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та змін. Недосконалою є й інституційна структура державної 

молодіжної політики в Україні. Органи державної влади спільно з 

місцевим самоврядуванням намагаються оптимізувати систему 

структурних підрозділів, відповідальних за молодіжну політику як на 

державному, так і на регіональному рівнях. З цією метою і вносяться 

зміни в їх структуру та чисельність, доповнюються функціональні 

обов’язки працівників, які працюють цієї сфери.  

 

 

4.2.   Роль політичних партій та молодіжних організацій у 

формуванні й реалізації державної молодіжної політики. 

 

Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних заходів, 

спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, 

політичного й культурного розвитку України, що вимагає послідовної 

реалізації заходів довгострокового характеру, спрямованих на подальше 

вдосконалювання держави, підвищення рівня життя її населення. Це 

вимагає формування базових умов, які дозволять планомірно 

підготовлювати основу для кожного наступного етапу перетворень. 

Україна традиційно знаходиться в центрі глобальних та регіональних 

політичних і економічних процесів. Завдання забезпечення її посту-

пального, стійкого розвитку і безпеки вимагає ефективної і адекватної 

реакції на сучасні виклики, досягнення національної конкуренто-

спроможності в усіх сферах. 

При визначенні загальнонаціональних пріоритетів мають бути 

враховані інтереси молоді. Вона повинна стати активним учасником 

вирішення завдань, що стоять перед державою і суспільством. 

Необхідно на державному рівні створювати умови для самореалізації 

молоді і її включення в процеси розвитку України. Це розширить 

соціальну базу перетворень, забезпечить соціальне, культурне й 

економічне відтворення і розвиток країни. 

Аналізуючи молодіжну політику, слід констатувати, що це – 

складна, багатогранна система відносин, у якій можна виділити 

відносно самостійні структурні елементи: сукупність ідей, концепцій, 

принципів, функцій, пріоритетів, основних напрямів, стратегію і 

тактику соціального розвитку молоді; відносини між молоддю та 

іншими суб’єктами соціально-політичного процесу, що відбувається з 

приводу формування та реалізації молодіжної політики (політична 

соціалізація молоді); політичні й управлінські рішення, що приймаються 

компетентними владними органами в контексті молодіжної політики. 
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Таким чином, якщо розглядати в цілому, то молодіжна політика являє 

собою участь молоді в процесах державного будівництва.  

Сучасна молодь, відіграючи важливу роль у суспільному житті, 

залишається не достатньо захищеною складовою населення, яка 

потребує правових, економічних, організаційних умов і гарантій для 

своєї самореалізації. Вирішення складних проблем, дія у критичних 

ситуаціях часто вимагають колективної роботи, вміння працювати 

однією командою, терпимого ставлення до різних точок зору [284, 

с. 42]. Це доводить неможливість її функціонування без розгалуженої 

структури молодіжних громадських організацій. 

Співпраця органів державної влади і молодіжних та дитячих 

громадських організацій, на думку науковців, значною мірою впливає 

на формування і здійснення державної молодіжної політики, оскільки 

участь молоді в організаціях сприяє підвищенню її суспільної 

активності, соціальному становленню і розвитку. 

Державна молодіжна політика – системна діяльність держави у 

відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється 

в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і має на меті створення 

соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та 

гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, 

фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у 

власних інтересах, так і в інтересах держави. 

Участь у розробленні й реалізації молодіжної політики сприяє 

залученню молоді до розбудови держави, використанню потенціалу 

молоді в інтересах як суспільства, конкретного регіону, так і окремих 

молодих людей; є додатковим джерелом організаційних, кадрових, 

інформаційно-пропагандистських, фінансових та інших можливостей, 

що підвищують ефективність підготовки і проведення конкретної акції 

чи заходу, а отже, і державної молодіжної політики загалом. 

Діяльність молодіжних громадських організацій стала особливо 

помітною за умов трансформації суспільства. Очевидним є те, що 

сучасні молоді люди об’єднуються і, таким чином, взаємодіють на 

основі сподівань кожного члена організації, створюють умови для 

самореалізації тощо. Їх об’єднання складаються з представників різних 

соціальних груп молоді. Функціонування більшості з них спрямоване 

на вирішення конкретних проблем, пов’язаних з отриманням житла, 

активним проведенням вільного від роботи часу, зимового та літнього 

відпочинку, реалізації програм зі створення соціальних молодіжних 

служб, розвитку спорту, виявлення та підтримки молодих талантів 

тощо. 
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Молодіжні громадські організації, доводячи значущість своїх 

соціальних функцій, вводять особистість у систему соціальних 

відносин, сприяючи оволодінню нею нових соціальних ролей. Вони 

захищають права й інтереси своїх членів, підтримують їхні соціальні 

ініціативи, лідерський та творчий потенціал тощо. 

Питання щодо формування та реалізації державної молодіжної 

політики, взаємодії з молодіжними громадськими організаціями 

регулюються низкою документів, а саме: Декларацією «Про загальні 

засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 р. 

№ 2859-XII (зі змінами); Законом України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 р. № 2998-XII 

(зі змінами); Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації» від 01.12.1998 р. № 281-XIV (зі змінами); Законом України 

«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-III 

(зі змінами); Законом України «Про Загальнодержавну програму 

підтримки молоді на 2004-2008 роки» від 18.11.2003 р. № 1281-IV (зі 

змінами), Постановою «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 2009-2015 роки від 28.01.2009 р. № 41. 

Виходячи зі змісту Закону України «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації», поняття «молодіжні громадські організації» 

визначено таким чином: «Молодіжні громадські організації – це 

об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення 

діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних 

соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних 

інтересів» [183]. У цьому ж документі зазначено, що існують форми 

підтримки їх державою, зокрема такі: надання інформації про 

державну політику в цій сфері; методичної й організаційної допомоги 

в питаннях соціального становлення та розвитку; сприяння у створенні 

підприємств; закладів і організацій для забезпечення конкретних 

послуг; звільнення від сплати за державну реєстрацію та реєстрацію їх 

символіки. Органам виконавчої влади і місцевого самоврядування 

надана можливість делегувати названим організаціям повноваження 

щодо реалізації відповідних проектів та програм, здійснюючи при 

цьому їх фінансовий і матеріальний супровід. Існує думка, що перші 

громадські структури молодіжного руху виникли орієнтовно «… ще 

наприкінці XVI ст., і пройшли спільно з іншими українськими 

громадськими об’єднаннями складний шлях свого розвитку, дещо 

затухаючи впродовж XVIII століття і розширюючись у формах і 

методах діяльності впродовж XIX століття» [7, с. 90]. Кількість 

громадських молодіжних об’єднань в Україні зростає з року в рік: на 
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01.01.1995 р. – 28; 1996 р. – 35; 1997 р. – 46; 1998 р. – 52; 1999 р. – 66; 

2000 р. – 79; до середини 2001 р. – 82; 2010 р. – 208, у тому числі 

студентських 16; 2011 р. – 217, у тому числі студентських 16; 2012 р. – 

224, у тому числі студентських 17 [561]. На основі цих показників 

відзначаємо, що процес створення регіональних громадських молодіжних 

та дитячих організацій позначився динамічністю (наприкінці 2000 р. їх 

діяло понад 4,5 тисячі) [7]. Так, станом на 01.01.2010 р. в Україні діяли 

173 Всеукраїнські молодіжні громадські організації, 19 Всеукраїнських 

спілок молодіжних громадських організацій та 18 Всеукраїнських 

дитячих організацій, а на початку 2011 р. кількість регіональних 

молодіжних і дитячих громадських організацій перевищила 8 тис. 

