
Розвиток державної молодіжної політики: 

теорія, методологія, механізми реалізації 

 

185 

РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ 

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

5.1.   Міжнародна практика формування та реалізації державної 

молодіжної політики 

 

Об’єктивно оцінити проблеми молоді, а відтак відповідним чином 

провадити у державі молодіжну політику можна за умов не лише глибокого 

вивчення ситуації у молодіжному середовищі, але й аналізуючи ті 

процеси, що пов’язані з молоддю за межами України. Тому чи не 

одним  із центральних у низці головних завдань сучасної молодіжної 

політики після вироблення її основоположних засад є вивчення та 

узагальнення досвіду її впровадження у тих країнах, котрі мають 

багаторічні здобутки та напрацювання у цьому напрямі [231, с. 123]. 

Поняття молодіжної політики в країнах Європи дещо відрізняється 

від вітчизняного хоча б тому, що в кожній країні склалися свої 

національні традиції роботи з молоддю, що має або динамічний, або 

статичний характер. Наприклад, у країнах Північної Європи переважає 

статична модель, у той час як у Великобританії, Данії, країнах 

Середземномор’я – динамічна модель, яка надає великого значення 

постійним змінам у роботі з молоддю, забезпеченню взаємодії між 

учасниками процесу розроблення й упровадження молодіжної 

політики [564, с. 17]. 

Беручи до уваги способи координації молодіжної політики та 

законодавство щодо молоді, розвинуті країни Європи можна 

класифікувати таким чином: 

– із розвинутим молодіжним сектором: молодіжна політика 

безпосередньо сконцентрована  в конкретно визначеному молодіжному 

секторі, який домінує. Прикладом є Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн, 

Іспанія, Греція, Португалія; 

– із обмеженим молодіжним сектором: молодіжну політику 

частково передано до спеціалізованого сектору, а частково розподілено 

серед традиційних секторів, а саме: освіта, працевлаштування, охорона 
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здоров’я тощо. Це спостерігається в Нідерландах, Франції, Бельгії, 

Ірландії, Фінляндії, Швеції, Норвегії;  

– без спеціального молодіжного сектору: молодіжну політику 

розподілено за традиційними секторами без явно вираженого центру. 

Прикладом є Великобританія, Ісландія, Італія, Данія [659, с. 120]. 

Український дослідник М. П. Перепелиця у своїй праці «Державна 

молодіжна політика в Україні (регіональний аспект)» зазначає, що 

«світовий досвід формування і здійснення молодіжної політики 

свідчить, що державне регулювання в цій сфері є найбільш складним 

питанням, і ефективність такої політики знижується як в разі 

перебільшення ролі державних заходів, так і за дуже обмеженого 

використання державних механізмів» [434]. 

Світовий досвід переконує, що уряди різних країн шукають свої 

підходи до формування та реалізації молодіжної політики. У 

розвинутих демократичних країнах молодіжна політика, в основному, 

має трьохрівневу структуру, що дає їй змогу проводити її на 

державному, регіональному і місцевому рівнях [231, с. 126]. У країнах 

Західної Європи на цих засадах активно розробляються та 

впроваджуються комплексні заходи стосовно молоді. У багатьох 

країнах Центральної і Північної Європи молодіжна політика базується 

на визнанні відповідальності держави за успішне включення в 

суспільно-політичне життя всіх верств молоді. [106, с. 123]. 

Заслуговує уваги типологія молодіжної політики, запропонована в 

2000 році Д. Галлі та С. Паугамом, яка була основана на аналізі роботи 

з молоддю в Європі. На основі вищезазначеної типології, система 

соціального забезпечення в Європі класифікується таким чином: 

– соціал-демократична модель соціального забезпечення 

(скандинавські країни); 

– ліберальна модель (мінімальний режим соціального 

забезпечення. Прикладом є Великобританія); 

– консервативна модель (орієнтована на зайнятість; центрально-

європейські країни); 

– субінституціональна модель (країни Середземномор’я) [564, 

с. 97]. 

Відповідно до класифікації Д. Галлі та С. Паугами, можна 

визначити моделі молодіжної політики, а саме:  

– універсалістська модель країн Скандинавії; 

– громадівська модель Великобританії; 

– протекційна модель країн Центральної Європи; 

– централізована модель країн Середземномор’я. 
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Універсалістська модель молодіжної політики є порівняно новою. 

Це результат реорієнтації політики щодо молоді в останні 10-15 років. 

Молодіжна політика в Скандинавії розвивалась як розрізнена серед 

різних секторів, будучи координованою відповідним міністерством, 

що відповідає за державну молодіжну політику. Зауважимо, що у цій 

моделі немає міністерства у справах молоді. Молодіжний сектор 

незнаний або відсутній. Громадянське суспільство відіграє головну 

роль у формуванні та реалізації молодіжної політики, а держава та 

інститути влади спільно з громадянським суспільством виробляють та 

впроваджують молодіжну політику. Суттю Скандинавської моделі є 

те, що її цільовою групою є вся молодь, яка включає юнаків та дівчат 

віком до 25 років. 

Отже, молодіжна концепція використовує поняття молодіжної 

політики у вузькому сенсі, не включаючи доюнацький вік. Слід 

зазначити, що основною проблемою молодіжної політики до 1990-х 

років було молодіжне безробіття, у той час як на сьогодні основним 

питанням є участь молоді в громадському житті суспільства. За 

універсалістською моделлю молодь розглядається як соціальний 

ресурс. Крім соціального та психологічного розвитку, головними 

цілями молодіжної політики є автономність та незалежність. Ці цілі 

зміцнюють раннє досягнення статусу дорослого та ранню незалежність 

від батьківського впливу, що існують серед молоді Скандинавії. Слід 

зауважити, що держава зацікавлена в освітніх засобах, особливо 

пропаганді здорового способу життя та здоров’я, як елементів роботи з 

молоддю.  

Модель молодіжної політики Великобританії ґрунтується на 

традиціях і є громадівською, тобто робота з молоддю спрямована на 

роботу в громаді. Традиційно вплив держави на роботу з молоддю 

обмежений. Панівний образ молоді – молодь як проблема. Зауважимо, 

що найважливішими проблемами є проблема продовження періоду 

молодості та участь молоді у громадському житті. Цільовими групами 

державної молодіжної політики є, головним чином, конкретно 

визначені різні групи молоді із особливими потребами, а головною 

метою – запобігання соціальним проблемам. Тому ця модель 

молодіжної політики характеризується мінімальним впливом держави 

щодо соціального забезпечення. Та на жаль, у зв’язку зі зростанням 

проблем, пов’язаних із соціальним виключенням молоді, в останні 

роки вона все більше тяжіє до ліберальної моделі [658, с. 107]. 

Модель молодіжної політики країн Центральної Європи має давні 

традиції. Основні принципи та ідеї державної молодіжної політики 
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виникли ще під час періоду між Першою та Другою світовими 

війнами, а тому молодь у контексті політики визначається як молоді 

люди і включає в себе не лише дітей віком до 18 років, а й молодих 

дорослих та молоді сім’ї. Молодь розуміється як категорія, що є 

вразливою, та соціальна група, яка потребує захисту, підтримки та 

стимулювання. Основний акцент у протекційній моделі державної 

молодіжної політики в країнах Центральної Європи робиться на 

професійній роботі з молоддю, залучаючи велику кількість волонтерів. 

Цією роботою займаються молодіжні міністерства, уповноважені 

управління та профільні молодіжні сектори. Як і в універсалістській 

моделі, молодіжна політика формується та впроваджується спільно 

інститутами держави та громадянськістю. До того ж модель 

молодіжної політики країн центральної Європи є більш обширною: 

цільовими групами є і специфічні групи молодих людей із особливими 

потребами, і весь загал молодих людей. Зауважимо, що важливими 

молодіжними проблемами є залучення молоді до громадського життя 

та її соціальне визначення. Ця модель молодіжної політики 

високоінституціалізована, має відповідну правову систему: 

незважаючи на те, що молодіжні проблеми з часом змінюються, 

принципи та організаційна основа молодіжної політики є сталими 

[564, с. 104]. 

Особливої уваги заслуговує модель молодіжної політики країн 

Середземномор’я. У той час як робота з молоддю, її підтримка є 

традиційно обов’язками сім’ї та церкви, держава протягом останніх 

двадцяти років створила свої інституції, які займаються вирішенням 

молодіжних проблем. Вікові межі молоді становлять від 15 років – 

нижня межа, до 25-30 років – верхня. Слід зазначити, що в країнах 

Середземномор’я залучення третього сектору та органів місцевого 

самоврядування до державної молодіжної політики є дещо слабким, 

тому молодіжна політика централізована і зосереджена, в основному, 

на державному рівні. Рівень участі молоді в громадських організаціях 

також є низьким. Зауважимо, що в останні роки він зростає, а 

головною метою молодіжної політики стало посилення участі молоді в 

громадському житті. Однак, на відміну від Скандинавської моделі, що 

має схожі цілі молодіжної політики, Середземноморська модель у 

цьому вимірі не є універсалістською: базовими цілями політики є 

особливі групи молоді [564, с. 110]. 

Безпосередня реалізація молодіжної політики – це робота з 

молоддю, яка потребує спеціальної підготовки фахівців. Щодо роботи 

з молоддю в країнах Європи, то, за висновками експертів Директорату 
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Ради Європи, вона залежить від вектора впливу. Тому в Європі існує 

п’ять концепцій роботи з молоддю, основаних на різних традиціях, 

змісті роботи та завданнях, що стоять перед фахівцями [660, с. 27]. 

Першою з них є робота з молоддю. Вона характерна для Північної 

Європи, включаючи Німеччину, Нідерланди, Бельгію, Ірландію та 

Великобританію. Основні її завдання: організація вільного часу 

молодих людей та попередження соціального виключення 

маргіналізованих груп [658, с. 108]. 

Друга – це робота, яка має культурний аспект (культурні 

аніматори). Ця концепція характерна для країн романської групи. 

Робота з молоддю зводиться до організації її дозвілля: літні табори 

відпочинку, організація спортивних змагань, тощо. 

Третім напрямом є соціальна робота, що включає в себе роботу з 

молоддю та культурну анімацію. Вона характерна для Нідерландів та 

Бельгії та спрямована на різні соціальні групи молоді й її різні потреби 

[660, с. 67]. 

Наступний напрям – це робота соціальних педагогів чи соціальних 

просвітителів, яка об’єднує в собі два напрями: соціальну роботу й 

освіту. Освітній аспект стосується позашкільного та неформального 

навчального процесу, який має на меті соціалізацію та соціальну 

інтеграцію молоді, доповнює сімейне виховання (характерний для 

Німеччини, Норвегії, Австрії, Нідерландів).  

Заключною п’ятою концепцією є професійна молодіжна політика. 

У країнах Східної Європи, де молодіжну політику введено відносно 

недавно, немає такої освітньої спеціалізації, і тому молодіжна політика 

впроваджується місцевими органами влади методом безпосереднього 

консультування відповідними структурами чи управлінням 

молодіжними інформаційними центрами.  

Отже, в цілому в країнах Європи нагромаджено багатий досвід 

формування й реалізації молодіжної політики. Характерною її 

особливістю є те, що така політика, головним чином, реалізується у 

трьох напрямах, а саме: держава, її органи та інститути 

громадянського суспільства займаються вирішенням актуальних 

проблем молоді у соціально-економічній, культурно-освітній сфері та 

у підтримці молодіжного руху.  

Дослідники молодіжних проблем з метою вивчення, виявлення 

закономірностей функціонування та перспектив розвитку намагаються 

класифікувати державну молодіжну політику за певними ознаками, 

створюючи для цього її моделі, традиційно іменовані за назвами 

держав, як-от: шведська, американська, німецька [301, с. 73].  
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Шведська модель державної молодіжної політики передбачає 

значне втручання держави у стосунки суспільства і молоді, державний 

контроль щодо відносин суспільства та молоді. Ґрунтуючись на 

філософсько-соціологічній і політико-правовій концепції, в її основі 

лежить соціал-демократична ідея. Ця політика містить детальну 

правову регламентацію у сфері державної діяльності, при чому основні 

аспекти закріплені не відомчою нормотворчістю, а законами. 

Державний контроль за цією діяльністю базується на соціальній роботі 

у так званих комунах та спеціальних органах, що мають координаційні 

повноваження і специфічні сфери прямого управління, насамперед, в 

організації культурного розвитку молоді, її дозвілля, створення умов 

для професійного зростання та подальшого працевлаштування. Одна з 

форм цього механізму полягає у створенні мережі державних 

спеціалізованих закладів, а також у фінансовій підтримці відповідних 

молодіжних організацій [108, с. 25]. 

Протилежністю шведській моделі державної молодіжної політики є 

модель, що реалізується в США. Різниця, передусім, стосується тієї 

ролі, яку відіграє держава в управлінні й організації соціальної роботи 

і, відповідно, правової відповідальності державних органів у вирішенні 

молодіжних проблем. Фактично держава бере на себе обов’язки, 

причому обмежені, щодо проведення заходів стосовно соціально 

незахищених і «неблагополучних» категорій молоді, але й у цьому 

випадку державою регулюються лише окремі аспекти соціального 

стану таких молодих людей. Тобто модель державної молодіжної 

політики США передбачає державне регулювання процесу вирішення 

молодіжних проблем на мінімальному рівні  

Модель Німеччини передбачає за наявності потужної законодавчої 

бази помірне втручання держави в життя і справи молоді та надання 

державної допомоги тим молодим людям, котрим вона вкрай 

необхідна, а також залучає широкий загал молоді до вирішення 

власних проблем.  

Особливої уваги заслуговує становлення і розвиток молодіжної 

політики у Великобританії, яка має комплексний характер, що є 

загальним для всіх країн Європи. Вона охоплює цілу низку галузей 

(наприклад, зайнятість, освіту, охорону здоров’я). Існують складні 

структури щодо прийняття рішень, організації та управління. У 

Великобританії відповідальність значною мірою делегується спочатку 

національним управлінням юстиції: Англії, Шотландії, Північної 

Ірландії та Уельсу, а потім – адміністративним частинам, тобто 

місцевій владі чи іншим органам. Деякі повноваження у сфері 
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молодіжної політики, наприклад, зайнятість і соціальні виплати, 

зберігаються на національному рівні. Слід зазначити, що це ускладнює 

роботу, адже в чотирьох юрисдикціях сполученого королівства 

Великобританії і Північної Ірландії існують відмінності щодо 

визначення вікових меж серед молоді. Так, в Англії, визначаючи 

поняття «молодь», у багатьох областях пріоритети надають групі 

молодих людей віком 14-19 років, а в Уельсі та в Північній Ірландії 

верхня межа молодіжного віку, як правило, визначається 25 роками.  

Загальна молодіжна політика характеризується тим, що 

різноманітні фактори впливають на перехід молодих людей у доросле 

життя: їх освіта, оточення, культура в період дорослішання, їх 

взаємини з батьками та групами ровесників. З точки зору державних 

політичних діячів, які пропагують активний вплив на молодь, в останні 

роки докладаються серйозні зусилля для того, щоб потреби молоді 

знайшли найбільш повне вираження в політичних програмах, 

розробках і планах реалізації багатьох державних закладів. У зв’язку з 

цим були ухвалені відповідні стратегії щодо розвитку медичних 

послуг (профілактичні та лікувальні) з метою задоволення потреб 

молодих людей. Ці дії були викликані зростаючою стурбованістю про 

здоров’я молодих людей, у тому числі їх психічними розладами. На 

жаль, у Великобританії можна відмітити відносно високий рівень 

підросткової вагітності (4 % від загальної кількості народжень 

приходиться на матерів у віці 12-18 років; для порівняння: у Франції – 

1,5 %, у Нідерландах – 0,72 %), а також зловживання алкоголем та 

тютюном (у Великобританії спостерігається один із найвищих 

показників підросткового алкоголізму і пов’язаних з ним проблем у 

Європі). Медичні заклади надають більш кваліфіковані послуги щодо 

задоволення потреб молодих людей, рекомендації щодо використання 

протизаплідних засобів і, як в більшості країн Європи, введені жорсткі 

обмеження на тютюнопаління та алкоголь. Регулярно зі сторони 

суспільства та політиків висловлюється стурбованість положенням 

молодих людей асоціальної поведінки і правопорушників із числа 

молоді. Тому ЗМІ, створюючи сучасний образ молоді, заставляють 

політичних та державних діячів авторитетно реагувати на такі 

інциденти, як злочинність, у тому числі пов’язана із застосуванням 

холодної зброї чи особливих наркотиків.  

