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ВСТУП 

Щоб не знищити цей світ,  

ми повинні сучасним керувати 

з майбутнього. 

К.Бурихтер  

Глобалізація цивілізаційного простору, її тенденції та формування нової 

конфігурації взаємодії між людьми [40] – ці аспекти привертають увагу не 

тільки дослідників. Ігнорування явища глобалізації або його недооцінка може 

мати вкрай негативні наслідки для будь-якої держави. Яка ж роль політики 

держави відносно молоді для забезпечення виживання й розвитку в умовах 

глобалізації?  

Щоб стати самою конкурентоспроможною й наукомісткою економікою у 

світі, здатною забезпечити стійкий зріст при все більшій кількості робочих 

місць за умовами їх подальшого покращення та більшій соціальній 

згуртованості, Європа хоче формувати свій завтрашній день на основі 

підготовленої робочої сили й осіб, що приймають рішення [54]. Хоча молоді 

люди мають сьогодні більші можливості, чим за останні 20 років, вони також 

зіштовхуються із проблемами, такими, як нинішня криза, що погіршила 

економічне становище багатьох молодих людей. Рівень безробіття серед молоді 

в EU27 становив 19,8% у серпні 2009 року, у порівнянні з 15,5% у серпні 2008 

року. Молодим людям прийдеться зіштовхнутися із наслідками старіння 

населення та сьогоднішніми економічними, фінансовими, геополітичними й 

екологічними рішеннями. 

Заради досягнення заповітної мети – підвищення конкурентоспроможності 

в умовах глобалізації – молодіжна політика повинна реалізувати головне 

завдання: формувати самоврядованного громадянина, здатного ефективно діяти 

в умовах накладення глобалізації й потреб розвитку громад. Ця робота 

присвячена моделюванню такої політики на всіх рівнях і завершує десятилітній 

період діяльності автора в даній сфері. Підставою всіх теоретичних розробок є 

конкретний практичний досвід і результати, що одержали незалежну оцінку 
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авторитетних міжнародних інститутів і експертів. Особлива подяка Gonçalo 

Macedo, експертові Європейського Парламенту за інформаційні матеріали й 

надану допомогу при підготовці цієї роботи в частині молодіжної політики ЄС і 

її тенденцій.  

Різноманітним аспектам реалізації державної молодіжної політики в 

Україні присвячена значна кількість наукових праць вітчизняних учених. 

Зокрема, називають дослідження М.Перепелиці, М.Головенька, М. Головатого, 

Є. Бородіна, С. Толстоухова, К.Плоский, В.Барабаш, Н.Черниш, О.Кулик, 

O.Мошнягул. Декілька захищених дисертацій (Л.Кривачук, А.Мінаєв, 

Ю.Поліщук, М.Дідух, В.Шульга, Ю.Криворученко, Ю.Щотова, Н.Юрій, 

Р.Сторожук та ін.) досліджують сучасні соціальні та правові аспекти реалізації 

молодіжної політики в Україні та за кордоном. Ці дослідження є значним 

внеском у теорію, методологію та практику реалізації державної молодіжної 

політики (ДМП) в Україні. Сучасні тенденції визначають і сучасні виклики, що 

потребують відповідних рішень задля сталого розвитку держави та суспільства. 

Зокрема, це стосується розвитку участі молоді як активного громадянства та 

формування «молодіжного виміру» в інших галузях державного управління. 

Під час незалежності України спроби активізувати молодіжну участь 

неодноразово вживали як державні установи, так і громадські організації за 

підтримкою міжнародних організацій. Можна стверджувати, що діюча модель 

молодіжної політики в Україні сформувалася ще в 1992-93 роках. Замість 

Комсомолу з'явився новий монополіст, УНКМО, а на зміну системи членства 

фізичних осіб прийшла система формального членства організацій у мега - 

об`єднанні. Дослідження на тему «чиї приватні інтереси лобіювало УНКМО і 

яким чином?» було б цікавим і зараз, однак перебуває поза рамками даної 

роботи. Положення монополіста УНКМО ставало непереборним бар'єром для 

доступу до ресурсів інших учасників, що викликало їхню протидію. Однак, 

навіть після визнання неконституційним монопольного положення УНКМО, 

ситуація практично не змінилася. Підтвердження цьому легко знайти в 

статистичних звітах. 
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Актуальність дослідження. За даними щорічного звіту «Про положення 

молоді в Україні» [18] за 2006 рік, рівень участі молоді в громадських 

організаціях (є членами) перебуває на рівні 1,3%. І всього 2% молодих людей, 

які відвідують окремі заходи громадських організацій. Через два місяці були 

опубліковані дані Євробарометра [72] (лютий 2007), які вказують наступні 

цифри участі молоді в діяльності організацій. Рівень участі в «північних» 

країнах ЄС перебуває на оцінці 40%, в «південних» - у діапазоні 10-15%, в 

«нових» 10 державах - на рівні 10% і в Болгарії, Румунії - 7%. Інакше кажучи, 

рівень участі молоді в Україні більш ніж у два рази гірше, ніж найнижчий з 

виявлених показників у країнах ЄС. Ця проблема була відзначена й Міністром 

України по справах родини, молоді й спорту [28]. Даний рівень участі молоді 

зберігається протягом більше 15 років, що дозволяє його розглядати як 

стабільний індикатор діючої моделі державної молодіжної політики. Таким 

чином, зміна рівня участі молоді без якісного реформування ДМП неможливо.  

На Парламентських слуханнях про Становище молоді в Україні (2006) 

відзначалося, що молодь усунули від вирішення її проблем. А результатом 

стала втрата відповідальності самої молоді за те, що відбувається: не маючи 

відношення до вироблення й реалізації молодіжної політики, молодь не 

відчуває і відповідальності за наслідки чиїхось рішень щодо власної громади, 

суспільства та країни. Молодь залишилася в якомусь паралельному світі, 

система цінностей якого визначалася кім завгодно, але не державною 

політикою стосовно молоді. Яких результатів чекати від 15 років «політики 

розвитку безвідповідальності молоді»? Очевидно, що результатами стали 

безвідповідальна поведінка молоді не тільки щодо чиїхось рішень відносно неї, 

але і на жаль відносно власного життя. Наслідки широко відомі: епідемія 

розповсюдження ВІЛ\СНІД серед молоді, колосальний зріст наркоманії, 

підвищення вдвічі рівня правопорушень у молодіжному середовищі, 

нівелювання поваги до праці, мотивація на одержання диплома, а не освіти та 

багато інше. Суспільство сплачує величезну ціну за таку політику. Навіть 

приблизні підрахунки, у скільки бюджетам всіх рівнів обходяться, і будуть 
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зростати витрати по боротьбі з негативними наслідками в молодіжному 

середовищі, визначають суми, які не під силу для української економіки. 

Необхідні кардинальні зміни діючої системи. 

Разом із цим усе більше фахівців звертає увагу на взаємозв'язок між рівнем 

рішення проблем і суспільною участю. Розвиток молодіжної участі й 

«компонент молоді» у суміжних політиках увійшли до основи авторських 

моделей у 2005 році. Саме на цих напрямках декілька місяців тому (листопад 

2009 року) Європейський Союз вирішив вибудувати своє оновлене рамкове 

співробітництво в молодіжній сфері (на період 2010 – 2018 років) для побудови 

самої конкурентоспроможної й наукомісткої економіки у світі [54]. Упевнений, 

що така мета відповідає і прагненням українського народу та сподіваюсь, що в 

Україні є зацікавлені в цьому діячі як місцевого, так і національного рівнів.  

Об`єктом дослідження є молодіжна політика. 

Предметом дослідження є сучасні підходи до формування молодіжної 

політики. 

Мета цієї роботи  - надати теоретичну базу, що має практичне 

підтвердженя, задля формування державної молодіжної політики як 

ефективного інструменту розвитку громад, держави та суспільства, на підставі 

дослідження сучасних тенденцій.  

Завдання дослідження:  

1. Враховуючи вітчизняний та міжнародний досвід реалізації молодіжної 

політики протягом останніх 15 років, дослідити сучасний стан їх теоретичного 

аналізу та основні тенденцій і зробити відповідні узагальнення щодо 

моделювання молодіжної політики. 

2. Дослідити підтвердження теоретичних узагальнень у площині 

практичної діяльності, що має позитивні результати, підтвердженні як 

українськими, так і міжнародними фахівцями. 

3. Надати відповідні рекомендації щодо формування державної молодіжної 

політики як інструмента розвитку громад, держави та суспільства. 
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Гіпотеза дослідження – діюча державна молодіжна політика в Україні має 

системні проблеми та не в змозі відповідати сучасним викликам, а також не в 

змозі належним чином реагувати на місцеві потреби. Продовження такої 

політики буде гальмувати будь-які спроби зміцнення та розвитку української 

держави. Відбудова державної молодіжної політики на підставі найбільш 

ефективних моделей із урахуванням сучасних тенденцій має перетворити її на 

дієвий інструмент розвитку громад, держави та суспільства. 

Наукова новизна. Дослідження вперше пропонує розглядати молодіжну 

політику як трьохвимірну похідну від розвитку молодіжної участі та соціально-

економічного розвитку молоді (громад). Це надає наукове обґрунтування ДМП 

як інструменту розвитку громад для наступних досліджень та використання у 

сфері державного управління. Дослідження також пропонує аналіз 

різноманітних моделей та підходів, що надає можливість подальшого 

системного вивчення такого явища як моделювання молодіжної політики.  

Результати дослідження надають можливість використання для:  

1) підготовки фахівців у галузі молодіжної політики, а також молодіжних 

лідерів (освіта); 

2) створення ефективної місцевої та державної молодіжної політики; 

3) подальшого наукового дослідження різноманітних аспектів 

моделювання молодіжної політики та громадської участі. Ці можливості 

визначають практичну значущість проведеного дослідження. 

Структура і об'єм роботи. Магістерська дипломна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг магістерської роботи складає 253 сторінки, з них основного 

змісту – 77 сторінок. До роботи додаються додатки у кількості 19 (165 с). 

Використано літературних джерел – 96. 
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РОЗДІЛ І. ЗD – МОДЕЛЮВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

1.1. Стартові параметри моделювання. 

 

За даними Всесвітнього банку (World Bank) про світовий розвиток за 2007 

рік [89], є три основні причини, чому так важко розробити успішну молодіжну 

політику. По-перше, успішна молодіжна політика вимагає розробки єдиної, 

цілісної й міжгалузевої стратегії в багатьох секторах, із чіткими пріоритетами й 

заходами для конкретних дій. По-друге, молодіжна політика має серйозні 

проблеми, тому що молоді люди фактично не мають права голосу в розробці й 

здійсненні політики, які зачіпають їхні інтереси. У третіх, підставою для 

сумнівів про можливість домогтися успіху в реалізації молодіжної політики є 

дуже мала кількість наявних успішних історій і прикладів кращих практик. 

Спробуємо крок за кроком сформувати основу для рішення проблем, 

визначених Всесвітнім Банком.  

Почнемо з найбільш простої аналогії, що вкладається в поняття 

«моделювання». Для тих, хоча б іноді працював на комп'ютері, може 

сприймати «моделювання» як створення операційної системи. Як є програми, 

що працюють під Windows, Linux і т.д., так є й програми, що працюють під 

різні моделі молодіжної політики. Дуже бажано використовувати цю аналогію 

й у черговості: спочатку визначається операційна система, а під неї пишуться 

програми, у рамках яких реалізуються проекти. Існують програми, що погано 

контактують між собою, дають збої, або зовсім «не йдуть» під конкретну «ОС». 

Про які програми мова йде? Приклади широковідомих назв програм для молоді 

(можливі варіації): «Житло для молоді», «Зайнятість молоді», «Профілактика 

негативних явищ у молодіжному середовищі» і т.п.  

Скільки є людей здатних користуватися звичайною комп'ютерною 

програмою для набору текстів? Досить багато, це категорія компетентних 

користувачів. А скільки можуть написати хоча б простеньку програму під 

конкретну операційну систему? Набагато менше, це категорія фахівців-
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укладачів програм. Та нарешті, чи багато тих, хто в стані розробити повноцінну 

й працюючу операційну систему? Ще менше. Ця робота - про "операційні 

системи" (або «правилах гри») для всіх трьох вище згаданих категорій від 

одного з авторів «ОС». 

Економічні моделі й моделі соціальної політики. Позитивний і 

нормативний аналіз, сфера державного керування. 

Висловлення Всесвітнього Банку можна розглядати як думку прагматично 

мислячих керівників, фінансистів і економістів, тому спробуємо скористатися 

деякими тезами економічних теорій, а потім і інструментарієм мікроекономіки.  

 

 

Рис. 1.1 Середовище економічних моделей та моделей соціальної політики. 

Основні тези й коментарі. 

модель Конта: держава й суспільство в певному змісті зливаються, їхні 

інтереси нерозривні й держава виражає інтереси суспільства - азіатська модель. 

модель Локка: держава - частина суспільства, створена делегованими 

повноваженнями, суспільство вище (далі розвиває Адам Сміт), складні системи 

відносин. Відзначають три основні функції держави: захист границь, приватної 

власності й законів, інші функції є предметом обговорювання. 
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Кейнс (кейнсіанство): держава стала розглядатися як активне явище. 

З'являється держава як власник, вона втручається в господарську діяльність, 

відбувається націоналізація підприємств, як правило, монополія на пошту й 

телеграф. Управління держави в рамках системи, побудованої по вертикалі; у 

кейнсіанстві суспільство залишається вище держави.  

Відбудова лібералізму консерваторами за допомогою використання 

державної влади (Маргарет Тетчер, Піночет, Рональд Рейган) для її демонтажу 

в економіці. Криза в ринковій економіці є інструментом «очищення» від 

паразитуючих форм і дає імпульс для виживання людства на наступному витку. 

Для лібералів кращий регулятор - ринок, система горизонтальних зв'язків, будь-

яка сфера діяльності може розглядатися в пошуку більше ефективних форм. 

Ефективне рішення з погляду лібералів: ініціатива знизу, координація зверху.  

Економічна політика циклічно рухається від посилення до ослаблення ролі 

держави в економіці й назад, визначаючи цивілізаційний рух в умовах 

обмежених ресурсів.  

Дослідники вказують значну розмаїтість моделей соціальної політики [26], 

[40], що не заважає відзначити їхню чітку відповідність економічним моделям, 

насамперед, по типі суб'єкта соціальної відповідальності. Виділимо наступні 

моделі: 

- ліберальна (витрати держбюджету на соціальні програми не більше 20% 

від ВВП, відсутність державних страхових фондів і т.д.); 

- соціально-демократична (пріоритет - вирівнювання доходів і загальна 

зайнятість, високий рівень оподатковування); 

- патерналістична. 

Нормативний і позитивний аналіз із мікроекономіки [37]: 

Позитивний аналіз - що є насправді, причинно-наслідкові залежності, чому 

процеси приймають ту або іншу форму, і наслідку. 

Нормативний аналіз - установлення ідеальних станів, як повинне бути; 

виникають при повному й ефективному використанні наявних ресурсів. 
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Область проходження від вихідної до заданої крапки визначає сферу 

керування, що включає й область державного керування. Більш точне 

знаходження можна одержати, коли держава закріплює обидві крапки. 

 

 

Рис 1.2 Область управління змінами. 

На цій ілюстрації вищезгадані елементи згруповані на темному тлі 

«простору невідомості». У більше широкому змісті цю ілюстрацію можна 

розглядати й як «людський рушій»: різнозарядні полюси - наявний та бажаного 

формують енергетичне поле життєвої діяльності людини. 

Для стартових параметрів проектування важливо розуміти різні складові 

вартості адміністрування державних програм, які запропоновані для більше 

детального ознайомлення в Додатку А. 