Значна кількість молодіжних громадських організацій в Україні 

була створена до 1992 р. і продовжувала створювались у наступні 

роки. Відомими на сьогодні є Союз українського студентства (1991 р.), 

Український національний комітет молодіжних організацій (УНКМО) 

(1992 р.), Всеукраїнська Рада молодих вчених і спеціалістів (ВРМВС) 

(1993 р.), МГО «Молодь ХХI століття» (1994 р.), Спілка Української 

Молоді в Україні (1996 р.), МГО «Асоціація Молодих Українських 

Політиків і Політологів» (1997 р.), Союз Аграрної молоді (САМ) 

(1998), МГО «Спілка молоді регіонів» (1999 р.), Асоціація трудових 

об’єднань молоді України (2000 р.), Національна молодіжна 

педагогічна рада України (2001 р.), ВМГО «Молодіжна солідарність» 

(2002 р.), ВСМДГО Національна рада молодіжних організацій України 

(НРМОУ) (2003 р.), ВМГО «Українське молодіжне об’єднання» 

(2004 р.), ВСМДГО «Український молодіжний форум» (УМФ) (2005 р.), 

Всеукраїнська громадська організація «Спілка Молоді Села» (2005 р.), 

Всеукраїнська молодіжна культурно-просвітницька організація «Вибір» 

(2006 р.), Всеукраїнська спілка молодіжних громадських організацій 

«Відродимо село – силами молоді» (2007 р.) та ін. Відомо, що ряд 

молодіжних проблем вирішується за допомогою конкретних молодіжних 

громадських організацій як організованих структур, котрі існують і 

продовжують розвиватися в Україні, визначаючи свої норми відносин 

з іншими громадськими організаціями, а також державними чи партійними. 

Зважаючи на високий рівень висвітлення вітчизняними та 

зарубіжними вченими вказаних проблем, ми дійшли висновку про 

необхідність вивчення питання стосовно завдань та принципів 

функціонування саме молодіжних громадських організацій в Україні 

за умов трансформації суспільства, оскільки, на наш погляд, вони 

потребують аналізу з огляду на постійне зростання потреби сучасної 

молоді в допомозі з вирішенням нагальних питань своєї життєдіяльності. 
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Сьогодні молодіжні громадські організації перебувають на стадії 

утвердження власних позицій у суспільстві, тому важливо усвідомлювати 

їх провідні завдання та принципи функціонування за умов його 

трансформації. Для цього необхідно зважати на суть завдань і 

принципів державної молодіжної політики в Україні, оскільки, на наш 

погляд, вона є визначальною для їх формування та розвитку. 

Особливий інтерес становлять положення Постанови «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2009-2015 рр.» від 28.01.2009 р. № 41, які стосуються її 

основних завдань: «… створення умов для інтелектуального само-

вдосконалення молоді, творчого розвитку особистості; утвердження 

патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських 

цінностей; пропаганда та формування здорового способу життя; 

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості 

молоді; надання підтримки молодіжним та дитячим громадським 

організаціям; інтеграція українських молодіжних організацій до 

відповідних європейських і світових організацій». Вони спрямовані на 

інтелектуальне самовдосконалення та творчий розвиток молодих 

людей, формування їх духовно-моральних якостей, надання підтримки 

молодіжним та дитячим громадським організаціям і сприяння їх 

інтеграції до європейських і світових організацій. 

Враховуючи те, що завдання функціонування молодіжних 

громадських організацій значною мірою співвідносні із завданнями 

державної молодіжної політики, вони корегуються залежно від плину 

часу і його соціально- політичної та соціально-економічної складових. 

У недалекому минулому окремі з них визначалися так: «1) участь у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань 

молоді; 2) розроблення проектів відповідних концепцій програм; 

3) міжгалузева координація та функціональне регулювання; 4) підготовка 

аналітичних, інформаційних та статистичних матеріалів, організація 

проведення дослідження становища та перспектив розвитку молоді; 

5) розроблення та реалізація разом з іншими центральними і 

місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об’єднаннями 

громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді; 

6) міжнародне молодіжне співробітництво» . 

На сьогодні, враховуючи наповненість змісту державної 

молодіжної політики та її завдань, можна, таким чином, сформулювати 

окремі завдання щодо функціонування МГО: збільшення кількості 

організації шляхом залучення перспективної молоді до членства в ній; 

розробка на конкурсній основі молодіжних програм та проектів; 
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забезпечення життєдіяльності молоді в Україні; взаємодія з іншими 

організаціями (всеукраїнськими та міжнародними) у вирішенні 

актуальних освітніх, соціально-економічних та соціально-політичних 

проблем; забезпечення зв’язків з громадськістю через засоби масової 

інформації для підтримки молодіжних ініціатив; вплив на формування 

у молоді загальнолюдських цінностей та здорового способу життя; 

забезпечення правового захисту молоді тощо. Завдання функціонування 

молодіжних громадських організацій ґрунтуються на принципах, які 

часто потребують корекції у зв’язку з політичними та соціально-

економічними подіями в державі. Є. І. Бородін у монографі «Історія 

формування державної молодіжної політики в Україні» (2006) 

закцентував увагу на тих з них, які були наявними в проектах 

молодіжних документів. Зокрема, в «Загальних засадах державної 

молодіжної політики в Україні» зазначалось, що в деяких випадках 

українські розробники проекту вважали необхідним розширити зміст 

поняття «принципи молодіжної політики», а тому вони додали такі 

принципи: «забезпечення рівних прав, обов’язків і соціальної 

перспективи молодим людям з іншими (і не за їх рахунок) соціальними 

групами, класами суспільства», «партнерство і співробітництво з 

партіями, рухами, громадськими організаціями, що діють у межах 

законів, Конституції України». На відміну від союзного закону, у 

проекті українського документа йшлося не про «поповнення 

зумовлених віком недоліків соціального статусу молодих громадян», а 

про «створення для юнаків та дівчат необхідних стартових 

можливостей влаштування свого життя» [1, с. 19]. У чинному Законі 

України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (Ст. 3. 

Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських 

організацій) вказано: «Молодіжні та дитячі громадські організації 

утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх 

членів, самоврядування, законності та гласності…» [183]. 