У Великобританії молодіжна злочинність є більш серйозною 

проблемою в порівняні з високим рівнем насилля та злочинів щодо 

власності. В останні роки злочинність серед молоді стала жорстокою 

та інтроспективною, тобто направленою проти місцевих жителів, 
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особливо молодих людей. Не дивно, що частина молоді приєднується 

до місцевих банд, адже це для них здається можливістю захисту 

соціальної інтеграції та економічного успіху. Незважаючи на 

різноманітні заходи щодо скорочення правопорушень неповнолітніми, 

збільшення кількості поліцейських, ухвалення відповідного 

законодавства та створення нових структур, а саме Ради молодіжної 

юстиції, що має структурні підрозділи зі злочинності серед молоді на 

місцевому рівні, основні ресурси витрачаються не на профілактику та 

запобіжні заходи, а на каральні міри.  

У Великобританії найвищий показник в Європі щодо направлення 

молодих людей під варту (у шість разів перевищує відповідний рівень 

у Франції, у десять разів – в Іспанії, у двадцять разів – у Фінляндії). У 

країні найнижча межа віку щодо кримінальної відповідальності: з 

10 років – в Англії, Уельсі і Північній Ірландії, з 8 років – у Шотландії. 

Великі зміни спостерігаються стосовно молодих людей до 

зайнятості. Так, у середині 1970-х років більш чим дві третини 

молодих людей у віці 18 років закінчували школу і починали 

працювати, при цьому дев’ять із десяти випускників влаштовувались 

на роботу впродовж шести місяців після закінчення школи. Нині 

більшість молодих людей приходить на ринок праці 

найрізноманітнішими шляхами – через освіту, професійну підготовку, 

періоди безробіття – і не вважають себе працевлаштованими на роботі 

до 30 років. Економічна криза такі проблеми робить більш частими, а 

тому молоді люди переходять із однієї роботи на іншу, від коледжу до 

батьківського дому, тобто потрапляють під вплив змін їх життєві 

ситуації. 

Загальний підхід у Великобританії до ринку праці полягає в тому, 

що він повинен бути гнучким, і, як наслідок, у Британській економіці 

повинні створюватися різнобічні, з неповним робочим днем або 

тимчасові роботи, особливо у сфері послуг. 

Ще однією важливою проблемою у Великобританії є те, що 

більшість молодих дорослих не здатна забезпечити себе житлом, тому 

що зайнятість має нестабільний характер, а державне чи соціальне 

житло важко отримати. Як наслідок, молоді люди залишаються в 

батьківській сім’ї, а отже, вони будуть залежними від батьківської 

допомоги ще певний період. Така залежність викликає напругу в сім’ї і 

впливає на сімейний бюджет. 

Ключовою на політичній арені є освіта. Державні програми 

направлені на стимулювання освітніх успіхів молодих людей у школах 

та вищих навчальних закладах. Оскільки Великобританія 
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характеризується одним із найнижчих в Європі рівнів чисельності 

молодих людей, які продовжують навчання після досягнення 

мінімального віку закінчення освіти (16 років), спостерігається значна 

підтримка молоді, направлена на продовження навчання, у тому числі, 

надання субсидій, включаючи політику стимулювання, відповідно з 

якою 50 % вступлять до університетів. У Великобританії взято курс на 

підвищення рівня успішності у школах та коледжах шляхом внесення 

змін у навчальні програми, іспити та курси кваліфікації, у підготовку 

викладачів, а також структуру системи освіти. 

Спостерігається суттєве покращення освітніх досягнень молодих 

людей, про що свідчать державні іспити останніх двох десятиліть. У 

той же час спостерігається ріст різновидів якості і характеру шкіл по 

всій країні. Розширення шкільної автономії призвело до створення 

великої кількості шкіл, які спеціалізуються на окремих предметах 

таких, як іноземні мови та спорт; деякі школи не хочуть приймати та 

навчати учнів, які можуть створювати труднощі, що призводить до 

підвищення рівня соціальної нерівності, адже частина батьків шукає 

«хороші» школи, які дадуть їх дітям у майбутньому певні переваги до 

вступу у вищі навчальні заклади, а потім і на роботу. 

Школи – це те місце, в якому виконується більш широкий спектр 

різних соціальних функцій, наприклад, гуртки до і після формального 

шкільного дня, певні медичні послуги для молоді. У коледжах із 

професійно-технічною спрямованістю також спостерігається значний 

ріст студентів, адже молоді люди не виходять на переповнений ринок 

праці, якщо не покращили свої навички. Таким чином, загальна 

система щодо надання освіти молоді включає вік від 14 до 19 років.  

Особливістю державної молодіжної політики у Великобританії є 

надання молодіжної роботи. Молодіжна робота – це робота з 

використанням спільно з підлітками певних форм практики, що має 

такі характеристики: занепокоєння про їх особистий і соціальний 

розвиток; використання експериментального навчання і транс-

формативних взаємин із дорослими; прищеплювання цінностей, які в 

основу ставлять інтереси молодих людей. В основному така робота 

була пов’язана з громадськими організаціями та волонтерськими 

асоціаціями, які надають певні можливості для обездолених молодих 

людей. Співробітники, які працюють у сфері молодіжної політики, у 

молодіжних організаціях, школах та коледжах, забезпечують 

проведення заходів під час обідньої перерви чи після школи, роблять 

внесок в особисту соціальну і медичну освіту в навчальних програмах 

в охорону здоров’я, серед груп молоді, які скоїли злочини, у деяких 
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пенітенціарних закладах, у житловому будівництві, у структурах 

громадянського суспільства (релігійних, артистичних, спортивних 

організаціях), які є характеристикою Британського життя, а значить 

мають підтримку зі сторони влади, у тому числі фінансову. Слід 

відмітити, що у Великобританії не існує обов’язкової військової 

служби протягом 50 років, і служба суспільству інколи розглядається 

як альтернативний засіб соціалізації. 

Починаючи з 2012 року, робота з молоддю у Великобританії, 

особливо в Англії, включає велику кількість ініціатив, що призвели до 

більш широкої участі молоді в різних службах.  

Цікавим, на наш погляд, є документ «Aiming High for Young 

People», який ухвалений у 2007 році в Англії. У ньому викладена 

десятирічна стратегія розвитку комплексних послуг для молоді 

шляхом розширення участі молодих людей у прийнятті рішень, 

покращення їх доступу до заходів, надання послуг щодо особистої 

підтримки і підвищення якостей послуг, що надаються молоді тощо. 

Це забезпечується за рахунок підвищення кваліфікації практиків та 

управлінців у сфері роботи з молоддю. 

Законодавство та державна політики стосовно молоді в Англії 

направлені на досягнення таких результатів: 

– молоді люди повинні знаходитись у безпеці; 

– бути здоровими і отримувати задоволення від освіти, маючи 

певні досягнення в цій сфері; 

– вносити особистий вклад у суспільне життя; 

– прагнути до економічного добробуту. 

В Англії функціонує національне міністерство – Департамент у 

справах дітей школи та сім’ї, яке щорічно приймає «План по 

відношенню дітей» з викладенням цілей та заходів для їх досягнення. 

На місцевому рівні існують аналогічні плани, а також спеціальна 

посада директора з послуг для дітей, який відповідальний за управління 

загальною політикою щодо шкіл, соціальних служб для дітей, 

молодіжних служб. Він повинен тісно співпрацювати з іншими органами, 

у тому числі з охороною здоров’я та органами юстиції, і отримувати 

підтримку від широкого і різнобічного добровільного сектору. 

На жаль, у Великобританії, як у Західній Європі та Україні, робота 

з молоддю зводиться до роботи з молодими людьми девіантної 

поведінки, тому держава прагне забезпечити більш широку підтримку 

для тих, хто не може повною мірою використати свої можливості. 

Отже, в молодіжній політиці і практиці Великобританії 

спостерігається відсутність рішучості і здатність діяти послідовно та 
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рішуче як зі сторони окремих посадових осіб, так і груп та об’єднань; 

аналізуючи тривалий період розвитку молодіжної політики 

Великобританії, можна зробити висновок про те, що робота з молоддю 

переживала декілька важких десятиліть і лише, починаючи з 

2007 року, розпочалися позитивні зрушення. 

Оптимістичною щодо інших європейських країн є молодіжна 

політика Австрії. Незважаючи на те, що основними проблемами в 

державній політиці Австрії є: 

– зворотній демографічний розвиток і, як наслідок, 

невідповідність між молодими і більш похилими групами населення; 

– зміна в сімейних структурах; 

– продовження терміну навчання, включаючи проведення 

реформ системи освіти та навчання; 

– проблема безробіття в цілому, зокрема, молодіжне безробіття; 

– зміна ціннісних орієнтацій молодих людей у рамках 

комунікативних і медіальних «транснаціоналізацій», які несуть з 

собою негативні установки як щодо національних, так і європейських 

закладів, державна австрійська молодіжна політика потребує 

ефективного реформування, враховуючи європейські тенденції. Для 

Австрії це означає зміну поглядів у молодіжній політиці на нове 

визначення напряму її розвитку, адже модель молодіжної політики 

слід розуміти як проективну. Молодь, насамперед, вважається 

вразливою в межах суспільства групою, яку потрібно охороняти, 

підтримувати і якій необхідно сприяти. Тому сьогодні австрійська 

молодіжна політика повинна бути готовою до прийняття нових 

викликів, вона повинна підтримувати молодих людей, вчити їх 

розпізнавати і вступати на правильний життєвий шлях, повинна 

створювати структури для молоді з метою подальшого її позитивного 

розвитку та входження в доросле життя. 

В Австрії розробляються і ухвалюються молодіжні плани – це 

стратегічні робочі документи, які повинні полегшити всім партнерам, 

які беруть у цьому участь, з одного боку, розуміння і здійснення 

молодіжної політики, а з другого – інтеграцію молоді у світове 

співтовариство. Вищезазначений молодіжний план включає також такі 

сфери, як формальна і неформальна освіта, знання мов, зайнятість, 

соціальний захист, мобільність, здоров’я, інформаційні та комунікативні 

технології і житло.  

Отже, в австрійській молодіжній політиці розвиваються нові 

тенденції, адже національна політика готова прийняти європейські 

виклики і налаштована готувати молодь до життя в Європі. Вона 
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також хоче навчити молодих людей формувати цю Європу, а тому в 

багатьох сферах молодь визначається як цільова група щодо 

здійснення заходів на благо всього суспільства.  
Цікавими, на нашу думку, є досвід роботи німецького інституту 

молоді, який був створений рішенням Німецького бундестагу та 
Німецького федерального парламенту в 1963 році на основі 
Об’єднання німецької молоді в Мюнхені і науково-дослідного центру з 

питань молоді в Бонні. Сьогодні це найбільший заочний науково-
дослідний інститут соціальних наук у галузі дітей, молоді і сімей у 
Німеччині. Більш ніж 140 наукових співробітників систематично 

проводять дослідження, які вивчають положення дітей, молоді, жінок, 
чоловіків і сімей, а також пов’язаних із цими категоріями, розробляють 
державні програми і заходи щодо надання підтримки і сприяння. На 
відміну від університетських досліджень, сфера діяльності інституту 

молоді знаходиться на межі науки, громадськості, політики і практики 
та виконує подвійну роль: передає знання від спеціалістів, які 
працюють у сфері соціальної роботи, і консультації для політиків, з 

одного боку, і зворотній зв’язок практичного досвіду в процесі 
дослідження, з іншого. Довготермінові проекти включають проблеми 
дітей, молоді, сім’ї, гендерні дослідження і молодіжні служби. 

Інститут також проводить дослідження з розробки актуальних питань 
соціальної політики і проблемних ситуацій у суспільстві, розробляє, 
супроводжує і проводить оцінку типових проектів. Надає консультації 
для політиків і спеціалістів практики з дитячих, молодіжних і сімейних 

послуг, проводить конференції для спеціалістів у сфері освіти і 
соціального обслуговування, а також політиків, журналістів і вчених. 
Інститут бере участь у підготовці доповідей для міністерств, 

виконуючи тим самим свою місію в наданні інформації, послуг і 
консультуванні.  

Дуже тісно Інститут молоді співпрацює з Департаментом у справах 

молоді і з Департаментом молодіжних служб. Спільно вони 
досліджують проблеми дитинства та догляду за дітьми, проблеми 
молоді та молодіжних служб, сім’ї і сімейної політики.  

Останнім часом вони визнали молодіжну політику і політику 

молодіжних служб федерального і місцевого рівнів предметом свого 
аналізу. Тому велике значення відіграє доповідь, підготовлена 
незалежною експертною комісією, базуючись на науковому аналізі. 

Особливої уваги заслуговує 13-а доповідь федерального уряду про 
положення дітей і молоді, основний акцент в якій робиться на дитячі 
та молодіжні програми, заходи в області профілактичної медичної 
допомоги та охорони здоров’я. 
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Цікавою, на наш погляд, є діяльність відділу дитячої і молодіжної 

політики, який було створено в Німецькому інституті молоді в 

2007 році. Його основна мета – політичне консультування на 

федеральному рівні та надання підтримки Федеральній молодіжній 

раді. Федеральна молодіжна рада є правонаступником Ради з питань 

молоді, яка була створена в 1950 році. 

Відділ профілактики дитячих і ювенальних правопорушень дуже 

тісно працює в сфері профілактики злочинності в школах, дитячих і 

молодіжних службах, поліції і судової влади Німеччини. Основними 

завданнями даного відділу є: розповсюдження інформації про основні 

заходи та концепції в сфері їх діяльності; оцінювання практичних 

проектів; організація обміну досвідом; розробка пропозицій з оцінки 

існуючих практичних проектів; надання консультативних послуг і 

розробка освітніх програм та науково-дослідних проектів. 

Інститут молоді в Німеччині дуже тісно співпрацює з державними і 

недержавними структурами з метою покращення життя молоді в 

державі, адже виховує підростаюче покоління в дусі патріота своєї 

Батьківщини, поваги до навколишнього середовища та збереження 

світового простору в цілому. 

Міжнародний досвід також має цікаві приклади реалізації 

молодіжної політики. Так, особливої уваги заслуговує формування і 

реалізація молодіжної політики в Російській Федерації.  

Розробка і реалізація державної молодіжної політики здійснюються 

на двох рівнях: загальнореспубліканському і регіональному. 

Основні заходи державної молодіжної політики на федеральному 

рівні з 1995 року здійснювалися відповідно до федеральної програми 

«Молодь Росії», схваленої Указом Президента РФ від 15.09.1994 р. 

№ 1992. У рамках цієї програми, що стала нині Президентською, серед 

пріоритетів виділені завдання щодо забезпечення молоді інформацією 

про її права та можливості в найбільш важливих сферах життєдіяльності. 

Таким чином, уперше закріплено позицію, що інформаційна підтримка 

є першоосновою соціального обслуговування молоді. 

Соціальне призначення систем інформаційного забезпечення 

молоді визначається розширенням можливостей молоді для 

самостійних і усвідомлених дій щодо захисту своїх прав і законних 

інтересів, вибору професії та видів навчання, працевлаштування, 

організації відпочинку, вирішення побутових питань тощо. 

Робота зі створення єдиної загальноросійської інформаційної 

системи для молоді ведеться кілька останніх років: поруч із 

федеральними відомствами, спільно з органами у справах молоді – 
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суб’єктів РФ – та за участю молодіжних та дитячих громадських 

об’єднань, наукових колективів. Уперше в практиці Росії 

передбачається створення великої системи соціальної інформації не 

тільки для відомчих цілей, але й для самих громадян – молодих людей, 

їхніх батьків, учителів, дослідників молодіжних проблем і т. д. 