Введення в типологію молодіжної політики. 

Робота з молоддю є полівалентною й має багатогранну практику. Така 

універсальність є однією з переваг роботи з молоддю, але в той же час це може 

привести до фрагментації й отримання невизначених результатів. В 2009 році 

європейські експерти відзначають наступний парадокс: молодіжна робота 

проецирує активних і демократичних громадян, але одночасно залишається 

неефективною для молоді, виключеної з активної участі. Ними досліджуються 

історичні тенденції, реалізовані політики різних країн, щоб допомогти 

ініціювати дискусію по основах сучасної ідентичності роботи з молоддю й для 

боротьби в конструктивному ключі з повторюваними парадоксами в роботі з 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xMWQ4anhibWM0&hl=en
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молоддю [82]. Визначення відповідної державної структури, цільової групи, 

конкретної й прозорої стратегії, компетентної політики, заснованої на знаннях, 

міжсекторальні інтегровані підходи в молодіжній політиці, міжвідомче 

співробітництво й окремий бюджет, рівень зв'язків між місцевими, 

регіональними й національними рівнями, різні аспекти європейської 

молодіжної політики, окремі розділи по молодіжній участі й ключових 

питаннях  при розробці й здійсненні національних стратегій молоді можна 

знайти в роботі Фіна Денстеда «Посібник з молодіжної політики» [95]. Це одна 

з останніх та авторитетних робіт, опублікованих в 2009 році, що змістовно 

доповнює тему моделювання молодіжної політики накопиченими прикладами, 

висновками й рекомендаціями. Напрацьовано цілий ряд досить цікавих 

інструментів для полісі-мейкера, яким також можна скористатися [85].  

В 2009 році В.Р.Попов (Науково-дослідний центр проблем молоді й 

молодіжної політики ПЗАДС, Росія), приводить наступну типологію моделей 

державної молодіжної політики [33]: Соціально-державна та суспільно-

державна моделі ДМП (по В.А. Лукову) та Альтернативи ДМП (по В.Н. 

Георгієнко). 

 

Рис 1.3 Моделі державної молодіжної політики за В.Р. Поповим. 

Він визначає наступні 4 моделі: з наступними характеристиками їхніх 

особливостей: 

«Адаптаційна модель»: 
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 ДМП спрямована, насамперед, на частину молоді, що випробовує 

труднощі в соціалізації («важкі» родини, безробітні, наркомани й т.д.) 

 ДМП реалізується через мережу установ, в основному соціальних 

служб, центрів соціальної допомоги, консультаційних пунктів і т.д.  

 Молодь втягується в діяльність через можливий розвиток 

волонтерських мереж, але керівна роль залишається за фахівцями 

 Рівень фінансування - в основному, державний. НУО також 

найчастіше фінансуються через систему державного замовлення. Є також 

приватні служби й благодійна допомога. 

Розвиваюча модель: 

 ДМП спрямована на всю молодь (або, принаймні на більшість 

молодих людей) 

 ДМП реалізується через мережу установ, спрямованих не тільки на 

соціальну підтримку, але й на розвиток молоді - центри «вільного 

відвідування», центри додаткового утворення, спортивні клуби та клуби 

дозвілля, і т.п. 

 Участь молоді - в основному, пасивна, через участь у заходах 

центрів і клубів. У той же час частина найбільш активної молоді може 

виступати організаторами таких заходів (разом з фахівцями - молодіжними 

працівниками)  

 Фінансування на муніципальному й державному рівні. Можлива 

спонсорська допомога приватних осіб. 

«Виховна» модель: 

 ДМП, в основному, проводиться у відношенні й силами молоді, що 

є членами суспільних об'єднань 

 Реалізується через заходи суспільних об'єднань, у т.ч. проведених 

на базі державних установ (шкіл, будинків дитячої творчості й т.д.) 

 Участь молоді частіше пасивне, але висока активність лідерів-

організаторів заходів 
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 Фінансування окремих заходів - через державне замовлення, 

субсидії й т.д. Висока частка фінансової участі членів організації, спонсорів і 

зацікавлених осіб. 

Інтеграційна модель: 

 Спрямована на забезпечення можливості участі в керуванні 

справами держави й самоврядуванні співтовариством всієї молоді (нехай і в 

різній ступені) 

 Реалізується комплексно: 

- через установи утворення, соціального захисту, культури, галузі МП; 

- через НУО й молодіжні суспільні об’єднання; 

- через особливі механізми «безпосередньої» участі молоді в керуванні й 

самоврядуванні; 

 Забезпечується участь у ДМП не тільки молодіжного активу, але 

інших, раніше пасивних, груп молоді; 

 Можливе фінансування за рахунок всіляких джерел. 

В.Р. Попов відзначає наступні розходження моделей ДМП: 

 Модель А - вплив на процес соціалізації молоді через зменшення 

шкоди від нестандартності нових поколінь молодих людей без принципових 

змін в існуючому суспільстві; 

 Модель Р - вплив на соціалізацію молоді через «підтягування» 

нової молоді до певного рівня з поступовими (еволюційними) змінами в 

суспільстві; 

 Модель В - вплив на соціалізацію молоді через «силове» 

формування певних якостей молоді по «заданому зразку» («Моральний Кодекс 

будівельника комунізму» і ін.) 

і виходить на наступну чотирьох факторну модель ДМП: 
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Рис 1.4 Чотирьохфакторна модель Державної молодіжної політики. 

При моделюванні молодіжної політики можна виділити наступні 4 рівні: 

1) муніципальний, 

2) регіональний \ міжрегіональний, 

3) державний \ національний; 

4) в рамках міжнародних конфігурацій, включаючи ЄС, Раду Європи, 

ООН. 

 

1.2. Молодіжна політика 4-го й 3-го рівнів. 

 

Ряд важливих аспектів молодіжної політики 4-го рівня розглянуті в 

Додатку Б на прикладі молодіжної політики ЄС, Ради Європи й ООН. 

Визначення проблем і їхніх рішень, що відповідають підходів, принципів і 

інструментів оцінки на цьому рівні становить великий інтерес для всіх інших 

трьох рівнів. Однак, розглядаючи методи й інструменти впровадження, варто 

пам'ятати, що мова йде про міждержавний рівень, доцільність застосування 

яких на 3-му рівні вимагає особливої уваги. При цьому вони можуть бути 

ефективно використані на 1-му та 2-му, тобто на тих рівнях, де суб'єкти 

формування й реалізації молодіжної політики зберігають незалежність по 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xMnA2NGRwcWZk&hl=en
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відношенню друг до друга в рамках «горизонтальних» зв'язків, наприклад 

територіальні громади. 

Молодіжна політика 3-го рівня – це державна \ національна молодіжна 

політика. За останнє десятиліття в даній сфері накопичені цікаві технології й 

інструменти на рівні різних країн. Огляд моделей європейських країн 

реалізувала у своїй дисертації Руслана Сторожук [39].  

На підставі накопиченого практичного досвіду і його аналізу в 2005 році 

запропонований наступний авторський підхід для моделювання державної 

молодіжної політики. 

 

Рис. 1.5 Державна молодіжна політика (по В.М. Георгієнко). 

Державна молодіжна політика розглядається як інструмент досягнення 

перспективних програм розвитку громад і суспільства. Характерною рисою 

даного підходу є розгортання двох ключових осей (розвиток участі молоді й 

соціально-економічне положення молоді) у просторі будь-якого суспільства або 

співтовариства. Таким чином, формується універсальна «сітка координат», у 

якій може бути відбитий практично будь-який наявний досвід реалізації 

молодіжної політики першого, другого й третього рівнів. Ця унікальна 

властивість дозволяє позиціювати й співвідносити зовсім різні практики й 

моделі, що особливо важливо для системної діяльності. Гарною ілюстрацією 
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цієї властивості служить накладення цієї системи й чотирьох факторної 

реальної ДМП від В.Р. Попова: 

 

Рис. 1.6 Суміщена система Державної молодіжної політики (за В.Р. 

Поповим та В.М. Георгієнко). 

Отримана система може бути ефективно використана як експертна базова 

система для рішення трьох завдань: 1) для позиціювання (класифікації) будь-

яких моделей молодіжної політики; 2) для оцінки ефективності ДМП як 

інструмента розвитку місцевих громад і суспільства; 3) для наступного 

наукового розвитку сфери моделювання молодіжної політики.  

У рамках моделі відбувається взаємо пов’язування політичної соціалізації \ 

ресоціалізації молоді, її цивільної культури [79] і вирішення проблем молоді в 

суміжних політиках, що впливають на її положення. У більше повному змісті 

розглядається рішення проблем всієї громади, а не тільки молоді. Розглянемо 

кожний із двох основних векторів докладніше. 

А. Молодіжна участь. 

Словник Молодіжного Партнерства визначає участь як "владу, засновану 

на можливості впливати на економічні й соціальні аспекти життя в широкому 

співтоваристві" [54]. Мабуть, важко знайти більш потужне визначення цього 

терміна. Його можна було б позиціювати як 9-ту сходинку «сходів участі» 
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Роджера Харта (Додаток В). Що ж стосується всіх основних рівнів, те найбільш 

близька для даної роботи формулювання перебуває в Білій Книзі ЄС від 2001 

року: «Розвиток участі означає створення стимулів для молодих людей відчути 

себе залученими й стати повноцінними діючими особами світу, у якому вони 

живуть». Незважаючи на простоту визначення, має сенс навести наступні три 

коментарі:  

1) Молодь є частиною місцевої громади. Будь-яка соціально-економічна 

проблема молоді невіддільна від проблем громади, до якої вона має 

відношення, і може вирішуватися у межах відповідних загальних міських 

цільових програм (навіть із урахуванням тенденції їх приховувати в програмі 

соціально-економічного розвитку). Аналогічно й на рівні суспільства й 

державних програм. 

2) Єдиним унікальним завданням для сфери молодіжної політики є 

питання залучення молоді до рішення проблем місцевої громади (у т.ч. власних 

проблем). У загальному історичному минулому пострадянських країн, 

організація «Комсомол» являла собою систему залучення молоді до рішення 

проблем різними методами мотивації. Відповідь на питання «Чому сучасний 

юнак буде вживати які-небудь зусилля для вирішення проблем місцевої 

громади й суспільства?» стає ключовим для ДМП і є відправним пунктом для 

появи різних моделей ДМП. 

3) Практична реалізація будь-якої перспективної соціально-економічної 

програми залежить від «якості» її виконавців та їхніх відносин (близькі 

категорії - людський капітал, соціальний капітал). Інструментом 

перспективного моделювання цього ресурсу в арсеналі державного управління 

(та місцевого самоврядування) є молодіжна політика. Аналізуючи цей 

інструмент, можна робити важливі прогнози щодо успішності різних напрямків 

розвитку місцевих громад і суспільства, включаючи сугубо економічні 

стратегії. 

Розуміння «розвитку місцевих громад і співтовариств» будується на 

середньостроковій і довгостроковій світовій тенденціях (глобалізація, 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xNGhoamRwamd6&hl=en
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трансформація суспільних зв'язків і традиційних соціально-економічних 

аспектів життєдіяльності під впливом бурхливого розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, прогноз демографічних навантажень і 

геополітики). Відповідно до цих тенденцій вважається, що найбільшими 

конкурентним перевагами будуть володіти суспільства із самоврядованих 

громад. Головним завданням молодіжної політики має стати формування 

«самоврядованного громадянина», або інакше – людини, здатного ефективно 

жити в самоврядованному суспільстві. 

Сучасна модель не може бути успішною, якщо вона не може адекватно 

враховувати вплив соціальної сінергетики. Практична реалізація досягається 

завдяки відповідному моделюванню (більш докладно – молодіжна політика 1-

го рівня). Одним із ключових факторів у ньому є залучення молоді як у процес 

прийняття рішень, так і участі в рішенні проблем громади. Варто розуміти, що 

при цьому підході використання проектних і програмних методів роботи з 

молоддю є важливим, але недостатнім. Величезного значення набувають задані 

параметри моделі, тобто формування «правил гри», у процесі якої й 

виробляються відповідні знання, навички й цінності громадян. Параметри 

моделювання неминуче пов’язані з діючою в державі економічною моделлю й 

моделлю соціальної політики. Стратегічна життєздатність і ефективність 

моделей залежить від ступеня соціально - сінергетичної відповідності, що 

найчастіше значно впливає як на процес соціалізації молоді, так і на процес її 

ресоціализації. 

Навички роботи з такими системами відрізняються від програмного 

керування, а тим більше лінійного керування проектами, що означає іншу 

підготовку фахівців даної сфери. Як систему оцінки цього напрямку можна 

використовувати комплексне поняття «Положення участі молоді в місцевому 

житті» (не плутати з «Соціально-економічним положенням молоді»). Цей 

підхід співвідноситься з Переглянутою Хартією участі молоді в місцевому й 

регіональному житті від Конгресу Ради Європи [30]. 
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Деякі європейські експерти розділяють молодіжну участь на політичне й 

цивільне (волонтерство). Флеш Євробарометр 2002 [72] структурує політичну 

участь у такий спосіб: 1) брати участь у дебатах з полісі-мейкерами, 2) 

приєднатися до політичної партії, 3) взяти участь у демонстрації, 4) підписатися 

під обігом, 5) стать членом громадської організації або взяти участь у її 

діяльності, 6) стать членом профспілки. Називаються три ключових фактори, 

які впливають на політичну участь молоді: 1) вплив навчального закладу й 

освітньої системи, 2) вплив батьків і друзів, 3) вплив ЗМІ. Таке сегментування 

молодіжної участі становить певний інтерес, але в даній роботі не 

використовується. 

Розвиток участі молоді (у вирішенні проблем місцевої громади \ 

суспільства) формує умовну першу площину молодіжної політики. 

Б. Вирішення проблем молоді в суміжних політиках або «соціально-

економічне положення молоді».  

Соціально-економічні проблеми молоді як невід'ємної частини місцевої 

громади й суспільства в цілому вирішуються в рамках загальнодержавних (або 

місцевих) цільових і щорічних соціально-економічних програм, фінансованих з 

бюджетів відповідних рівнів (утворення, зайнятість, соціальний захист і т.п.). 

Головне завдання даного напрямку - соціально-економічний розвиток молоді 

(вирішення проблем молоді) за допомогою надання гарантованих державою 

послуг даній цільовій групі (або досягнення певних соціальних стандартів), а 

також формування компетентного споживача. У рамках цього напрямку 

молодіжна політика може виконувати дві функції: 1) координуюча (міжвідомча 

координація для своєї цільової групи в рамках державного керування, метою 

якої є дотримання встановлених соціальних стандартів); 2) правозахисна 

(відстоювання законних прав за допомогою недержавних форм участі при 

сприянні першої функції, виділеної із прямого конфлікту інтересів). Питання 

для самооцінки: у рамках першої функції на вирішення питань зайнятості й 

самозайнятості молоді буде впливати ступінь сприятливості умов для 
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підприємницької діяльності в конкретній країні [24], чи є потрібним урахування 

«молодіжного компонента» у відповідних параметрах цих умов? 

Як система оцінки тут використовується комплексне поняття «Положення 

молоді в Україні», інструментарій оцінки якого використовується державним 

інститутом розвитку родини й молоді при Міністерстві України по справах 

сім’ї, молоді й спорту. На величезний жаль, цей інструмент не 

використовується для формування відповідного молодіжного «головного 

потоку» у суміжних політиках для комплексної координації, а його роль не має 

впливу на формування політики в якій-небудь галузі. 