Одним із найважливіших принципів функціонування МГО за умов 

трансформації суспільства можемо назвати принцип добровільності 

вступу до їх лав, дотримуючись якого молодь має усвідомлювати, що 

свобода її вибору має бути підкріплена розумінням важливості свого 

кроку. Факт добровільного вступу людей відповідного віку до 

молодіжних громадських організацій є очевидним, хоча існуюча 

свобода вибору однієї з них іноді обмежує вплив на особистість інших 

державних та громадських структур. Крім цього, варто враховувати 

орієнтацію на принцип ініціативності юнаків і дівчат як при вступі до 

названих організацій, так і в процесі забезпечення їх функціонування 
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та власної життєдіяльності, оскільки лише ініціативні члени діючих 

молодіжних структур можуть досягати результатів у своїй роботі та 

створювати відповідний імідж МГО. Дотримуючись принципу 

виборності на керівні посади в організації, молодь може розраховувати 

на перспективу і таким чином прагнути до високої результативності 

виконання своїх обов’язків. Безперечним є врахування принципу 

легітимності діяльності МГО, бо лише орієнтуючись на нього можна 

забезпечувати довіру до її керівного складу і сприйняття змісту 

функціонування.  

Ще одним суттєвим принципом функціонування МГО є принцип 

прозорості прийняття рішень, керуючись яким можна розраховувати 

на взаєморозуміння з її членами та тією частиною молоді, яка 

підтримує організацію. Принцип сприяння розвитку та реалізації 

потенційних можливостей молоді є одним із найсуттєвіших принципів 

функціонування молодіжних громадських організацій будь-якого типу, 

оскільки сучасна молодь прагне до забезпечення своїх амбіцій щодо 

рівня освіченості, професійного зростання, духовного збагачення, 

матеріального забезпечення і потребує допомоги тощо. 

Звичайно, світова економічна криза негативно вплинула на 

реалізацію завдань у сфері діяльності молодіжних громадських 

організацій. Залишається гостропроблемним питання зміцнення їх 

матеріальної бази, розвитку місцевих структур, підготовки кадрів для 

роботи з молоддю, забезпечення їх діяльності в різних куточках країни 

та інформування суспільства про цю роботу. 

Проте за умови підтримки державою вони здатні надавати 

допомогу вразливим групам населення, займатись профілактикою 

негативних явищ у суспільстві, підвищенням професійних навичок 

молодих спеціалістів, матеріальною підтримкою тих, хто має в цьому 

потребу, формуванням світоглядних позицій дітей і молоді й 

організацією їх дозвілля, розвитком духовно-моральних якостей та 

патріотизму юнаків і дівчат, взаємодопомогою громадян у вирішенні 

суттєвих проблем своєї життєдіяльності. 

Аналізуючи функціонування і діяльність молодіжних громадських 

організацій та шукаючи шляхи їх удосконалення, необхідно 

враховувати неможливість повернення до моделі єдиного союзу 

молоді, яким колись був комсомол, оскільки ця ідея не є популярною 

серед наших сучасників, хоча досі приваблює літніх громадян. Варто 

зважати на результати функціонування окремих груп названих 

організацій, зокрема тих, які об’єднують студентську й учнівську 

молодь, соціальна спрямованість роботи яких у вигляді шефської 
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допомоги має значення для різних вікових категорій населення; 

важливо звертати увагу на те, що представники старшого покоління 

прихильно ставляться до молодіжних громадських організацій, які 

справляють або забезпечують виховний вплив на молодь, повертаючи 

її до духовних надбань свого народу, високоморальних вчинків, 

історичної пам’яті, копіювання того, з чим звиклись протягом 

попередніх десятиріч; необхідно знати про факт зацікавленості молоді 

тими з них, які намагаються вирішувати її соціальні проблеми 

стосовно дозвілля, підприємництва, створення власного бізнесу; 

потрібно акцентувати увагу на роботі профспілок і неоднозначному 

ставленні старших та молодих громадян до них, оскільки незадоволеність 

матеріальною забезпеченістю впливає на оцінку роботи останніх. На 

сьогодні від них люди очікують організації психологічного 

консультування населення, забезпечення його дозвілля та задоволення 

різних культурних бажань, а тому існує потреба в аналізі якості роботи 

тих представників молодіжних громадських організацій, які 

займаються цими справами на місцевому рівні. 

Слід погодитись, що і на сьогодні «… в економічній сфері 

переважна більшість молоді є прихильниками побудови економіки на 

ринкових засадах…» [6, с. 307], а для цього необхідні знання, тому 

якісне їх забезпечення, розвиток у процесі навчання творчого 

потенціалу й інтелектуальних можливостей молоді має бути підтриманим, 

у першу чергу, молодіжними громадськими організаціями. До речі, 

процес формування та розвитку останніх в Україні помітно активізувався, 

збільшилась їх кількість, розширились напрями діяльності, поглибився 

процес співпраці з органами державної влади. Однією з необхідних 

для вирішення проблем щодо поглиблення інтеграції української 

молоді в європейський простір вказана така: «… надавати допомогу 

громадським молодіжним і дитячим організаціям у їх співпраці із 

спорідненими організаціями за кордоном, входженні у міжнародні 

об’єднання» [6, с. 317]. 

Для забезпечення успіху своєї діяльності молодіжні громадські 

організації повинні мати інформаційні можливості (зокрема використання 

інформаційних мереж) задля отримання знання про ситуацію в суспільстві 

та поширення інформації про себе і свою роботу, орієнтування для 

можливої взаємодії у термінах проведення потенційними партнерами 

заходів, обміну із ними корисним досвідом тощо. Їм необхідно 

підтримувати зв’язок із засобами масової інформації (ЗМІ), котрі 

мають великий вплив на населення і його довіру, можуть реально 

створити сприятливу атмосферу для функціонування останніх в 
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Україні, висвітлюючи процеси, які відбуваються за їх сприяння, 

забезпечення, організації чи підтримки. За інформацією з наукових 

джерел, організації «… потрапляють у коло інтересів засобів масової 

інформації переважно лише під час висвітлення якихось урочистих 

подій, масових акцій, урочистих презентацій тощо. Повсякденні 

проблеми, від вирішення яких істотно залежить майбутнє громадянського 

суспільства, часто залишаються поза увагою». Успішна діяльність 

молодіжних громадських організацій великою мірою залежить від 

зацікавленості ними друкованих (місячники, тижневики, щоденні 

газети, журнали, авторські колонки), електронних та інших ЗМІ на 

всеукраїнському, регіональному чи місцевому рівнях. Погоджуємось із 

тезою, щоб забезпечити успіх виконання поставлених завдань, 

молодіжні організації повинні чітко викладати свої погляди, 

окреслювати сфери інтересів та позитивно висвітлювати свою 

діяльність так, щоб вони були зрозумілі різним верствам населення. 

