціальні
служби та “гарячі лінії”’, структури під назвою “Відкриті терапевтичні
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товариства”,
спеціалізоване
недержавне
утворення
KENTHEA,
впроваджуються державні цільові програми, зокрема “Стратегічний план
боротьби із ВІЛ-СНІД на 2 0 0 4 -2 0 0 8 рр.”, заходи щодо покращення
репродуктивного здоров’я молоді. На Мальті програми, які ініціює
Департамент охорони здоров’я щодо молоді, впроваджуються при активному
посередництві вчителів, молодіжних працівників, батьків; дуже важливу роль
у такій роботі відіграють проекти, самостійно розроблювані і впроваджувані
молоддю. Діюча на Мальті організація Caritas здійснює проекти на рівні
громади, їх мета - терапевтичний вплив на осіб, які мають згубні залежності.
У Литві також значна увага приділяється проблемі захворювання на
ВІЛ/СНІД. У країні існує центр з питань ВІЛ-інфекції, фахівці якого
регулярно
ініціюють
просвітницькі
програми,
створюють
та
розповсюджують медійну продукцію, здійснюють співробітництво з
поліцією з метою виявлення та надання допомоги молоді групи ризику.
Спеціальні проекти пов’язані з проблемою ранніх вагітностей та наданням
допомоги жертвам насильства.
Оцінка молодіжної політики у такому її аспекті, як показники
молодіжної делінквентності та робота ювенальної юстиції, дозволяє
говорити про наступне. Діяльність правоохоронних органів та інших
причетних до проблеми молодіжної делінквентності структур визначається
у сучасних європейських державах двома різноспрямованими тенденціями:
з одного боку, існує намагання зменшити показники молодіжної
злочинності (які за останній час суттєво зросли, особливо щодо важких
злочинів та, переважно, в емігрантському середовищі), з іншого гуманізувати означену діяльність. Остання тенденція базується на
переконанні, що репресивні заходи ведуть до ізоляції та соціальної
єксклюзії “проблемної” молоді, й тому не є доцільними. Новий підхід ще не
одержав достатнього розповсюдження, принаймні в аспекті практичного
впровадження (у цьому сенсі виключенням є країни Скандинавії), хоча
певні (іноді навіть суттєві) кроки в цьому напрямі робляться. Усе частіше на
місцевому рівні органи влади, волонтери, молодь виступають партнерами
правоохоронних структур у справі підтримання правопорядку та превенції
вживання молоддю психоактивних речовин. У Нідерландах означена робота
базується на Програмі дій молодіжної кримінальної поліції й Меморандумі
“Делінквентність та проблема інтеграції етнічних меншин”. Окрім того, у
країні поступово розгалужується система служб для молодих засуджених
(інспекції для молоді).
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Актуальним питанням у багатьох європейських країнах є на сьогодні
створення спеціальних органів ювенальної юстиції, адже часто кримінальні
випадки в підлітковому середовищі розглядаються звичайними судами, що
не дозволяє при визначенні міри покарання повністю враховувати
особливості підліткового віку. Навіть за наявності відповідних органів (як,
наприклад, у Люксембурзі чи країнах Прибалтики) далеко не завжди вироки
судів базуються на порадах експертів з молодіжних питань.
У скандинавських країнах профілактика девіантної та аддиктивної
поведінки та раннє втручання є наріжним каменем роботи з “важкими
підлітками” та юними правопорушниками.
У традиціоналістських суспільствах - таких як, наприклад, кіпрське та
іспанське, - багато в чому зберігаються старі, базовані на так званій
британській моделі, підходи щодо організації роботи ювенальної юстиції,
хоча поступово під впливом критики громадськості й експертів набуває
ваги новий підхід, заснований на індивідуалізації і гуманізації покарань
молодих правопорушників, превалюванні щодо них відновлювальних
заходів і більшому залученні до означених процесів місцевих громад. Саме
на цих засадах будуватиметься діяльність нещодавно створеного на Кіпрі
Управління з превенції злочинів та запровадженого на Мальті інституту
Уповноваженого з прав дитини.