Через чотири роки цей напрямок одержав потужний імпульс для розвитку 

не в Україні, а в ЄС. У квітні 2009 року Європейська Комісія заявила, що 

молодіжна політика не може розвиватися без ефективної координації з іншими 

секторами. При відсутності виразної молодіжної політики на державному рівні 

в Україні протягом останнього років, досвід ЄС являє величезну цінність не 

тільки для фахівців, але й для місцевих керівників, що намагаються вибудувати 

ефективну політику відносно молоді. Найбільш актуальна інформація наведена 

в Додатку Д і формувалася в результаті дослідження в рамках даної роботи, у 

тому числі пояснень під час листування з експертами Європейської Комісії і 

Європейського Парламенту. Додатково можна порекомендувати ознайомитися 

з декількома міжнародними інструментами: 1) спеціальний інструмент для 

незалежної оцінки державної молодіжної політики молоддю [84]; 

2) інструмент по формулюванню й розвитку молодіжної політики від 

ЮНЕСКО [57], 

3) комплект інструментів для формування політики [85]. 

Соціально-економічний розвиток місцевих співтовариств \ суспільства (у 

тому числі й молоді), формує умовну другу площину молодіжної політики. 

В. З'єднуючи дві площини, ми одержуємо вісь Z і тривимірну молодіжну 

політику. Інакше кажучи, ми маємо цілісне сприйняття взаємозалежності 

розвитку участі молоді в прийнятті рішень і соціально-економічного розвитку 

громади й суспільства в цілому. У цьому випадку ДМП розглядається як 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xNm1qNWpoa2Zr&hl=en
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інструмент розвитку громад і суспільства. Формування відповідної моделі й 

уміле керування (скоріше фасилітація) - це необхідні умови для формування 

«самоврядованного громадянина», його ціннісного ряду, поведінкових реакцій і 

навичок, здатні забезпечити ефективність його діяльності в прогнозованих 

умовах. 

Цей підхід в 2009 році ввійшов в основу експериментальної навчальної 

програми Національної академії державного управління при Президентові 

України (ОРІДУ НАДУ) для підготовки фахівців у сфері молодіжного 

управління, а також лідерів молодіжних організацій. Моделювання 3-го рівня 

вибудовується на базових моделях 1-го рівня. Інакше кажучи, державна 

молодіжна політика вибудовується на основі муніципальних моделей 

дотримуючись принципу субсидіарності для виконання ряду важливих завдань, 

про які буде сказано в третьому розділі. Деякі підходи й механізми є 

унікальними, а також пройшли пілотну апробацію й продемонстрували успішне 

досягнення очікуваних результатів. Практичні аспекти впровадження 

розглядаються в другому розділі даної роботи. 

У листопаді 2009 року Рада ЄС затвердила своєю резолюцією нову 

рамкову стратегію Європейської молодіжної політики. Цю стратегію можна 

розглядати як саму ґрунтовну спробу ЄС сформувати найбільш сучасну 

політику відносно молоді. Як виявилося, цей документ вишиковує європейську 

молодіжну політику до 2018 року по напрямках розглянутої моделі. Таким 

чином, для більше поглибленого вивчення в рамках цієї роботи було проведено 

ще одне спеціальне дослідження молодіжної політики ЄС, з яким можна 

ознайомитися в Додатку Б. 

 

1.3. Молодіжна політика 1-го й 2-го рівнів. 

 

Молодіжна політика 1-го рівня – це молодіжна політика на рівні 

територіальних громад. Ціль - розвиток громадської участі молоді в вирішенні 

проблем місцевої громади. Для реалізації цієї мети розроблена муніципальна 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xMnA2NGRwcWZk&hl=en
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модель молодіжної політики (МММП), що інтегрована в запропоновану модель 

молодіжної політики 3-го рівня (державна молодіжна політика).  

Використання МММП покликане в першу чергу вирішити системну 

проблему діючої дотепер моделі, а саме - заповнити вакуум, що утворився, в 

області прямої й особистої участі молоді. Робота на цьому рівні перебуває 

найбільше близько до людей і в стані залучення до 60% молоді, а також 

змінювати ситуацію на рівні організованих форм із 1,3 до 10% (див. рис 1.7) Це 

– перша найважливіша відмінність пропонованої моделі від діючої. 

 

Рис. 1.7 Діюча модель та муніципальна модель молодіжної політики. 

Слід зазначити, що сам підхід вирішення проблеми активізації молодіжної 

участі не є унікальним. З моменту створення української моделі рішення було 

увесь час поруч. Їого назва - Європейська Хартія про участь молоді в житті 

суспільства на місцевому й регіональному рівні, що була прийнята в 1992 році 

Постійною конференцією місцевої й регіональної влади Європи. У ньому 

наведені основні принципи розвитку молодіжної участі в комплексі, тобто як 

через діяльність громадських організацій, так і через безпосередню й пряму 

участь молоді. Фрагментарне використання тільки положень, що стосуються 

молодіжних організацій, як показав український досвід, не привело до 

позитивних результатів. Таким чином, під впровадженням Моделі Участі варто 

також розуміти повноцінну реалізацію в Україні згаданої Європейської Хартії. 

Друга найважливіша відмінність. 
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Розглядаючи алгоритм вирішення місцевих проблем, легко виявити його 

неприродність у сфері вирішення проблем молоді. 
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Малюнок 3. Алгоритм вирішення місцевих проблем

 

Рис. 1.8 Алгоритм вирішення місцевих проблем. 

Зокрема, молодь є невід'ємною частиною місцевої громади. Це значить, що 

її проблеми невіддільні від проблем громади й вирішуються в рамках 

відповідних цільових програм (здоров'я, піклування й так далі). Якщо всі 

молодіжні проблеми розходяться по цільових міських програмах, то на 

вирішення яких проблем спрямовані так звані молодіжні програми всіх рівнів? 

Відсутність чітких критеріїв оцінки виконання програм (а не програмних 

заходів) на практиці забезпечує оптимальні умови для їхньої профанації [35]. 

Муніципальна модель молодіжної політики в цій частині чітко 

співвідноситься з молодіжною політикою 3-го рівня, є «базовим елементом» 

національної політики. Відповідно муніципальна модель передбачає не один, а 

два основних виміри, продуктом яких є відповідно:  

1) розвиток участі молоді у вирішенні проблем місцевої громади; 

2) поліпшення положення молоді.  

1-й вимір. Розвиток участі молоді у вирішенні проблем місцевої громади. 
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Системи оцінки 

Без системи оцінки не можливо 

перейти від розмов і обговорень до 

конкретних управлінськіх дій 

досягнення відповідних змін. Система 

оцінки - це наріжний камінь для 

здійснення керування. Перш, ніж 

призначати дорогі й не дуже ліки для 

зниження температури хворого, 

непогано спочатку «поставити 

градусник», і переконатися в тому, що 

висока температура таки є. Схематично 

програма лікування може виглядати приблизно так: 

 

Рис. 1.10 Система оцінки. 

Перш, ніж приймати дорогі й не дуже молодіжні програми, було б також 

непогано «поставити градусник». У противному випадку виникає ситуація, 

коли практично всі українські програми для молоді не мають чітких критеріїв і 

індикаторів поліпшення положення молоді або її участі (температура до й після 

лікування). Це призводить до дуже небезбечного явища: програми 

трансформуються в перелік заходів, але назва «програма» зберігається. 
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Виходить досить абсурдна ситуація: територіальна громада фінансує через 

місцевий бюджет не вирішення проблем і не поліпшення положення молоді, а 

проведення окремих заходів. Іншими словами, можна закуповувати тоннами 

вакцину «проти укусу еквадорського комара», можна без зніяковілості 

призначати її будь-якому «хворому», тому що вимір поліпшення його стану не 

передбачено! Відповідно, замість звіту про виконання програми, що має 

презентувати ступінь вирішення проблеми, на суд громадськості фактично 

виноситься звіт про проведені заходи. Таке маніпулювання нагадує популярне  

у 90-ти роки шахрайство із трьома наперстками та кулькою, коли маніпуляції 

шахрая мають відвернути увагу зацікавлених осіб від того, що насправді 

відбувається. Більш докладно щодо профанацій державних програм розповідає 

Валентин Симоненко, Голова Рахункової палати України [35]. 

Проблема ускладнюється тим, що інструментарій для виміру рівня участі 

молоді повинен визначати індикатори по цілому ряду критеріїв, що мають 

значний вплив на це явище. У рамках цього дослідження не вдалося знайти 

навіть проекту такого інструментарію в ЄС. Однак, в оновленій Рамковій 

Стратегії ЄС неодноразово відзначається необхідність формування «політики, 

заснованої на фактах» і готовності розробляти відповідні інструменти. На 

відміну від наших європейських колег, що прийняли ключові напрямки моделі 

в 2009 році, такий інструментарій оцінки розроблений для моделі в 2007 році й 

пройшов пілотну апробацію на базовому 1-му рівні. 

Щоб уникнути непорозумінь при розгляді системи оцінки, треба для себе 

чітко встановити й прийняти: принципи й методи - явище універсальне й не 

залежить від місцевих особливостей. Наприклад, консенсус - це універсальний 

метод ухвалення рішення, що не залежить від «місцевих особливостей»: він не 

може бути «більш консенсусним» у Європі, чим в Африці. Отож, пропонована 

система оцінює відповідність універсальним і досить однозначним явищам 

(критеріям) по гнучкій системі використання конкретного набору індикаторів. 

Аналогічні підходи використовують різні авторитетні міжнародні інституції, 

такі як The World Bank, Millennium Challenge Corporation і інші. Наприклад, 
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MCC використовує 17 основних груп для визначення відповідності країни-

претендента на одержання багатомільйонної програми підтримки. У нашій 

системі критерії систематизовані по 15 основних групах, які для зручності 

зведені в 5 блоків основних характеристик: 

1. Характеристика представницької участі молоді. Групи: 1) рівень 

незалежності формування представницького органу молоді міста (ПОМ); 2) 

рівень представницького охоплення молоді міста; 3) рівень підзвітності членів 

ПОМ молоді. 

2. Характеристики владної підтримки. Групи: 4) рівень легалізації ПОМ; 5) 

рівень повноважень ПОМ; 6) рівень нормотворчої ініціативи ПОМ; 7) рівень 

матеріально-технічного забезпечення діяльності ПОМ з боку місцевої влади. 

3. Характеристики інформованості та компетентності молоді. Групи: 8) 

рівень інформування стосовно проектів владних рішень; 9) рівень зворотного 

зв'язку з громадськістю стосовно проектів владних рішень; 10) рівень системи 

розвитку компетентності громадської участі за муніципальною моделлю 

молодіжної політики. 

4. Характеристики моніторингу та громадського контролю. Групи: 11) 

рівень об'єктивності діяльності міської влади, спрямованої на залучення молоді 

на вирішення проблем місцевої громади; 12) рівень об'єктивності діяльності 

міської влади, спрямованої на вирішення проблем молоді; 13) рівень 

громадського контролю за виконанням та загальний моніторинг. 

5. Характеристики залучення молоді у вирішення проблем. Групи: 14) 

рівень системи залучення молоді у вирішення проблем місцевої громади, що 

реалізується міською владою; 15) ключові індикатори безпосередньої участі 

молоді. 

Використовувані терміни за аналогією з нашим прикладом хворого: 

критерій - це температура тіла, індикатор - це конкретні показники даного 

критерію (температури)  - 36.6, 39.0. Усе, що тепер необхідно зробити в даній 

сфері для підвищення конкурентоспроможності громади, - це зробити оцінку. 

Отримана картина стане відправною крапкою й може виглядати в такий спосіб: 
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Рис. 1.11 Система оцінки. 

Далі, вона переміщається в обґрунтування проблем для відповідної міської 

молодіжної програми, а використання системи оцінки через рік дозволить 

оцінити успішність реалізації цієї програми за рівнем досягнення очікуваних 

результатів. 
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На початку    До кінця звітного періоду 

Рис. 1.12 Оцінка змін. 

Це значно полегшує розуміння як для спеціалістів, так і для широкої 

громадськості, які заходи виявилися успішними, а які вимагають відповідного 

коректування при плануванні бюджету на наступний рік. Так забезпечується 
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процес керування в даній сфері по досягненню поставленого стратегічного 

завдання. 

Для формування й успішної реалізації програм, потрібна й відповідна 

операційна система. Таким чином, після визначення точки старту й до 

формування програм досягнення очікуваних результатів, необхідно 

визначитися з муніципальною моделлю молодіжної політики. У нашому 

випадку необхідна така модель, що націлена на розвиток участі молоді в 

вирішенні проблем місцевої громади й чітко співвідноситься з розробленою 

системою оцінки, яка фактично є її першим елементом. З урахуванням 

виявлених раніше проблем у діапазоні прямої участі молоді (дивіться першу 

відмінність), модель повинна також забезпечувати заповнення цього діапазону. 

От загальна схема такої моделі з 4-х систем:  

 

Рис. 1.13 Модель розвитку участі молоді. 
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«Нервова система», перший вимір. Основне завдання - забезпечення 

швидкого реагування (рефлексії) на процеси й рішення, що впливають на життя 

молоді. Модель спланована на досягнення проактивності (реагування на рівні 

симптомів, а не проблем), замість реактивності (реагування на подію, що 

призвело до винекнення проблеми). 

„Нервовими рецепторами‖ цієї системи є суспільні представники різних 

молодіжних груп. Більше складна організація нервової системи й достатня 

глибина її проникнення (молодіжні субкультури, соціальні мережі, лідери 

думок, сполучення прямих форм участі й представницьких через вибори й 

рейтинги) здатна бути проактивним інструментом. І навпаки, примітивна 

організація й погіршення вибірки молодіжних представників негативно 

позначаються на ефективності системи, що знижується до слабо-рефлексивної 

або до крайньої крапки - повної профанації системи. Сигнали надходять в 

„Головний мозок‖, колегіальний орган, формований як із суспільних 

представників, так і експертів-представників найбільш діючих НУО. 

 

Рис. 1.14 Принципи формування представницького органа молоді. 
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Рис. 1.15 Організація «Нервової системи» моделі. 

Сині й червоні квадрати на схемі - це суспільні приймальні в навчальних 

закладах і громадських організаціях відповідно. Зображення стендів на схемі 

символізує організацію інформованості молоді (це й фактичні стенди, ЗМІ, 

web-ресурси й т.п.).  

Дуже важливо відрізняти ПОМ від громадської організації. Організація 

приймає своїх членів по певному шаблоні, тобто цілком логічно прагне до 

створення команди однодумців. На відміну від цієї процедури на відповідність, 

члени ПОМ (або Молодіжної ради на схемі) обираються своїми однолітками 

для подання своїх інтересів. У різних членів ПОМ можуть бути зовсім різні 

погляди на шляху їхнього досягнення, може сприяти конкуренція або відверта 

антипатія до інших членів. Однак жоден член ПОМ не може із цих причин 

«звільнити» або виключити іншого члена ПОМ. Тільки виборці можуть 

відкликати свого представника. Питання можна вирішувати спільно, тільки 

звернувшись до певних правил (регламенту). Збираючись разом на сесію ПОМ, 

молодіжні представники одержують моральне право (і права передбачені 

«законодавчою галуззю» або «характеристиками головного мозку») 
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висловлюватися від імені молоді населеного пункту, а в інший час вони 

працюють у своїх організаціях і вчаться в навчальних закладах. От деякі 

рекомендації з характеристик ПОМ на основі аналізу практичного досвіду: 

a) Формується самою молоддю незалежно від влади. 