Для цього мають бути відрегульованими зв’язки з особливо визнаними 

суспільством та впливовими ЗМІ, які можуть миттєво поширювати 

потрібну інформацію. 

Бажаним є регулярне проведення соціологічних досліджень щодо 

функціонування молодіжних громадських організацій в Україні з 

метою визначення пріоритетів їх діяльності і впливу на вирішення 

соціальних проблем молоді. Це допоможе усвідомленню нею 

необхідності участі в діяльності окремих із них і її впливу на 

прийняття МГО рішень стосовно порушених питань. 

Таким чином, проаналізувавши ряд документів та положень праць 

сучасних учених, можна констатувати актуальні, з нашого погляду, та 

узагальнені з огляду на специфіку діяльності різних МГО України 

завдання їх функціонування за умов трансформації суспільства 

(збільшення чисельності організацій шляхом залучення до членства в 

них перспективної молоді; розробка на конкурсній основі молодіжних 

програм та проектів; взаємодія із всеукраїнськими та міжнародними 

організаціями у вирішенні актуальних проблем; забезпечення зв’язків з 

громадськістю для підтримки молодіжних ініціатив; вплив на 

формування у молоді загальнолюдських цінностей та здорового 

способу життя; забезпечення правового захисту молоді тощо), 

реалізація яких сприятиме доланню молоддю соціально-економічних, 

соціально-правових, соціально-політичних проблем. Відповідно, 

дослідивши питання щодо принципів функціонування МГО, ми 

зосередили увагу на тих із них, які є найприйнятнішими для сучасних 

молодіжних громадських організацій (принцип добровільності вступу, 
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ініціативності юнаків і дівчат, виборності, легітимності, прозорості 

прийняття рішень, сприяння розвитку та реалізації потенційних 

можливостей молоді) і можуть орієнтувати їх на виконання 

поставлених завдань та досягнення мети своєї діяльності. 

На сьогодні маємо підстави сподіватись, що молодіжні громадські 

організації, включаючи себе в усі суспільні процеси, створюють умови 

для саморозвитку та самореалізації не лише своїх членів, а й усієї 

молоді нашої держави. Залучення більшості представників до розробки 

нових законів, виконання різних життєво важливих заходів уряду при 

забезпеченні державної підтримки та належного фінансування 

сприятиме розвитку як в окремих регіонах, так і по всій Україні в 

цілому. 

Підтримка державою, її органами на місцях молодіжних 

організацій може здійснюватись матеріально, організаційно, шляхом 

звільнення молодіжних організацій, створюваних ними підприємств, 

установ тощо від оподаткування; безоплатної передачі організаціям 

будинків і споруд, матеріальної бази, необхідної їм для роботи з дітьми 

та молоддю; звільнення від внесення плати за користування землею 

(місце розташування споруд, які належать молодіжним організаціям); 

надання молодіжним організаціям на вигідних умовах кредитів та 

субсидій; створення сприятливих умов для здійснення обміну, 

співробітництва з молодіжними організаціями інших країн тощо. 

Дитячі й молодіжні громадські організації також використовують 

певні механізми та інструменти впливу на владу, до яких теоретично 

зараховують: офіційні листи від громадських організацій органам 

влади; знання законодавства та вимога його дотримання; формування 

впливових коаліцій із молодіжних та дитячих громадських організацій; 

створення молодіжних дорадчо-консультативних органів при виконавчій 

владі та органах місцевого самоврядування; особисті позитивні 

контакти з представниками виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування; створення позитивного іміджу організації в органах 

влади; робота із засобами масової інформації; співпраця з виконавчою, 

представницькою та судовою гілками влади; вплив на конкретного 

державного службовця, а не владу загалом. 

Однак проблема співпраці залишається актуальною, оскільки весь 

комплекс державної молодіжної політики в Україні значною мірою 

формалізований, тобто зорієнтований переважно сам на себе: 

відбувається впорядкований процес написання, репрезентування та 

утвердження планів і звітів. Проте міра позитивності звітів істотно не 

змінює становища молоді. 
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Молодіжний рух як форма вияву соціальної активності молодого 

покоління, є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь із 

суспільством. Його учасники не лише соціалізуються, здобувають 

необхідний досвід, а й самореалізуються. У середовищі молодіжного 

руху формуються локальні молодіжні культури і стилі життя, що 

згодом, зазнавши певних модифікацій, поширюють свій вплив на 

культуру та спосіб життя суспільства загалом. З огляду на це важливо, 

щоб організований молодіжний рух формував активну складову 

громадянського суспільства з дієвими механізмами саморегуляції, 

самоорганізації та контролю, що забезпечуватиме розвиток українських 

демократичних інститутів. 

Сучасні молодіжні організації в Україні постали на ґрунті 

радянських. 21 вересня 1991 року відбувся XXVII з’їзд Ленінської 

комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний 

соціалізм), який у зв’язку із рішенням про припинення діяльності 

проголосив себе І Установчим з’їздом Спілки молодіжних організацій 

України (СМОУ). СМОУ відразу визнала себе правонаступницею 

комсомолу з усіма юридичними наслідками. Було оголошено перехідний 

період до лютого 1992 року, протягом якого всі обласні організації 

колишньої ЛКСМУ (МДС) повинні були визначитися у своєму 

ставленні до нової організації. Станом на 1 листопада 1991 року 

11 обласних організацій підтвердили свою належність до СМОУ. 

16 жовтня 1991 року СМОУ була зареєстрована як молодіжна 

організація Міністерством юстиції України. Її головою став В. Бутко. 

Установчий з’їзд СМОУ ухвалив Статут організації та Програмну 

заяву. Статут СМОУ проголошує цю структуру самостійною 

громадською організацією, метою якої є побудова незалежної української 

держави та соціальний захист молоді. У Програмній заяві викладено 

загальнодемократичні принципи і утверджено неприпустимість 

монополії однієї політичної партії на політичне, економічне та духовне 

життя суспільства. 

Протягом 90-х років XX ст. і на початку XXI ст. кількість 

громадських молодіжних організацій в Україні збільшилась. Сучасний 

молодіжний рух представлений не лише в організованій формі, а й 

неформальною ініціативою як своєрідною «молодіжною культурою», 

яка охоплює різні напрями, течії та вияви активності. 

Різноманіття громадських організацій у сучасному молодіжному 

середовищі зумовлює потребу в їх класифікації. Нині існує кілька 

наукових підходів до визначення основ типологізації молодіжних 

організацій: 
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а) марксистський підхід, що враховує класову належність членів 

організації; 

б) психологічний підхід, за якого розглядають і класифікують 

молодіжні структури з огляду на роль груп однолітків та однодумців 

(peer group) у процесі виникнення організації; 

в) юридичний підхід, головними критеріями якого є реєстрація 

організації і статутно оформлена задекларована мета діяльності; 

г) ідеологічний підхід, що набув найбільшого поширення в 

наукових колах і зорієнтований на типологізацію молодіжних 

організацій за їхньою ідеологічно-політичною орієнтацією. Однак хоча 

вплив політичних структур та ідеологічних течій на організований 

молодіжний рух значний, він не є визначальним, адже існує чимало 

молодіжних організацій, абсолютно політично чи ідеологічно не 

заангажованих. 