Реалізація заходів із соціального захисту молоді та соціальної
допомоги молодим сім’ям у країнах Європи відрізняється кількома
параметрами, серед яких - централізація/децентралізація та пов’язаний з
ними принцип фінансування відповідних заходів. Так, у країнах
Скандинавії більшість молодіжних ініціатив фінансується через гранти, що
виділяються “парасольковим” молодіжним асоціаціям (як правило, це
Національні молодіжні ради), які забезпечують подальшу дистрибуцію
коштів між конкретними організаціями; місцеві суб’єкти впровадження
молодіжної політики мають значний ступінь автономії у визначенні
пріоритетів соціальної роботи з молоддю. У Нідерландах усі заходи із
соціальної підтримки молоді здійснюються через Центральний молодіжний
офіс, що свідчить про досить високу їх централізованість. Спільною для
європейських країн можна вважати превентивну орієнтацію у заходах із
забезпечення соціального благополуччя молоді. Так, діюча у Нідерландах
стратегічна молодіжна програма має назву “Розвиток превентивної
Молодіжної політики на місцевому рівні”. У Люксембурзі набула розвитку
система місцевих посередницьких служб, їх робота, важливу роль у якій
відіграють безпосередньо діти та їхні батьки, полягає у наданні
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інформаційних послуг, розв’язанні соціальних і правових питань,
включаючи правопорушення, насильство щодо дітей, зловживання
алкоголем серед школярів тощо. У цій країні саме молодь й волонтерський
сектор активно залучені до молодіжної соціальної роботи. Для молоді у віці
1 6 - 2 0 років створена система короткотермінового навчання з молодіжної
соціальної роботи з правом одержання відповідного сертифікату. Для
волонтерів також доступні послуги з проживання й навчання, які надає
мережа служб Асоціації молодіжних готелів.
На Кіпрі основним суб’єктом забезпечення соціального благополуччя
дітей і молоді залишається сім’я. Державні органи соціального захисту
надають допомогу лише окремим категоріям дітей і сімей (це допомога
“проблемним” дітям, послуги з денного перебування молодших школярів,
батьки яких працюють). Дітей, які з різних причин залишилися без
батьківської опіки, влаштовують у дитячі будинки (чисельність їх
мешканців зазвичай не перевищує 1 5 - 2 0 осіб) та фостерні сім’ї. Серед
недержавних кіпрських організацій, що опікуються проблемами дітей, сім’ї
і жінок, важливу роль відіграє Кіпрська Асоціація планування сім ’ї. Існуючі
на Кіпрі молодіжні центри та молодіжні клуби (діють у сільській
місцевості) в основному переймаються проблемами дозвілля молоді,
організації культурних і спортивних заходів, але на порядку денному стоїть
питання створення у недалекому майбутньому мультифункціональних
молодіжних центрів.
У Литві під егідою Міністерства охорони здоров’я діють центри з
планування сім ’ї, де молоді жінки та чоловіки можуть одержати необхідну
консультативну допомогу. У питаннях, пов’язаних зі здоров’ям молоді,
Міністерство охорони здоров’я тісно взаємодіє з Міністерством освіти. На
Мальті, на відміну від більшості
інших європейських
країн,
загальнодоступною (її послугами користуються понад 90 % мальтійських
сімей) є мережа дошкільних закладів для дітей 3 - 5 років, що забезпечує
високе включення жінок в освітньо-професійну діяльність. Взагалі, система
державних соціальних гарантій молодим сім’ям в цій країні є досить
розгалуженою. Так, спеціальні виплати з державного бюджету одержують:
щойно створені сімейні пари (за умови, якщо обидва з молодих мають стаж
роботи не менше 6 місяців протягом будь-якого періоду до одруження),
матері, які виховують дітей (до набуття дітьми віку 16 років). Питання
соціального благополуччя дітей, сімей і молоді є об’єктом моніторингового
дослідного проекту “Межа бідності”. У межах системи APPOGG діють
соціальні служби, які, по-перше, надають “традиційну” ситуаційно
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орієнтовану соціальну допомогу, по-друге, застосовують більш комплексні
заходи із сприяння розвиткові громад (саме тих, які цього найбільше
потребують). Позитивним прикладом комплексного підходу до розв’язання
соціальних проблем у громаді є діяльність Ресурсного центру Коттонера;
його послуги охоплюють такі напрямки, як працевлаштування,
забезпечення житлом, соціальна робота та ін. Спеціальним актом 2003 р. на
Мальті була створена посада Уповноваженого з прав дітей (за аналогією з
існуючою в британському Уельсі, причому вибори на посаду здійснюються
за безпосередньою участю дітей). Подібна інновація у галузі забезпечення
соціальних прав дітей наближує Мальту до скандинавських держав
всезагального добробуту, в яких існує посада омбудсмена з прав дітей.