Діючи на рівні насадження «своїх» представників під впливом побоювання 

«втратити контроль», влади неминуче зіштовхуються з фактором 

«мертвонародженності» даних структур і відвертому паразитуванні «своїх» 

представників, а сам процес не збільшує, а значно знижує авторитет влади. Ті, 

хто здатний оцінити примітивність цього рівня, починають розуміти, що 

набагато ефективніше знаходити реальних лідерів у молодіжному середовищі й 

організовувати роботу з ними (за умови, що є компетентні фахівці для такої 

роботи). У цьому випадку влада «відходить» і надає молоді самої розбиратися, 

а при виникненні конфліктів і тупикових ситуацій допомагає їх вирішити. 

b) Здійснює суспільне подання інтересів всіх груп молоді міста. 

Дитячий парламент представляє дітей, студентський парламент 

представляє інтереси тільки студентів, а легітимний ПОМ (молодіжна рада) 

повинен передбачати можливість будь-якій групі молоді бути представленої. 

c) Легалізується рішенням органа місцевого самоврядування на підставі 

Закону про місцеве самоврядування (не громадська організація). 

Переглянута Європейська Хартія по участі молоді в місцевому й 

регіональному житті передбачає цілий розділ, присвячений ПОМ, однак 

законодавство України не передбачає в цей час такого статусу. Тому можна 

тільки рекомендувати проводити рекомендацію органа рішенням органа 

місцевого самоврядування. Бажано зі статусом консультативно-дорадчого 

органа міськради. Чому не зі статусом громадської організації? Через відносно 

короткий проміжок часу виникне питання: чому ця організація, а не десятки 

інших, створених на підставі того ж Закону? Це буде проблемою, тому що вже 

мав місце випадок, який одержав однозначне рішення Конституційного Суду у 

відношенні УНКМО. 
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d) Не має статусу юридичної особи, не має власного банківського рахунку, 

не може одержувати гроші. 

Це - дуже важлива рекомендація, здатна запобігти безлічі конфліктів 

інтересів і зловживань. Рекомендація не означає відсутність ресурсів у даній 

моделі, робота з ними описана в третій системі. 

У рамках цієї системи формуються перший досвід демократичної участі у 

виборах (з 14 років) формуючи до 18 років досить коштовний досвід, 

спрацьовуються навички колегіальних обговорень, формується культура 

парламентаризму, зміцнюють принципи участі в місцевому самоврядуванні. 

«Характеристики головного мозку», перший вимір (ще одна 

використовувана назва - «законодавча галузь»). Одержуючи сигнали від 

рецепторів, головний мозок повинен їх розпізнати, проаналізувати, формувати 

рішення й послати адекватні імпульси відповідним виконавчим органам для 

реагування на проблему. 

 

Рис. 1.16 Законодавча гілка для прийняття рішень ПОМ 

Модель передбачає два основних типи таких сигналів: 1) через визначення 

пріоритетів для «виконавчої галузі» (див. систему 3), тобто молодь втягується в 

самостійне рішення своїх проблем; 2) через розробку рекомендацій органам 
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місцевого самоврядування у випадках, де рішення перебуває поза самостійними 

можливостями. 

 

Рис. 1.17 Алгоритм процесу участі у прийнятті рішень 

a) Моніторинг: 1) дотримання прав; 2) процесу розгляду розроблених 

рекомендацій і проектів рішень; 3) виконання прийнятих владних рішень, які 

впливають на життя молоді; 4) думки й ініціативи молоді. 

b) Аналіз: 1) проектів і розпоряджень \ рішень міського голови, виконкому 

й міськради, які впливають на життя молоді; 2) результатів виконання 

прийнятих розпоряджень \ рішень; 3) положення молоді в місті й рівень її 

участі. 

с) Нормотворча ініціатива молоді щодо проектів владних рішень. ПОМ має 

право (закріплене в його Положенні): 1) ініціювати проекти рішень \ 

розпоряджень міського голови, виконкому, міськради, які стосуються життя 

молоді, а також займатися їхньою підготовкою; 2) розробляти проекти міських 

програм, які стосуються життя молоді; 3) розробляти доповнення й зміни до 

діючих міських програм. 

Варто розуміти, що попередній етап (аналіз) у тім або іншому ступені 

відбувається на різних молодіжних Форумах, конференціях і т.п. Українська 
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практика така, що найбільше часто всі молодіжні рекомендації владі 

«умирають» разом із закінченням заходу. Одержуючи право нормотворчої 

ініціативи, ПОМ одержує перший інструмент для забезпечення рефлексії й 

роботи «правої півкулі мозку». Вихід на цей рівень вимагає з однієї сторони 

витрат на підвищення компетентності представників ПОМ у сфері місцевого 

самоврядування, з іншої сторони дозволяє домогтися повноцінної участі й 

діалогу на наступних стадіях. Компетентна участь молоді в місцевому 

самоврядуванні - це й гарантія від маніпулювання нею в політичних цілях.  

d) Партнерська участь молоді в прийнятті владних рішень: 1) ―Молодіжне 

вето‖: всі проекти міських програм щодо молоді повинні бути попередньо 

обговорені й затверджені на сесії МС до їхнього винесення на розгляд 

міськради або міськвиконкому; 2) ―Молодіжний представник‖: голова ПОМ або 

його член, затверджений на сесії ПОМ, - член міськвиконкому; як член 

виконкому має таке ж право голосу як і мер або його заступники під час 

обговорення й прийнятті рішень на засіданнях. 

«Молодіжне вето» може бути закріплено рішенням сесії міської ради 

(наприклад, рішення міськради по стратегії молодіжної політики, або 

регламенту роботи сесії, або Статуту міста) як формат суспільних слухань із 

питань, що стосуються молоді. Це право забезпечує досягнення рішень на 

основі консенсусу, що є одним з восьми параметрів Good Governance від ООН. 

«Молодіжний представник» був прописаний у Європейській Хартії 

молодіжної участі в місцевому й регіональному житті від Конгресу Ради 

Європи. Партнерська участь представника молоді в прийнятті рішень 

колегіального органа є дуже важливим у даній моделі, тому що формує й 

значно більше високу компетентність, і відповідальність.  

У цілому ця система визначає основні права й повноваження, які 

визначають основні параметри «головного мозку» відносно можливостей 

прийняття рішень на рівні місцевої громади. У рамках цієї системи 

формуються перший досвід участі в процесі прийняття рішень на місцевому 
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рівні, взаємодії з територіальними органами державної влади й органами 

місцевого самоврядування. 

«Мускульна система», перший вимір (ще одна назва - «Виконавча 

галузь»). 

 

 

Рис. 1.18 „Піраміда участі” 

На Рис. 1.18 показані основні етапи «піраміди участі». Вона формує 

повний діапазон можливої участі від волонтера до професіонала. Така система 
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забезпечує як послідовність переходів між етапами, так і їхнє наповнення. Ця 

схема наочно показує, яким чином заповнюється вакуум прямої участі. 

Іншим важливим інститутом моделі (крім ПОМ) є «Молодіжний банк». Із 

практичного міжнародного досвіду найбільш вдалим називають статус 

(легалізація) «Молодіжного банку» як програми або підрозділи Фонду місцевої 

громади  (community foundation). 

. 

Рис. 1.19  Прийняття рішень молодіжним банком по міні-грантах. 

На рис. 1.19 виділений механізм прийняття рішень по фінансуванню 

проектів ініціативних груп молоді. У цього механізму два завдання. 1) 

врахувати затребуваність молоддю будь-якого проекту, спрямованого на 

рішення їх (трансформація діючого «ринку продавця» в «ринок покупця»); 2) 

включити «ліву півкулю головного мозку» як систему самостійного реагування 

на негативні тенденції через визначення пріоритетів для конкурсів міні-грантів. 

«Скелет», перший вимір (ще одна назва - «Інформування й 

компетентність». Головне завдання цієї системи ясне з назви - забезпечити 

інформування й компетентність участі молоді. Чому "скелет"? Мозок у стані 

посилати сигнали, м'язи в стані скорочуватися, але без кістяка все це буде 
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виглядати, м'яко говорячи, як бездумні дії. Така роль компетентності, а в 

більше широкому змісті - систем цінностей та культури. 

 

Рис. 1.20 Розвиток компетентності молоді у формуванні та реалізації 

політики міста. 

Займатися моделюванням молодіжної політики й особливо розвитком 

молодіжної участі не має сенсу, якщо відсутні базові знання по основах 

молодіжної участі. Необхідна інформація про принципи, види й ступені 

молодіжної участі представлена в Додатку В.  

Модель припускає як формальну освіт в школах і ВНЗ, так і неформальну 

освіту. Рекомендовану структуру навчального курсу й відбиття процесу його 

впровадження ви можете знайти в Додатку Є. Як приклад для неформальної 

освіти можна порекомендувати ознайомитися з авторською роботою 

«Молодіжна політика для чайників». 

Таким чином, системи першого напрямку можна представити в наступному 

вигляді: 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xNGhoamRwamd6&hl=en
https://docs.google.com/fileview?id=0B3zxCQTXB5WAN2QyMjA1M2MtNmQxMy00NGI1LWFlYjYtOTg1NDVkY2M3MGU1&hl=en
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Рис 1.21 Модель розвитку участі молоді 

 

2-й вимір. Соціально-економічний розвиток молоді. 

Другий вимір – це мейн-стрім (основний 

потік) молодіжного компонента в інших 

політиках. Його оцінка може формуватися з 

різних груп критеріїв і індикаторів, уже 

розробленої Державним інститутом розвитку 

сім`ї й молоді. Підсумковим документом тут є 

звіт Президентові України про положення 

молоді в Україні, що підготовлена за 

підсумками парламентських слухань. Однак, 

даний напрямок вимагає ґрунтовного спільного 

пророблення для визначення комплексу 

показників, і плани ЄС у даному напрямку 

представляють конкретну практичну цінність. У даному напрямку більше 

проблематичним є регіональний і місцевий рівень, де такі виміри для оцінки 

регіональних і муніципальних програм не проводяться зовсім. Вбудованість 

моделі в процес прийняття рішень на місцевому рівні дозволяє досягти 
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позитивних змін і в цьому процесі. На базовому рівні проектують практично 

повністю всі характеристики, описані в «Рішеннях проблем молоді в суміжних 

політиках або «соціально-економічне положення молоді» Розділи «Молодіжна 

політика 4-го й 3-го рівнів». Для базового 1-го рівня звертається увага на 

наступне. 

 

Міська програма
Міська програма

Міська програма

……

Місцева програма

Здоров`я

Здоров`я

Освіта

Соціальній

захистПроблеми

місцевої громади

Програми

вирішення проблем

Вирішення проблем

(виконавчі органи

місцевих рад)
Управління

Управління
УправлінняУправління

Здоров`я

Малюнок 4. Вплив на покращення становища молоді

 

Рис. 1.22 Вплив на покращення становища молоді. 

Зверніть увагу, що на цьому малюнку область програми для вирішення 

соціально-економічних проблем молоді відсутній. Вирішення цих проблем 

молоді здійснюється в рамках загальних міських цільових програм. За рахунок 

першого напрямку молодь одержує набагато більше можливостей (виділені 

червоним) як для адекватного формулювання своїх проблем і адекватних 

рішень у міських програмах, так і для самостійного рішення проблем 

однолітків і інших груп населення.  

Підсумковий аналіз двох вимірів дає можливість визначити вплив розвитку 

суспільної участі на вирішення проблем громад і суспільства. Реалізація моделі 

в стані створювати необхідні умови для формування самокерованих громадян, 

здатних розвивати місцеве співтовариство й робити його 

конкурентноспроможним. Не менш важливим є те, що ці аргументи 

ілюструються членам місцевої громади (громадськості) не як сторонніх 
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спостерігачів, а як повноцінним учасникам. По класифікації В.Р.Попова даний 

опис відповідає інтеграційній моделі. Крім цього вона відповідає параметрам, 

що характеризують демократичну політичну систему, які приводить Рудік О.М. 

[38] 

Резюмуючи, можна відзначити дві ключових тези муніципальної моделі 

молодіжної політики: 

1. Унікальною метою місцевої молодіжної політики є залучення молоді в 

вирішення проблем місцевого співтовариства; загальноміська молодіжна 

програма спрямована на досягнення даної мети й містить у собі відповідні 

заходи, фінансування й систему оцінки. 

2. Вирішення проблем молоді здійснюється в рамках вирішення проблем 

всієї громади в загальних міських цільових програм і програми соціально-

економічного розвитку; реалізація молодіжної політики в цій частині 

досягається за допомогою координації, оцінки й корегування цільових програм 

суміжних галузей у частині проблем молоді.  

Із тим, що необхідно для практичного впровадження, включаючи типові 

документи й інструкцію із системи оцінки, дивіться в розділі «Дорожня карта». 

2-й рівень молодіжної політики. На цьому рівні варто розглядати різні 

форми об'єднання територіальних громад, як у рамках адміністративних 

районів і областей, так і по інших ознаках, які вважають доцільними в даній 

сфері самі громади на рівні «горизонтальних зв'язків». Ключовим принципом 

роботи є Відкритий Метод Координації, прийнятий у ЄС, а основні 

рекомендації наведені в розділі «Дорожня карта». 

 

Висновки до розділу І. 

 

1. Моделювання молодіжної політики має відбуватись із урахуванням 

економічної моделі в державі, а також моделі соціальної політики. Найбільш 

впливовий параметр для моделювання молодіжної політики є ступінь та 

напрямок втручання з боку держави. 
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2. Використання нормативного та позитивного аналізу мікроекономіки 

надає необхідні умови для визначення кола державної політики та її основних 

напрямків. 

3. Професійне формування двох площин (участь молоді та молодіжний 

вимір у інших політиках) розглядається як головне галузеве завдання задля 

створення найбільш конкурентної економіки у світі, зокрема ЄС.  

4. Використання трьохвимірного моделювання молодіжної політики надає 

змогу використовувати державну молодіжну політику як інструмент розвитку 

громад, держави і суспільства, спрямований на залучення молоді до вирішення 

проблем своєї громади. 

5. В умовах накладення глобалізації та потреб місцевого розвитку, базовим 

елементом державної молодіжної політики має стати муніципальна модель 

молодіжної політики. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

2.1. Визначення ситуаційної проблеми й стартових параметрів. 

 

Ситуаційна проблема. Влітку 2003 року в Одесі відбувся 1-й Форум 

молоді міста, ініційований Парламентом старшокласників. Було представлено 

80% міських шкіл і 60% Одеських ВНЗ. За повідомленням організаторів з більш 

100 легалізованих молодіжних громадських організацій удалося розшукати 

тільки 15. У роботі Форуму взяли участь заступник Одеського міського голови 

й заступник глави Одеської обласної державної адміністрації. Головне питання, 

що хвилювало молодь, звучало приблизно так «Чому ми маємо те, що маємо?» 

Мова йшла про різні проблеми молоді, а також відсутності важливих 

механізмів їхнього вирішення. Зокрема, на відміну від інших обласних центрів 

в Одесі за увесь час незалежності не було затвердженої міської молодіжної 

програми або хоча б концептуального документа як міська територіальна 

громада планує формувати політикові відносно молоді. Проблема 

ускладнювалася тим, що органи влади й молодь не мали чіткого й загального 

подання який повинна бути сучасна молодіжна політика.  

Так, рішення соціально-економічних проблем територіальної громади (у 

тому числі й молоді) та їхнє фінансування закладені в рамках цільових програм 

(утворення, соціальний захист, охорона здоров'я й т.п.) і щорічно зводяться в 

програму соціально-економічного розвитку. Виникало питання: якщо всі 

проблеми молоді, як невід'ємної частини місцевої громади, можуть бути 

вирішені в рамках цих програм, тоді гроші на молодіжну програму - це гроші 

на що? У найпоширенішій у молодіжному середовищі «прогресивній» версії 

відповіді - «на молодіжні проекти» - криється негативна тенденція. Ця 

тенденція небезпечна тим, що неминуче сприяє розвитку навичок профанації в 

молоді, і подібне розбещення молодої генерації лідерів буде мати довгострокові 

негативні наслідки для громади. 
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Очевидно й те, що виховання молодіжних лідерів у подібних умовах 

спрощує їхню адаптацію надалі до корупційних дій, є свого роду ефективною 

інвестицією в довгострокове збереження високого рівня корупції. Ретельний 

аналіз характеристик інвестиції за назвою «молодіжна політика» має важливе 

значення для визначення вектора розвитку співтовариства й держави, а також 

успішності економічних і демократичних перетворень. 

