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В статті розглянуто механізм реалізації молодіжної політики ЄС. Визначено, що така політика в Союзі
побудована за методом відкритої співпраці (з налагодженням зв’язків по горизонталі та вертикалі).
Встановлено, що молодіжна політика ЄС будується на принципі паритетності, що особливо яскраво
відображено в Скандинавських країнах.
Визначено, що європейська практика виробила дві стратегії впровадження в життя молодіжної політики:
з провідною роллю держави та з широким залученням інститутів громадянського суспільства.
До механізмів реалізації молодіжної політики ЄС віднесені інституційні, політико‐правові, організаційні та
фінансові. Проаналізовано означені механізми. Розглянуто нормативно‐правові акти ЄС, ООН та Ради
Європи, що закріплюють принципи, сфери та механізми реалізації молодіжної політики в країнах ЄС.
З’ясовано інструменти молодіжної політики, що застосовуються в рамках ЄС: загальні (молодіжні ради,
парламенти, форуми; інформування молоді; політична участь молоді; підтримка молодіжних проектна та
ініціатив; розвиток молодіжних організацій, участь молоді у неурядових організаціях і політичних партіях,
розширення участі молоді в роботі засобів масової інформації) та спеціальні. Проаналізовано такі
спеціальні інструменти, як проект «Структурний діалог», програма «Молодь в дії» та програма
«Еразмус+», визначені завдання кожної з них. Розглянуто проекти, що застосовувались в Україні, як
учасниці Східного партнерства в рамках означений програм. Встановлено джерела фінансування
молодіжної політики, а саме: кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти міжнародних та
національних неурядових організацій, спрямовані на реалізацію окремих проектів та програм молодіжної
політики як в рамках країн‐членів ЄС, так і в межах країн‐партнерів ЄС.
Ключові слова: молодіжна політика, механізм реалізації молодіжної політики, інструменти молодіжної
політики, ЄС, Східне партнерство.
Krasnopolska T. M. EU Youth Policy Implementation Mechanism
The mechanism of implementation of EU youth policy is considered in the article. It is determined that such a
policy in the Union is based on the method of open cooperation (with horizontal and vertical links). It is
established that EU youth policy is based on the principle of parity, which is particularly evident in the
Scandinavian countries.
It is determined that European practice has developed two strategies for the implementation of youth policy:
with the leading role of the state and with broad involvement of civil society institutions.
The mechanisms for implementation of EU youth policy include institutional, political, legal, organizational and
financial. The identified mechanisms are analyzed. Regulatory acts of the EU, UN and Council of Europe, which
set out the principles, spheres and mechanisms of implementation of youth policy in EU countries, are
considered.
EU youth policy instruments identified: common (youth councils, parliaments, forums; youth information; youth
political participation; support for youth projects and initiatives; development of youth organizations; youth
participation in non‐governmental organizations and political parties; increased participation) youth in the work
of the media) and special. Special tools such as the Structural Dialogue project, the Youth in Action program and
the Erasmus + program have been analyzed, and the tasks of each of them have been identified. The projects
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applied in Ukraine as participants of the Eastern Partnership within the framework of the defined programs are
considered. Sources of funding for youth policy have been identified, namely: state and local budgets, as well
as funds from international and national non‐governmental organizations, aimed at implementing individual
projects and programs of youth policy both within the EU Member States and within the EU partner countries.
Key words: youth policy, mechanism for implementation of youth policy, instruments of youth policy, EU,
Eastern Partnership.
Молодь в сучасному світі являє собою дуже яскравий та неоднозначний феномен. З одного боку вона є
найбільш соціально активною частиною суспільства, здатною швидко пристосуватись до новітніх тенденцій в тій чи
іншій сфері. Проте в умовах нестабільності в суспільно-політичному та економічному житті, на тлі фінансових криз
молодь стає і найбільш уразливою частиною суспільства, що потребує соціального захисту та допомоги
в соціалізації та адаптації. Актуальним це питання є для України, євроінтеграційний вектор зовнішньополітичного
розвитку якої вимагає аналізу досвіду ЄС в становленні та реалізації молодіжної політики з метою оптимізації
вітчизняної практики.
Слід зазначити, що питання інституціоналізації молодіжної політики на європейському рівні розглядають
Дж. Вінн, Дж. Костелло, В. Куїн, М. Толлес, Дж. Фрай, Дж. Шпільбергер та інші.
Проблеми участі молоді в політичному житті сучасної Європи аналізують Т. Дісруес, Н. Дьюк, К. Керрол,
Х. Метьюс, Е. Фельдман тощо.