Важливим аспектом впровадження молодіжної політики в країнах
Європи є застосування активних заходів із зменшення у молодіжному
середовищі різного роду диспаритетів (економічних, освітньо-професійних,
етнічних, тендерних, пов’язаних зі станом здоров’я тощо). У Нідерландах
означена діяльність реалізується в межах Програми зменшення соціальноекономічної нерівності; низка програм спрямована на людей з обмеженими
можливостями. В Іспанії досить розгалуженою є мережа спеціальних
освітніх установ для дітей та молоді з обмеженими можливостями, для
молоді з сільських районів. Практично в усіх європейських країнах діють
спеціальні організації та установи, що опікуються проблемами тендерної
рівності.
У більшості європейських країн сьогодні не існує державних
структур, які б займалися питанням молодіжної інформаційної політики,
але держава через систему грантів заохочує створення подібних утворень на
інших засадах. Завдяки цьому, зокрема в Нідерландах, виникли
Інформаційна молодіжна фундація, Молодіжні інформаційні пункти,
у забезпеченні діяльності яких беруть участь бібліотеки, школи
консультативні соціальні служби. В Іспанії діють регіональні інформаційні
центри, у роботі яких активну участь бере молодь, у Люксембурзі мобільні інформаційні центри та інформаційні пункти при різних
молодіжних установах, центри для молодих правопорушників та їхніх
батьків (мають у своїй структурі дослідницькі відділи, бібліотеки, надають
інформаційні та навіть освітні послуги). У Швеції декілька років тому
започатковано Інтернет-проект “Молодіжний канал”. На спеціальних вебсторінках молодь може знайти інформацію з питань освіти, праці,
можливостей навчання за кордоном, дозвілля, житла; у віртуальному
режимі доступні навіть консультативні послуги професійного психолога.
83

Найкращі інформаційні п р о е к т зазвичай одержують фінансову підтримку з
боку молодіжного відомства. Відмітною рисою молодіжної інформаційної
політики у країнах Скандинавії можна вважати врахування потреб цільової
аудиторії й максимальне наближення до безпосередніх реципієнтів. Це
дозволяє соціально значимій інформаційній продукції успішно конкурувати
навіть із досить популярними комерційними джерелами. Значна увага в
організації діяльності молодіжних структур приділяється обмеженню
доступу дітей та молоді до шкідливої та незаконної інформаційної
продукції. Для підвищення безпеки користування медіа-продукцією
відповідними відомствами у взаємодії з міжнародними агенціями
запроваджуються спеціальні програми (наприклад, “Діти, молодь та
Інтернет” у Норвегії). На Кіпрі (у Нікосії та у Ларнаці) діють інформаційні
центри міжнародного класу та “гарячі лінії” для молодих людей, які
опинилися у складних життєвих обставинах. У подальшому планується
включити до складу інформаційних центрів консультаційні відділення для
молоді.
Досить актуальним питанням для окремих країн і регіонів і для єдиної
поліетнічної Європи є розбудова міжетнічних відносин на засадах
толерантності і культурного плюралізму. У Нідерландах державне
регулювання міжетнічних відносин забезпечується через впровадження
положень Меморандуму етнічних меншин (1983 р.) та програми Основні
засади політики інтеграції етнічних меншин (1994 р.). В останній закладено
відхід від цільового характеру означеної політики (як спрямованої на
конкретні цільові групи) в бік територіально-організованої (покращення
умов життя у зонах спільного проживання мігрантів та представників
“титульного” етносу).
У Люксембурзі “національному питанню”
присвячений проект “Горизонт” (освіта з питань громадянства для
іммігрантів), а також діяльність спеціальних організацій - SeSoPe та CLAE.