Таким чином, для формування політики було потрібно провести 

позитивний і нормативний аналіз. Відсутність сформульованої й ефективної 

політики міста відносно молоді й відповідно механізмів її реалізації є 

ситуаційною проблемою в рамках даного розділу (матеріали стаді-кейса).  

Позитивний аналіз (що є насправді, причинно-наслідкові залежності, чому 

процеси приймають ту або іншу форму, і наслідки) був зроблений на основі 

«проекції» державної молодіжної політики. 

З перших років незалежності Україна визначила основи державної 

молодіжної політики в Декларації Верховної Ради України «Про загальні 

основи державної молодіжної політики в Україні» (15.12.92), і Законі України 

«Про сприяння соціальному становленню й розвитку молоді в Україні» 

(05.02.93). Ряд програм, прийнятих на цій основі, повинен був забезпечити 

практичну реалізацію державної молодіжної політики в Україні (їхній перелік і 

основні резюме - Додаток З).  

Оцінка результатів за перші 15 років незалежності пролунала в 2006 році 

на Парламентських слуханнях про положення молоді в Україні. Базовою 

оцінкою можна вважати Доповідь Президентові України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України «Про становище молоді в Україні», 

підготовлений Державним інститутом розвитку сім'ї й молоді. На 360 сторінках 

цієї роботи наведений досить системний і обґрунтований опис положення 

молоді. 

Для нашого позитивного аналізу обмежимося наступним переліком даних, 

що зосереджені в додатках серії «І»:  

 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18yM2Q1MmNtajdn&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xMDJ0cXBoM2hw&hl=en
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Таблиця 2.1 

Перелік даних для позитивного аналізу 

№ Тип Найменування 

І 01   Чисельність молоді (14-35) в Україні, 1991-2006 

І 02   Поло-Вікова діаграма населення України, 2006 

І 03 СЕ Самооцінка стану здоров'я молоді, 2006 

І 04 СЕ 

Поширення розладів психіки й поведінки  внаслідок вживання наркотичних та 

інших психотропних препаратів 

І 05 СЕ Кількість зареєстрованих споживачів наркотиків, 1996-2004 

І 06 СЕ Віч-Інфіковані й хворі на СНІД, 2000-2005 

І 07 СЕ Освітній рівень молоді 

І 08 СЕ У яких галузях отримане вище утворення, 2005 

І 09 СЕ Відвідування установ культури й дозвілля, 2005 

І 10 СЕ 

Кількість наданих соціальних послуг родинам, які виявилися в складних 

життєвих обставинах, 2005 

І 11 СЕ Кількість злочинів, які скоєні неповнолітніми, 1996-2005 

І 12 СЕ Працевлаштування соціально незахищених категорій населення, 2005 

І 13 СЕ Економічна активність молоді (18-34), 1999-2005 

І 14 СЕ Розподіл молоді по статусі економічної активності, 2001-2005 

І 15 СЕ Структура доходів молоді, 1999,2002,2005 

І 16 СЕ Забезпечення молоді житлом, 1999,2005 

І 17 СЕ Динаміка показників бідності, 1999, 2005 

І 18 СЕ Самооцінка молоддю свого матеріального становища 

І 19 СЕ Розподіл молоді по потоках міграції, 2005 

І 20 СП Думка молоді: які молодіжні організації потрібні в першу чергу? 

І 21 СП 

Думка молоді: інформованість і участь у діяльності яких-небудь громадських 

організацій 

І 22 СП Динаміка рівня довіри молоді (14-28) органам влади 

І 23 СП Думка молоді: що може змусити взяти участь в акціях протесту? 

І 24 СП Думка молоді: які зміни відбулися після Президентських виборів? 

І 25 СП Як голосувала молодь на виборах 2006? 

І 26 СП Як голосувала на виборах (2006) молодь у порівнянні зі старшим населенням? 

І 27 СП Переваги молоді по ідейно-політичних напрямках (2006) 

І 28 СП Думка молоді: що для Вас особисто означає бути громадянином України? 

І 29 СП 

Оцінка важливості різних стратегій суспільного розвитку України молоддю й 

страшимо населенням (2006) 

І 30 СП Думка молоді: чи відчуваєте ви себе хазяїном своєї держави? 

І 31 СП Думка молоді: чи задоволені ви своїм соціальним статусом? 

І 32 СП Думка молоді: чи бачите ви свою соціальну перспективу в Україні? 

 

де «І №» - номер відповідного додатку серії «І», що містить ці дані, СЕ - 

соціально-економічні, а СП - суспільно-політичні характеристики. 
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Фінансування реалізації молодіжної політики (2001-2005, дані 

Міністерства фінансів України), млн. грн. 

Таблиця 2.2 

Фінансування реалізації молодіжної політики 

 

Найменування 2001 2002 2003 2004 2005 

Молодіжні програми й заходи – зведений бюджет 436,2 436,2 436,2 436,2 436,2 

в % від ВВП 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

в % загальної суми витрат 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

місцеві бюджети 71,5 91,9 115,5 179,0 293,4 

державний бюджет 19,9 21,4 35,7 74,5 142,9 

 

Наведемо деякі дані по Одеській області (дані Держкомстату України): 

Надання житла молодим родинам і самотнім 

Таблиця 2.3 

а) Кількість молодих родин і самотніх, що перебували на квартирному обліку: 

1995 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 

1858 2504 2901 3178 2812 3112 3839 

 

Таблиця 2.4 

б) Кількість молодих родин і самотніх, які одержали або поліпшили свої 

житлові умови: 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

28 21 42 14 56 47 23 

 

Таблиця 2.5 

Кількість молодих людей у віці до 28 років, які звернулися в службу зайнятості 

в Одеській області: 

1995 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 

8721 14415 15491 17883 18928 19885 18795 

 

Таблиця 2.6 

Працевлаштування молоді у віці до 28 років 
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1995 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 

4342 6499 7714 8041 8795 10464 10960 

Таблиця 2.7 

Кількість легалізованих молодіжних організацій в Одеській області 

(включаючи студентські організації) 

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 

43 87 95 115 135 198 

 

Таблиця 2.8 

Кількість легалізованих дитячих організацій в Одеській області 

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 

42 41 47 49 54 74 

 

Додаткові системи оцінки будуть викладені в наступних розділах. Дуже 

показовим є «зріз» обговорень сфери молодіжної політики у світі в розглянутий 

період. Найбільш узагальнені висновки можна знайти в тексті Всесвітньої 

доповіді з питань молоді (лютий 2003). Генеральний Секретар ООН, підводячи 

підсумки 7 років реалізації світової програми для молоді, відзначив наступне: 

«Визнання цінності участі молоді відзначалося не тільки на глобальному рівні, 

але й у рамках місцевих громад. Однак це визнання не ототожнюється з дією, 

тому прогрес у цій сфері був повільним. Багато установ не впевнені в 

необхідності участі молоді як засіб досягнення своїх програмних цілей. 

Ініціативи можуть бути обмежені ознайомленням з думками молодих людей по 

конкретних питаннях і рідко передбачають їхню участь у процесі вироблення 

рішень. Таким чином, молодь як і раніше займає маргінальне положення в 

рамках більшості демократичних процесів. Символічна участь даремна, якщо 

вона не розширює можливості молодих людей впливати на результати й 

досягти реальних змін». Примітно, що ці слова пролунали всього за кілька 

місяців до 1-го Форуму молоді Одеси. Це дозволяє припустити, що 

переосмислення ролі участі молоді в даний період часу не було специфічною 

проблемою Одеси, а стало світовою тенденцією. З іншого боку, у цей же час у 
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Ванкувері вже обговорювали Звіт реалізації семирічної «цивільної молодіжної 

стратегії». Іншими словами коли у Ванкувері вже підводили найцікавіші 

підсумки багаторічної практичної діяльності, у цей же час молодь і влада в 

Одесі почали обговорювати, що таке сучасна молодіжна політика. Приймаючи 

2003 рік за умовний «нуль», можна простежити, як впровадження пропонованої 

моделі в рамках територіальної громади Одеси дозволить досягти за наступні 4 

роки кращих результатів серед всіх європейських держав, що входять у Раду 

Європи. 

Ряд вищезгаданих даних стали основою для наступного аналізу, і 

визначення найбільш проблемних питань державної молодіжної політики, які 

ввійшли в доповідь на Парламентських слуханнях (Додаток К), а підсумком 

стало створення міжфракційної парламентської групи по реформуванню 

державної молодіжної політики. У доповіді є визначення найбільш важливих 

проблем, серед яких можна виділити наступне питання для даної роботи: яким 

образом забезпечити залучення молоді в рішення проблем місцевої громади в 

сучасних умовах?  

Нормативний аналіз (визначення ідеальних станів, які повинні бути) 

вимагає уважного вивчення молодіжної політики в різних країнах.  

Перше важливе питання - це визначення «як повинно бути в сфері 

міського керування». У рамках розглянутого тимчасового періоду слід 

зазначити наступні документи:  

1) спеціальні інструменти по Доброму Міському Врядуванню (Good Urban 

Governance), які з 2001 року готує UN-HABITAT. Сама концепція GUG 

вибудувана на 6 ключових документах ООН, що дозволяє з'єднати міське 

керування з реалізацією прав людини по 7 параметрам;  

2) 8 критеріїв концепції Good Governance від ООН; 

3) Європейська стратегія Інновацій і Гарного Врядування на місцевому 

рівні (2007) визначила 12 критеріїв Good Governance від Конгресу місцевої й 

регіональної влади Ради Європи (резолюція 239). Слід зазначити, що імпульсом 

для формалізації критеріїв можна вважати 3-й Саміт Глав Держав та Урядів 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18yNGc0OWZqaGNw&hl=en
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Ради Європи (Варшава, 16-17 травня 2005 року). На цій зустрічі глави держав і 

урядів зафіксували роль, що вони відводять для Доброго Врядування як 

інструменту постійної боротьби проти всіх форм тоталітаризму. Можна 

зробити висновок, що протидія впровадженню Доброго Врядування є однією з 

ознак тенденції до тоталітаризму. Всі вищезгадані параметри наведені в 

Додатку Л.  

Було ухвалене рішення взяти за основу параметри Доброго Врядування від 

ООН, тому що на момент проведення нормативного аналізу Європейської 

стратегії інновацій і Доброго Врядування на місцевому рівні, що затвердила 

параметри Good Governance від Ради Європи не існувало.  

Друге важливе питання – яким чином організувати залучення молоді до 

управління на місцевому рівні за параметрами Доброго Врядування? При 

формуванні відповіді варто ознайомитися з положеннями Європейської Хартії 

участі молоді в місцевому й регіональному житті (з 2003 – Переглянута Хартія), 

автором якої є також Конгрес місцевої й регіональної влади Ради Європи. 

Найбільш важливі положення для організації молодіжної політики на 

місцевому рівні наведені в Додатку М. 

Пошук відповіді на питання, який же повинна бути сучасна молодіжна 

політика виявився найбільш складним, суперечливим і активно обговорюваним 

не тільки в теорії, але й у реальних подіях. Проведення нормативного аналізу 

зайняло кілька років і закінчилося створенням в 2005 році муніципальної 

моделі молодіжної політики. Модель була затверджена рішенням сесії Одеської 

міської ради як концептуальний документ до 2015 року. Її побудова й стала 

метою створення нової молодіжної політики. 

 

2.2. Побудова моделі першого рівня (місцеве самоврядування) й її 

функціонування. 

 

Ця тема має велике значення для діячів, які мають відношення до 

практичної діяльності. Вона потребує додаткового вивчення найважливіших 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18yNWhqd2NodmQ0&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18yNmQ5djd0amNu&hl=en
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аспектів впровадження: реального процесу формування моделі, конкретних 

кроків по розвитку компетентності молодіжної участі й представництва 

інтересів, а також послідовного розвитку участі молоді у формуванні політики 

й механізмів її реалізації, які надані в Додатку Є. У межах цього розділу 

презентується лише заключний фрагмент практичної діяльності (друга 

половина 2006 року та перша половина 2007 року). 

У цей період прихильники обмеження громадської участі вживають ще 

одну серйозну спробу радикально змінити напрямок молодіжної політики в 

Одесі. Був використаний цікавий хід: керівник профільного управління створює 

проект міської програми по реалізації державної молодіжної й сімейної 

політики в Одесі замість молодіжної програми, яка передбачалась у рішенні 

Одеської міської ради щодо Концепції розвитку участі молоді. Інакше кажучи, 

не маючи формальних можливостей ігнорувати вже ухвалене рішення Одеської 

міськради та думку Молодіжної Ради (надалі – МР) у рамках самостійної 

молодіжної політики територіальної громади міста, спробується ввести 

«паралельний простір» під приводом реалізації «державної молодіжної 

політики на місцевому рівні». У цей же час, прихильники розвитку громадської 

участі сконцентрувалися на розробці міської програми для практичної 

реалізації затвердженої Концепції. Подальша її відсутність, або прийняття 

програми, що не має на увазі реалізацію затвердженої Концепції розвитку 

участі молоді, означала б перемогу прихильників обмеження громадської участі 

й повернення на рівень 2000 року. 

До осені 2006 року обидві групи виходять із власними проектами 

молодіжних програм. Надалі викладення матеріалів цього дослідження буде 

надаватись у співвідношенні до 8-ми параметрів концепції Доброго Врядування 

(при необхідності пояснень параметрів, звертайтеся до Додатку Л): 

1. Участь (Participatory). Необхідне уявлення про участь молоді у 

формуванні свого представницького органа, а також про участь молодіжних 

представників у розробці місцевої політики відносно молоді дивіться в Додатку 

Є. 

https://docs.google.com/fileview?id=0B3zxCQTXB5WAZDEyMWZiZWYtMzlmNC00ZWE4LWIyY2ItODBjNjhjODg0MDk3&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18yNWhqd2NodmQ0&hl=en
https://docs.google.com/fileview?id=0B3zxCQTXB5WAZDEyMWZiZWYtMzlmNC00ZWE4LWIyY2ItODBjNjhjODg0MDk3&hl=en
https://docs.google.com/fileview?id=0B3zxCQTXB5WAZDEyMWZiZWYtMzlmNC00ZWE4LWIyY2ItODBjNjhjODg0MDk3&hl=en
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2. Справедливе й „включене” (Equitable and Inclusive). Муніципальна 

модель молодіжної політики, затверджена міською радою в 2005 році як 

Концепція з ініціативи Молодіжної ради Одеси, надає можливість для будь-якої 

групи молоді відчувати свою причетність до розробки й реалізації політики 

міста відносно молоді, що особливо важливо для уразливих груп.  

3. Підзвітне (Accountable). Підзвітність тим, на кого спрямовані рішення, 

також визначене моделлю. Члени МР, представляючи інтереси молоді, їй 

підзвітні. Саме молодь виносить рішення, хто буде представляти її інтереси 

(процедура виборів один раз у два роки). Процедура дострокового відкликання 

дозволяє молоді адекватно реагувати на тих представників, які не виконують 

принцип підзвітності своїм виборцям.  