Найповніша систематизація типологій молодіжних об’єднань 

ґрунтується на методології та загальнотеоретичних підходах до аналізу 

політичних партій (В. Якушик). Її основою є п’ять груп критеріїв: 

1) соціальна база молодіжного об’єднання; 

2) специфіка виникнення організаційних принципів і структури 

молодіжного об’єднання; 

3) особливості системи здійснюваних функцій; 

4) роль у суспільстві; 

5) характер впливу на суспільні процеси. Основним критерієм 

типологізації українських молодіжних об’єднань дослідники Олександр 

Корнієвський, Петро Мартин та інші науковці обрали функції, які 

виконують ці об’єднання в суспільстві. Проте чітко визначити 

комплекс функцій зазвичай дуже складно, особливо в перехідному 

суспільстві. Незважаючи на проблеми в сучасній Україні, існує доволі 

збалансована система молодіжних структур. Зокрема, розроблено 

типологізацію молодіжних об’єднань за характером діяльності кожної 

окремої організації: молодіжні філії політичних партій; громадсько-

політичні організації молоді; молодіжні релігійні організації; 

молодіжні фахові об’єднання, організації за інтересами; благодійні 

фонди для молоді та молодіжні благодійні фонди; національні 

молодіжні організації; студентські організації; молодіжні партії 

[302, с. 121]. 

Узагальнення розробок науковців і аналіз сучасного молодіжного 

руху та діяльності молодіжних організацій в Україні дають змогу 

виокремити такі групи громадських молодіжних організацій: студентські 

громадські організації, громадські молодіжні організації політичного 
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спрямування (громадсько-політичні, припартійні), національні молодіжні 

організації (об’єднання, утворені національними меншинами, які 

опікуються збереженням та поширенням серед молоді власних 

національних звичаїв, культури, традицій: (Всеукраїнське об’єднання 

«Німецька молодь в Україні», Ніжинське молодіжне товариство греків 

імені Братів Зосимів), громадські молодіжні організації за інтересами 

(наукові та професійні, літературно-мистецькі і культурологічні, 

релігійні, екологічні, туристичні, спортивні, військово-патріотичного і 

соціального спрямування). 

Проте, незважаючи на законодавчі акти, у тому числі регіонального 

значення, підтримка молодіжних організацій, залучення їх до 

здійснення державної молодіжної політики не завжди є адекватною 

реаліям сьогодення та потенціалу активної молоді.  

У зв’язку зі складною політичною та соціально-економічною 

ситуацією діяльність громадського сектору в Україні, і не лише 

молодіжного, позначена низкою проблем та потреб, без задоволення 

яких неможливо реалізувати всі задекларовані організаціями завдання. 

Так, проведене дослідження засвідчило існування такої проблеми 

«третього сектора» в Україні, як відсутність належних правових засад 

діяльності громадських організацій і недосконалість механізмів 

реалізації законів. Було виявлено, що потреба в законодавчому 

врегулюванні діяльності громадських організацій відчувають 24 із  

33 опитаних організацій, і вона є насправді пріоритетною для лідерів 

молодіжного громадського сектору. Внесені керівниками молодіжних 

організацій пропозиції щодо змін та доповнень до чинного 

законодавства України, насамперед, зводяться до таких ідей: 

 по-перше, це перегляд податкового законодавства для 

стимулювання благодійної діяльності через створення податкових 

пільг для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють підтримку для 

організацій, а також звільнення від оподаткування коштів, отриманих 

громадськими організаціями для здійснення своєї основної діяльності, 

наприклад, проведення культурно-мистецьких акцій, оздоровлення 

дітей та молоді, участі у семінарах чи конференціях; 

 по-друге, зменшення тривалості та спрощення процедури 

реєстрації та перереєстрації громадських організацій; 

 по-третє, послаблення вікового обмеження членства у 

молодіжних громадських організацій для уможливлення перереєстрації 

тих молодіжних громадських організацій, що були засновані до 

ухвалення Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації» 1998 року, і вік членів яких не відповідає віковим нормам, 
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встановленим законом (для дитячих організацій – це 6-18 років, для 

молодіжних – 14-28) [183]. Законом також передбачено, що особи 

старші за віком, можуть бути членами організацій, але їх кількість не 

повинна перевищувати третини від загальної кількості членів.  

Варто також зазначити, що українське чинне законодавство 

пропонує досить суперечливе визначення молодіжної громадської 

організації. Так, Закон «Про молодіжні і дитячі громадські організації» 

дає таке визначення: «це об’єднання громадян віком від 14 до 28 років, 

метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та 

захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та 

інших спільних інтересів». Закон же «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» дає таке визначення 

молодіжної громадської організації: «це об’єднання молодих громадян, 

обов’язковою статною вимогою яких є припинення членства в них при 

досягненні певного віку. До молодіжних громадських організацій 

належать також об’єднання громадян та фонди, основними статуними 

цілями яких є вирішення молодіжних проблем і сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді» [186]. У такий спосіб до молодіжних 

громадських організацій можна віднести практично всі громадські 

організації, які здійснюють соціальну діяльність в Україні, оскільки всі 

вони певною мірою декларують соціальний захист, підтримку, 

сприяння становлення та розвитку молоді в Україні. Як справедливо 

зазначає Ю. Димитров, у чинному законодавстві ми маємо також і не 

чітке визначення особливостей створення та заснування молодіжних 

громадських організацій [152, с. 65]. У Законі «Про молодіжні і дитячі 

громадські організації» у статті 4 вказано на те, що засновниками 

молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути 

громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного 

віку [183]. Але ж, згідно із чинним законодавством України, 

представляти і нести адміністративну, кримінальну відповідальність у 

зв’язку управлінською діяльністю можуть лише повнолітні особи. 