Остання надає допомогу нелегальним мігрантам та з метою привернення
уваги громадськості до цієї проблеми регулярно влаштовує спеціальні
культурні заходи.
Проблема міжетнічних відносин є дуже актуальною для сучасної
Скандинавії. У першу чергу це стосується великих міст: наприклад, в Осло
40 % дітей та молоді належать до групи мігрантів. Отже, важливим
завданням молодіжної політики постає забезпечення рівних можливостей для
представників усіх етнічних груп. З цією метою урядом Норвегії у 2002 р. був
ухвалений План дій із подолання расизму та дискримінації. Відповідальним
за його впровадження є Міністерство територіального самоуправління та
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регіонального розвитку, у складі якого діє Департамент імміграційної
політики. Окрім того, цікаві та соціально корисні задумки можна реалізувати
через так званий Банк ідей. У Фінляндії впроваджується програма
координації дій з подолання расизму, забезпечення іммігрантів житлом,
роботою, формування толерантності у міжетнічних відносинах. На місцевому
рівні роботу з мігрантами та біженцями з числа молоді проводять
муніципальні комітети з міграції та, за необхідності, представники центрів
сім’ї, сприяючи розв’язанню проблем із житлом та працевлаштуванням.
Активну роль у просуванні ідей мультикультуралізму та толерантності у
міжетнічних взаєминах відіграють представники шкільної молоді та
молодіжних організацій. На Кіпрі гармонізація міжетнічних стосунків
відбувається через культурні заходи й спеціальні освітні проекти (наприклад,
формування шкільних класів за білінгвістичним принципом, що сприяє
швидшому оволодінню школярами другої мови).
Незважаючи на активні дії урядів, місцевої влади та активістів
молодіжного руху із сприяння інтеграції молоді з різним етнічним статусом у
суспільство деякі проблеми все ж таки залишаються нерозв’язаними навіть у
“благополучних” (в сенсі національного питання) країнах. Толерантне
ставлення до культурної й етнічної різноманітності не здатне викорінити
диспаритети в сфері освіти та на ринку праці: молодь із числа мігрантів у
більшому ступені наражається на ризик безробіття, особливо тривалого, чи
одержання роботи не за фахом, і в результаті опиняється на найнижчих
сходинках професійної ієрархії. Суттєвим чинником перешкод у соціальному
просуванні часто виступає погане володіння державною мовою. Розв’язання
цієї проблеми фахівці пов’язують з двома різними стратегіями: якщо перша
передбачає впровадження на муніципальному рівні спеціальних програм
навчання для етнічних меншин з врахуванням їх мовних особливостей, то
друга - більш реалістична з точки зору наявних у муніципалітетів ресурсів та
можливостей - у більш активних заходах із культурно-мовної асиміляції
молоді з числа мігрантів. Наразі навколо означеної проблеми тривають
активні дискусії.
Експерти з питань імплементації молодіжної політики в країнах Європи
пов’язують подальшу трансформацію її засад та механізмів із наступними
процесами: розширення та більш належне фінансове забезпечення функцій
місцевої влади у питаннях розробки та реалізації програм і заходів стосовно
молоді, що дозволить максимально врахувати потреби її окремих категорій
(малозабезпечені, мігранти, жителі віддалених територій тощо) і наблизити до
неї відповідні послуги; подальше зростання ролі недержавного сектора,
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перетворення “державної молодіжної політики” у “суспільну”; зміна наголосів
у концептуалізації молодіжної проблематики та визначенні сутності молодіжної
політики у напрямку її розуміння не тільки як політики для молоді, але й за
участю молоді; визнання молоді не тільки об’єктом, але й важливим агентом
впровадження ювенальної політики та державної політики взагалі.