4. Прозоре (Transparent). МР – це не громадська організація однодумців, а 

площадка на якій можуть бути представлені думки різних молодіжних груп. 

Саме тому для діяльності в рамках МР дуже важливо випливати встановленим 

спільно правилам (Регламент роботи) на основі Положення МР. Таким чином, 

всі прийняті рішення і їхнє виконання відповідає цими правилами. Для 

забезпечення вільного й безпосереднього доступу до інформації молоді, що 

безпосередньо залежить від таких рішень і їхнього виконання, був створений 

спеціальний сайт www.odessamik.org.ua, а також різні форми висвітлення через 

ЗМІ й спеціальні інформаційні стенди в навчальних закладах. Молодіжний 

виконавчий комітет, і надалі МР з першого років роботи прилучався до 

культури Доброго Врядування, публікуючи свої щорічні звіти й проводячи їх 

відкриту, публічну презентацію й обговорення із запрошенням ЗМІ, міських 

чиновників і громадських діячів.  

5. Оперативне реагування (Responsiveness). МР у рамках своєї діяльності 

забезпечував оперативний розгляд всіх питань, що цікавлять молодь і 

молодіжних лідерів, у відповідності з регламентом. 

6. Дотримання Верховенству Закону (Following Rule of Law). Діяльність 

МР реалізовувалася відповідно до Положення МР, Концепції до 2015 року, 

Законів і Конституції України. 

http://www.odessamik.org.ua/
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7.Консенсус - Орієнтоване (Consensus Oriented). Затвердження в Концепції 

«молодіжного вето» закріпило баланс сил, орієнтований на консенсус: 

управління не могло затвердити фінансування своїх програм на  сесії 

міськради, ігноруючи думку молоді як рішення МР, а МР не могла реалізувати 

яку-небудь програму для молоді без профільного управління як головного 

розпорядника бюджетних коштів. Представницький орган молоді й виконавчий 

орган місцевого самоврядування не мали можливості «обійти» думку один 

одного й були «приречені» взаємодіяти й шукати рішення тільки методом 

консенсусу. Звичайно ж, управління могло спробувати змінити ці правила, але 

їх довелося б затверджувати на сесії міськради як зміни до Концепції. А 

процедура винесення такого питання неминуче підпадала б під дію 

«молодіжного вето». Очевидно, що МР не стала би підтримувати зміни, що 

руйнують баланс сил. У наразі припущення внесення таких змін до порядку 

денного сесії міської ради та подальшого голосування в обхід закріпленої 

процедури, МР мав би можливість оскаржити таке рішення в суді. Можна 

затверджувати, що створення балансу сил, орієнтованого на консенсус стало 

одним з найважливіших для наступної кроку.  

8. Ефективність й результативність (Effective and Efficient). Цей 

параметр можна розглянути на конкретній послідовності дій. Профільне 

управління винесло свою версію програми на розгляд виконкому міськради для 

наступного винесення виконкомом на затвердження міськрадою. Спеціальна 

робоча група МР заздалегідь проаналізувала цю версію програми й 

сформулювала перелік зауважень до неї. Найбільш принципове зауваження: МР 

наполягала на необхідності оцінювати зміни положення молоді та стани її 

участі за підсумками реалізації програми й фінансування з міського бюджету 

відповідних заходів. Інакше кажучи, МР визнавала право управління на 

фінансування заходів щодо поліпшення положення молоді тільки за умови 

введення оцінки які поліпшення наступили в результаті відповідних дій. 

Повний перелік зауважень МР дозволив сформувати другу версію програми, 

однак управління проігнорувало зауваження МР і винесло власний проект для 
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розгляду на найближчому засіданні виконкому. Хоча «молодіжне вето» 

поширювалося й на засідання виконкому, виконком відмовився його визнавати, 

мотивуючи тим, що рішення Одеської міської ради відносно визначення 

процедур виконавчого комітету за Законом про місцеве самоврядування в 

Україні не належать до компетенції міської ради. Не бажаючи загострювати 

ситуацію, представники МР прийняли участь у засіданні виконкому та 

роз'яснили основні зауваження на засіданні для членів виконкому та присутніх. 

Виконком підтримав проект програми від управління за умовами 

доопрацювання проекту програми відповідно до зауважень, та включив розгляд 

проекту програми до порядку денного найближчої сесії міськради. Але після 

цього управління не включила жодного зауваження до свого проекту. Оскільки 

саме міськрада надала МР право «молодіжного вето» щодо розгляду проектів 

своїх рішень на сесіях, саме від міськради залежало чи буде дотримана ця 

процедура. Міськрада виявилася послідовною, і дане питання було виключено з 

порядку денного сесії. Спроба вдруге винести це питання на засідання 

виконкому закінчилася тим, що прямо на засіданні міський голова 

запропонував керівникові управління у справах сім`ї та молоді зайнятися 

іншою роботою.  

Далі МР використала зміну начальника управління для трансформації 

протистояння в переговірний процес за допомогою включення третього 

учасника – профільної депутатської комісії Одеської міської ради. Подальші 

переговори велися досить професійно: по-перше, МР і управління зафіксували 

пункти програми, по яких не було протиріч. Другим кроком сторони 

зафіксували розбіжності й сформулювали обґрунтування своєї позиції по 

кожному такому пункту. На засіданні депутатської комісії сторони давали 

пояснення по кожному такому пункту розбіжностей, і по кожному із них 

рішення приймалося консенсусом всіх трьох сторін. Важливо розуміти, що цей 

процес став реальністю в силу чіткого розуміння сторонами рівня протидії, з 

яким прийде зіштовхнутися у випадку зриву переговірного процесу. Сторонам 

вдалося досягти рішення по кожному пункті розбіжностей, причому переважна 
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більшість рекомендацій МР увійшли до остаточної версії. У результаті була 

прийнята перша міська молодіжна програма, що стала компромісом з 

наступними ключовими характеристиками: 1) зберігала фінансування декількох 

розважальних заходів, на яких наполягало керування, 2) формувала основи 

переходу на реалізацію Концепції й розподілу молодіжної й сімейної політики 

на окремі програми з 2008 року; 3) передбачала розробку системи оцінки 

розвитку молодіжної участі й положення молоді й проведення щорічної оцінки 

для фіксування змін і вироблення відповідних дій \ заходів у програмі на 

наступний рік. Останні дві характеристики відстоювала МР для послідовної 

побудови моделі й поліпшення положення молоді. Система оцінки була 

розроблена на замовлення управління та прийнята на сесії МР. Створення цієї 

системи дозволило провести відповідну оцінку початкового рівня для 

можливості наступного виміру досягнутих змін під кінець року.  

Із січня 2007 року почав працювати Молодіжний Банк, другий 

найважливіший інститут муніципальної моделі молодіжної політики, запуск 

якого зажадав більше року. З його діяльністю за 2007 рік, що одержала оцінку у 

Великобританії як Example of Excellence, можна ознайомитися в Додатку Н.  

Таким чином, до кінця першої половини 2007 року були активізовані всі 

можливі опції участі молоді в процесі прийняття рішень на місцевому рівні, 

передбачені моделлю (дивиться «характеристики головного мозку») 

 

2.3. Оцінка та досягнуті результати. 

 

Оцінка: 

1. Оцінка діяльності Молодіжної ради Одеси (одного з елементів 

моделі) від представників 37 національних комітетів ЮНІСЕФ із усього світу 

наведена в Додатку О. 

2. У червні 2007 року на міжнародній конференції за участю Конгресу 

Ради Європи (автора Переглянутої Хартії) модель була визнана сучасним і 

інноваційним механізмом імплементації Переглянутої Європейської Хартії 

https://docs.google.com/present/edit?id=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18yN2hmdDdxZGQ4&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY183NWQ3ZzJkemM0&hl=en
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участі молоді в місцевому й регіональному житті. Підсумкові декларації 

міжнародної конференції в Додатку П. 

3. Практичні результати діяльності за назвою «Нічого про нас без нас» 

розглядалися міжнародною комісією в Страсбурзі й були відзначені Премією 

Ради Європи як кращий результат у номінації участі молоді і Доброму 

Врядуванні серед інших кращих практик з 47 європейських країн (Додаток Р). 

Важливо відзначити, що ця оцінка зроблена через усього кілька місяців після 

затвердження Радою Європи параметрів Доброго Врядування. Таким чином, 

розглянутий приклад є історично першим у Європі, що одержав найвищу 

оцінку по участі молоді й Good Governance, і дотепер залишається єдиним в 

Україні. 

Досягнення представників української молоді не залишилося без уваги ЗМІ 

й органів влади: було отримане поздоровлення від Секретаря Одеської 

міськради (Додаток С), і запрошення на спільну прес-конференцію від 

Міністерства України по справах родини, молоді й спорту (Додаток Т). Дуже 

важливим є відгук Одеського міського голови 1998-2005 року, Руслана 

Боделана щодо цього дослідження (Додаток Х). Розглянутий досвід виявився 

затребуваний як рекомендації при розробці європейської стратегії в сфері 

молодіжної політики до 2020 року під час зустрічі 49 Європейських міністрів 

відповідальних за молодь (Додаток У), а також став імпульсом для перегляду 

місцевої молодіжної політики в різних містах і регіонах України, державної 

молодіжної політики. Зокрема, при твердженні молодіжної програми, міська 

рада Херсона відзначив наступне: 

«Найефективніша модель муніципальної молодіжної політики (автор - 

Вадим Георгієнко), що відповідає інтересам та сучасним вимогам молоді, 

розвитку її активності та відповідальної участі у вирішенні проблеми місцевих 

громад, вже частково реалізована в місті Одесі зі створенням Молодіжної Ради 

міста в 2004 році та затвердженням Одеською міською радою 9 листопаду 2005 

далі Концепції розвитку участі молоді та неповнолітніх дітей у вирішенні 

проблем територіальної громади міста на 2005-2015 роки «Молода громада». 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY183N2M0NzZwOGdi&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY184MmZ6bmtiZ2hm&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY184NWNicnd2amY4&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY184N3JkdjQzNGZn&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xMDBjcGZuaDZmMw&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY184OWhjYzRidmZx&hl=en
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Ця концепція стала базою для створення загальноміської програми «Концепція 

розвитку та реалізації молодіжної політики в місті на 2007-2011 роки «Молодь 

Херсонщини» (Додаток Ф). 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

1. За участю молоді була створена політика міста відносно молоді й 

затверджена рішенням міської ради як перспективна Концепція до 2015 року з 

поетапним створенням муніципальної моделі молодіжної політики й розвитком 

участі молоді в рішенні проблем територіальної громади Одеси. 

2. За участю молоді були визначені й почали одночасно 

функціонувати три наступних механізми:  

1) перша міська програма для молоді (фінансування заходів через 

профільне управління), 

2) конкурс проектів на соціальне замовлення з номінацією по молодіжній 

тематиці, як механізм фінансування діяльності  громадських організацій з 

міського бюджету, 

3) фінансування молодіжних ініціатив (ініціативні групи без статусу 

юридичної особи) через міні-гранти Молодіжного Банку.  

3. На вимогу молодіжних представників була розроблена система 

оцінки реалізації Концепції, що дозволяє регулярно заміряти рівень її реалізації 

й оцінювати на основі такого виміру результати виконання профільним 

управлінням міської програми для молоді.  

4. Молодіжні представники продемонстрували вміння відстояти свої 

інтереси в рамках чинних правил (законів) і зуміли домогтися консенсус-

орієнтованого рішення проблеми.  

5. Молодіжні представники продемонстрували високий рівень 

компетенції практичної реалізації по існуючих параметрах Доброго 

Врядування, що сприяє створенню необхідної культури управління в громаді, а 

також значно підвищує міжнародний імідж міста.  

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY185MWRteDkydmd6&hl=en
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РОЗДІЛ ІІІ. „ДОРОЖНЯ КАРТА” ТРАНСФОРМУВАННЯ 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Практична європейська інтеграція в галузі молодіжної політики має 

великий потенціал, який складається значною мірою із її великої прагматичної 

користі для України. Але перш ніж розглянути відповідні рекомендації, 

потрібно ознайомитись із роллю європейської молодіжної політики, її 

правовими основами, процедурою прийняття рішень та роллю основних 

інституцій ЄС у сфері молодіжної політики.  

 

 3.1. Європейський вимір. 

 

Роль Європейської молодіжної політики, правові основи, процедура 

прийняття рішень. Європейська комісія відзначає на своєму офіційному сайті, 

що включення «молоді» як концепції в Європейську політику являє собою 

відносно недавнє явище. Комісія відзначає також і основну особливість для 

сучасних молодих європейців - це покоління живуче в умовах швидко мінливих 

соціальних, демографічних, економічних і технологічних умов. Відповідно 

визначається й роль Європейської молодіжної політики - бути спрямованої на 

задоволення  мінливих очікувань молоді в процесі їхнього залучення в розвиток 

суспільства. 

Європейська Комісія відзначає відправним пунктом Маастрихтський 

договір, що в 1993 році розширив сферу політики ЄС включенням молодіжної 

політики, завдяки статті 149 § 2. У цій статті передбачаються молодіжні обміни 

й обміни соціальних педагогів (socio-educational instructors). На відміну від 

Європейської комісії Європейський парламент указує як правові основи й 

статтю 150, тому що відповідно до неї заходу щодо сприяння професійній 

підготовці також прямо ставляться до молодих людей. Таким чином, можна 

вважати, що правова основа європейської молодіжної політики була закладена 
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в 1993 році Маастрихтським договором, зокрема, стаття 149 і стаття 150 

Договору ЄС. 

Прийняття рішень по діях, що підпадає під статті 149 і 150, повинне 

відбуватися по процедурі спільного прийняття рішень (codecosion). 

Європейський парламент указує також на те, що в сфері молодіжної політики 

немає положень, що зобов'язують гармонізувати законодавства країн-членів, а в 

основному приймаються рекомендації.  

Це ж джерело вказує, що з набранням чинності Лісабонським договором 

додається ще одне завдання ЄС у сфері молодіжної політики: заохочення участі 

молодих людей у демократії в Європі (статті 149, 150 нового «Договору про 

функціонування Європейського Союзу»). На додаток до цієї статті, діти й 

молоді люди одержать вигоду із цілей ЄС в інших областях, таких як утворення 

й підготовка кадрів, охорона здоров'я, або відносно прав дітей і молоді. Увага 

звертається також на Хартію фундаментальних прав. Вона включає статтю про 

права дітей (ст. 24) і статтю, що забороняє дитячу працю й забезпечує захист 

молодих людей на робочому місці (ст. 32). З набранням чинності Договором, 

Хартія основних прав набутить чинності закону (стаття 6), повідомляє 

офіційний сайт Європейського парламенту.  

Разом із цим, як роз'яснила Європейська Комісія на запит у рамках цієї 

роботи, оновлені рамки Європейського співробітництва в молодіжній сфері до 

2018 року приймалися в 2009 році на основі відкритого методу координації, що 

ставиться до міжурядового співробітництва, а не процедурах, передбачених 

договорами. 

Роль основних європейських інституцій. 

Європейський парламент (ЄП). Профільний комітет, відповідальний за 

молодіжну політику - Комітет Культури й Утворення ЄП (the CULT 

Committee). Слід зазначити, що до компетенції цього комітету ставиться й 

співробітництво із третіми країнами в області культури й утворення, а також 

зв'язку з відповідними міжнародними організаціями й інститутами. Головує в 

Комітеті Доріс Пек (Німеччина, група Європейської народної партії). Контакти 
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Комітету: ip-CULT@europarl.europa.eu. На офіційному сайті ЄП викладені 

ключові позиції європейської молодіжної політики. ЄП відзначає свою 

провідну роль у створенні Європейської Волонтерської служби й просування 

молодіжного обміну, які ЄП просував ще з 1983 року. ЄП також просуває 

встановлення міцної правової основи для європейської молодіжної політики. 