Ведеться робота щодо підключення російських інформаційних центрів 

до європейської комп’ютерної інформаційної мережі з урахуванням 

того, що близько 70 % молодих людей відзначають брак інформації під 

час вирішення своїх проблем. Розвиток інформаційних послуг для 

молоді є одним із найважливіших державних завдань у галузі 

соціально-економічного та культурного розвитку Росії. 

Проблематичним залишається склад інформаційних послуг. 

Формування інформаційної системи для молоді як соціальної служби 

почалося в кінці 80-х років ХХ століття молодіжною громадською 

організацією – комсомолом – за підтримки держави, але через зміну 

структури молодіжного руху на початку  90-х років ХХ століття 

втратила системність. Сучасні молодіжні та дитячі об’єднання не в 

змозі самостійно вирішувати таку велику задачу. 

Тим не менш, перспектива розвитку системи соціального 

обслуговування молоді бачиться в максимальному наближенні до 

такого стану, коли значна частина цієї діяльності буде виконуватися 

молодіжними громадськими об’єднаннями за підтримки органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Це й має стати 

важливим принципом державної молодіжної політики, а отже, і 

соціальної політики в Росії. 

Розпочалася робота у цьому напрямі і в суб’єктах РФ. Почала 

формуватися нормативно-правова база державної підтримки на 

регіональному рівні соціальних інновацій молодіжних об’єднань 

(Московська, Волгоградська, Тульська області та ін.). 

У цілому ж поки що саме на рівні законодавства суб’єктів РФ 

отримує закріплення пріоритет інформаційних послуг у системі 

соціального обслуговування молоді, що відповідає ідеям, які входять 

до концепції державної молодіжної політики в РФ. 

Також у програмі «Молодь Росії» є й інші питання вирішення 

молодіжних проблем: шляхи вирішення житлової проблеми, 

вирішення питань зайнятості молоді, підтримка молодої сім’ї, 

розвиток системи дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку, 

підтримка талановитої молоді та багато інших питань. 

Державна молодіжна політика – це система державних пріоритетів 

і заходів, спрямованих на створення умов та можливостей для 
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успішної соціалізації та ефективної самореалізації молоді, розвитку її 

потенціалу в інтересах Росії. Реалізація державної молодіжної 

політики виступає інструментом соціально-економічного та 

культурного розвитку, забезпечення конкурентоспроможності та 

зміцнення національної безпеки країни. 

Існує відповідна класифікація об’єктів соціальної роботи: 

а) діти – особи до досягнення ними 18 років; 

б) молодь – громадяни Російської Федерації, включаючи осіб із 

подвійним громадянством, у віці від 14 до 30 років; 

в) молоді сім’ї – сім’ї в перші три роки після укладення шлюбу 

(у разі народження дітей – без обмеження тривалості шлюбу), за 

умови, що один із подружжя не досяг 30-річного віку, а також 

неповних сімей із дітьми, в яких мати або батько не досягли 30-річного 

віку; 

г) молодіжне громадське об’єднання – об’єднання громадян 

віком до 30 років, що об’єдналися на основі спільності інтересів; 

д) дитяче громадське об’єднання – об’єднання громадян, до 

якого входять громадяни у віці до 18 років та повнолітні громадяни, 

які об’єдналися для спільної діяльності. 

Заходи щодо здійснення роботи з дітьми та молоддю здійснюються 

у всіх муніципальних утвореннях: поселеннях, муніципальних районах 

та міських округах. 

Функції щодо організації заходів по роботі з дітьми здійснюються 

через галузеві (функціональні) органи місцевої адміністрації (органи 

управління освітою, культурою, фізичною культурою і спорту, 

соціального захисту населення). 

Функції щодо організації заходів по роботі з молоддю повинні 

здійснюватися через галузеві (функціональні) органи місцевої 

адміністрації (органи у справах молоді), організаційну структуру і 

штатну чисельність яких рекомендується визначати залежно від 

чисельності молоді, яка проживає на території муніципального району 

освіти і ступеня віддаленості від центру суб’єкта Російської Федерації. 

Заходи по роботі з дітьми безпосередньо здійснюють освітні 

установи, заклади культури, фізичної культури і спорту, соціального 

обслуговування, соціального захисту населення та ін. 

Заходи в роботі з молоддю безпосередньо здійснюють установи 

органів у справах молоді у взаємодії з молодіжними та дитячими 

громадськими об’єднаннями. 

Організовуючи роботу з дітьми та молоддю, рекомендується 

залучати молодь до формування та реалізації муніципальних 
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(місцевих) програм по роботі з дітьми та молоддю, а також підпрограм 

по роботі з дітьми та молоддю у відповідних програмах соціально-

економічного розвитку муніципальних утворень і суб’єкта Російської 

Федерації. 

Цілі, завдання, пріоритетні напрями та основний зміст роботи з 

дітьми та молоддю на муніципальному рівні визначаються відповідно 

до Програми соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 

середньострокову перспективу (2009-2015 роки), затвердженої 

розпорядженням Уряду Російської Федерації від 19 січня 2006 р. № 38-р, 

Федеральної цільової програми «Діти Росії», Державною програмою 

патріотичного виховання громадян у Російській Федерації на 2006-

2010 роки, Федеральної цільової програми «Комплексні заходи 

протидії зловживанню наркотиками та їх незаконному обігу на 2005-

2009 роки», регіональними та муніципальними (місцевими) 

програмами соціально-економічного розвитку. 

Завданнями в організації роботи в муніципальних утвореннях є: 

а) з дітьми – створення необхідних правових, соціально-

економічних, соціокультурних умов для фізичного, психологічного, 

духовного, соціального, емоційного, пізнавального та культурного 

розвитку дітей і реальне забезпечення основних гарантій прав дітей, у 

тому числі тих, які знаходяться у важкій життєвій ситуації; 

б) з молоддю – залучення молоді в соціальну практику й 

інформування про потенційні можливості її розвитку в регіоні і Росії; 

розвиток творчої активності молоді; інтеграція молодих людей, що 

опинилися у важкій життєвій ситуації, у життя суспільства. 

Визначаючи функції органів по роботі з молоддю та установ 

органів у справах молоді, рекомендується враховувати такі показові 

напрями роботи: 

1. Виховання громадянськості й патріотизму: 

– організація та проведення масових заходів, присвячених 

пам’ятним датам історії Росії, державним символам Російської Федерації; 

– організація та проведення творчих заходів з дітьми та 

молоддю, що сприяють вихованню громадянськості й патріотизму (у 

тому числі з технічних, туристських, військово-прикладних видів 

спорту, проведення муніципальних етапів оборонно-спортивної гри 

«Перемога», змагань за програмою «Школа безпеки», спартакіади 

допризовної молоді); 

– проведення муніципальних заходів з дитячим та молодіжним 

активом громадських цивільно-патріотичних об’єднань та інших 
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організацій, що працюють з дітьми та молоддю, з обміну досвідом 

роботи; 

– організація пошукової роботи, діяльності з увічнення пам’яті 

воїнів, які загинули, захищаючи Вітчизну. 

2. Підтримка талановитої та здібної молоді, дитячих і 
молодіжних соціальних позитивних ініціатив: 

– реалізація заходів у рамках пріоритетного національного 
проекту «Освіта» за підтримки талановитої і здібної молоді; 

– підтримка об’єднань, які надають навчальні послуги в системі 
додаткової освіти дітей; науково-технічної творчості молоді; 

– розвиток системи муніципальних культурно-масових закладів 
дозвілля та спортивних заходів, заснованих на наступності культурно-
історичних традицій муніципальної освіти та суб’єктів Російської 

Федерації; 
– розвиток муніципальної системи заходів заохочення здібної та 

талановитої молоді (встановлення стипендій, грантів, премій); 

– стимулювання діяльності юридичних і фізичних осіб, які 
надають підтримку здібній і талановитій молоді; 

– організація проведення загально муніципальних дитячих та 
молодіжних свят; 

– підтримка розвитку в освітніх установах об’єднань учнів 
(«малих академій наук», студентських наукових клубів, наукових 
товариств учнів і тощо); 

– розвиток системи конкурсів соціальних проектів серед дітей та 
молоді та підтримка їх реалізації в муніципальній освіті, за місцем 
проживання, навчання і т. д.; 

– розробка та реалізація системи заходів щодо соціально-
економічної, організаційної та правової підтримки підприємницької 
діяльності молоді. 

3. Організація роботи з дітьми та молоддю за місцем 

проживання: 
– створення умов для підтримки та розвитку мережі 

підліткових, молодіжних клубів (центрів) за місцем проживання; 

– сприяння в організації ігрових та спортивних майданчиків за 
місцем проживання; 

– підвищення кваліфікації працівників підліткових та 
молодіжних клубів (центрів) за місцем проживання; 

– проведення оглядів-конкурсів підліткових та молодіжних 
клубів (центрів) за місцем проживання. 

4. Підтримка діяльності молодіжних і дитячих громадських 

об’єднань: 
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– проведення навчання для активу молодіжних громадських 

об’єднань і здійснення підготовки професійних кадрів, що працюють у 

сфері молодіжної політики; 

– організація стажування активу молодіжних громадських 

об’єднань в органах місцевого самоврядування; 

– надання ґрантів та виконання муніципальних замовлень 

молодіжними та дитячими громадськими об’єднаннями; 

– проведення семінарів, тренінгів, конференцій, зльотів, змін 

таборів, круглих столів за участю представників молодіжних і дитячих 

громадських об’єднань; 

– розвиток форм учнівського, молодіжного та студентського 

самоврядування; 

– сприяння громадським формуванням (дитячим та молодіжним 

парламентам, асамблеям, «урядам», радам, асоціаціям тощо), що 

сприяє громадянському вихованню дітей та молоді, захист їхніх 

законних інтересів, формування правової, політичної культури та 

громадянської позиції дітей і молоді. 

5. Забезпечення зайнятості та працевлаштування молоді: 

– створення виїзних молодіжних, студентських трудових 

загонів, у тому числі міжнародних трудових загонів; 

– організація змін таборів праці та відпочинку денного 

перебування (цілодобового перебування); 

– організація тимчасових робочих місць для працевлаштування 

молоді; 

– організація зайнятості молодих людей із обмеженими 

можливостями. 

6. Формування здорового способу життя та організація 

відпочинку й оздоровлення дітей та молоді: 

– розвиток і підтримка масової фізичної культури і спорту 

(проведення змагань на призи: «Золота шайба», «Шкіряний м’яч», 

організація змагань «Веселі старти»; фестивалю-змагання 

«Президентські змагання», спартакіад учнів, сільської молоді, 

універсіад студентів, змагань з національних видів спорту); 

– збереження і розвиток інфраструктури заміського відпочинку і 

оздоровлення дітей та молоді; 

– реалізація програм з організації маловитратних форм 

відпочинку та оздоровлення дітей та молоді (змін польових таборів, 

таборів із денним перебуванням на базі закладів дошкільної освіти 

дітей за місцем проживання дітей та молоді, а також установ органів у 

справах молоді); 
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– організація пропаганди здорового способу життя серед дітей 

та молоді; 

– організація дитячо-юнацького туризму та екскурсійна робота з 

дітьми та молоддю. 

7. Профілактика бездоглядності, правопорушень і 

наркозалежності, екстремістських проявів серед дітей і молоді: 

– розвиток міжвідомчої системи закладів соціальної адаптації та 

реабілітації дітей та молоді групи ризику; 

– організація антинаркотичної пропаганди серед дітей та молоді; 

– розробка, ухвалення і реалізація муніципальних (місцевих) 

програм у сфері профілактики наркоманії та токсикоманії; 

– пропаганда здорового способу життя, поширення інформації 

про небезпеку наркоманії та токсикоманії для життя і здоров’я; 

– організаційно-методичне забезпечення і координація 

діяльності з профілактики наркоманії та токсикоманії серед дітей та 

молоді; 

– участь у розвитку системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації медиків, педагогів (у тому числі фахівців з 

роботи з неповнолітніми, які вживають наркотичні засоби), 

психологів, юристів, соціологів, соціальних працівників та інших 

фахівців, що займаються профілактичною роботою з попередження 

наркоманії та токсикоманії; 

– сприяння громадським об’єднанням, іншим організаціям, 

діяльність яких пов’язана із здійсненням заходів щодо профілактики 

наркоманії та токсикоманії; 

– створення постійних спеціалізованих робочих місць для 

незайнятої молоді, яка перебуває у важкій життєвій ситуації; 

– організація сезонної трудової зайнятості в таборах праці та 

відпочинку, трудових загонах для дітей та молоді групи ризику; 

– створення і розвиток служб молодіжних соціальних 

працівників для здійснення виховного супроводу та контролю за 

поведінкою дітей та молоді групи ризику; 

– розвиток форм пропаганди толерантної поведінки молодих 

юнаків і дівчат; 

– створення мобільних груп по роботі з неформальними 

молодіжними об’єднаннями асоціальної спрямованості. 

8. Підтримка молодих сімей, у тому числі у вирішенні житлових 

проблем: 

– мобілізація позабюджетних ресурсів для поліпшення 

житлових умов молоді; 
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– створення самофінансованої системи надання допомоги 

молодим сім’ям у вирішенні житлових проблем; 

– надання підтримки молодим сім’ям у поліпшенні житлових 

умов шляхом формування системи іпотечного кредитування; 

– створення міжвідомчих структур консультування молодої 

сім’ї (з медико-педагогічних та правових питань). 

9. Інформаційне забезпечення роботи з дітьми та молоддю: 

– збір та аналіз інформації з усіх напрямів молодіжної політики; 

– надання інформації молоді, молодіжним та дитячим 

громадським об’єднанням, фахівцям, що працюють з дітьми та 

молоддю; 

– видання інформаційних, методичних і дослідницьких 

матеріалів для дітей та молоді; 

– організація теле-, радіопередач з дитячої та молодіжної 

тематики; 

– проведення моніторингу і комплексних досліджень з питань 

молодіжної проблематики; 

– підтримка та розвиток системи інформаційних каналів 

(телефону «довіри», сайтів у мережі Інтернет, які висвітлюють 

питання роботи з дітьми та молоддю в муніципальній освіті й т. д.). 

Під час організації та здійсненні заходів щодо роботи з дітьми та 

молоддю необхідно створювати умови для кадрового забезпечення цієї 

роботи, у тому числі: 

– забезпечувати підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації кадрів для роботи з дітьми та молоддю; 

– організовувати стажування кадрів для роботи з дітьми та 

молоддю; 

– організовувати методичну роботу за основними напрямами 

діяльності; 

– створювати умови для стимулювання кадрів, що працюють з 

дітьми та молоддю, підвищення престижу їхньої праці. 

За рішенням місцевих адміністрацій і представницьких органів 

місцевого самоврядування галузеві (функціональні) органи місцевого 

самоврядування можуть здійснювати й інші повноваження щодо 

роботи з дітьми та молоддю (у т. ч. з кадрового забезпечення роботи з 

дітьми та молоддю), брати участь у розробці та реалізації 

муніципальних, міжмуніципальних і регіональних програм по роботі з 

дітьми та молоддю. 

Органи місцевого самоврядування організовують здійснення 

заходів щодо роботи з дітьми та молоддю відповідно до законодавства 
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Російської Федерації в межах асигнувань, передбачених у 

муніципальному (місцевому) бюджеті на реалізацію роботи з дітьми та 

молоддю. 

Фінансування організації та здійснення заходів щодо роботи з 

дітьми й молоддю здійснюється за рахунок коштів муніципального 

(місцевого) бюджету, що передбачаються окремим рядком у його 

видатковій частині, і коштів регіонального бюджету, що виділяються 

на реалізацію програм і проектів міжрайонного рівня на території 

суб’єкта Російської Федерації, і позабюджетних джерел відповідно до 

законодавства Російської Федерації і суб’єктів Російської Федерації. 