Зроблений нами аналіз дозволяє визначити деякі спільні для країн
Європи складові механізму впровадження молодіжної політики на даному
етапі. Це:
1) базування на принципах міжсекторної взаємодії (задіяність у справі
підтримки
молоді
органів
влади
різних
рівнів
та
відомчого
підпорядкування, приватного та недержавного секторів);
2) багатовимірність, коли при уточненні стратегічних завдань
молодіжної політики враховуються глобальні процеси та загальносвітові
тенденції, а при впровадженні на місцевому рівні - особливості конкретної
території; децентралізованість адміністрування;
3) надання преференцій організованій молоді при визначенні
отримувачів державних грантів;
4) превалювання активних заходів із соціального захисту молоді над
пасивними, акцентування важливості превенції соціальної єксклюзії;
надання переваги відновлювальним (реконструктивним) заходам впливу на
молодь з проблемами у поведінці замість каральних та виправних;
5) ставлення до молодіжної участі не тільки як до прояву активної
громадянської позиції, але й як до форми навчання, підвищення рівня
життєвої компетенції, що сприяє успішній інтеграції у суспільство;
6) намагання забезпечити рівні можливості для всіх категорій молоді з
урахуванням їх розбіжностей та особливостей.
Модернізація концептуальних засад молодіжної політики в країнах
Європи сьогодні відбувається шляхом зміни її логіки і спрямованості з проблемно орієнтованої в бік орієнтованої на можливості. Цей поворот
передбачатиме сприяння інтеграції всіх без виключення груп молоді у
суспільство, посилення голосу молоді при прийнятті всіх пов’язаних з нею
рішень та подальшим розвитком культури молодіжної участі через
формальну і неформальну освіту та розповсюдження конструктивних
прикладів.
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Контрольні питання на перевірку знань
1. За якими критеріями прийнято розрізняти моделі державної
політики щодо молоді?
2. Чому на сьогодні можна вести мову про існування, принаймні
чотирьох моделей ювенальної політики країн-членів Європейського Союзу?
3. Як би ви охарактеризували рівень соціальної захищеності молоді у
сучасній ФРН?
4. Яким чином при наданні соціальної допомоги та соціальних
послуг молоді знаходять прояв відносини соціального партнерства у
Німеччині?
5. Наскільки вираженими є соціальні аспекти у межах південноєвропейської моделі молодіжної політики?
6. У чому полягають особливості соціального становища молоді у
сучасній Іспанії?
7. Які напрямки реалізації молодіжної політики в Іспанії можна
вважати пріоритетними?
8. Чому модель молодіжної політики, яка сьогодні властива країнам
Балтії, можна вважати транзитивною?
9. Назвіть особливості фінансування заходів щодо молоді у країнах
Скандинавії.
10. Як
співвідносяться
активні
та
пасивні
заходи
урядів
Скандинавських країн щодо працевлаштування молоді?
11. У чому полягають зміни, які сьогодні зазнає концепція молодіжної
політики у країнах Скандинавії?
12. Охарактеризуйте особливості реалізації в межах різних моделей
ювенальної політики такого напрямку, як профілактика згубних
залежностей та девіантної поведінки.
13. Які два підходи превалюють в Європі у виділенні меж
молодіжного віку?
14. Уточніть, які спільні соціальні процеси та проблеми характерні
Для сфер освіти сучасних країн Європи.
15. Наведіть приклади конкретних дій європейських урядів щодо
розв’язання проблеми переривання молоддю навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах.
16. У яких формах здійснюється підтримка студентської молоді у
різних європейських державах?
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17. Окресліть діючі в Європі механізми співпраці навчальних закладів
з організаціями-працедавцями.
18. Охарактеризуйте специфіку, основні форми і тенденції розвитку
молодіжної участі у країнах Європи.
19. Яким чином уряди європейських країн впливають на ситуацію з
житлом для молоді?
20. Назвіть пріоритети національних програм європейських країн із
покращення здоров’я молоді.
21. Які сучасні тенденції визначають діяльність ювенальної юстиції у
європейських країнах?
22. Назвіть
основних
суб’єктів впровадження
європейської
молодіжної політики.
23. Оцініть наскільки повно охоплені заходами із державної
підтримки у різних країнах Європейського Союзу молоді сім’ї та сім’ї з
дітьми.
24. Охарактеризуйте
особливості інформаційної
політики
в
ювенальній сфері у країнах Європейського Союзу.
25. Які заходи впроваджуються урядами європейських країн для
пом’якшення міжетнічних диспаритетів у молодіжному середовищі?