Після прийняття Маастрихтського й Амстердамського договорів, ЄП придбав 

значний вплив на політику в цій області, оскільки всі рішення тепер 

приймаються відповідно до процедури codecision (спільного прийняття рішень)  

і кваліфікованої більшості при голосуванні в Раді ЄС. У процесі прийняття 

"Молодь у Програмі дій", ЄП призвав до значного збільшення бюджетних 

асигнувань і до спрощеного доступу до заходів. ЄП також підкреслив, що 

молоді люди з інвалідністю повинні бути включені на рівних підставах, з метою 

запобігання дискримінації. ЄП також відіграє важливу роль у питаннях прав 

дитини. У письмовій заяві в 2005 році, 367 депутатів ЄП призвали Комісію до 

створення єдиного телефонного номера в Європі для дитячих ліній допомоги. 

Для заохочення молодих людей самостійно реалізувати власні європейські 

проекти ЄП і Фонд International Charlemagne Prize of Aachen заснували в 2008 

році the European Charlemagne Youth Prize. Премія присуджується проектам, які 

сприяють європейському й міжнародному взаєморозумінню, сприянню 

розвитку загального почуття європейської ідентичності й інтеграції, і 

демонструють практичні приклади європейців живучих разом як одне 

співтовариство. 

З іншого боку, інформація про молодіжну політику у відповідній статті на 

офіційному сайті ЄП (the fact sheet on youth policy) не обновлялася з липня 2008 

року по січень 2010. Крім цього, питання молодіжної політики не ввійшли в 

попередній перелік пріоритетів від парламентських комітетів опитувальника 

кандидатів в Єврокомиссию, обов'язкових для розгляду на парламентських 

слуханнях щодо затвердження складу Комісії.  Ці факти викликали сумніву в 

рівні відносини ЄП до молодіжної політики, і викликали необхідність уточнити 

ситуацію в рамках цього дослідження. У процесі спілкування з адміністратором 
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цього Комітету ЄП у січні 2010, удалося з'ясувати, що до кінця лютого на 

офіційному сайті ЄП з’явиться найбільш актуальна інформація, підготовкою 

якої займається Goncalo Macedo, експерт ЄП у даній сфері. Goncalo Macedo у 

свою чергу люб'язно надав деякі свої матеріали для використання в даної 

магістерської, дотичної молодіжної участі й основних тенденцій європейської 

молодіжної політики. 

Рада Європейського Союзу (Рада ЄС). Молодіжна політика ставиться до 

дев'ятої конфігурації Ради ЄС «Утворення, Молодь і Культура» (EYC). 

Представлена на офіційному сайті Ради ЄС у розділі даної конфігурації 

інформація, дає дуже поверхневе подання про європейську молодіжну 

політику. Більш пізнавально розглянути інформацію засідань і відповідних 

обговорень. Наприклад, за 2009 рік відбулося 4 засідання: два в першому 

півріччі під час головування Чехії й два в другому півріччі під час головування 

Швеції. Основним предметом обговорення на першому засіданні (лютий 2009) 

став Європейський Молодіжний Пакт. У результаті був прийнятий ряд 

ключових звернень Ради ЄС відносно Пакту і Європейського співробітництва в 

сфері молодіжної політики Європейській Раді, які їм були розглянуті на 

засіданні 19-20 березнях. До засідання Комітету постійних представників 29 

квітня була досягнута одностайна згода відносно висновків по оцінці поточного 

європейського співробітництва в області молодіжної роботи і їх перспективних. 

Примітно, що ці при формуванні висновків уже було прийнято до відома 

повідомлення (комюніке) Європейської Комісії від 27 квітня про Стратегію ЄС 

для молоді. Таким чином, на другому засіданні Ради ЄС у травні 2009 

запропоновані висновки як відносно оцінки діючої, так і перспективи 

молодіжної політики були затверджені. Якщо третє засідання (14.09.09) було 

присвячено підтримці сектора європейської кінематографії, то на четвертому й 

останнім засіданні Ради ЄС в 2009 році (26-27 листопада) було прийнято кілька 

важливих рішень у сфері молодіжної політики. 

По-перше Рада ЄС затвердив 2011 рік як Європейський рік волонтерського 

руху для розвитку активного громадянства (процедура спільного прийняття 
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рішень). Примітно, що це на відміну від існуючої практики в Україні таке 

оголошення не є декларативним: на впровадження даного рішення виділено 8 

млн. євро на 2011 рік. 

По-друге (по черзі, а не за значенням), Рада ЄС провів обмін думками й 

прийняв нові рамки Європейського співробітництва в молодіжній сфері, що 

охоплює період з 2010 по 2018 роки. Рада ЄС затвердив відповідне 

повідомлення на грудневе засідання Європейської Ради як внесок молодіжної 

сфери для відображення в пост-лісабонській стратегії (після 2010). Текст 

повідомлення чітко позначив два ключових документи (European Youth Pact, 

European cooperation in the youth field for 2010-2018), яким відведена роль 

стратегічної основи європейської молодіжної політики до 2018 року. При цьому 

Рада ЄС позиціює Європейський Молодіжний Пакт як один з інструментів 

досягнення завдань Лісабонської стратегії росту й робочих місць, затверджений 

у цій якості Європейською Радою в березні 2005 року, а відповідно в документі 

до 2018 підкреслюється термінова необхідність боротьби з високим рівнем 

безробіття серед молоді в ЄС. Проте, дане повідомлення не було включено в 

перелік розглянутих питань на грудневому засіданні Європейської Ради х. 

Європейська Комісія (Комісія).  

Із трьох інституцій найбільш повно молодіжна політика відбита на 

офіційному сайті Комісії. Однак більша частина інформації обновлялася в 2008 

році, а останні відновлення проводилися до 20 жовтня 2009, тобто до резолюції 

Ради ЄС по Рамковій Стратегії. Таким чином, визначити підсумкове офіційне 

відношення Комісії до нової стратегії відносно молоді поки не вдалося.  

Як відомо в січні 2010 новий склад Єврокомісії, проходив процедуру 

затвердження в Європейському парламенті. Кандидатом на посаду профільного 

члена Еврокомісії (Освіта, Культура, Багатомовність й Молодь) –була 

запропонована Андрула Василіу (Androulla Vassiliou), 1943 року народження з 

Кіпру. Протягом спостереження питань кандидатові, які транслювалися он-

лайн на сайті ЄП, необхідно виділити епізод із членом Європарламенту від 

Польщі. Він цікавився ставленням кандидата до можливостей фінансування дій 
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із сусідніми країнами в рамках європейських молодіжних програм. 

Побудувавши свою відповідь із акцентом на можливості такої участі в програмі 

Марії Кюрі, Андрула Василіу фактично змусила польського парламентарія 

задати своє питання повторно. У рамках цього епізоду можна відзначити як 

традиційну підтримку України з боку польських представників, так і досить 

стриману позицію А. Василіу. Крім цього, варто врахувати її попередній досвід 

(ініціатива з дітьми-інвалідами на Кіпрі, а також сфера медицини в ЄС), де 

молодь виступала в ролі споживача певних послуг.  

Раніше, з 1.10.09  Maros Sefcovic (Словаччина) був членом Комісії, 

відповідальним за Утворення, Професійну підготовку, Культуру й Молодь. 

У молодіжній сфері Комісія має подвійну місію: розвивати рамки 

політичного співробітництва й управляти програмою «Молодь у Дії». Місія 

знайшла відбиття в профільній структурі, що називається Генеральний 

Директорат Утворення й Культури Європейської Комісії, (DG EAC) і має два 

молодіжних підрозділи: 

• Підрозділ D1, відповідальне за політичні аспекти, 

• Підрозділ D2, відповідальна за керування програмою «Молодь у Дії». 

Підрозділи повинні також тісно співробітничати для забезпечення 

оптимальної взаємодії між цими двома основними сферами. Разом із цим кожна 

з них має й свою структурну специфіку. 

Розвиток молодіжної політики. Держави-члени ЄС розвивають свою 

власну національну молодіжну політику, а на рівні ЄС вони створили основу 

для співробітництва. Найбільш важливу роль грає Рада Міністрів, 

відповідальних за молодь (Council of Youth Ministers), де приймаються всі 

рішення. Молодіжна робоча група (Youth Working Party), що складається із 

представників міністерств молоді в державах-членах, готовить засідання Ради. 

Комісія координує й сприяє співробітництву між державами-членами. 

Реалізація програми «Молодь у Дії». Програмний комітет, що складається 

із представників всіх країн, на котрих поширюється програма, проводить свої 

засідання не рідше двох разів у рік, щоб контролювати й координувати 
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реалізацію програми «Молодь у Дії».  Це головний орган, що приймає рішення, 

через які держави-члени ЄС і інші програмні країн беруть участь у керуванні 

програмою. 

Національні влади також відповідають за висування й створення 

Національних Агенцій у своїх країнах. Національні Агенції відповідають за 

керування програмою на національному рівні шляхом надання відповідної 

інформації й підтримки проектів промоутерів, шляхом відбору й моніторингу 

проектів, а також по керуванню фондами ЄС. Подібна децентралізована 

система керування (на які доводиться більша частина програмних засобів) 

забезпечує близькість до національних реалій бенефіціарів і активної підтримки 

проектів претендентів. 

Деякі спеціальні заходи програми «Молодь у Дії» управляються на 

центральному рівні Виконавчим Агентством з питань Утворення, Культури й 

Аудіовізуальних засобів (EACEA). З метою підвищення якості проектів, 

Комісія також створила мережу тематичних і регіональних ресурсних центрів 

SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities). Ці центри 

надають ресурси, інформацію й займаються підготовкою кадрів для підтримки 

Національних Агентств і  молодіжних працівників. Для надання великої 

інформації про мобільність, утворення й можливості для навчання молодих 

людей по всій Європі, Комісія фінансує мережу Евродеск. Національні 

відділення Евродеск можна знайти в більшості країн реалізації програм. Більш 

детальніше дослідження европейської молодіжної політики представлено у 

Додатку Б, а її сучасні тенденції – у Додатку Д.  

 

 3.2. Ключові аспекти трансформування молодіжної політики. 

 

На підставі вищевикладеного формуються наступні рекомендації для 4-х 

рівнів: 

1-й рівень (територіальна громада). Для впровадження ефективної й 

сучасної моделі муніципальної молодіжної політики, орієнтованої на розвиток 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xMnA2NGRwcWZk&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xNm1qNWpoa2Zr&hl=en
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участі молоді в рішенні проблем територіальної громади варто виконати три 

основні рекомендації: 

1) використовуючи запропоновану систему оцінки, зробити відповідні 

виміри, які дозволять сформувати цілісну картину в даній галузі. Це буде 

відправний пункт, стосовно якої можна оцінювати будь-які наступні дії; 

2) на підставі отриманих даних розробити й прийняти кілька нормативних 

документів, включаючи стратегію й програму (типові документи, 

рекомендовані структури й інструментарії надаються в рамках експертного 

супроводу);  

3) впровадити модель, сформувавши ініціативну групу (штаб) та 

опираючись на рекомендований механізм інвестування даної сфери 

(докладніше дивіться для 3-го й 4-го рівнів). 

Одним із ключових компонентів завжди є кадри, а найбільш слабкою 

ланкою – відсутність належної компетенції. Експертний супровід 

сертифікованим фахівцем з моделювання молодіжної політики є важливою 

умовою успіху при реалізації у вашім населеному пункті. Більш докладно про 

експертний супровід можна довідатися, відвідавши сайт автора моделі 

www.georgienko.at.ua. Для роботи з розвитку участі молоді буде корисний 

механізм «Конструктивний діалог» (докладніше дивитеся «Сучасні тенденції» у 

Додатку Д). 

2-й рівень. На цьому рівні можна розглядати різні форми об'єднання 

територіальних громад, як у рамках адміністративних районів та областей, так і 

по інших ознаках, які порахують доцільними в даній сфері самі громади на 

рівні «горизонтальних зв'язків».  

Ключовим принципом роботи є Відкритий Метод Координації, прийнятий 

у ЄС (докладніше дивиться «Сучасні тенденції» у Додатку Д). Проведена 

оцінка на 1-му рівні дозволить зіставляти свої дані з даними інших громад на 2-

му рівні, і оцінювати ефективність тих або інших дій, що дозволить заощадити 

значні засоби, а також постійно обновляти дані про найбільш успішні дії. 

http://www.georgienko.at.ua/
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xNm1qNWpoa2Zr&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xNm1qNWpoa2Zr&hl=en
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Ключові завдання районних і обласних державних адміністрацій 

(аналогічно для виконавчих органів місцевого самоврядування) у рамках 

реформованої державної молодіжної політики: 

1. Сприяння поширенню муніципальної моделі молодіжної політики у 

відповідних територіальних громадах. 

2. Забезпечення функціонування Відкритого Методи Координації й 

регулярної оцінки розвитку молодіжної участі по запропонованій системі. 

3. Координація «основного потоку» в інших галузях. 

4. Подолання проблеми соціального виключення молоді територіальних 

громад, що не мають доступу до Інтернет. 

Так само як і для першого рівня рекомендується експертний супровід 

сертифікованим фахівцем для успішної реалізації. 

3-й і 4-й рівні (державна молодіжна політика й участь у різних 

міжнародних конфігураціях). 

В умовах економічного спаду й зростаючої конкурентної боротьби за 

інвестиції й ресурси при посиленні процесу глобалізації, Україна може 

домогтися значних результатів уже в середньостроковій перспективі, 

сконцентрувавшись на трьох основних напрямках: 

1) Реформування молодіжної політики в Україні, на підставі 

запропонованих підходів і моделей, переорієнтовуючи її на розвиток участі 

молоді й формування «основного потоку» в інших галузях. 

2) Активізація міжнародного співробітництва в області молодіжної 

політики. 

3) Сприяння формуванню ролі місцевих громад як одного із ключових 

інвесторів даної сфери.  

Знання ринку життєво важливо для будь-якого бізнесу й публічного 

управління. Процес управління стає безглуздим без даних зворотного зв'язку і 

їхнього осмислення. Відсутність адекватного рівня фінансування цього 

компонента, а також цілого ряду необхідних методик його оцінки є основними 

причинами, що ведуть до профанацій у даній сфері. От чому в рамках другого 
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напрямку найбільший інтерес викликає самий дорогий ресурс - інформація 

(методологія й аналітичні дані). «Синхронізація галузей» у сфері молодіжної 

політики Україна - ЄС може стати як вирішенням питань якості екстраполяції 

використовуваних даних, так і інвестицією в перспективну участь України в 

глобальному ринку. Підготовка декількох спеціалізованих мозкових центрів на 

базі діючих ВНЗ і організація інформаційної логістики - це найбільш 

реалістичне вирішення цього питання. Його вартість у сотні разів менше, ніж 

витрати ЄС, країн-учасниці ЄС і навіть Росії на одержання цієї інформації для 

даної галузі. Крім даного напрямку, аналогічну цінність мають ще кілька 

пріоритетів на 4-м рівні.  

Найбільш звичний механізм інвестування в сферу молодіжної політики: 

обов'язкове й примусове інвестування через: 

податки -> місцеві бюджети -> місцеві молодіжні програми. 