Серед дослідників пострадянського простору питання молодіжної політики аналізуються в роботах
А. Апаріної, Е. Володіної, С. Щеглової, О. Кузьміна, А. Соколової, Є. Грачова, І. Артеменка та інших.
Проте на даний час невирішеним є питання комплексного аналізу складових механізму реалізації молодіжної
політики ЄС, що обумовлює актуальність даного дослідження.
В сучасних світових політичних процесах молодіжна політика посідає вагоме місце серед стратегічних
векторів розвитку держав, наддержавних структур, міжнародних організацій та світового співтовариства в цілому.
Європа застосовує максимум зусиль для створення єдиного суспільно-політичного простору не тільки зі спільними
інститутами, а й з спільними цінностями та ціннісними орієнтаціями. В цьому контексті провідним напрямом
політики ЄС стає молодіжна політика, оскільки саме вона здатна сприяти інтеграції національних співтовариств
в єдине європейське.
Цікавим є підхід ЄС до формування регіональної молодіжної політики, що розвиває цю сферу
не встановлюючи жорстких одноманітних рамок для всіх. В Союзі застосовується метод відкритої співпраці, що
засновується на добровільній співпраці партнерів та спирається на механізми «м’якого» управління – рекомендації,
індикатори, обмін досягненнями тощо [4, c. 33]. Такі механізми сприяють взаємодії не тільки по горизонталі (між
молодіжними організаціями, а також іншими інститутами громадянського суспільства), а й по вертикалі –
налагоджують партнерські стосунки між молодіжними громадськими організаціями та інститутами держави різних
рівнів.
Зберігаючи ціннісну різноманітність, обумовлену історичними, культурними, соціально-економічними
особливостями держав-членів ЄС [2, c. 76], молодь одночасно стає активним суб’єктом молодіжної політики. Таким
чином, ЄС застосовує принцип паритетності – рівності з урахуванням відмінностей. Особливо яскраво це
виявляється в досвіді Скандинавських країн, де держава виконує функцію перерозподілу ресурсів, спрямовуючи їх
на соціальну допомогу молоді. Так, цим країнам притаманний високий ступінь участі держави в соціальній політиці
в цілому і молодіжній зокрема. Прикметно, що особливу роль при цьому відіграють органи місцевого
самоврядування. Соціальний захист представлений найрізноманітнішими формами та поширюється на значну
частину населення. Фінансування молодіжної політики державним сектором здійснюється через систему
оподаткування. Як відомо, ставки податків в означених країнах є одними з найвищих в світі.
Практика європейських країн виробила дві стратегії реалізації молодіжної політики: з провідною роллю
держави, коли остання формує та впроваджує в життя молодіжну політику (вона притаманна для Німеччини та
Франції) та стратегія взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства з переважанням ініціатив
останнього (Швеція, Великобританія) [1, c. 51].
Механізм реалізації молодіжної політики ЄС можна визначити як сукупність політико-правових,
інституційних, організаційних та фінансових складових.
Інституційний механізм європейської молодіжної політики представлений сукупністю інститутів ЄС
(Європарламент, Єврокомісія, спеціалізовані структури ЄС тощо). Крім інститутів самого Союзу на політику
держав-членів впливають також міжнародні організації, які можна також віднести до інституційної складової, а
саме ОНН та Раду Європи. Так, в рамках ООН соціальні проблеми молоді були порушені в «Декларації про
поширення серед молоді ідеалів миру, взаємної поваги і взаєморозуміння між народами», прийнятої в 1965 році
Генеральною Асамблеєю ООН. Тут були викладені наступні принципи:
– молодь повинна виховуватися в дусі миру, справедливості, свободи, взаємної поваги і взаєморозуміння,
щоб сприяти встановленню рівноправності для всіх людей і всіх народів, економічному та соціальному прогресу,
роззброєнню та підтримці міжнародного миру та безпеки;
– всі засоби виховання, освіти та інформування молоді повинні сприяти поширенню серед молоді ідеалів
миру, гуманізму, свободи і міжнародної солідарності, а також всіх інших ідеалів, що сприяють зближенню народів;
– з метою зближення молоді в галузі освіти, культури та спорту слід заохочувати і розширювати серед
молоді всіх країн взаємний обмін, подорожі, туризм, зустрічі, вивчення іноземних мов, споріднення міст і
університетів без будь-якої дискримінації, а також інші подібні види діяльності;
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– слід заохочувати національні та міжнародні об’єднання молоді, сприяти цілям ООН, особливо
підтриманню міжнародного миру і безпеки, розвитку дружніх відносин між народами, заснованих на повазі
суверенної рівності держав, здійснення остаточної ліквідації колоніалізму і расової дискримінації, а також інших
порушень прав людини [5, c. 148].