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висновки
Сучасна Європа демонструє досить різноманітний, позбавлений
уніфікації досвід формування та реалізації молодіжної політики. Однак за
наявності великих розбіжностей у підходах щодо її концептуалізацїі та
практичного впровадження завдяки інтегративним зусиллям керівних
структур Європейського Союзу та Ради Європи сьогодні можна вести мову
про існування наднаціональної загальноєвропейської системи роботи з
молоддю. Нині в Європі на наддержавному рівні існує щонайменше два
види міжнародних інституцій молодіжного спрямування. Молодіжну
політику Ради Європи у виконавчій сфері забезпечують Директорат з
питань молоді та спорту (The Directorate of Youth and Sport), статутні органи
(The Statutory bodies), Європейські молодіжні центри (The European Youth
Centres) та Європейський молодіжний фонд (The European Youth
Foundation). Питаннями молодіжної роботи у складі Європейської Комісії
опікується Директорат “Д” (Молодь, спорт та зв’язки з громадянами) у
складі Генерального директорату з питань освіти та культури (The
Directorate D - Youth, Sport and Relations with the Citizen the DirectorateGeneral for Education and Culture). Окрім того, сучасна Європа демонструє
приклади узгодженої взаємодії установ Ради Європи та Європейського
Союзу з молодіжних питань. Саме ця співпраця уможливила створення
Європейського центру знань з молодіжної політики (The European
Knowledge Centre for Youth Policy, EKCYP). Усі зазначені структури
взаємодоповнюють одна одну, зберігаючи при цьому свої особливі функції.
Загальноєвропейська молодіжна політика багато в чому стала
результатом плідної та конструктивної співпраці Ради Європи та
Європейського
Союзу
з
ювенальних
питань.
Взаємодія
цих
наднаціональних утворень є наочним прикладом уникнення паралелізму та
дублювання, оскільки вона базується на підготовці кадрів, обміні
інформацією, проведенні наукових досліджень.
Аналіз інституційних засад молодіжної політики в окремих країнах
Європи дає підстави вважати, що на практиці в кожній з них втілено доволі
специфічні підходи до створення міністерств, департаментів, агенцій, рад,
інших органів виконавчої влади з питань молодіжної політики. Можна
впевнено стверджувати, що зараз в Європі не існує якоїсь єдиної моделі
державної владної структури. Не знайшли підтримки спроби створити
окреме молодіжне міністерство (відомство). Найбільш розповсюдженою
стала модель поєднання, що базується на ювенальній політиці з політикою в
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галузях спорту, освіти. Значно рідше молодіжна робота поєднується з
питаннями сім ’ї, жінок, дітей., культури, соціального захисту тощо
Найбільш специфічним у цій сфері виявився досвід Німеччини (інтеграція
політики стосовно молоді за напрямами підтримки жінок, дітей, літніх
людей) та України (сімейно-дитячо-спортивно-гендерне міністерство).
Європейський Союз продемонстрував сталі традиції прийняття та
виконання загальноєвропейських програм (“М олодь”, “Молодь для
Європи”, “Молодь у дії”). Підготовка та затвердження Білої книги “Новий
імпульс для європейської молоді” (The White Paper “A new Impetus for
European Youth”) є свідченням особливої уваги наднаціональних структур
до проблем молодих європейців. Прийняття Європейського молодіжного
пакту (The European Youth Pact) стало прикладом актуалізації молодіжної
роботи. Непересічне значення має Європейська хартія участі молоді в
муніципальному та регіональному житті.
Порівняння
змісту
ключових
програмних
документів,
що
регламентують здійснення молодіжної політики в Європі в цілому, в її
окремих країнах, з одного боку, та в Україні - з іншого, дозволяє говорити
про певну спільність тих її напрямів, які визначені в першому та другому
випадках пріоритетними. Такими напрямами виступають: освіта, зайнятість,
добробут молоді.
Але, на відміну від України, в країнах Європи набагато більше уваги як на декларативному, так і на практичному рівні - приділяється питанням
молодіжної участі. В Україні це питання також поступово набуває все
більшої ваги (відповідний напрям окремо виділений в Загальнодержавній
програмі підтримки молоді на 2004 - 2008 роки), але й досі молодіжна
громадська активність не прирівнюється до так званої неформальної освіти,
без якої ускладнюється успішна інтеграція молоді в суспільство.