Отже, організація заходів щодо роботи з дітьми та молоддю в 

поселеннях, міських округах і муніципальних районах може 

здійснюватися у формі розробки та реалізації комплексних муніципальних 

(місцевих) програм щодо роботи з дітьми та молоддю і цільових 

муніципальних (місцевих) програм, розділів у програмах (підпрограмах). 

При розробці цих програм (підпрограм) рекомендується враховувати 

пропозиції молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших 

організацій, що працюють з дітьми та молоддю. 

Діти та молодь – невід’ємна частина сучасного людства зі своїми 

специфічними проблемами та інтересами. Усвідомлення цього стало 

важливим здобутком сучасної цивілізації. У ХХ ст. були розроблені, 

ухвалені та ратифіковані багатьма країнами міжнародно-правові акти, 

спрямовані на захист прав та інтересів дітей та молоді, які 

продовжують удосконалюватися вже в ХХІ столітті. У найбільш 

розвинутих державах зараз діють закони, що регулюють правове 

положення молоді та неповнолітніх. Універсальним правовим 

документом у цьому плані є Конвенція про права дитини, 

ратифікована й нашою державою. 

 

 

5.2.   Критерії ефективності державної молодіжної політики 

 

У сучасних громадянських суспільствах молодь – це значна 

політична, економічна і соціальна сила, здатна не лише потенційно, а й 

реально впливати на перебіг суспільних процесів, обстоювати свої 

особливі інтереси, діяти як творчо, так і деструктивно. Фізичне і 

духовне збереження, відтворення та розвиток української нації 

значною мірою залежить від ефективності державної молодіжної 

політики як специфічної діяльності держави, спрямованої на соціальне 

становлення та розвиток молодих громадян. Ефективність є ключовим 
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фактором у будь-якій сфері людської діяльності. Вона виправдовує або 

заперечує доцільність цього виду діяльності [364]. 

Питання ефективності молодіжної політики нині є найбільш 

проблемними та дискусійними і набувають особливої актуальності на 

всіх етапах вироблення та реалізації державної молодіжної політики, 

особливо під час обговорення питань основних цільових установок і 

задач, а також конкретних показників, які свідчать про її досягнення. 

В Україні реалізація молодіжної політики є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності держави, що вимагає спрямовувати свою 

ідеологію на підтримку молодої людини, її активне включення в 

суспільне життя. 

Досліджуючи критерії ефективності державної молодіжної 

політики в Україні, свої наукові праці цій проблемі присвятили такі 

вчені, як: О. Балакірєва, В. Бакуменко, Л. Волинець, М. Головатий, 

В. Головенько, В. Князєв, Л. Кривачук, М. Лукашевич, Я. Немирівський, 

Н. Нижник, В. Ребкало, О. Рублюк, С. Толстоухова, М. Туленков, 

О. Яременко та ін.  

Аналізувати й оцінювати систему ДМП можна, зважаючи на 

чотири складові ефективності:  

– економічної, що передбачає перевищення результатів над 

витратами у вартісному виразі і визначається їх співвідношенням;  

– технічної (або результативної), яка пов’язується зі 

співвідношенням поставлених цілей і фактичним рівнем їхнього 

досягнення;  

– соціальної, яка визначається як досягнення соціальної, 

суспільної користі;  

– педагогічної, від якої залежить організація та результати 

підготовки й підвищення кваліфікації кадрів ДМП [430, с. 203].  

Ефективність державної молодіжної політики слід розглядати на 

трьох рівнях:  

 мікрорівень – місцева молодіжна політика; 

 мезорівень – регіональна молодіжна політика; 

 макрорівень – національна молодіжна політика. 

Слід зазначити, що ефективність державної молодіжної політики 

треба також розглядати у співвідношенні з її цільовими установками 

та конкретним направленням, а тому вона може бути визначена як 

відношення між метою, результатами і засобами, за допомогою яких 

досягається мета конкретних напрямів молодіжної політики. 

У виробленні й реалізації ДМП в Україні сьогодні існує низка 

перешкод, що ускладнюють вирішення важливих завдань [422, с. 117]. 
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Нині вченими розроблений достатньо широкий перелік показників, 
за якими може здійснюватися оцінка ефективності державної 

молодіжної політики. Але в той же час така велика кількість 
показників і ускладнює процес оцінювання ефективності державної 
молодіжної політики, що здійснюється в державі. Оцінка ефективності 
державної молодіжної політики за великою кількістю показників мало 

реальна. Слід, на нашу думку, виділити декілька, які могли б чітко 
оцінити ефективність державної молодіжної політики. 

Розглядаючи питання щодо критеріїв ефективності державної 

молодіжної політики, необхідно визначити саме поняття. Ефективність 
молодіжної політики слід розглядати у співвідношенні з цільовими 
установками і конкретними напрямами. 

Результативність – це важливий показник критерію ефективності 
любого соціального проекту, у тому числі молодіжної політики. Щодо 
державної молодіжної політики результативність вказує на те, до яких 
змін стосовно молоді призведе система заходів, що реалізуються в 

процесі її здійснення. Таким чином, результативність молодіжної 
політики визначається як система конкретних змін, кількісно чи/та 
якісно визначених показників, що є продуктом ціленаправленого і 

планомірного здійснення конкретної системи заходів щодо розробки 
моделі оцінки ефективності молодіжної політики, які реалізуються 
інституціональною системою суспільства як інтегрального його 

суб’єкта.  
Отже, на основі результативності державної молодіжної політики й 

визначається її ефективність. У свою чергу, ефективність молодіжної 
політики – це комплексний показник результативності взаємодії 

суб’єктів молодіжної політики в процесі її здійснення, який показує 
відношення між конкретними результатами та ресурсними витратами, 
а також встановлює відповідність між результатами і проблемними 

задачами, на вирішення яких були направлені основні зусилля на 
стадіях розробки та реалізації державної молодіжної політики. 

На основі вищезазначеного, можна стверджувати, що державна 

молодіжна політика буває ефективною та неефективною. Молодіжна 
політика може бути прийнята як ефективна у випадку, коли 
позитивний, бажаний ефект перевищує негативні та сторонні, тобто 
небажані результати, а тому принцип ефективності повинен 

враховувати систему цінностей та естетичні норми. Ефективна 
молодіжна політика також неможлива без повноцінного інформування 
про заходи щодо її реалізації.  

Для забезпечення ефективності молодіжної політики визначимо 
основні умови, а саме: 
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 адекватність обраної моделі державної молодіжної політики 

до соціальних реалій (відповідають реальним умовам якісні 

характеристики основних механізмів реалізації молодіжної політики 

на різних рівнях); 

 забезпечення молодіжної політики реальною соціальною 

базою; 

 стабільність соціальної бази; 

 соціально орієнтовані інтереси суб’єктів молодіжної політики; 

 відповідність організаційних структур молодіжної політики з 

усіма зацікавленими сторонами; 

 результативність взаємодії різних рівнів та структур 

молодіжної політики між собою; 

 професіоналізм управлінського персоналу молодіжної 

політики; 

 врахування специфіки реалізації молодіжної політики на 

різних рівнях: державному, регіональному та місцевому; 

 ідеологічне та теоретико-методологічне забезпечення 

молодіжної політики; 

 система оцінки ефективності молодіжної політики; 

 соціальний моніторинг у галузі молодіжної політики з 

використанням достовірної системи індикаторів для відстеження 

динаміки явищ та процесів молодіжної політики. 

Ознаки ефективності молодіжної політики: 

 дієвість; 

 відкритість для суспільного контролю та взаємодії; 

 результативність та прагматичність; 

 розуміння і підтримка молодіжної політики громадськістю; 

 високий рівень науково-інформаційного забезпечення; 

 перманентний характер заходів у молодіжній політиці 

[622, с. 17]. 

Розглядаючи ознаки ефективності державної молодіжної політики, 

особливої уваги, на наш погляд, заслуговують питання, пов’язані з 

системою оцінки ефективності молодіжної політики, а точніше з її 

теоретичним та практичним втіленням у рамках конкретної моделі. 

Аналіз джерел, програмних документів, наукових статей із питань 

молодіжної політики дав можливість виокремити наступну 

немаловажну обставину – фактичну відсутність діючої моделі оцінки 

ефективності молодіжної політики та декларативний характер заходів 

з розробки й впровадження конкретних дій, направлених на вирішення 
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існуючих проблем. Це ускладнює та стримує конструктивні процеси в 

сфері молодіжної політики, що, у свою чергу, тим самим посилює і так 

складну ситуацію. 

Отже, виходячи з викладеного вище та враховуючи непросту 

ситуацію стосовно розробки теоретичних й емпіричних моделей 

оцінки ефективності молодіжної політики, нами запропоновано модель 

для оцінки ефективності молодіжної політики на основі її основних 

умов та ознак. Тобто, під моделлю оцінки ефективності державної 

молодіжної політики ми пропонуємо розуміти систему критеріїв, що 

містить визначені параметри, які виражені через конкретні показники 

та несуть інформацію про ступінь відповідності отриманих результатів, 

які були закладені в соціальний проект. 

Як нами раніше було зазначено, ефективність молодіжної політики 

слід розглядати в двох аспектах її реалізації, а саме: власне 

ефективність молодіжної політики та ефективність реалізації 

молодіжної політики. А тому проблема вироблення критеріїв оцінки 

ефективності молодіжної політики може бути вирішена в загальному 

контексті визначення цільових орієнтирів та відповідних напрямів 

молодіжної політики для подолання негативних тенденцій у 

молодіжному середовищі, зумовлених визначеним комплексом 

проблем.  

Таким чином, можна запропонувати таку схему: реальні проблеми 

в молодіжному середовищі – формування цілей та задач молодіжної 

політики – визначення напрямів – розробка системи критеріїв 

ефективності для кожного напряму.  

Ранжування розроблених критеріїв оцінки можна буде здійснювати 

за допомогою визначення пріоритетних напрямів молодіжної політики. 

Але й існує ще проблема операціоналізації виокремлених критеріїв, 

визначення їхніх конкретних параметрів, для яких у майбутньому буде 

розроблено ту чи іншу систему показників для визначення 

результативності молодіжної політики. Ці показники повинні: 

 співвідноситися з конкретним рівнем реалізації молодіжної 

політики: державним, регіональним чи місцевим; 

 відображати зв’язки як по вертикалі – між показниками 

різного рівня, так і по горизонталі – між показниками одного рівня. 

На основі запропонованої моделі параметрів, які виділяються 

завдяки певній системі критеріїв, повинні відображатися сутнісні 

характеристики молодіжної політики як особливої діяльності. При 

цьому ці параметри повинні бути доступними для емпіричного 

аналізу, який, у свою чергу, є засобом для проектування системи 
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показників, що дозволяють здійснити якісно-кількісну оцінку 

ефективності молодіжної політики. А тому показники оцінки 

ефективності молодіжної політики – це якісні та кількісні 

характеристики, які склалися в системі соціальних відносин молоді з 

політичними та суспільними суб’єктами. Слід зазначити, що ця 

система показників повинна відповідати таким вимогам: 

 показники повинні бути постійними та обмеженими протягом 

встановленого періоду часу; 

 за можливістю відображати такі феномени в молодіжній 

політиці, які достатньо глибоко вивчені в науковому плані та 

апробовані практикою, при чому в період переходу від однієї 

соціально-економічної формації до іншої можливе використання 

показників пошукового, інноваційного характеру; 

 періодично повинна здійснюватися корекція набору 

показників, що використовуються [622, с. 21]. 

Отже, однією з найважливіших задач, які сьогодні стоять перед 

дослідниками та науковцями (практиками та теоретиками) в галузі 

молодіжної політики є задача розробки дієвої системи показників у 

рамках визначеної моделі молодіжної політики. 

Не менш суттєвим аспектом для будь-якої моделі оцінки 

ефективності є зняття невизначеності щодо інститутів оцінки: 

 правового забезпечення їх діяльності; 

 системи управління їх діяльністю; 

 системи взаємодії та інформаційного обслуговування 

інститутів оцінки. 

Пріоритетним напрямом діяльності цих інститутів, на нашу думку, 

може стати організаційно-методичне забезпечення оцінки. 

Таким чином, запропонована модель оцінки молодіжної політики 

включає в собі такі ключові аспекти її розробки: 

 систему критеріїв і відповідні їй параметри оцінки; 

 розробка якісно та кількісно визначених показників по 

кожному з параметрів; 

 визначення інституціональної бази реалізації заходів з оцінки 

ефективності молодіжної політики. 

Слід також врахувати, що для оцінки ефективності молодіжної 

політики необхідно проводити аналіз внутрішньої структури 

молодіжної політики, тобто аналіз механізмів її розробки, формування 

та реалізації на місцях, що дасть можливість встановити можливі 

причини відсутності дієвих механізмів моделей молодіжної політики 
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та оцінки її ефективності як на місцевому та регіональному, так і на 

державному рівнях. 

На основі вищевикладеного можна стверджувати, що для оцінки 

ефективності державної молодіжної політики доцільніше було б 

виділити з великої кількості показників один або декілька основних, 

які б чітко продемонстрували стан ситуації в цій галузі. Для 

визначення основних показників необхідно визначити мету, яку перед 

собою ставить держава, тобто те, що повинно стати результатом 

державної молодіжної політики, яка проводиться в державі. На основі 

відповідності результатів цій меті повинна й оцінюватися ефективність 

молодіжної політики в цілому. Для цього необхідна цілісна концепція 

для досягнення мети держави.  

Також необхідне й розуміння процесів, які відбуваються в 

молодіжному середовищі. Як зазначає Володимир Горюнов, експерт-

аналітик Інституту національної стратегії, основна проблема держави 

полягає у відсутності концепції державної молодіжної політики, 

правда, якщо не говорити про формальний документ. Є розрізнені дії, 

що не об’єднані ідеєю – немає концепції. Неможливо побудувати 

ефективну молодіжну політику без ефективної загальнодержавної 

політики. «Ми не знаємо, яку молодь ми хочемо бачити, який кінцевий 

результат ми хочемо очікувати. Необхідно спочатку визначитися, якою 

ми хочемо бачити державу, та вже виходячи з цього, проводити й 

оцінювати державну молодіжну політику», заявив експерт з 

молодіжних питань. 

Не можна не погодитися з думкою віце-президента Фонду 

сприяння розвитку науки, освіти та медицини РФ стосовно того, що 

молодіжна політика не може бути вирвана з контексту загальної 

політики. Експерт стверджує, що сьогодні держава втратила 

можливість спостерігати за об’єктом, що необхідно підвищити ступінь 

розуміння самих процесів, які відбуваються в молодіжному 

середовищі. Його думка щодо оцінки ефективності молодіжної 

політики залежить і від участі молоді у виборах, і від її кількості, 

зайнятої в науці. Звичайно, необхідно виділити тих, хто на момент 

формування державних молодіжних програм уже працює в наукових, 

медійних структурах і тих, хто через участь у держпрограмах 

намагається себе проявити. 

Експерти виділяють групу критеріїв, які дозволяють оцінити 

ефективність молодіжної політики, а саме: загальна чисельність 

молодих людей, які живуть активним соціальним життям. Основним 

напрямом молодіжної активності є бізнес, творчість, наука, 
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волонтерська діяльність, тобто те, чим займається молодь у вільний 

час: скільки її представників відвідують гуртки, секції, беруть участь у 

художній самодіяльності, відвідують бібліотеки, театри тощо. Молодь 

повинна бути постійно зайнята, тобто основним критерієм є ступінь її 

соціалізації [298, с. 115].  

На основі аналізу наукових джерел ми дійшли висновку, що 

погляди вчених стосовно критеріїв оцінки ефективності молодіжної 

політики дуже різні. Так, російський політолог Петро Милосердов 

заявляє, що таких критеріїв усього лише два: перший – рівень 

народжуваності в молодих сім’ях, другий – кількість наркоманів. Усе 

інше, за словами вченого, не важливо. Адже саме за цими двома 

критеріями, як стверджує П. Милосердов, можна оцінити якість життя 

та ефективність молодіжної політики в державі. 