Інституційний механізм реалізації європейської молодіжної політики можна представити у вигляді двох груп
інститутів:
– структури, що належать безпосередньо до секретаріату Ради Європи та Європейської комісії: Директора т
у справах молоді та спорту Ради Європи, Європейський керівний комітет у справах молоді (що має недержавного
партнера – Консультативну Раду, яка має окрему думку та вносить пропозиції щодо формування молодіжної
політики), Європейські молодіжні центри Ради Європи (грають провідну роль у реалізації освітніх програм) та
Європецська дослідницька мережа (спрямована на співпрацю вчених та неурядових молодіжних організацій та
урядів для створення міжнародних дослідницьких проектів), Європейський молодіжний фонд (його завдання –
посилення співпраці між молодими людьми Європи шляхом фінансування молодіжних проектів, спрямованих
на розвиток миру, взаємопорозуміння та співпраці), Європейська Комісія ЄС тощо;
– спеціалізовані інститути європейської молодіжної політики (як урядового, так і неурядового характеру) –
Європейське агентство молодіжної інформації та консультацій (ERYICA), Європейський інформаційний центр
«Eurodesk», Європейський молодіжний форум (міжнародна молодіжна організації, що об’єднує національні
молодіжні ради та міжнародні молодіжні організації, що представляють інтереси молоді Європи та європейському
та міжнародному рівні; форум об’єднує десятки мільйонів молодих людей та є найбільш масштабною молодіжною
організацією в світі) та інші.
Цікавим є той факт, що незважаючи на значний акцент на ролі молодіжної політики в розвитку суспільства,
який роблять ЄС та Рада Європи, вони мають суттєві відмінності в механізмах реалізації основних напрямків такої
політики. Так, Європейський Союз в якості основного інструменту молодіжної політики використовує
напрацювання централізованої програми дій, а Рада Європи значну увагу приділяє сфері освіти та дослідницькій
діяльності. Відмінність у підходах дає можливість забезпечити всебічний розвиток європейської молоді завдяки
співпраці ЄС та Ради Європи.
Так, Радою Європи у партнерстві з Європейською Комісією ЄС і Європейським молодіжним форумом була
організована спільна реалізація програм «Усі різні – усі рівні», «Рух проти мови і ненависті»,«Молодіжне
партнерство» в рамках кооперації з вісьма ресурсними центрами «Салтів» (підтримка, поглиблене вивчення,
тренінги в рамках європейської молодіжної програми), різних європейських молодіжних освітніх програм та інших
заходів [6, c. 118].
Політико-правове забезпечення молодіжної політики в Європі включає наступні документи:
– Європейську хартію участі молоді в муніципальній і регіональному житті 1992 р. [3]. В якості
інструментів залучення молоді вона передбачає такі заходи, як: підготовка молоді до участі в суспільному житті;
інформування молоді; залучення молоді в житті суспільства за допомогою інформаційних і комунікаційних
технологій; розширення участі молоді в роботі засобів масової інформації; заохочення молоді до безвідплатної
праці і служіння суспільству; підтримка молодіжних проектів та ініціатив; розвиток молодіжних організацій; участь
молоді в неурядових організаціях (НУО) і політичних партіях;
– Білу книгу молоді 2001 року [11] – вона дала поштовх до формування загальноєвропейської співпраці
у сфері молодіжної політики, визначила п’ять основних векторів такої політики: участь, освіта, працевлаштування
(в тому числі професійна освіта та соціальна інтеграція), добробут (включаючи особисту автономію та культуру) та
європейські цінності (в тому числі мобільність та відносини зі світовим співтовариством);
– Європейський молодіжний пакт 2005 року [12] – спрямований на підвищення якості професійної
підготовки, працевлаштування, покращення мобільності тощо;
– Комюніке Єврокомісії ЄС «Підтримка повноцінної участі молоді в сфері освіти, зайнятості та
громадському житті» 2007 року – закликає до фінансування молодіжної сфери, пріоритетом визнає покращення
умов праці та скорочення безробіття;
– Оновлена рамкова стратегія «Молодь – інвестування та надання можливостей» 2009 року [10] –
визначила вісім сфер, об’єднаних в три блоки: розширення можливостей для участі в освіті та зайнятості (освіта,
зайнятість і підприємництво, творчість та культура), покращення доступу та інтенсифікація участі молоді в житті
суспільства (здоров’я та спорт, участь), сприяння солідарності між молоддю та суспільством (соціальна
включеність, волонтерство, молодь та мир);
– Резолюція про переглянуті Основи європейської співпраці в молодіжній сфері (2010-2018 рр.) –
підкреслюють, що політика ЄС в сфері молоді повинна базуватися на міжнародній системі прав людини.