Отже, якщо в органи легалізації надійде заява про реєстрацію 

молодіжної громадської організації від неповнолітніх, їм формально 

повинні відмовити у реєстрації. Фактично органом реєстрації це дає 

підстави вимагати, щоб серед засновників обов’язково був хоча б один 

повнолітній громадянин. Тоді відповідно тільки повнолітній може 

бути обраним на головну представницьку посаду (голови правління, 

президента тощо), підписувати майнові та інші зобов’язання. Можливо 

також, що в організації будуть дві представницькі посади. Одна з них 
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передбачатиме представлення повнолітньою особою майнових та 

адміністративних інтересів організацій, а друга – вирішення інших 

організаційних питань (її може займати і неповнолітня особа) [42, 

с. 149];  

 по-четверте, запровадження прозорої системи державної 

фінансової та матеріально-технічної підтримки молодіжних громадських 

організацій, насамперед, шляхом об’єктивного конкурсного відбору 

тих організацій, які отримають державну підтримку. В цьому плані 

доцільно рекомендувати органам державної влади (наприклад, 

Державному комітету молодіжної політики, спорту та туризму) 

проводити регулярний конкурс проектів для молодіжних громадських 

організацій. Для організації конкурсу доцільно визначити пріоритетні 

напрями, з яких розроблятимуть проекти; створити експертну раду, до 

складу якої увійдуть представники державних органів влади і 

молодіжних громадських організацій. Надавати перевагу спільним 

проектам молодіжних громадських організацій і органів державної 

влади чи місцевого самоврядування, що сприятиме встановленню 

партнерських стосунків між ними. До речі, такий конкурс соціальних 

проектів для молодіжних організацій, який адмініструє Управління у 

справах сім’ї та молоді при Київський міській державній адміністрації, 

вже проводять у столиці двічі на рік (1 березня і 1 вересня); 

 по-п’яте, законодавче закріплення соціального замовлення, 

яке б давало можливість молодіжним громадським організаціям на 

замовлення органів державної влади і за їх фінансової підтримки 

надавати соціальні послуги тим категоріям дітей та молоді, 

опікуватися якими є обов’язки держави [42, с. 150]. 

Тобто, можна зазначити на тому, що з одного боку, в багатьох 

аспектах діяльність молоді збігається з конкретними напрямами 

молодіжної політики в нашій державі, а з іншого – її можливості в 

підвищенні суспільної активності молоді далеко не вичерпані.  

Основну складову сучасного молодіжного руху становлять організації 

та об’єднання студентів. Студентська громадська організація – це 

об’єднання студентів, аспірантів, молодих викладачів, метою 

діяльності якого є надання допомоги студентській молоді, створення 

механізмів реалізації студентської ініціативи, захист соціальних, 

економічних та інших інтересів студентства. 

Студентська молодь завжди була в авангарді соціальних 

перетворень і політичних рухів, а нерідко ставала їх рушійною силою. 

Більшість членів громадських молодіжних організацій – студенти; 
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значний відсоток громадських організацій опікується розв’язанням 

суто студентських проблем. 

Членство в студентських громадських організаціях стимулює 

активність студентської молоді у суспільному житті, сприяє формуванню 

лідерських якостей, дає змогу реалізувати себе як обдаровану і 

талановиту особистість. Студентські організації, обстоюючи інтереси 

студентства, зокрема щодо соціально-правового захисту, налагодження 

взаємодії з адміністрацією ВНЗ та органами державної влади, 

сприяють оптимізації навчально-виховного процесу, розв’язанню 

різноманітних проблем студентів, формуванню виваженої державної 

молодіжної політики. 

Для реалізації своїх статутних цілей студентські організації 

активно співпрацюють з Міністерством освіти і науки України, 

іншими органами державної влади, молодіжними та міжнародними 

громадськими організаціями (International Student Travel Confederation 

(ISTC), European Democrat Students (EDS) та ін.). 

Щороку студентські організації реалізують різноманітні програми, 

спрямовані на розвиток студентського самоврядування, забезпечення 

здорового способу життя, навчання та оздоровлення студентів, 

підвищення їхньої громадської, культурологічної та наукової 

активності. Серед форм роботи переважають організація і проведення 

конференцій, форумів, круглих столів, семінарів, конкурсів, акцій 

протесту, навчально-відпочинкових та оздоровчих таборів тощо. 

Нині в українському молодіжному русі найдієвішими всеукраїнськими 

студентськими громадськими організаціями є: ВМГО «Українська 

студентська спілка» (1989), ВМГО «Асоціація правозахисних 

організаторів студентів України» (2000), ВМГО «Всеукраїнська рада 

студентів» (2001), ВМГО «Українська асоціація студентського 

самоврядування» (2003), ВМГО «Студентська республіка» (2006). 

Більшість студентських молодіжних громадських організацій пов’язує 

свою діяльність із громадсько-політичними процесами, які відбуваються в 

державі, мають чітку ідеологію, намагаються бути суб’єктом політичної 

діяльності.  

Сучасні реалії українського суспільства свідчать про активізацію 

діяльності політичних партій в галузі молодіжної політики з метою 

розширення свого електорату та омолодження рядів партії. Це 

зумовлено змінами технології організації та проведення виборів до 

найвищого законодавчого органу – Верховну Раду України. Ця 

тенденція простежується в політичних партіях, які перемогли на 

виборах 2012 року, а саме: партія Регіонів, БЮТ, УДАР, партія 
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комуністів та СВОБОДА. Слід відмітити, що кількість політичних 

партій сьогодні дуже велика і це пояснюється тим, що протягом 

останніх років вони зростали, адже було розпущено комсомол [170, 

с. 78]. На сьогоднішньому етапі державотворення низка політичних 

партій намагаються залучити до своєї роботи авторитетні молодіжні 

організації, які, на відміну від комсомолу, не мають розгалуженої 

структури первинних партійних організацій на всій території країни. 

Разом із тим, слід відмітити, що молодіжні організації умовно можна 

поділити на два типи: перший – ті, які вирішують сучасні проблеми за 

допомогою організації та проведення вуличних політичних мітингів, 

маніфестацій, активними учасниками яких є, як правило, молодь; 

другий – ті, які вирішують завдання у сфері життєдіяльності 

суспільства. 

Молодіжна політика – багатогранне утворення. Вона реалізується 

на всіх рівнях соціального управління – національному, регіональному, 

місцевому (муніципальному) і здійснюється різними управлінськими 

органами: державою та її органами, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, різноманітними фондами та політичними 

партіями. 

У сучасній науці державного управління під молодіжною 

політикою політичних партій розуміється діяльність, яка перед собою 

ставить за мету активно впливати на політичну соціалізацію молоді і 

політичний розвиток молоді. На сьогодні виділяють два методологічні 

підходи, що пояснюють сутність молодіжної політики політичних 

партій, а саме: перший – розглядає молодіжну політику як частину 

загальної політики політичних партій, що здійснюється в режимі 

суб’єктно-об’єктних відносин у політичному процесі; другий – 

передбачає аналіз суті молодіжної політики на основі багатосуб’єктності і 

розглядається як різновид соціального партнерства. Саме цей підхід 

викликає інтерес, адже молоді відводиться суб’єктивна позиція, у 

зв’язку з чим діяльність політичних партій як агента соціалізації не 

може зводитися до патернаціоналізму і йдеться про рівноправний 

діалог. Як зазначає низка вчених, на основі аналізу політичної участі 

молоді в молодіжних парламентах, політичних партіях та інших 

молодіжних організаціях молоді не вистачає досвіду для ведення 

рівноправного діалогу зі всіма учасниками політичного процесу [265, 

c. 114] Разом із тим, сучасна молодь України є активним суб’єктом 

політики, а тому молодіжну політику необхідно розглядати як 

самостійний феномен політичного життя, що представляє інтерес 

керівників політичних партій, які при партійному будівництві, 
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визначаючи стратегію та тактику, враховуючи тільки характерні 

особливості сучасної молоді, зможуть вирішити головне завдання – 

вихід на владний рівень. 