Молодіжна політика сучасної Європи в більшому ступені
зорієнтована на превенцію ризиків соціальної єксклюзії, у той час як
Україна і більшість пострадянських країн намагаються долати її наслідки
(такі як бідність, безробіття, згубні залежності, захворювання та інше). Цій
роботі перешкоджає недостатня узгодженість діяльності різних відомств,
так чи інакше причетних до розв’язання молодіжних проблем. Окрім того,
недостатньо уваги (незважаючи на актуальність цього питання)
приділяється проблемі зростання соціальних диспаритетів у молодіжному
середовищі, яка в європейських країнах вже не перший рік знаходиться на
порядку денному державних заходів щодо молоді.
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Європейські
країни
суттєво
відрізняються
за
специфікою
ювенального законодавства, існуючими системами органів управління та
розгалуженістю мережі інших молодіжних структур. Проте всі вони
демонструють розуміння того, що молодіжні програми можуть бути
дієвими тільки у тій мірі, в якій їх забезпечено фінансуванням. Це питання,
у свою чергу, тісно пов’язано з питанням ефективної та узгодженої
взаємодії між різними суб’єктами молодіжної політики, серед яких - не
тільки органи державної влади та спеціалізовані молодіжні служби.
Європейська молодіжна політика є за своїм характером мультиагентною,
завдяки чому багато функцій з її реалізації виконують громадські та
благодійні організації, церква, волонтери, бізнесові структури. Завдяки їх
залученню до розв’язання проблем молоді підвищується ефективність
молодіжної політики, окрім того, вона набуває більш комплексного
характеру.
Поряд з очевидними інтеграційними тенденціями в ювенальній сфері
на загальноєвропейському рівні, на рівні конкретних держав інституційна
будова системи молодіжної роботи зазнає в наш час децентралізації,
а влада на місцях одержує ширші повноваження, що дозволяє більш
спрямовано використовувати наявні ресурси та наближати послуги до їх
споживачів. Подібний досвід є корисним в контексті проголошеної в
Україні адміністративної реформи га пов’язаних з нею перетворень у
територіальній організації влади.
Зазнають
подальшого
розвитку
й
концептуальні
засади
загальноєвропейської молодіжної політики. Це відбувається у напрямі зміни
інтервенціоністського підходу фасилітативним. У зв’язку з цим на порядку
денному актуалізується питання молодіжної участі, адже молодіжна
політика - це політика не тільки для молоді, але й за участю молоді.
Досвід розробки та реалізації молодіжної політики в країнах Європи є
дуже корисним для України в контексті її прагнень підвищити ефективність
роботи з молоддю та інтегруватися в Європейське співтовариство. Говорячи
про орієнтири подальшої трансформації системи діяльності органів
державної влади в ювенальній сфері доречно зазначити, що забезпечити її
ефективність та комплексність можна шляхом:
— забезпечення більш тісної взаємодії державних та неурядових
суб’єктів її впровадження, делегування низки повноважень в її реалізації
громадським та благодійним організаціям, волонтерам та бізнесовим
структурам;
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- децентралізації, надання більших повноважень у визначенні
поточних завдань, джерел і обсягів їх фінансування місцевій владі, що, крім
іншого, наблизить послуги молодіжних служб до їх безпосередніх
споживачів, одночасно забезпечуючи більш тісний контак та залучення
молоді не тільки на етапі реалізації молодіжних заходів та соціальних
програм, але й на етапі їхньої розробки;
- переорієнтації проблемно орієнтованого підходу щодо розв’язання
молодіжних проблем у бік підходу орієнтованого на можливості; це
дозволить не тільки більш повно використовувати власний потенціал
молоді у забезпеченні її добробуту, але й сприяти підвищенню життєвої
компетенції молодих громадян, яка відповідно до європейського
програмного документа - Білої книги “Новий імпульс для європейської
молоді” визнається запорукою її успішної інтеграції у сучасне динамічне
суспільство;
- акцентування питань привенції соціальних ризиків у порівнянні з
подаланням їх наслідків, пом’якшенням соціальних диспаритетів у
молодіжному середовищі.
Отже, подальша розбудова механізму реалізації молодіжної політики
в Україні повинна відбуватися сьогодні з урахуванням європейського
досвіду щодо створення та діяльності ювенальних інституцій та відповідних
законодавчих традицій.
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