Основоположними повинні бути наступні принципи: сприяння гендерній рівності та боротьба з усіма формами
дискримінації; облік відмінностей в умовах життя, потребах, прагненнях, інтересах і думках молоді, надання
особливої уваги тим, чиї можливості менше, ніж у інших; визнання молоді ресурсом розвитку суспільства,
дотримання прав молоді щодо участі в розробці молодіжної політики, безперервний діалог і комунікації з молоддю і
молодіжними організаціями.
Організаційні механізми реалізації молодіжної політики представлені її інструментами. До останніх
належать:
– загальні інструменти: молодіжні ради, молодіжні парламенти, форуми; інформування молоді; політична
участь молоді; розширення участі молоді в роботі ЗМІ; підтримка молодіжних проектів та ініціатив; розвиток
молодіжних організацій; участь молоді в неурядових організаціях і політичних партіях;
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– спеціальні проекти та програми: проект «Структурний діалог»; програма «Молодь в дії»; програма
«Еразмус+».
Проект «Структурний діалог» є засобом комунікації між молодими людьми і посадовими особами, які
приймають рішення з метою реалізації пріоритетів молодіжної політики. Він спрямований на те, щоб думку
молодих людей було почуто в процесі розробки і формування європейської політики.
Структурний діалог є консультативним процесом, здійснюваним Європейською комісією, який спрямований
на розширення співпраці з громадянським суспільством і отримання інформації від молоді безпосередньо, «з
перших рук». Структурний діалог складається з одного основного заходу – Європейської молодіжної конференції.
Конференція організовується країною Європейського союзу, яка головує в ЄС в поточному році.
Програма «Молодь в дії» була одним із головних інструментів у здійсненні молодіжної політики в країнахчленах ЄС до 2014 року. До основних цілей програми належать: підтримка формування молоді як категорії
активних громадян, розвиток самосвідомості молодих громадян Європи; підтримка толерантного способу мислення
серед молоді з акцентом на збільшення соціальної взаємодії в рамках Євроспільноти, поліпшення взаєморозуміння
серед молоді різних культур; мотивування до поліпшення якості діяльності, спрямованої на підтримку молодіжних
заходів та забезпечення безперервної діяльності організацій, пов’язаних із реалізацією молодіжної політики;
підтримка спільної діяльності в галузі молодіжної роботи в Європі [13].
Програма «Молодь в дії» включала 5 акцій:
І – молодь для Європи (молодіжний обмін, молодіжні ініціативи, проекти молоді та демократії);
ІІ – Європейська волонтерська служба;
ІІІ – Молодь в світі (молодіжний обмін, проекти курсів і створення мережевої співпраці);
IV – Система підтримки молоді (проекти job shadowing, підготовчі візити, оціночні зустрічі, ознайомчі
візити, семінари, створення мережевої співпраці);
V – Підтримка європейської політики в сфері молодіжної проблематики і діяльності (проекти, що
підтримують систематизований діалог).
Наша держава в рамках Східного партнерства могла реалізовувати довго- і короткострокові проекти
іноземного волонтерства (в рамках другої акції), а також молодіжні обміни та тренінги в рамках третьої акції.
Крім того, ЄС з 2011 року запровадив нові фінансові механізми, що стосувались країн Східного партнерства,
а саме Вікно Східного партнерства програми «Молодь в дії» (Eastern Partnership Youth Window). Кошти
спрямовувались на реалізацію проектів в рамках другої та третьої акцій в шести країнах, охоплених ініціативою ЄС
Східне партнерство. Загальний бюджет Вікна Східного партнерства програми «Молодь в дії» на 2012-2013 рр.
становив 31,5 млрд. євро, в тому числі, 12,5 млн. євро були виділені Виконавчим агентством з освіти,
аудіовізуальних засобів і культурі (EACEA) на фінансування проектів, представлених бенефіціарами з країн
Східного партнерства, і 19 млн. євро, які були розділені між Національними агентствами програми «Молодь в дії»,
на фінансування проектів, представлених бенефіціарами з країн Програми.
Крім того вперше з'явилася можливість підтримки заявок, які подають безпосередньо організації з країн
Східного партнерства, що дало змогу розвивати потенціал молоді і молодіжних організацій в цих країнах і стало
серйозним чинником розширення прав і можливостей для організацій громадянського суспільства з регіону.