Кожна політична партія приходить до розуміння своєї ролі в 

молодіжній політиці по-різному. Однак існують причини, що роблять 

молодіжну політику універсальною політичною технологією. Серед 

таких причин слід виокремити значний електоральний потенціал 

молоді та привабливий образ молоді як суб’єкта майбутнього, а також 

специфічний характер політичної мобілізації молоді [292, с. 32]. 

Здійснюючи аналіз документів провідних політичних партій 

України, можна констатувати, що всі вони свідчать про те, що в основі 

механізму молодіжної політики лежать різні способи включення та 

залучення молодих людей у політичні процеси і політику в цілому. 

Керівництво політичних партій із самого початку розвитку політичної 

партії передбачає наявність певної ніші молодим людям у діяльності 

своїх організацій. І як наслідок цього можливості молоді як активного 

суб’єкта політики обмежуються діями ідеологів політичних партій, які 

повинні в ідеалі мати уяву про потреби сучасної молоді з метою 

реалізації її потреб щодо вирішення цих проблем. Тобто програма 

політичної партії повинна викликати інтерес у різних прошарках 

населення держави, в тому числі і молоді. У результаті цього в 

діяльності політичних партій та їх документах, що регулюють 

діяльність у галузі молодіжної політики, виділено два рівні її реалізації – 

стратегічний і тактичний. Разом із тим, слід звернути увагу на те, що 

після розпуску ВЛКСМ порушена традиція спадкоємності поколінь, у 

тому числі й після ротації партійних органів. На жаль, політичні партії 

у своїх програмних документах, як правило, обмежуються загальними 

фразами щодо майбутнього молоді. Йдеться про розповсюдження 

загальнолюдських цінностей та ідеалів, про проектування нового способу 

життя, який би включав всю багатогранність чинних норм і в 

перспективі сприяв би їх розвитку в загальнолюдські. На наш погляд, 

загальними лозунгами та декларацією деяких положень на 

стратегічному рівні політичні партії обмежуються не правомірно. На 

тактичному рівні політичні партії ставлять перед собою коротко-

термінові завдання, як правило, пов’язані з електоральним процесом. 

Політичні партії тільки створюють видимість заінтересованості в долі 

нації в цілому і молоді зокрема. Вони є ініціаторами реалізації 

національних проектів, у тому числі, пов’язаних із молоддю.  

Аналіз економічного і соціально-політичного розвитку сучасної 

України свідчить про наявність маніпулятивних технологій. У 
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підтвердження вищесказаного є той факт, що в ЗМІ перед виборами 

спочатку з’являються публікації про те, що політичні лідери в 

інтерв’ю відзначають занепокоєння сучасною економічною ситуацією 

в країні, що ніяк не сприяє вирішенню проблем у визначені терміни. 

Прикладом цього може бути соціальне житло, яке фінансується із 

державного бюджету. 

Політичні партії застосовують різні методи залучення молодого 

електорату на свою сторону. Деякі політичні партії вводять систему 

резерву у виборчих списках для молоді, що свідчить про недосконалість 

демократичних інститутів у суспільстві, а тому не можуть дати 

стабільного позитивного результату в процесі формування стійкого 

громадянського суспільства. Порівнюючи чисельність молоді у складі 

Верховної Ради України V та VI скликань, слід відмітити, що у 

VI скликанні кількість молоді від Партії Регіонів скоротилася на 

18 осіб; у Блоці Юлії Тимошенко – на 4; у Блоці «Наша Україна-

Народна Самооборона» – залишилася незмінною – 4 особи. Таким 

чином, аналізуючи показники кількості молоді у Верховної Ради 

України, ми зазначаємо, що із 450 народних депутатів V скликання 

молодь становила 10 % (45 осіб) та 5 % (24 особи) VI скликання.  

Молодь, як частина суспільства, здатна виступити як провідна сила 

тієї чи іншої політичної партії, яка претендує на владу. Але для цього 

сама молодь повинна викликати, формувати і провокувати інтерес до 

себе з боку керівництва політичної партії. Тобто повинна скластися 

особлива соціально-політична ситуація, в якій визначальну роль 

відіграватиме молодь.  

Кожна політична партія приходить до вияснення ролі молоді в 

політиці на конкретному етапі своєї діяльності. На нашу думку, існує 

декілька причин, які роблять молодіжну політику універсальною 

політичною технологією. Серед цих причин слід виокремити, по-

перше, значний електоральний потенціал молоді; по-друге, привабливий 

образ молоді як суб’єкта майбутнього; по-третє, специфічний характер 

політичної мобілізації молоді. 

Молодіжна політика політичних партій включає в себе такі 

складові: програмні документи, що відображають відношення тієї чи 

іншої політичної партії до молоді; організаційні методи реалізації цих 

програмних документів. Тому місце і роль, які відводяться молоді в 

програмних документах тієї чи іншої політичної партії, сильно 

відрізняються один від одного залежно від їх політичної стратегії. 

Сьогодні можна виділити такі основні підходи з питань молодіжної 
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політики: стратегія молодіжного месіанства; стратегія соціального 

захисту, стратегія визволення молоді і стратегія політичної педагогіки. 

Стратегія молодіжного месіанства походить від стратегії молодіжного 

месіанізму, тобто молодь – локомотив історії, ті нові люди, які можуть 

змінити світ. У ракурсі цієї стратегії висувають два варіанти 

програмних положень: перший – у молоді месіанська роль, адже це 

сама енергетична і перспективна частина населення, представники 

майбутнього сьогодні, які краще ніж нинішнє покоління розуміють, 

що потрібно робити для них самих і країни в цілому. Молодь лише 

потребує простору для своїх ідей, а для цього їй необхідно звільнити 

дорогу; другий – молодь – це наше завтра, тому для цього їй необхідно 

дати можливість розвивати свої здібності, у першу чергу, через 

удосконалення системи освіти, створення оптимальних стартових 

умов, заохочення ініціатив, висунення її представників на передові 

посади тощо. 

Стратегія соціального захисту заключається в тому, що молодь – це 

категорія людей, яка потребує захисту та опіки, надання їй особливої 

допомоги та певних пільг [344, с. 24].  

У цілому вибір політичної стратегії роботи з молоддю залежить від 

ідеологічної орієнтації, положення партії в суспільстві і державі, 

підготовки її лідерів, традицій внутріпартійного життя, стилю політичної 

поведінки, конкретного соціально-політичного, економічного, культурного 

і релігійного розвитку. 

Таким чином, формування молодіжної політики залежить від самої 

політичної партії. Ступінь її розвитку залежить від соціального складу 

партії, молодіжних настроїв серед членів партії і доктрини соціально-

політичного розвитку суспільства. 