Науковець В. Воротін, доцент Московської міжнародної вищої 

школи бізнесу, заявляє, що ефективність молодіжної політики 

необхідно оцінювати за декількома параметрами, а саме: перший – 

наскільки в законодавчій базі, тобто в законопроектах та законах 

враховуються соціально-економічні проблеми молоді. Це проблеми 

безробіття, проблема працевлаштування молодих спеціалістів, 

проблема будівництва житла, це і спорт, і відпочинок тощо; другий – 

які законопроекти внесені на розгляд, а які вже ухвалені до виконання 

як на державному, так і на регіональному та місцевому рівнях; третій – 

як і в якій мірі ведеться боротьба з небезпечними явищами, а саме: 

алкоголізмом, наркоманією, проституцією, злочинністю в 

молодіжному середовищі. Зазначимо, що розглядаючи проблему 

алкоголізму, особливу тривогу викликає вживання пива та 

слабоалкогольних напоїв. Тим паче, що більшість молоді вживає саме 

ці напої. Тому, на думку В. Воротіна, вищезазначені показники є 

найголовнішими для визначення оцінки ефективності молодіжної 

політики [93, с. 67]. 

Для оцінки ефективності державної молодіжної політики можна 

також провести кількісний аналіз ухвалених нормативних актів у 

галузі молодіжної політики і кількість проведених заходів. На практиці 

значно складніше оцінити реальну ефективність ухваленого закону чи 

постанови, а також оцінити на скільки ухвалені нормативно-правові 

акти є дієвими та який результат вони становлять у житті суспільства. 

Розглядаючи це питання, можлива оцінка ефективності діяльності 

державних структур у сфері державної молодіжної політики з питань 

їх взаємодії з молоддю, яка задіяна в розроблені програми, а саме: 

через моніторинг учасників програм, які здійснюються в рамках 
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державної молодіжної політики, подальша діяльність молодих лідерів, 

наприклад, через рік або декілька років.  

Важливим критерієм для оцінки ефективності державної 

молодіжної політики також є інтеграція молодих діячів у доросле 

професійне середовище, наприклад, скільки учасників проекту «Нова 

влада – нові можливості» стали членами депутатського корпусу, 

скільки представників молодіжної еліти стане кадровим резервом для 

органів державної влади та місцевого самоврядування, для бізнесу та 

ЗМІ. Слід звернути увагу і на факт формування та діяльності 

молодіжних організацій, причому, якщо є молодіжні організації, то 

необхідно проаналізувати їх чисельність, кількість проведених заходів, 

а також кількість людей, які беруть участь у цих заходах. Немаловажним є 

факт висвітлення ЗМІ діяльності молодіжних організацій, розгляд 

молодіжних проблем на шпальтах газет, радіо та телебаченні.  

Ще однією особливістю є участь молоді в інноваційних проектах, а 

саме в напрямі боротьби з алкоголізмом, наркоманією та 

проституцією. Бачення власних перспектив – головна проблема 

сьогоднішнього переломного етапу в розвиткові держави та 

трансформації свідомості молоді в сторону інноваційного мислення. 

Молодіжним організаціям та об’єднанням, які на сьогодні є лідерами в 

молодіжній політиці, уже мало підтримувати чинний курс керівництва 

держави. Необхідно бути готовим до того, що самим прийдеться 

вирішувати, яким буде завтрашній день країни, якою буде її політика. 

Для цього необхідна концепція того, для чого ми як держава існуємо у 

світі і яка наша істинна роль. Повинно бути загальне благо, до якого 

прагнутиме вся країна, здатна об’єднати людей, у тому числі й молодь, 

навколо бажаних перспектив. 

Акцентуючи увагу на ознаках ефективності молодіжної політики, 

особливої уваги заслуговують питання, пов’язані з системою оцінки 

ефективності молодіжної політики, а точніше з її теоретичним та 

практичним втіленням у рамки конкретної моделі. Слід зазначити, що 

існуюча на сьогодні модель оцінки ефективності молодіжної політики 

в цілому має декларативний характер. А тому, вивчаючи модель 

оцінки ефективності молодіжної політики, ми пропонуємо розглянути 

систему критеріїв, що містить визначені параметри, які визначаються 

через конкретні показники і несуть у собі інформацію про ступінь 

відповідності отриманих результатів, які були попередньо закладені в 

соціальних проектах. 

Досліджуючи критерії ефективності молодіжної політики, слід 

зазначити, що при оцінці ефективності молодіжної політики 
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враховуються переважно соціально-економічні критерії. Недостатня 

увага приділяється етносоціальним, організаційним та ідеологічним 

критеріям. Проблема розробки критеріїв оцінки ефективності 

молодіжної політики може бути вирішена в загальному контексті 

визначення цільових орієнтирів і відповідних напрямів молодіжної 

політики для подолання негативних тенденцій у молодіжному 

середовищі, які зумовлені певним комплексом проблем.  

Також існує проблема операціоналізації критеріїв та визначення їх 

конкретних параметрів для подальшого оцінювання результативності 

молодіжної політики. До речі, всі показники повинні співвідноситися з 

визначеним рівнем реалізації молодіжної політики: державним, 

регіональним, місцевим; відображати зв’язки як по вертикалі – між 

показниками різного рівня, так і по горизонталі – між показниками 

одного рівня. 

Отже, показники оцінки ефективності молодіжної політики – це 

якісні та кількісні характеристики, що склалися в системі соціальних 

відносин молоді з політичними і суспільними суб’єктами.  

На нашу думку, в основу класифікації критеріїв молодіжної 

політики повинні лягти такі пріоритети, а саме: 

 залучення молоді у розвиток суспільства на національному 

рівні шляхом мобілізації всіх наявних ресурсів; 

 розширення можливостей її працевлаштування шляхом 

розробки ефективних програм, політики і планів щодо зниження 

безробіття серед молоді та усунення дискримінаційних умов у сфері 

працевлаштування молоді; 

 удосконалення законодавства, яке дозволить усім молодим 

людям на рівних умовах користуватися правом на освіту та 

забезпечити доступ до освіти на якісно новому рівні й до професійно-

технічного навчання, перш за все, для молоді сільських районів; 

 забезпечення медичного обслуговування та якісного харчування; 

 підтримка зусиль молодіжних організацій в їх діяльності; 

 стимулювання інтересу молоді та сприяння її участі в 

збереженні миру, безпеки і співробітництва на міжнародній арені; 

 сприяння обміну представниками молоді та співпраці молоді 

на національному, регіональному та міжнародному рівнях. 

Оцінюючи ефективність молодіжної політики, необхідно брати до 

уваги чинники, які відображають різноманіття категорій і соціальних 

груп молоді, а саме слід враховувати відмінності між регіонами, 

відмінності між містом і селом, між молоддю чоловічої і жіночої статі, 

між корінною і мігруючою молоддю тощо. 
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Досліджуючи критерії оцінки ефективності державної молодіжної 

політики, необхідно здійснити аналіз внутрішньої будови молодіжної 

політики, а саме, аналіз механізмів її формування та реалізації, що 

дозволить, у свою чергу, встановити причини фактичної відсутності 

дієвих моделей молодіжної політики та оцінки її ефективності, 

визначити конкретні механізми та недоліки, які призвели до певної 

ситуації [622, с. 11]. 

Отже, ефективність державної молодіжної політики – це 

відповідність напрямів молодіжної політики потребам молоді з 

відповідним ресурсним забезпеченням. 

На ефективність державної молодіжної політики впливає і 

співпраця держави з молодіжними громадськими організаціями. 

Співпраця органів державної влади і молодіжних організацій – це 

спосіб залучення молоді до розбудови держави, використання 

потенціалу молоді як в інтересах суспільства, конкретного регіону, так 

і на благо окремих молодих людей. Узагальнюючи дані про 

молодіжний рух в Україні, співпрацю органів державної влади з 

молодіжними організаціями, можна сформулювати складові їхнього 

впливу на ефективність здійснення державної молодіжної політики, а 

саме: перша і особливо важлива – це ріст чисельності молодіжних 

організацій та їх кількості, якомога ширше залучення молоді до 

активного суспільного життя. Через молодіжні організації молодь 

реально стає організатором і учасником різноманітних акцій, заходів, 

має змогу цілеспрямовано реалізувати себе. Вона, таким чином, бере 

реальну участь у реалізації програм молодіжної політики, у тому числі 

державної. Ще в 1997 році на Конгресі української молоді, що 

проходив у м. Києві 26-28 травня, зазначалося, що кількість 

всеукраїнських молодіжних організацій збільшилась на чверть, 

збільшилась кількість організацій обласного рівня, створено десять 

комітетів молодіжних організацій у різних областях України. На той 

час частка громадських організацій України, діяльність яких була 

спрямована на дітей і молодь, серед усіх громадських організацій 

становила 12 % і була найбільшою в порівнянні з організаціями іншого 

спрямування. Діяльність ще 5 % організацій мала спортивний та 

туристичний характер, тобто близький до молодіжного. Упродовж 

останніх років частка громадських організацій молодіжного 

спрямування продовжувала збільшуватися. 

Так, станом на 01.01.2010 р. в України діяли 173 всеукраїнські 

молодіжні громадські організації, 19 всеукраїнських спілок 

молодіжних громадських організацій та 18 всеукраїнських дитячих 
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організацій, а на початку 2011 р. кількість регіональних молодіжних і 

дитячих громадських організацій перевищила 8 тис.  

Основним, що спонукає до створення більшості молодіжних 

організацій є спільність інтересів певної групи молоді та її бажання 

досягти визначеної мети ефективнішими способами, передусім, із 

допомогою можливостей, які надає саме організація. Це характерно 

для більшості організацій. Але за соціальною базою, функціями, 

спрямованістю діяльності, впливом на молодь і суспільні процеси 

тощо вони суттєво відрізняються, тому дослідники молодіжного руху 

їх класифікують за різними критеріями. Незважаючи на значну 

кількість громадських молодіжних об’єднань і організацій в Україні та 

на різноманітну спрямованість їхньої діяльності, вони залишаються 

невеликими за своїм складом і маловідомі для молоді, не 

користуються в неї необхідним авторитетом, не мають значного 

впливу в країні на молодь. Проте слід зауважити, що спостерігаються 

суттєві відмінності в активності молодіжних організацій, напрямах їх 

діяльності, авторитеті серед молоді залежно від регіонів, про це 

свідчить як кількість самих організацій, так і їхня чисельність. 

Необхідно підкреслити, що спостерігається велика різниця не лише в 

масштабах охоплення дітей та молоді громадськими об’єднаннями, а й 

у напрямах діяльності, ідеологічному спрямуванні громадських 

молодіжних та дитячих об’єднань. Так, наприклад, якщо в Автономній 

Республіці Крим серед 19 зареєстрованих Всекримських молодіжних 

та дитячих організацій 2 займаються питаннями виховання на 

традиціях народу, лише 1 організація (Кримська асоціація скаутів) у 

чомусь будує свою роботу на співпраці з церквою, то в Івано-

Франківській області, де зі статусом обласних зареєстровано 

15 об’єднань, існує 7 виховних і 3 релігійні організації [7].  

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

можливості молодіжних організацій у підвищенні суспільної 

активності молоді далеко не вичерпані. Вирішуючи цю проблему, 

молодіжний рух буде більш суттєво впливати на формування і 

ефективність провадження як державної, так і регіональної молодіжної 

політики. Співпраця органів державної влади з молодіжними 

організаціями в цьому контексті полягає в сприянні збільшенню 

чисельності організацій; розширенні інфраструктури всеукраїнських 

молодіжних організацій у регіонах; збільшенні кількості молодіжних 

організацій на місцях, що діяли б на різних напрямах; підвищенні 

активності, дієвості молодіжних організацій, їхнього авторитету і 

впливу на молодь.  
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Другою складовою впливу на ефективність здійснення державної 

молодіжної політики є розширення організаційних можливостей щодо 

виконання молодіжних програм завдяки активній діяльності 

молодіжних організацій. Реалії сьогодення свідчать, що немало 

ініціатив молоді не втілюються в життя через обмежені організаційні 

та кадрові можливості, малочисельність державних структур, особливо 

на місцевому рівні, що безпосередньо відповідають за здійснення 

державної молодіжної політики.  

Водночас, як свідчать дані Українського національного комітету 

молодіжних організацій (УНКМО), у 1997 р. молодіжні організації 

України налічували у своєму складі майже 800 штатних посадовців, 

мали певну матеріальну базу, досвід роботи, кілька тисяч активістів. 

Міністерству у справах сім’ї та молоді для здійснення в аналогічному 

обсязі програм і заходів, які були проведені молодіжними 

організаціями в той період, не вистачило б трьох-чотирьох бюджетів 

[8]. Силами багатьох молодіжних організацій через статутну діяльність 

втілюються в життя задекларовані державою напрями молодіжної 

політики.  

У спiвпрацi з управліннями у справах молоді громадські молодiжнi 

організації здійснюють програми щодо виховання патріотизму, 

громадянської позиції в юнаків та дівчат, розвивають моральні, 

духовні i фізичні якості української молоді, формують у молодих 

людей якості лідера, спрямовують їхній інтелектуальний потенціал на 

розбудову демократичної України. Програми містять крайові та 

обласні вишколи, табори, етнографічні та фольклорні експедиції, 

спортивні змагання, конкурси, конференції тощо. У багатьох областях 

України створені Ради молодіжних громадських організацій, 

діяльність яких, згідно зі статутом, здійснюється в напрямах залучення 

якнайбільшої кількості громадських організацій у процес формування 

та проведення молодіжної політики на місцях. Серед основних завдань 

Рад – надання всебічної допомоги та сприяння молодіжним 

організаціям і об’єднанням, координація їхніх спільних зусиль у 

вирішенні загальних проблем молоді, створення умов молодіжним 

громадським об’єднанням для організації консультативного та 

професійного спілкування, обміну думками щодо питань, які їх 

турбують, участь у розробці та обговоренні молодіжних програм, що 

виносяться на розгляд органів державного управління та місцевого 

самоврядування тощо.  

Органи державного управління, безпосередньо відповідальні за 

здійснення державної молодіжної політики, використовують ще одну 
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форму розширення своїх організаційних можливостей. У низці 

регіонів нашої держави створені і діють органи молодіжного 

громадського самоврядування. Така форма роботи активізує життєву 

позицію молодих громадян через розвиток навичок самоврядування. З 

цією метою, наприклад, у Тернопільській та Миколаївській областях 

розроблено та затверджено Типове положення про органи 

самоврядування (насамперед, учнівської та студентської молоді), яким 

передбачено такі форми молодіжного самоврядування: молодiжнi 

ради, комітети навчальних закладів; молодiжнi ради за місцем 

проживання молоді; молодiжнi ради при сільських, селищних радах; 

молодiжнi парламенти – об’єднання голів молодіжних рад, комітетів, 

громадських молодіжних формувань; рада представників громадських 

молодіжних органiзацiй регіонів; обласна студентська рада. Як показує 

практика їхньої діяльності, це дає змогу в ранньому віці виробляти у 

молодих юнаків та дівчат відповідальність не лише за свою поведінку, 

але й за справи в суспільстві, активізує їхню підготовку до 

самостійного дорослого життя.  

Третьою складовою впливу на ефективність здійснення державної 

молодіжної політики є зміщення акцентів у її пріоритетах завдяки 

подальшому розгалуженню на периферію мережі молодіжних 

організацій з тим, щоб молодь мала ширші можливості проявляти себе 

як суб’єкт регіональної державної молодіжної політики. У 

подальшому серед напрямів молодіжної політики все більше місця 

займали б напрями творчого перспективного розвитку молоді через 

все ширше її залучення до конструктивної участі в суспільному житті. 