В рамках Програми наша країна прийняла найактивнішу участь у реалізації спільних проектів. Так, за 20072013 рр. в Україні реалізовано 280 проектів молодіжного обміну та тренінгів для молодих працівників, в той час як
Грузія реалізувала 178 проектів, Білорусія – 117, Вірменія – 110, Молдова – 67, Азербайджан – 55 [8, c. 50].
У 2014 році програма «Молодь в дії» разом із іншими напрямками діяльності була об’єднана в єдину
програму дій Європейського Союзу, що отримала назву «Еразмус+» і розрахована на 2014–2020 рр. [7].
До основних завдань щодо молоді Програми «Еразмус+» слід віднести:
– посилення співпраці та академічних обмінів між учасниками Програми та державами-партнерами з різних
регіонів світу;
– підвищення якості та визнання молодіжної роботи, неформальної освіти та волонтерської діяльності
в країнах-партнерах, підвищення їх взаємодії, інтеграції та взаємодоповнюваності з іншими освітніми системами,
ринком праці і суспільством;
– сприяння транснаціональній мобільності неформальної освіти між учасниками Програми та країнамипартнерами;
– поглиблення стратегічної співпраці між молодіжними організаціями та органами державної влади країнпартнерів, представниками бізнесу та ринку праці;
– розширення можливостей молодіжних рад, молодіжних платформ на місцевому, регіональному та
державному рівнях;
– посилення взаємодії в питаннях управління, інноваційних можливостей і інтернаціоналізації молодіжних
організацій в країнах-партнерах;
– розширення прав і можливостей молодих людей в суспільстві, сприяння в їх участі в процесах прийняття
рішень [9].
В цій програмі мають право приймати участь країни-члени ЄС, сусідні з ЄС партнерські країни (в т.ч.
Україна в рамках Східного партнерства), а також інші партнерські країни.
Програма включає три напрямки (акції): освітня мобільність (молодіжний обмін, виїзди людей, які працюють
з молоддю, проекти Європейської волонтерської служби EVS); співпраця в сфері інновацій і кращих практик
(стратегічних партнерств в галузі міжнародних молодіжних ініціатив); підтримка реформ освіти (проектів,
спрямованих на розвиток молодіжної політики). Найбільша кількість проектів за участю країн Східного партнерства
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реалізується в рамках першої акції програми Erasmus+, яка підтримує проекти освітньої мобільності молоді та
молодих працівників. Дана акція має найбільший бюджет для грантів, проте в той же час було введено бюджетне
обмеження для проектів за участю партнерських країн, яке полягає в тому, що сума додаткового фінансування, що
надається для такого типу проектів, не могла перевищувати 25% бюджету всієї акції [8, c. 58]. Це призвело
до істотного скорочення кількості проектів, в яких беруть участь організації з всіх регіонів сусідніх з ЄС країнпартнерів, на чолі зі країнами Східного партнерства.
У 2017 році Європейська комісія в черговий раз відкрила Молодіжне вікно Східного партнерства. Отже
організації з регіону знову отримали право подачі заявок на гранти в виконавче агентство. Існує можливість
отримання фінансування двох типів проектів в рамках другої акції: молодіжні стажування (Civil Society Fellowships
for Youth) і партнерства для підприємництва (Partnership for Entrepreunership)
Ключовим механізмом співпраці ЄС з країнами Східного партнерства є програма EU4Youth, вироблена
на 2017-2020 рр. ЇЇ мета – активізація участі молоді в суспільному та політичному житті, підвищення рівня
зайнятості молодого населення шляхом розвитку лідерських та підприємницьких навичок. Програма включає три
компоненти:
– формування потенціалу – укріплення громадянського суспільства і створення мережі співпраці
(запланований бюджет – 9 млн. євро);
– програмам грантів – окрема бюджетна лінія, спрямована на підвищення компетенції молоді, підтримку
молодіжних лідерів та залучення організацій по роботі з молоддю (бюджет – 8,5 млн. євро);
– координація та підтримка – являє собою механізм координація та просування двох перших компонентів,
впроваджений у 2018 р., особлива роль тут відводиться інформаційним діям (бюджет 2,5 млн. євро).
Таким чином, сформований механізм реалізації молодіжної політики ЄС включає інститути (самого ЄС,
країн-членів та громадянського суспільства), політико-правові акти, що регулюють питання формування та
реалізації молодіжної політики, організаційні та фінансові інструменти впровадження такої політики.
Як показав проведений аналіз фінансові механізми реалізації молодіжної політики включають кошти
державного та місцевих бюджетів, а також кошти міжнародних та національних неурядових організацій, спрямовані
на реалізацію окремих проектів та програм молодіжної політики як в рамках країн-членів ЄС, так і в межах країнпартнерів ЄС.
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