Однак, період економічного спаду неминуче супроводжується 

скороченням «пакета молодіжних акцій» в інвестиційному портфелі органів 

державної влади й місцевого самоврядування. Вони прагнуть мінімізувати свою 

присутність на ринку, націленому на молодь. На відміну від них, інші інститути 

й суб'єкти місцевого співтовариства залишаються активними учасниками цього 

ринку. У першу чергу, в основі їхніх інвестицій - традиційна турбота рідних і 

близьких про своїх дітей, їхньому вихованні, одержанні знань, навичок, місця 

на ринку праці або само зайнятості. Не менш важливий вплив тих, чий бізнес 

так чи інакше пов'язаний із цією цільовою групою. Найчастіше ці дві групи 

учасників ринку змушені активізуватися, заповнюючи виникаючу нішу 

внаслідок скорочення державних і місцевих програм. Однак, достеменно 

відомо, що ці учасники ринку ніколи не використовують для цього 

вищезгаданий механізм інвестування. Мінімізація ролі публічних органів влади 

як інвесторів - це найбільш сприятливе середовище для розвитку ліберального 

інструментарію. Активна діяльність, спрямована  на підтримку учасників ринку 

по впровадженню ліберальних механізмів інвестування, здатна значно 

підсилити роль місцевих громад як одного із ключових інвесторів даної сфери. 
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Якщо перший напрямок (розвиток міжнародного співробітництва) 

дозволяє побудувати систему ефективного керування, знизивши при цьому в 

сотні разів вартість одного з найважливіших компонентів, то другий напрямок 

дозволяє досягти рівня інвестування в дану сферу, що може в сотні разів 

перевищувати бюджетне фінансування на першому й другому рівнях. 

Основні завдання на 3-му рівні: 

1. Провести реформування політики України відносно молоді на базі 

запропонованої моделі, для чого затвердити як Закони України: а) Національну 

Доктрину молодіжної політики в Україні, б) Стратегію молодіжної політики в 

Україні; як державну програму - трирічні програми дій по реалізації Стратегії. 

2. Забезпечити координацію «основного потоку» в інших галузях. 

3. Сформувати нову конфігурацію центрального керування в цій галузі, 

здатного ефективно вирішувати поставлені завдання на основі партнерської 

участі молоді й висококваліфікованого експертного супроводу. 

4. Забезпечити реалізацію інтересів України в даній сфері на 4-му рівні. 

У рамках першого завдання важливо не тільки прийняття згаданих 

документів як таких. Ключовим є їх наповнення, здатне (або нездатне) 

сформувати необхідні умови для функціонування сучасної моделі. Для 

формування державної політики може бути дуже корисний ще один підхід, що 

не ввійшов у дану роботу. Формується матриця основних «інвесторів у 

молодь», розміру їхніх інвестицій і одержуваного прибутку (з урахуванням 

розміру й форми), відповідно проводиться їхнє угруповання й визначення 

частки. Як правило, цей аналіз дозволяє більш чітко розуміти причини наявних 

наслідків (соціально-економічного положення молоді), а також важливий для 

визначення балансу сил і наступних дій по виведенню із цієї рівноваги для 

проведення відповідних перетворень і т.д. 

У рамках другого завдання важливо використовувати ресурс четвертої, 

тобто використовувати дані й технології, а особливо методики й параметри, і 

сформувати порівнянний український аналог для реалізації молодіжного 

«основного потоку» в інших галузях. Варто пам'ятати, що саме це завдання 
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Всесвітній банк назвало як одну з найбільш складних. У Додатку Д є дані 2009 

року по тенденціях і проблемам міжсекторального підходу й «відкритого 

потоку» у ЄС. Дане завдання вимагає більш серйозного вивчення й створення 

продукту не менш відпрацьованого, чим запропонована модель розвитку 

молодіжної участі.  

Деякі аспекти для третього завдання (механізм Конструктивного діалогу) 

представлений у Додатку Д. Важливе значення має розробка нових 

структурних схем і відповідного інституціонального закріплення принципово 

нової концепції «Cloud‖ молодіжної політики 3-го рівня, що має подібність із 

концепцією «Cloud» від Google.  

У рамках 4-го завдання фактично реалізується другий пріоритетний 

напрямок по активізації міжнародного співробітництва в області молодіжної 

політики, про яку написане вище. Як практичні рекомендації в напрямку ЄС 

можна відзначити наступне: 

1. Експерти вказують на передумови створення більше цілісної й постійної 

структури на рівні ЄС, на якій буде базуватися проведення «Конструктивного 

діалогу». Серед інших причин найбільш значною можна назвати обґрунтовану 

потребу Європейського парламенту в механізмі відповідного впливу після 

набрання чинності Лісабонською угодою. Справа в тому, що ЄП не має 

формальної ролі в діючому Відкритому Методі Координації, а впливати тільки 

через процедуру спільного прийняття рішень під час прийняття Європейських 

програм для молоді або аналогічних украй рідких подій не може бути 

задовільним рішенням. 10 грудня 2009 року Європейський Молодіжний Форум 

поширив прес-реліз про створення нового інструмента ЄП «для кращого 

розуміння молоді» - трансверсальної інтегрупи ЄП з питань молодіжної 

політики [44], хоча підтвердження цієї інформації одержати поки не вдалося. 

2. Таким чином, розуміючи потреби ЄП у даній сфері можна сформувати 

певний імпульс через механізм «Комітет парламентського співробітництва», 

окремо формуючи напрямок на профільний Комітет ЄП. 

https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xNm1qNWpoa2Zr&hl=en
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXzxCQTXB5WAZGRnZ3FwY18xNm1qNWpoa2Zr&hl=en
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3. Європейська Комісія. На підставі пункту дослідження щодо 

Європейського вибору, після затвердження Василіу, варто проводити ретельний 

моніторинг її діяльності. Більш привабливою є перспектива розвитку 

експертного співробітництва з Підрозділом D1, відповідальне за політичні 

аспекти, Генерального Директорат Освіти й Культури Європейської Комісії, 

(DG EAC), керівником якого є Сергій Копердак.  

4. Найбільш перспективним напрямком у частині розвитку співробітництва 

з Європейською Комісією є Верховний представник ЄС із закордонних справ і 

політики безпеки. Даний напрямок вимагає формування окремої стратегії 

досягнення. 

5. Офіційний процес «синхронізації молодіжної політики» з ЄС варто 

проводити в рамках механізму «Комітет з питань співробітництва» (7-го 

підкомітету). Показова історія роботи підкомітету: створений в 1998 році 

підкомітет зібрався на перше засідання в 2006, причому молодіжне питання 

було серед обговорюваних.  

Тематика даного дослідження має европейське спрямування, але досить 

показовими є також сучасні тенденції молодіжної політики в Росії. Вважається, 

що Владіслав Сурков зробив суттєве ідеологічне наповнення цієї політики. 

Моделюванням державної молодіжної політики в Россії у змозі займатись 

досить вузке коло зацікавлених осіб. З іншого боку, на програмному та 

проектному рівнях використовуються різноманітні технології роботи з 

молоддю на високому фаховому рівні. Насамперед треба відзначити значний 

фаховий рівень кола спеціалістів, що мають відношення до віомого проекту 

«Селігер».  За останні роки кількість національних програм РФ значно 

скоротилось (із понад 60 до 11), але молодіжна програма увійшла до 

фінального складу таких програм, що демонструє реальні приоритети 

державної політики Росії. Нова федеральна цільова програма «Молодь Росії 

2011-2015» має сфокусувати діяльність за 4-ма пріоритетами: толерантність, 

волонтерство, підтримка талановитої молоді та історіко-патриотична просвіта. 

Експери відзначають співвідношення цих напрімів із моделями суміщеної 
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системи В.Р. Попова - В.М. Георгієнка: толерантність – адаптація, просвіта – 

виховання, талановита молодь – розвиток, волонтерство – участь. Серед вищих 

навчальних закладів треба окремо відзначити роль Московського державного 

гуманітарного інституту ім. М.А. Шолохова у підготовці кадрів, а також 

Академію державної служби за основним напрямком. Російська Федерація має 

виликий фаховий потенціал і значну кількість різноманітних досліджень 

молоді, які є дуже важливими щодо більшого розуміння молоді та корегування 

відповідних пріоритетів державної та місцевої політики. У напрямку розвитку 

експертної взаємодії можна відзначити ініціативу ОРІДУ НАДУ (Україна) і 

ПЗАДС (Росія) по створенню міжнародного науково-дослідного центру з 

питань молодіжної політики. Формування такого експертного мозкового центру 

може суттєво вплинути на розвиток цієї сфери не тільки двох країн, але і в 

інших країнах регіону. 

Задля можливості більш зручного користування матеріалами дослідження 

у повному обсязі із усіма додатками широким колом громадськості та фахівців, 

а також для можливості підтримки актуального стану всіх аспектів даної 

роботи була опанована універсальна система управління сайтом (CMS) Joomla 

та створений персональний сайт www.georgienko.com. Користувачі отримають 

доступ до матеріалів сайту після захисту магістерської роботи. 

 

 

http://www.georgienko.com/
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Висновки до розділу ІІІ 

 

Держави-члени ЄС розвивають свою власну національну молодіжну 

політику, а на рівні ЄС вони створили основу для співробітництва. Найбільш 

важливу роль в прийнятті рішень в сфері молодіжної політики відіграють Рада 

ЄС (конфігурація міністрів, які відповідальні за молодь), Європейська комісія 

(Комісар з питань Освіти, Культури, Багатомовності й Молоді Андрула 

Василіу), Європейський парламент (профільний комітет, відповідальний за 

молодіжну політику - Комітет культури). 

Ключовим принципом роботи в цій сфері є Відкритий Метод Координації, 

прийнятий у ЄС з 2000 р., що посилюється інструментом Конструктивного 

діалогу. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Світ змінюється. Сучасна молода генерація є першою, життя якої 

проходить у принципово іншому темпу динаміки змін під впливом 

інформатизації та глобалізації. Швидкість змін настільки висока, що на відміну 

від попередніх генерацій буде значно частіше та досить радикально змінювати 

вимоги до сучасних молодих людей протягом усього їхнього життя. Багато 

відпрацьованих «традиційних» підходів із часом будуть значно втрачати 

ефективність та гальмувати процеси розвитку, а сучасні та майбутні виклики 

потребують нових та адекватних рішень.  

2. Розбудова найбільш конкурентоспроможних економік світу неможлива 

без створення сучасної молодіжної політики – це одна із найбільш суттєвих 

світових тенденцій, насамперед європейських, яка була виявлена під час 

дослідження. «Продуктом» сучасної молодіжної політики має стати 

громадянин, здатний ефективно діяти за умови накладення глобалізації та 

потреб місцевого розвитку під час зростання конкуренції громад за ресурси. 

3. Дослідження виявило принаймні дві дуже важливі особливості. По-

перше, умови світового ринку зміщують акценти конкуренції із фази 

фінального продукту \ послуги (навіть в його широкому розумінні) до 

початкової фази на рівні його концепції. Приклад від гігантів ІТ - технологій 

Microsoft (концепція персонального комп`ютерного місця) та Google (концепція 

«Cloud») є найважливішим трендом, що має враховуватись при розробці 

концепцій будь-яких публічних політик, яких не влаштовує перспектива 

існування як відсталої країни. В досить обмеженому сенсі такі якості є у 

Відкритому Методі Координації в ЄС, заснованого для інших потреб у сфері 

міждержавного співробітництва. 

По-друге, світова криза суттєво вплинула на роль держави як одного із 

«інвесторів у молодь» та створила значний потенціал для зростання долі 

інвестування місцевими громадами та впровадження відповідного 

інструментарію. Ефективне використання цього потенціалу в Україні з боку 
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держави не можливо доки не буде змінено системний підхід, що базується на 

фінансовані затрат на утримання системи замість інвестування у вирішення 

проблеми та відповідний розвиток. 

4. Моделювання молодіжної політики має відбуватись із урахуванням 

економічної моделі в державі, а також моделі соціальної політики. Найбільш 

впливовий параметр для моделювання молодіжної політики є ступінь та 

напрямок втручання з боку держави. 

5. Використання нормативного та позитивного аналізу мікроекономіки 

надає необхідні умови для визначення кола державної політики та її основних 

напрямків. 

6. Професійне формування двох площин (участь молоді та молодіжний 

вимір у інших політиках) розглядається як головне галузеве завдання задля 

створення найбільш конкурентної економіки у світі, зокрема ЄС. 

7. Задля створення сучасної політики автором запропоноване трьохвимірне 

моделювання молодіжної політики, яке базується на площині розвитку участі 

молоді (активне громадянство), площині соціально-економічного розвитку 

молоді, та їх взаємозв’язку. Сегментування моделювання на відповідні рівні 

управління, деталізація базової муніципальної моделі, розроблена система 

оцінки, та визначення ключових аспектів для кожного рівня надають змогу 

побудувати державну молодіжну політику як інструмент розвитку громад, 

держави та суспільства. Затвердження Радою ЄС у листопаді 2009 року нової 

європейської молодіжної стратегії (2010-2018) саме на цих двох площинах є 

одним із найбільш яскравих підтверджень затребуваності запропонованого 

підходу. 

8. Держави-члени ЄС розвивають свою власну національну молодіжну 

політику, а на рівні ЄС вони створили основу для співробітництва. Найбільш 

важливу роль в прийнятті рішень в сфері молодіжної політики відіграють Рада 

ЄС (конфігурація міністрів, які відповідальні за молодь), Європейська комісія 

(Комісар з питань Освіти, Культури, Багатомовності й Молоді Андрула 
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Василіу), Європейський парламент (профільний комітет, відповідальний за 

молодіжну політику - Комітет культури). 

Ключовим принципом роботи в цій сфері є Відкритий Метод Координації, 

прийнятий у ЄС з 2000 р., що посилюється інструментом Конструктивного 

діалогу. 

9. Участь молоді у місцевому самоврядуванні за параметрами концепції 

Доброго Врядування від Ради Європи чи ООН є важливим інструментом у 

напряму поєднання двох площин. Потрібно враховувати, що використання 

концепції Доброго Врядування для України не є інноваційним з огляду на 

роботи Пилипа Орлика, а мають характер відновлення національного внеску до 

Європейської культури та його впровадження. 

10. Пілотне впровадження запропонованих підходів до вирішення 

конкретної ситуаційної проблеми дозволило досягти наступних результатів: 

 За участю молоді була створена політика міста Одеси стосовно 

молоді й затверджена рішенням міської ради як перспективна 

Концепція до 2015 року з поетапним створенням муніципальної 

моделі молодіжної політики й розвитком участі молоді в рішенні 

проблем територіальної громади Одеси. 

 За участю молоді були визначені й почали одночасно функціонувати 

три наступних механізми:  

а) перша міська програма для молоді (фінансування заходів через 

профільне управління), 

б) конкурс проектів на соціальне замовлення з номінацією по 

молодіжній тематиці, як механізм фінансування діяльності  

громадських організацій з міського бюджету, 

в) фінансування молодіжних ініціатив (ініціативні групи без статусу 

юридичної особи) через міні-гранти Молодіжного Банку.  

 На вимогу молодіжних представників була розроблена система 

оцінки реалізації Концепції, що дозволяє регулярно заміряти рівень 
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її реалізації й оцінювати на основі такого виміру результати 

виконання профільним управлінням міської програми для молоді.  

 Молодіжні представники продемонстрували вміння відстояти свої 

інтереси в рамках чинних правил (законів) і зуміли домогтися 

консенсус-орієнтованого рішення проблеми, що .  

 Молодіжні представники продемонстрували високий рівень 

компетенції практичної реалізації за існуючими параметрами 

Доброго Врядування, що сприяє створенню необхідної культури 

управління в громаді, а також значно підвищує міжнародний імідж 

міста. 

11. Наведений практичний досвід впровадження, її незалежна оцінка 

авторитетними міжнародними інститутами та експертами надає змогу 

використовувати роботи як у галузі освіти, так і в сфері державного управління 

та місцевого самоврядування. 
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