Адже в молодіжні організації об’єднується, насамперед, активна, 

енергійна молодь, котра має схильність, задатки, виявляє здібності до 

певної діяльності і намагається їх розвивати. Тобто, ці творчі напрями 

забезпечувалися б за рахунок творчої енергії юнаків і дівчат та не 

звужували б можливостей держави в наданні соціальної допомоги 

певним категоріям молоді, а в деяких випадках розширювали б їх. 

Наприклад, в Черкаській області діють такі громадські об’єднання: 

Спілка дитячих та юнацьких організацій Черкащини, Черкаський клуб 

КВК, туристичні клуби «Альта» та «Диваки», Черкаське відділення 

Української Асоціації педагогів та спеціалістів соціальної роботи. У 

своїй діяльності вони автономні, що дає їм можливість самостійно 

формувати цілі і зміст своєї роботи з дітьми та молоддю. В основному 

їхня робота націлена не на комплексну роботу з молоддю, а на 

вирішення окремих соціальних проблем або задоволення тих чи інших 

молодіжних запитів. Так, Спілка дитячих та юнацьких організацій 
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Черкащини надає допомогу творчо обдарованим дітям, дітям-

інвалідам; клуби «Альта» та «Диваки» об’єднують молодь, яка 

займається туризмом; клуб КВК популяризує рух кмітливих і 

винахідливих, організовує обласні та всеукраїнські змагання серед 

клубів КВК.  

Наступною складовою впливу на ефективність здійснення 

державної молодіжної політики є сприяння становленню необхідного 

двостороннього зв’язку органів державної влади як ведучої ланки в 

здійсненні державної молодіжної політики з молоддю через 

розгалужену мережу молодіжних організацій. Частина науковців і 

практичних молодіжних працівників вважають, що співпраця органів 

державної влади з молодіжними організаціями – це чи не єдиний 

реальний механізм встановлення діалогу влади з молоддю. На 

нинішньому етапі реалізації молодіжної політики в Україні 

актуальність розвитку механізму взаємодії державних структур та 

молодіжних громадських об’єднань посилюється через те, що за нових 

політичних реалій молодіжні громадські об’єднання стають 

своєрідними посередниками між молоддю і державою, а нерідко й 

безпосередніми партнерами держави, суб’єктами формування й 

реалізації молодіжної політики в країні, у створенні соціальних, 

економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій 

для життєвого самовизначення молоді. Здійснювати більш ефективний 

двосторонній зв’язок між молоддю і органами державної влади за 

посередництва молодіжних організацій можна було б у більш повному 

обсязі, активно використовуючи такі форми роботи, як зустрічі 

керівників регіонів з представниками молодіжних організацій, 

включення представників молодіжних організацій у дорадчі органи 

при органах державної влади та місцевого самоврядування, виступи 

молодіжних лідерів, активістів у засобах масової інформації, 

активізація участі керівників областей, районів, міст у заходах, що 

проводяться молодіжними організаціями.  

П’ятою складовою впливу на ефективність здійснення молодіжної 

політики в нашій державі є формування діяльними молодіжними 

організаціями громадської думки в суспільстві щодо вирішення 

молодіжних проблем, що має неабиякий вплив на становлення як 

державної, так і регіональної молодіжної політики і її здійснення 

відповідно до сподівань молоді. З цією метою, як відзначають 

дослідники молодіжного руху, молодіжні організації об’єднують свої 

зусилля. Більшість організацій, відповідно до статутів, окрім 

індивідуального, має і колективне членство. У липні 1992 р. було 
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створено Український національний комітет молодіжних організацій, 

який об’єднав 14 Всеукраїнських громадських об’єднань молоді. На 

початок 1998 р. до його складу входило 39 Всеукраїнських 

молодіжних і дитячих організацій та 26 регіональних об’єднань 

молодіжних організацій. У більшості областей створено координаційні 

ради молодіжних та дитячих організацій.  

Консолідуючу роль у молодіжному русі відіграло проведення 

Конгресу української молоді, що проходив під гаслом «Молодь 

України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві», у роботі якого 

взяли участь 113 представників найбільш впливових та чисельних 

Всеукраїнських, 126 представників регіональних та місцевих 

громадських молодіжних та дитячих об’єднань. У підсумковій 

резолюції Конгресу наголошувалося на необхідності приділяти більше 

уваги напрямам роботи, які мають за мету консолідацію, соціальний 

прогрес і злагоду в суспільстві, створення сприятливих передумов для 

життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян. 

Подібним чином проходили молодіжні форуми напередодні Конгресу 

в кожній області.  

Шоста складова впливу на ефективне здійснення молодіжної 

політики полягає в тому, що за активної позиції численних і 

різноманітних за напрямами діяльності та соціальною базою 

молодіжних організацій, їхньої участі у виконанні молодіжних 

програм, вартість цих програм для держави здешевлюється. Адже все, 

що робиться із зацікавленістю, робиться швидше, якісніше, а нерідко 

здійснення якоїсь справи взагалі можливе лише завдяки молодіжному 

ентузіазмові. Тобто при активній співпраці держави з молодіжними 

організаціями затрати на здійснення державної молодіжної політики 

будуть меншими, а ефективність більшою. На Конгресі української 

молоді лунали, наприклад, думки про те, що державі не підтримувати 

молодіжні організації просто невигідно. Наприклад, у Німеччині, 

Франції основна робота міністерств, відповідальних за роботу з 

молоддю, ґрунтується на підтримці молодіжного руху, на підтримці 

молодіжних організацій через певні гранти, тендери, коли молодіжні 

організації виборюють право на здійснення тих чи інших програм. 

Учасники Конгресу в Резолюції відзначили також, що «для 

становлення молодіжного руху в якості невід’ємної складової частини 

структур самоорганізації українського суспільства Конгрес 

рекомендує ширше залучати громадські молодіжні об’єднання до 

розробки та реалізації державної молодіжної політики, забезпечити 

підтримку з боку вищих органів виконавчої влади та місцевих 
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державних адміністрацій програм і проектів молодіжних і дитячих 

громадських об’єднань, що сприяють соціальному становленню і 

розвиткові молоді та реалізації її суспільно корисних ініціатив; постійно 

підтримувати молодіжні, дитячі громадські організації, Український 

національний комітет молодіжних організацій в їх діяльності щодо 

вирішення проблем молоді, реалізації молодіжної політики».  

Отже, підтримка молодіжних організацій органами державної 

влади та місцевого самоврядування – одне з основних завдань 

державної молодіжної політики. На цьому наголошувалося в 

«Довідкових матеріалах про становище молоді та хід реалізації 

державної молодіжної політики в Україні», які були підготовлені до 

Конгресу української молоді в травні 1997 р. На велике значення цього 

напряму роботи місцевих органів державної влади вказують 

дослідники молодіжної політики в щорічних доповідях Президенту 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України «Про 

становище молоді в Україні». 

Для підвищення ефективності державної молодіжної політики та її 

значимості як фактора активізації молоді в державотворчих процесах 

необхідно розширення наукових уявлень про молодь, посилення 

регламентуючої правової бази ДМП на всіх рівнях влади, необхідно 

розробити механізм регулювання професійної компетентності 

спеціалістів, які працюють з молоддю. Все це сприятиме активізації та 

суб’єктивізації молоді в суспільному процесі. 

Таким чином, сьогодні перед керівниками молодіжної сфери як у 

регіоні, так і в цілому в Україні стоять такі завдання, вирішення яких 

сприятиме підвищенню ефективності державної молодіжної політики. 

З цією метою необхідно: 

 створити умови для підвищення компетентності спеціалістів 

сфери ДМП всіх рівнів; 

 розробити соціальні показники в сфері молодіжної політики, 

які визначатимуть кількість закладів і спеціалістів, необхідних та 

достатніх для роботи з молоддю; 

 запровадити єдині критерії ефективності реалізації ДМП; 

 сприяти формуванню ефективного соціального партнерства на 

основі міжвідомчої співпраці; 

 створити умови для підвищення суспільно-політичної 

активності молоді; 

 здійснювати регулярний моніторинг індексу соціально-

політичного самопочуття молоді з метою глибокого реагування на 

проблеми, що виникають. 
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Спільна робота органів влади та спеціалістів у галузі молодіжної 

політики у вищезазначених напрямах забезпечить більш ширше 

залучення молоді в економічний і суспільно-політичний простір. 

 

 

5.3.   Аналіз ефективності державної молодіжної політики в 

Україні 

 

Сучасний розвиток української держави визначається як період 

трансформаційних процесів, який передбачає зміну суспільного ладу: 

«радикальні політичні, економічні, соціально-психологічні перетворення, 

що одночасно відбуваються в суспільстві і позначаються на світогляді 

громадян». Демократичні перетворення вимагають від особи не лише 

політичної активності й усвідомлення нею власної ролі і значення в 

житті суспільства, а також дії відповідно до власних переконань та 

цінностей. Серед чинників поступу (поряд із суспільними рухами, 

сучасною технологією тощо) реальною та значущою силою соціальних 

змін є молодь.  

Узагальнюючи результати соціологічних досліджень, можна 

стверджувати, що українська молодь найбільше побоюється 

безробіття, бідності, неможливості здобути гідну чи бажану освіту, 

ризику захворіти, тобто тих соціальних проблем, що проявляються 

надзвичайно гостро. Найважливішими з них, на вирішенні яких мають, 

перш за все, сконцентруватися зусилля державної молодіжної 

політики, є: 

 створення умов для вирішення проблем матеріального 

забезпечення молоді; 

 проблеми працевлаштування; 

 доступність отримання якісної освіти; 

 здоров’я і можливості його збереження та поліпшення; 

 проблеми забезпечення житлом; 

 проблеми підліткової та молодіжної злочинності й інших 

антисоціальних проявів; 

 проблеми виховання молоді, зокрема патріотичного тощо. 

Соціальні проблеми молоді мають стати підґрунтям у визначенні 

напрямів державної молодіжної політики, до яких слід зарахувати: 

 розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, 

поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, 

спеціальної професійної підготовки та перепідготовки; 
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 забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту з 

урахуванням економічних інтересів, професійних і соціальних 

можливостей суспільства; 

 створення умов для оволодіння духовними і культурними 

цінностями українського народу та безпосередньої участі молодих 

людей в їх відродженні і розвитку; 

 формування у молоді почуття національної гордості, 

патріотизму, готовності захищати суверенітет України; 

 охорона здоров’я молоді, формування у неї глибокої потреби у 

духовному і фізичному розвитку. 

Для ефективного функціонування механізму молодіжної політики 

необхідно проводити систематичні дослідження проблем молоді та 

прогнозувати розвиток тенденцій у молодіжному середовищі 

відповідними державними та науковими установами, обговорювати 

результати досліджень в органах державної влади та знайомити із 

ними громадськість; визначати цілі та пріоритети регіональної 

державної молодіжної політики, викладення їх у регіональних 

молодіжних програмах; створити систему контролю та періодичної 

звітності про хід реалізації державної молодіжної політики; лобіювати 

процеси вирішення молодіжних проблем в органах державної влади на 

всіх рівнях. 

Значення державної молодіжної політики в Україні зростає із року 

в рік. Це пояснюється підвищенням ролі людського фактора у 

вирішенні задач розвитку держави, що є пріоритетним напрямом 

сучасної прогресивної держави. Аналізуючи ефективність ДМП, ми 

дійшли висновку, що це є важливою державною задачею. По-перше, 

це пов’язано з тим, що метою молодіжної політики є розвиток і 

реалізація потенціалу молоді, що є ключовим питанням для будь-якої 

держави. По-друге, як будь-який інший вид політики держави, ДМП є 

однією із видаткових статей державного бюджету, оптимізація якого 

необхідна в сучасних умовах економічного розвитку. У сучасному 

суспільстві необхідність цих витрат не підлягає сумніву: з суспільної 

точки зору молодіжна політика важлива, зважаючи на інтеграцію всіх 

сфер діяльності в багатополярному світі і підготовку молодого 

покоління як ефективного трудового ресурсу та господарчого суб’єкта, 

який формує економіку і соціум країни. В умовах становлення 

громадянського суспільства і глобалізації господарської життєдіяльності, 

розвитку молодіжної політики необхідні, з одного боку, у зв’язку з 

важливістю об’єкта, на які вони направлені, а з іншого боку, через те, 
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що розвиток громадянського сектору може кардинально змінити 

можливості економічної реалізації цього напряму державної політики. 

На нашу думку, аналіз ефективності державної молодіжної 

політики в Україні ускладнюється у зв’язку з різними причинами. 

Основною із них є те, що на сьогодні немає конкретного визначення її 

критеріїв ефективності. Так як у Концепції державної молодіжної 

політики в Україні ДМП є системою формування пріоритетів і заходів, 

направлених на створення умов і можливостей для успішної 

соціалізації та ефективної самореалізації молоді, для розвитку її 

потенціалу в інтересах держави і, як наслідок, на соціально-

економічний і культурний розвиток країни, забезпечення її 

конкурентоспроможності і утвердження національної безпеки. Це 

визначення містить багатофакторні поняття, а саме: «успішна 

соціалізація», «ефективна самореалізація», «потенціал». 

Другою причиною труднощів щодо аналізу критеріїв та показників 

ефективності ДМП є сама молодь як соціально-демографічна група: 

залежно від багатьох загальних характеристик молодь сильно 

відрізняється один від одного. У рамках періоду 14-35 років проходить 

її поділ на підгрупи залежно від цінностей, інтересів, статусу, 

соціальних ролей та участі в суспільному житті. 

У межах 14-35 років можна виділити окремі категорії молоді, що 

суттєво відрізняються між собою мірою зрілості, ментальністю, 

ступенем залученості до соціально-політичних та соціально-

економічних процесів тощо. Велика кількість вітчизняних дослідників 

виділяє три вікових когорти молоді:  

1) 14-17 років – це переважно школярі, які живуть з батьками і 

знаходяться, як правило, на їх повному утриманні. Визначальними 

акторами соціалізації на цьому етапі виступають сім’я та школа; 

2) 18-24 – молодь, яка здобуває подальшу освіту в навчальних 

закладах І-ІV рівнів акредитації. На соціалізацію молодої людини на 

цьому етапі суттєво впливає навчальний заклад та зміна соціального 

оточення, при цьому роль сім’ї та «старого» оточення істотно 

зменшується; 

3) 25-29 років – молодь, яка працює. Соціалізація завершується 

завдяки включенню молодої людини в процес суспільного 

виробництва. 

Ці вікові особливості дуже важливі, адже з ними стикаються 

представники різних вікових та соціальних підгруп молоді. Основою 

для типології груп молоді можуть бути такі фактори: 
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 рід занять (вид зайнятості): учні, студенти, працююча молодь, 

молоді спеціалісти, військовослужбовці;  

 відношення до праці: працююча та безробітна молодь; 

 за станом здоров’я: здорова та хвора молодь; 

 по відношенню до життя: активна та інфантильна молодь; 

 за девіантною поведінкою: алкоголіки, наркомани, проститутки, 

курці; 

 за громадянським станом: одружені та неодружені тощо. 

Таким чином, органом державної влади та місцевого самоврядування, 

які реалізують ДМП, приходиться мати справу не з молоддю взагалі, а 

з конкретними молодими людьми, які мають «свої» проблеми. 

Результати дослідження доводять, що сприяти побудові ефективної 

ДМП в Україні, насамперед, буде партнерство між урядом, молоддю, 

громадою, сферою бізнесу (72 %). Модель партнерства досить активно 

сьогодні впроваджується в Україні. Вона ефективна під час розробки 

та реалізації соціально значущих проектів [300, с. 275].  

Важливим аспектом є політика, яка будується на засадах 

відкритості, за принципом «для молоді й разом з нею», відповідно до 

сучасних європейських стандартів. 

Ефективність ДМП залежить від активності (34 %) та готовності 

молоді до партнерства з державною владою, налагодження 

двостороннього зв’язку, готовності молодого покоління взяти на себе 

відповідальність за визнання і підтримку цієї політики. У реалізації 

державної молодіжної політики і визначенні найбільш відповідних 

заходів має брати участь переважно саме молодь (при чому не лише 

через громадські організації, а й у вигляді неформальних молодіжних 

ініціатив), як носій принципово нових підходів, нового світоглядного, 

ціннісного підґрунтя.  

Серед причин, що зумовлюють неефективну діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері 

державної молодіжної політики можна назвати:  

– дефіцит відповідних соціально-економічних ресурсів, що 

існують у розпорядженні держави і можуть бути використані для 

вирішення проблем молоді (77,5 % респондентів);  

– недостатня увага центральних і місцевих органів влади до 

молодіжних проблем (64,5 %);  

– пасивність молоді (48,5 %);  

– слабка координованість ДМП (42 %);  

– недосконалість нормативно-правової бази з проблем молоді 

(40 %);  
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– ослаблення авторитету держави, політичних партій, рухів і 

організацій 

– у молодіжному середовищі (40 %);  

– недостатня активність громади (36,5 %);  

– відсутність єдності у молодіжному русі (25,5 %);  

– обмеженість інфраструктури закладів та органів молодіжної 

політики, які адекватно відповідають потребам, інтересам і проблемам 

самої молоді (25 %);  

– постійні зміни, реорганізації органів управління ДМП (12 %) 

[533, с. 168]. 

Окрім зазначених факторів, що заважають ефективній ДМП на 

сучасному етапі, є також відсутність достатньої наукової 

обґрунтованості, системи діагностики й комплексного соціального 

моніторингу стану молодіжної сфери.  

Але, незважаючи на проблеми, які існують у реалізації державної 

молодіжної політики, 48 % респондентів вважають, що перспективи 

розвитку ДМП в Україні є, причому респонденти-жінки більш 

упевнені в цьому (54,6 %), ніж респонденти-чоловіки (40,2 %); 33,5 % 

респондентів вагаються з відповіддю, а 19,5 % вважають, що 

перспектив розвитку не має, з них 13,9 % респондентів-жінок та вдвічі 

більше, респондентів-чоловіків – 26,1%. Адже молодь є джерелом 

нових знань, ідей, можливостей, головним замовником на гідне 

майбутнє і головним стратегічним ресурсом суспільства, держави 

[110, с. 36]. 

У свою чергу, державні органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування повинні надавати підтримку та сприяти 

реалізації ініціатив молоді (46 %), бо вона вимагає пильної уваги 

суспільства і довгострокових інвестицій, без яких її потенційні 

можливості ніколи не розкриються. Покращання матеріально-

технічної бази та фінансування ДМП (51,5 %) є одним із важливих 

аспектів підвищення ефективності молодіжної політики, адже для 

розвитку потрібні ресурси.  

Подальший розвиток державної молодіжної політики залежить, 

насамперед, від належного фінансового забезпечення сфери, 

ефективного розподілу та використання ресурсів. Але ресурси 

розосереджені. Їх власниками виступають територіальні громади, 

державні заклади, підприємства, окремі громадяни. Тому дуже 

важливо побудувати механізм залучення ресурсів від різних 

ресурсотримачів.  

Механізмом, як правило, слугує:  
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– стратегічне планування розвитку, що передбачає участь 

державних органів, громадян, різних бізнес-середовищ у розробленні 

та реалізації стратегічних планів;  

– виконання цільових програм із різними джерелами 

фінансування.  

Для підвищення ефективності ДМП респонденти вважають за 

необхідне забезпечення доступності мінімуму соціальних послуг для 

молоді (39 %) та забезпечення державою можливості реалізувати 

молоддю свої конституційні права.  

Підвищення ефективності діяльності державних органів неможливе 

без належного вдосконалення чинного законодавства (35,5 %). 

Основними його елементами є: конституційне законодавство, спеціальне 

молодіжне законодавство, галузеве законодавство (житлове, трудове, 

кримінальне, адміністративне тощо). У законодавстві повинні бути 

закріплені специфічні громадянські соціальні права молоді (праця, 

пільги, допомоги, кредити, компенсації та ін). Мусить існувати також 

юридична відповідальність за порушення будь-ким молодіжного 

законодавства.  

У зв’язку з тим, що сучасна молодіжна політика позначена 

нерівномірністю та непослідовністю, заслуговують на увагу 

розроблення і впровадження державних довгострокових комплексних 

молодіжних програм (32 %), стратегій, генеральних планів розвитку 

різних напрямів молодіжної політики. 

Сучасні фахові та суспільно-політичні виклики висувають великі 

вимоги до управлінських структур та інституцій, працюючих із 

молоддю. Система управління ДМП ще не дістала певного рівня 

зрілості. Відсутність державних стандартів здійснення молодіжної 

роботи, переважання неконкретних заходів у практичній сфері 

реалізації ДМП, низька правова культура та недостатній професіоналізм 

працівників державних органів молодіжної політики, невміння 

користуватися новими методами в управлінні (стратегічним 

плануванням, програмно-цільовими методами тощо) вимагають більш 

ефективного функціонування органів ДМП [585, с. 96].  

Суттєвим інструментом державного управління у сфері молодіжної 

політики є система підвищення кваліфікації кадрів. Для того, щоб 

працівники державних органів володіли інструментами ефективного 

управління сферою державної молодіжної політики і використовували 

їх у своїй діяльності, необхідне вдосконалення системи підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для роботи з молоддю – 26,5 %. 

Важливо, щоб працівники обов’язково освоювали такі науки, як 
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державне управління, психологія управління, місцеве самоврядування, 

проблеми соціальної роботи з молоддю, а також атестувалися з цих 

дисциплін. Вкрай необхідна організація семінарів, «круглих столів», 

на яких вони могли б знайомитись з новими досягненнями у сфері 

державної молодіжної політики, обмінюватись досвідом, ділитись 

отриманими здобутками.  

Неузгодженість між міністерствами та відомствами призводить до 

певної штучної замкнутості молодіжної проблематики щодо інших 

напрямів діяльності держави.  

Принципове значення під час розробки і реалізації державної 

молодіжної політики в Україні має диференційований підхід до молоді 

за соціальними та віковими групами – 20,5 % [364]. Молодь ніколи не 

була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, 

професійною підготовкою, ціннісними орієнтаціями, соціальною 

активністю, участю в політичних та інших суспільних процесах тощо.  

Державна молодіжна політика у демократичній державі, а саме 

такою прагне стати Україна, повинна розроблятися та практично 

реалізовуватися в тісному поєднанні наведених складових, а тому 

ефективність її подальшого розвитку залежить від пошуку шляхів 

вдосконалення, від інтенсивності впровадження нових форм, методів і 

принципів функціонування системи управління державної молодіжної 

політики, діяльності органів державної влади. 

Державна молодіжна політика має будуватися також з урахуванням 

специфіки, потреб окремих категорій молоді, її вікових груп, 

регіональних умов і особливостей, з урахуванням не лише характеру 

взаємин між молоддю та іншими соціальними групами, але й між 

групами молоді зокрема. При цьому Міністерство освіти і науки 

України повинно виконувати функцію адміністрування та координації 

щодо запровадження загальнодержавної молодіжної політики.  

Доволі суттєвим є те, що більшість молодих людей у вирішенні 

власних проблем покладається на самих себе, а не на державу. 

Привертає увагу місце молоді в системі української влади, а саме в 

парламенті вони представлені відповідно: у Верховній Раді п’ятого 

скликання – 45 молодих людей, що становить 10 % і у Верховній Раді 

шостого скликання – 24 особи, тобто 5 % від усіх народних депутатів. 

На основі вищезазначеного можна зробити висновок, що молодь в 

органах законодавчої влади, а саме у Верховній Раді України 

представлена малочисельно. Тому без розширення меж доступу молоді 

до влади надіятися на суттєві зміни розбудови демократичного 

суспільства в Україні доволі важко. Молодь, як й інші верстви 
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населення, любитиме й поважатиме владу лише за умови, якщо ця 

влада дійсно правова, етична та моральна. Молодим людям не байдуже, 

чи є в державі молодіжна політика та в якій мірі вона реалізується. 

Творчі здібності молоді мають бути правилом, а не винятком. А 

самосвідомість її має стати багатомірною, здатною нести в собі одразу 

кілька особистісних ідентифікацій, бути гнучкою й адаптивною. Окрім 

того, емоційна сфера її має поширити спектр почуттів, яка здатна 

переживати та відчувати в інших людях молода людина. Асоціативна 

її поведінка з переважно реактивної повинна перетворитись на 

проактивну. Звідси випливають такі завдання державної молодіжної 

політики на сучасному етапі: 

 сприяння ініціативі та активності молоді у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства, розширення її участі у формуванні та 

реалізації державної політики щодо розв’язання соціальних проблем 

молоді; 

 підвищення ефективності державної молодіжної політики на 

регіональному рівні; 

 поліпшення координації зусиль органів державної влади та 

громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної 

політики; 

 зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення 

установ, закладів, громадських організацій, що працюють з дітьми та 

молоддю; 

 підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та їх 

спілок у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем 

молоді. 

Наповнення названих завдань конкретним змістом дозволить 

підвищити ефективність державної молодіжної політики, сприятиме 

поступовому вирішенню молодіжних проблем, спрямує соціально-

творчу діяльність молодих людей у державо- і культуротворче русло. 

Досліджуючи критерії ефективності державної молодіжної 

політики, слід зазначити, що інтелектуальне самовдосконалення та 

розвиток творчої ініціативи молоді залежить не від кількості 

проведених заходів, а від таких показників, як: 

 покращення успішності навчання серед молоді, яка 

відвідувала заходи; 

 зростання кількості призерів олімпіад; 

 збільшення творчого доробку молодих митців, кількості 

виданих книг, опублікованих статей, записаних синглів та музичних 

альбомів, написаних картин та влаштованих виставок тощо; 
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 перемоги молоді на різного рівня мистецьких конкурсах та 

фестивалях. 

Для того, щоб вимірювати ефективність виконання завдання з 

питань утвердження патріотизму, духовності, моральності та 

формування загальнолюдських цінностей, доцільно було б регулярно 

проводити відповідні соціологічні дослідження, постійно відслідковувати 

рівень підліткової злочинності, кількість зареєстрованих членів 

патріотичних організацій, кількість віруючих серед молоді тощо. Те 

саме стосується й інших завдань державної молодіжної політики, 

наприклад: «Пропаганда та формування здорового способу життя», 

«Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді», «Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським 

організаціям» і т. д.  

В основі підрахунків якості виконання програми необхідно 

використовувати науковий підхід – кореляційний аналіз. І це буде 

дійсно системний підхід до реалізації державної молодіжної політики, 

на основі якого ми зможемо по справжньому оцінювати ефективність 

заходів, здійснювати роботу над помилками і вдосконалюватись. До 

цієї роботи слід задіяти й інші структури органів державної влади та 

місцевого самоврядування, а саме: управління внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю – в рамках проведення соціологічних 

досліджень; управління статистики, науково-експертні установи – для 

визначення результатів виконання програми тощо. Адже всі їх зусилля 

будуть направлені на спільний результат, а державний організм зможе 

стати єдиним у питаннях вирішення молодіжних проблем. 

Під час проведення конкурсів, проектів чи надання безповоротної 

фінансової допомоги на реалізацію програмних документів слід 

вимагати від виконавців, щоб результати їх виконання були 

конкретними і вимірюваними, та, що найголовніше, відповідали меті 

програми. Адже освоювати бюджетні кошти означає нести за них 

сувору відповідальність. 

Ще однією особливістю аналізу ефективності державної 

молодіжної політики є той факт, що в її формуванні та реалізації 

прослідковується відсутність професійного підходу, що в деяких 

випадках не тільки не приносить користі, але й шкодить 

підростаючому поколінню. Прикладом цього є акції проти куріння. 

Так, в Україні державні структури фінансували акції-обміни цигарок 

на цукерки, яблука та інше. Як наслідок, той, хто палить – отримує 

винагороду за те, що він курить – захід заохочує молодь до куріння та 

дискримінує некурців, а органи державної влади свої зусилля 
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спрямували не на досягнення конкретного результату, а на так зване 

освоєння бюджетних коштів.  

Проведене нами дослідження з питань ефективності державної 

молодіжної політики свідчить, що молодь є тією активною частиною 

населення, яка здатна взяти на себе не тільки ініціативу щодо 

здійснення еволюційної трансформації суспільної системи в контексті 

демократії, ринкових відносин, плюралізму, гуманізму, загальнолюдських 

цінностей, але й всю міру відповідальності. Молодь відчуває себе 

дієвою силою і активно включається у процес боротьби за свої 

конституційні права і свободи. 

Глобалізація людського життя, інтеграція у світову спільноту 

ставить перед Україною нові цілі та нові вимоги. Так, одним із 

показників національного добробуту країн є індекс розвитку 

людського потенціалу, введений у 1990 році. Основна ідея його 

впровадження передбачає оцінку національного розвитку не лише на 

основі національного доходу, як це раніше практикувалося, але й на 

основі очікуваної тривалості життя та рівня освіченості.  

Оскільки рівень освіченості населення країни є одним із показників 

її розвитку, то аналізуючи ефективність ДМП, ми проаналізували, які 

зміни за останні 20 років відбулися в освіті молоді України. Молодь  

одна з верств населення, від якої залежить загальна оцінка рівня 

освіченості населення країни та група людей, яка визначає в 

майбутньому соціально-економічний та політичний розвиток держави. 

Після кризи 90-х років ХХ століття (вища освіта втратила свою 

привабливість) спостерігається актуалізація потреби здобуття високого 

рівня освіти, що стало показником престижу та добробуту. Так, за 

даними дослідження Держаного інституту розвитку сімейної та 

молодіжної політики, у 1998 році освіта була важливою для 85 % 

молоді, новітні дослідження 2010 року демонструють цінність освіти 

вже для 91 %. При чому частка жінок, для яких освіта є цінною, а 

отриманий освітній рівень вищим, є більшою, ніж частка чоловіків 

відповідного віку, чого не спостерігалося до 90-х років минулого 

століття. 

Одним із важливих показників аналізу є рівень охоплення 

населення освітою. За даними Всеукраїнського перепису населення 

2001 р., наявні дуже високі показники охоплення освітою дітей до 

15 років (охоплення освітою дітей 6-9 років становив 89,3 %, дітей 10-

14 років – 98,4 %). На жаль, охоплення населення більш високими 

рівнями освіти значно гірші. Так, серед молоді 15-19 років частка осіб, 

що її набували у загальноосвітніх навчальних закладах становила 
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32,1 %, у професійно-технічних навчальних закладах – 14,5 %, вищою 

освітою було охоплено 24,3 % молоді 15-19 років, 19,7 % – 

20-24-річних, 4,2 % – 25-29-річних, 1,6 % – 30-34-річних. 

Незважаючи на стабільно високий показник рівня охоплення 

освітою, у шостій доповіді ЮНЕСКО, присвяченій огляду ситуації з 

освітою у світі, йдеться про те, що в Україні 300 тисяч дітей не мають 

доступу до освіти. Автори доповіді зазначають, що загалом у світі 

кількість дітей, що не відвідують школу, знизилася з 96 млн у 1999 р. 

до 72 млн у 2005 р. У країнах Центральної і Східної Європи, а також 

Центральної Азії кількість дітей, які не відвідують початкову школу, 

скоротилося з 3,1 млн у 1999 р. до 2,4 млн у 2005 р. При цьому Росія, 

Україна і Туреччина займають перші місця у регіоні за кількістю дітей 

молодшого шкільного віку, які опинилися поза системою освіти. У 

кожній із цих країн нараховується більше 300 тисяч таких дітей. Ця 

ситуація може бути пов’язана з низкою чинників, що супроводжують 

процес освіти: недовіра до системи освіти в Україні і перехід до 

приватного навчання, самонавчання тощо; суттєві фінансові витрати 

батьків першокласників, які не кожна сім’я може собі дозволити 

(шкільна форма, приладдя, підручники, якими не всі школи 

забезпечені, благодійні внески у фонд школи і т. д.); недоступність 

молодшої школи за місцем проживання, особливо у сільській 

місцевості. 

Загалом рівень освіти населення в Україні сьогодні є одним із 

найвищих серед країн Центральної та Східної Європи. За даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 р., 13,7 % населення 

України віком 10 років і старше мали повну або базову вищу освіту; 

17,7 % – неповну вищу; 34,9 % – повну загальну середню; 16,0 % – 

базову загальну середню; 14,2 % – початкову загальну освіту. Не мали 

початкової загальної освіти лише 2,6 % осіб зазначеного віку. Рівень 

своєї освіти молодь часто пов’язує з добробутом, доходами та 

професійною самореалізацією. І не безпідставно. Наявність вищої 

освіти у 2,3 рази знижує ризик бідності і в 1,6 підвищує ймовірність 

отримання середніх доходів, значною мірою впливає на спосіб життя. 

Дані Всеукраїнського перепису населення 2001 р. демонструють 

кореляцію між рівнем освіти та доходами населення. Якщо серед осіб з 

повною вищою освітою частка бідних в Україні становила 11 %, осіб із 

середніми доходами – 35 %, а заможних – 7,5 %, то серед тих, хто мав 

лише повну загальну середню освіту бідних 29 %, осіб із середніми 

доходами – 18 %, а заможних – 2 %. Тобто рівень освіти є одним із 

факторів попередження бідності населення. 
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За даними Державного комітету статистики, в Україні постійно 

збільшується кількість вищих навчальних закладів та, відповідно, 

кількість студентів, що в них навчаються. До того ж це відбувається на 

тлі скорочення населення взагалі та зменшення кількості випускників 

середніх загальноосвітніх шкіл. Так, на початок 1990/1991 навчального 

року загальна кількість загальноосвітніх навчальних закладів складала 

21,8 тис., де навчались 7 млн 132 тис. учнів. На початку 2004/2005 нав-

чального року кількість шкіл зменшилась до 21,7 тис., а кількість учнів 

скоротилась до 5 млн 731 тис. Але за цей час кількість вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації збільшилась більш ніж 

удвічі: з 149 в 1990-ому році до 347 у 2004-ому році, а кількість 

студентів у вищих навчальних закладах, що складала на початку 1990-х 

881,3 тис., у 2004/2005 навчальному році перевищила 2 млн 

(2027,7 тис.). Збільшення кількості ВНЗ та кількості студентів свідчить 

про розширення доступу до отримання вищої освіти. Але поза увагою 

залишаються тенденції розподілу розширених можливостей серед 

різних соціальних категорій населення. 

Таким чином, можна відмітити, що частка осіб з найвищим рівнем 

освіти збільшилась не тільки загалом серед населення України, але й 

серед молодших поколінь дорослих громадян. 

Наявний рівень освіти індивіда визначає його шанси на ринку 

праці. Обмеженість в отриманні високооплачуваної роботи для людей 

без освіти або з низьким рівнем освіти призводить до неможливості 

частини населення у забезпеченні своїх потреб. У такому випадку 

виникає потреба у соціальному захисті та підтримці з боку держави. У 

державі, що декларує орієнтацію на демократичні цінності, рівні права 

та можливості для кожного, нерівність у можливостях отримання 

освіти потребує розробки певних механізмів вирівнювання 

можливостей в отриманні вищої освіти, якщо суспільство не може 

забезпечити однакові стартові умови та умови накопичення соціально-

культурного капіталу. 

Незважаючи на високі показники рівня охоплення молоді освітою, 

доступ до такої освіти мають не всі. Особливо це стосується окремих 

груп молодих людей, що потребують особливої уваги з боку держави, 

зокрема це стосується дітей вулиці, дітей-сиріт, дітей представників 

національних меншин та осіб з інвалідністю. 

За результатами досліджень, серед підлітків 10-19 років, які живуть 

і працюють на вулиці, 4 % ніколи не відвідували школу; більшість не 

має документів про освіту – свідоцтва, диплома, атестата; навіть серед 

дітей старше 15 років 57 % не мають базової середньої освіти; серед 
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тих, кому виповнилося 18-19 років 86 % не отримали повної середньої 

освіти. Водночас для цієї категорії дітей відсутні спеціальні освітні 

програми. 

Для навчання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дошкільного і шкільного віку в 2011 році 

функціонує 190 інтернатних закладів різних типів, в яких виховується 

14,9 тис. дітей, з них: 113 дитячих будинків (4771 дитина), у тому 

числі 3 приватних (85 дітей) та 110 системи освіти (4686); 77 шкіл-

інтернатів (10135), із них 45 загальноосвітніх (6550 дітей) та 

32 спеціальні (3585 дітей). У 11 школах соціальної реабілітації 

навчається 297 учнів, які перебувають у конфлікті з законом. Але, як 

показують дослідження, діти-сироти часто не мають можливості 

навчатися через упередженість керівництва навчальних закладів і свою 

бідність («мене не хотіли брати до училища, говорили, що немає місць, 

немає гуртожитку»; «в училищі не платили ніякої допомоги та не 

годували»; «в інституті треба було ходити, добиватися того, що 

належить по праву»; «казали, що ми тягар для закладу»; «речей три 

місяці просили ... дали у лютому ... майже всю зиму роздягнені 

ходили»; «побачили, що я з інтернату, відмовили, злякалися, що треба 

надавати гуртожиток і пільги»). 

Наступною групою, яка має ускладнений доступ до освіти, є люди з 

інвалідністю. У 2011 р. для навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в системі освіти функціонує розгалужена мережа 

навчальних закладів: 389 спеціальних загальноосвітніх шкіл та шкіл-

інтернатів (у них – 46,4 тис. осіб), у тому числі 53 спеціальні 

загальноосвітні школи з продовженим днем (у них – 5,4 тис. дітей з 

особливими освітніми потребами); 484 спеціальних класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах із контингентом учнів 5,4 тис. 

осіб; 33 навчально-реабілітаційні центри (де здобувають відповідну 

освіту 5,9 тис. дітей з особливими освітніми потребами у поєднанні з 

реабілітаційною роботою); 65 шкіл-інтернатів санаторного типу (у них – 

14,7 тис. дітей, які потребують тривалого лікування та реабілітації). 

Однак наявні труднощі залучення до освіти дітей з інвалідністю 

зумовлені застарілою практикою їх навчання в спеціальних установах. 

Лише 55 % дітей та підлітків з фізичною або розумовою інвалідністю 

відвідують школи. Загалом по Україні станом на вересень 2010 р. не 

навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти 28 623 осіб з 

числа дітей з фізичною або розумовою інвалідністю шкільного віку (6-

18 років), з них 33,5 % – за станом здоров’я, 0,8 % – з інших причин, 

0,6 % – навчаються без здобуття повної загальної середньої освіти; 
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65,1 % – навчаються у спеціальних закладах для дітей, які потребують 

корекції розумового розвитку. Це зумовлює вкрай складні проблеми 

щодо виховання та розвитку цих дітей і водночас спричиняє 

відторгнення їх батьків від різних сфер суспільного життя. Освітнє, 

архітектурне та комунікаційне середовище у багатьох ВНЗ 

залишається несприятливим для навчання студентів з обмеженими 

можливостями, що є основною перешкодою для них на шляху 

здобуття вищої освіти. Зокрема, для задоволення потреб цієї групи 

молоді перешкодами є відсутність пандусів, відповідних санітарно-

гігієнічних умов, неадаптованість навчальних програм та навчально-

методичного забезпечення учнів (наприклад, відсутність дистанційного 

навчання слаборозвинених). Іншим важливим бар’єром є недоброзичливе 

ставлення, зокрема вчителів. Так, деякі з них у звичайних школах 

помилково вважають, що інтеграція дітей з інвалідністю ставить у 

невигідне положення інших дітей, які не отримуватимуть достатньої 

уваги з боку вчителів, що негативно позначиться на їх успішності. 

Якість освіти можна визначити через дві основні групи 

характеристик: суб’єктивні (особиста оцінка рівня освіти, доцільності, 

бажання підвищувати освітній рівень, тощо) та об’єктивні (потреби 

ринку праці, працевлаштування за спеціальністю, тощо). Суб’єктивні 

характеристики якості освіти є складовою частиною сприйняття 

молодою людиною світу та свого місця у світі й суттєво впливають на 

відчуття впевненості у майбутньому. Дослідження, проведене 

Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді в 2007, році дає 

уявлення щодо задоволеності молодих людей віком 14-35 років 

освітнім рівнем. Так, задоволені в тій чи іншій мірі рівнем освіти 66 % 

респондентів, у той же час не задоволені різною мірою рівнем освіти 

були 34 % респондентів. 

Таблиця 5.1 

Розподіл відповідей на питання:  

«Чи задоволені Ви рівнем своєї освіти?», % 
 

Так, цілком задоволенний 31 

Скоріше, так, ніж ні 35 

Скоріше, ні, ніж так 24 

Ні, не задоволений 10 

 

За результатами того ж дослідження підвищити освітній рівень 

хотіли 63 % опитаних молодих людей. Мотивація підвищення 

соціального статусу (більш престижна роботи, кар’єра) значуща для 

57 % респондентів. Поліпшення матеріального становища через 
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підвищення освітнього рівня важливе для 34 % опитаної молоді, що 

хотіла б мати більш високий рівень освітньої підготовки. особлива 

група охочих підвищити освітній рівень – ті респонденти, які 

мотивовані потребою в постійному підвищенні рівня освіти.  
 

Таблиця 5.2 

Розподіл відповідей на питання: «Чи хотіли б Ви мати більш 

високий рівень освітньої підготовки? Якщо так, то які мотиви 

вашого прагнення до підвищення рівня освіти?» 
 

Ні, не хотів (-ла) б 37 

Так, хотів (-ла) б 63 

 

Таблиця 5.3 

Якщо «так», то які мотиви: (Респондент міг обрати не більше 

трьох варіантів відповіді) 
 

особиста потреба у постійному підвищенні рівня освіти 23 

можливість влаштуватися на більш престижну роботу 34 

можливість більш високого заробітку 34 

можливість зробити гарну кар’єру 23 

 

На тлі досить високої оцінки задоволеності рівнем освіти значною 

частиною опитаних молодих людей, а також бажанням підвищити свій 

освітній рівень, причому основна мотивація – підвищення соціального 

або матеріального становища, досить незначна частка респондентів 

пов’язують упевненість у власному майбутньому з освітою. 
 

Таблиця 5.4 

Розподіл відповідей на питання «Якою мірою Ви впевнені у 

власному майбутньому?», % 
 

Цілком упевнений 11 

Скоріше, впевнений, ніж ні 44 

Скоріше, не впевнений, аніж упевнений 32 

Зовсім не впевнений 9 

Важко відповісти  4 

 

Більше половини опитаних молодих людей (55 %) тією чи іншою 

мірою впевнені у власному майбутньому. Перш за все, таку впевненість 

молоді люди відчувають через віру у власні сили (74 %) та підтримку 

родини (63 %). Високий рівень освіти, кваліфікації допомагає впевнено 

дивитися у своє майбутнє лише 21 % опитаних.  
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Таблиця 5.5 

Розподіл відповідей на питання «Що допомагає Вам з упевненістю 

дивитися у своє майбутнє?», %  

(Респондент міг назвати декілька варіантів відповіді) 
 

 Серед тих, хто повністю впевнений або 

скоріше впевнений у власному 

майбутньому, N = 981 

Високий рівень освіти, кваліфікації 21 

Підтримка з боку моєї родини 63 

Віра у власні сили 74 

Нормальна робота 24 

Відносно високий рівень доходів 9 

Матеріальні заощадження 7 

Віра у Бога  21 

Інше 0,1 

 

Якщо враховувати вищевикладене, можна припустити, що певний 

освітній рівень не забезпечує бажаних доходів та соціальний статус, 

але сприймається як один із можливих (до того ж реальних) шляхів 

підвищення матеріального становища та соціальної позиції. Молоді 

люди не відчувають прямої залежності «здобув певну освіту – маєш 

достойну роботу з високим рівнем оплати». Причинами такої ситуації 

є й існуючий розподіл матеріальних і владних ресурсів та системи 

доступу, що склались у суспільстві. Але таке ставлення також 

опосередковано характеризує і якість освіти: має значення наявність 

вищої освіти, на другий план відходять її якісна наповненість.  

Зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, 

загальні несприятливі умови для розвитку ініціативи та самореалізаційних 

тенденцій, а також на існуючі обмеження в отриманні вищої освіти, 

більшість молодих людей орієнтується на підтримку держави в усіх 

сферах своєї життєдіяльності, у тому числі і в освітній. Такі 

патерналістські орієнтації досить природні з огляду на глибоку 

вкоріненість традиції. Більшість молодих людей переконана, що 

держава в особі уряду та інших органів виконавчої влади відповідальна за 

забезпечення населення роботою та гідними умовами життя.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід відмітити, що за роки 

незалежності України сфера освіти зазнала чимало позитивних змін: 

підвищення загального рівня освіти молоді, особливо жінок; зростання 

показників рівня охоплення освітою молоді; збільшення кількості 

молодих людей із вищою освітою; участь у міжнародних та 

вітчизняних дослідженнях щодо оцінки якості освіти.  
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Наявний рівень освіти індивіда визначає його шанси на ринку 

праці. Обмеженість в отриманні високооплачуваної роботи для людей 

без освіти або з низьким рівнем освіти призводить до неможливості 

частини населення в забезпеченні своїх потреб. У такому випадку 

виникає потреба у соціальному захисті та підтримці з боку держави. У 

державі, що декларує орієнтацію на демократичні цінності, рівні права 

та можливості для кожного, заглиблення нерівності у можливостях 

здобуття освіти потребує розробки певних механізмів вирівнювання 

цих можливостей із метою регулювання відтворення освітнього рівня 

та скорочення частки молодих людей, що потребують соціальної 

підтримки.  

Враховуючи досвід країн Західної Європи щодо реалізації 

молодіжної політики, необхідною умовою її ефективності є 

збільшення видатків з державного бюджету та вдосконалення 

механізмів надання фінансової підтримки в тих сферах, що стосуються 

роботи з молоддю [564, с. 34]. 

Молодіжна політика в Україні має стати стратегією реалізації 

життєвих шансів кожної молодої людини. 

Отже, на основі аналізу ефективності формування та провадження 

державної молодіжної політики в Україні можна зробити деякі 

узагальнення та висновки щодо її підвищення, а саме:  

1) проблеми молоді – це проблеми всього українського 

суспільства. Держава, здійснюючи послідовну молодіжну політику, 

здатна сформувати демократичні цінності в суспільстві та утвердити 

державність у цивілізованому світі. Державна молодіжна політика 

неодмінно повинна залишатися одним із найважливіших, пріоритетних 

напрямів діяльності держави, постійно вдосконалюватись і 

здійснюватись з урахуванням її можливостей на політичному, 

соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях 

із залученням молоді до її здійснення на всіх рівнях як державних 

органів, так і широкого загалу громадськості;  

2) на сучасному етапі розвитку України державна молодіжна 

політика має базуватися на таких принципах:  

– стратегічної спрямованості; 

– відкритості щодо участі в її формуванні всіх представників 

громадянського суспільства, соціального партнерства; 

– наявності чітких критеріїв ефективності; 

– адміністративної та політичної здійсненності; 

3) стратегії відносин між державою й молоддю: держава повинна 

відійти від застосування політики стримування або протекціонізму та 
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чітко стати на платформу політики участі, яка базується на залученні 

молоді на паритетних засадах до участі в усіх сферах суспільного 

життя. Повинно йтися не про політику держави стосовно молоді, а 

швидше про сприяння молоді її соціальному становленню в умовах 

ринкової орієнтованої економіки, про створення такої соціальної 

системи, яка б могла забезпечити і відтворити себе;  

4) необхідність забезпечення активної й безпосередньої участі 

молоді у формуванні, ухваленні та реалізації молодіжної політики, 

включення молоді в управління ДМП та реалізацію програм діяльності 

уряду, підтримка молодіжних ініціатив державними структурами.  

  