Політичні партії, які прагнуть укріпитися в чинній політичній 

системі, повинні розуміти, що молодь зацікавлена в становленні 

суспільної справедливості і безпеці миру. На наш погляд, не всі 

політичні партії будуть збережені в скорому майбутньому, а лише ті, 

які будуть протистояти негативній соціально-економічній тенденції, 

яка прагне вселити в розуміння молоді те, що прийшов час антигероїв – 

проституток, наркоманів, бандитів, чий героїзм заперечує здоровий 

глузд, що герой не той, хто перемагає чи вмирає на полі бою, а той, хто 

вижив, і що саме в результаті поразки, залишившись у живих, можна 

отримати задоволення від життя, яке не дано мертвим. 

Активізація діяльності політичних партій останнім часом 

виправдана, адже в суспільстві залишаться ті політичні партії, які 

будуть розглядати молодь не тільки як об’єкт, а й як суб’єкт соціально-
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політичних та економічних перетворень. Керівники політичних партій 

визнають, що розширення участі молоді в політичному, економічному 

й культурному розвитку країни є першим і необхідним кроком на 

шляху формування стабільного громадянського суспільства в державі. 

Це спосіб формування взаємовідносин між молодими людьми, 

суспільством і владою, крім цього, це дасть можливість для прийняття 

молодими людьми на себе відповідальності за розвиток своєї держави і 

суспільства в цілому. Тому зі зміною світогляду молоді, що зумовлено 

розповсюдженням мережі Інтернет, появою нових задач та пріоритетів 

у молодіжній політиці на державному рівні, питання впливу 

політичних партій на молодіжну політику в Україні залишається 

актуальним. 

Таким чином, на виховання в української молоді активної 

громадянської позиції, формування та реалізацію державної молодіжної 

політики, розроблення цільових молодіжних програм спрямована 

діяльність громадсько-політичних молодіжних організацій. 

Громадсько-політична молодіжна організація – це об’єднання, що 

зберігає свою незалежність від політичних партій, залишаючись 

самостійним ідейно-політичним утворенням, діяльність якого 

спрямована на залучення молоді до участі в громадсько-політичному 

житті країни. 

Класифікують організації за їх ставленням (за ступенем прийняття 

або неприйняття) до домінуючого типу приватновласницьких, суспільно-

економічних відносин на ультраліві, ліві, лівоцентристські, 

центристські, правоцентристські, ультраправі. 

Громадсько-політичний напрям переважає в діяльності молодіжних 

організацій цієї групи. Він передбачає проведення навчальних 

семінарів, тренінгів, круглих столів для ознайомлення молодих людей 

із діяльністю громадських організацій, лобіювання інтересів молоді в 

органах державної влади, залучення її до участі у виборчих процесах, 

інформування громадськості щодо актуальних проблем суспільства. 

Важливу роль серед сучасних громадсько-політичних організацій 

молоді відіграють такі: ВМГО «Спілка молодих державних службовців 

України», «Спілка Української Молоді в Україні», «Українська спілка 

молодих депутатів», «Національний альянс», «Демократичний альянс» 

та ін. 

Важливим чинником сучасного молодіжного руху є його взаємодія 

з політичними партіями, а співпраця з молодіжними організаціями – 

значущою складовою діяльності політичної партії. Відносини між 

ними мають ґрунтуватись на засадах взаєморозуміння, співпраці та 
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автономності. Молодіжна організація проводить роботу, розв’язує 

проблеми, співпрацюючи з партією та готуючись до майбутньої 

політичної роботи в ній. У свою чергу, політичні партії забезпечують 

вирішення питань, які турбують молодь, та обстоюють інтереси членів 

молодіжних громадських організацій, зокрема, в парламенті. 

В Україні значна кількість партій має молодіжні філії та організації, 

які діють на тій самій ідеологічній платформі. Крім того, партії за 

допомогою своїх програм намагаються забезпечити підтримку молоді 

на виборах, проголошуючи соціальну орієнтацію власної молодіжної 

політики. Складність визначення такої групи організацій полягає у 

відносності поняття «молодіжна філія політичної партії», оскільки 

воно передбачає статутну залежність молодіжного об’єднання від 

партії. Однак сучасна партійна молодіжна політика ґрунтується на 

автономності, а іноді й цілковитій незалежності молодіжних структур. 

Тому доцільно вживати термін «припартійна молодіжна організація». 

Припартійна молодіжна громадська організація – це об’єднання, 

створене за ініціативи та підтримки певної політичної партії, що 

охоплює молодь зі спільними ідейно-політичними переконаннями та 

сприяє реалізації її наукового, творчого, громадсько-політичного, 

організаційного потенціалу, створенню умов для організованого 

дозвілля та спілкування. 

В особливостях формування та розвитку організованих структур 

припартійного молодіжного руху виокремлюють кілька основних 

тенденцій (О. Корнієвський): 

1. Ініціювання та забезпечення «дорослими» організаціями 

діяльності молодіжних організацій (філій, фракцій, секцій, платформ, 

крил), які за своїм статусом є партійним підрозділом або у практичній 

діяльності чітко орієнтуються на програмні ідеологічні засади партії, 

реалізацію партійних статутних цілей і завдань, зберігаючи водночас 

автономний статус у розв’язанні проблем «внутрішнього життя». 

Умовно цей тип молодіжних громадських організацій належить до 

«патронажно-клієнтельних» об’єднань, громадянську позицію яких в 

ідеалі мав би визначати «однаковий метод думання і діяння». 

2. Орієнтація політичних партій, рухів на «полегшений варіант» 

поширення партійного впливу на масову молодіжну аудиторію, 

соціальні, професійні категорії молоді та її об’єднання з метою 

залучення нових кадрів, що не потребує додаткових фінансів, 

матеріальних витрат на утримання молодіжних функціонерів та 

апарату молодіжних припартійних структур. Ця партійна настанова 

реалізується, передусім, у площині ініціювання політичними партіями, 
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рухами процесу творення та підтримки діяльності ідейно близьких до 

них молодіжних об’єднань. Умовно їх визначають як формально 

позапартійні молодіжні громадські організації. 

3. Об’єднання молоді та інших членів партії в єдине ціле. 

Партійна молодіжна політика політичних об’єднань передбачає два 

основні напрями: ідейний вишкіл молодих партійців і залучення нових 

представників молодого покоління до організації шляхом проведення 

громадсько-політичних, культурних, історико-просвітницьких та 

інших заходів. 

Крім агітаційної і мобілізаційної функцій в інтересах провідних 

політичних сил, припартійні громадські організації сприяють само-

реалізації наукового, творчого, громадсько-політичного, організаційного 

потенціалу своїх членів, створенню умов для їх організованого 

дозвілля та спілкування. Про це свідчать численні програми та 

проекти, які щороку реалізують провідні всеукраїнські організації цієї 

підгрупи: «Батьківщина молода» (2007), «Ліберальне молодіжне 

об’єднання» (1996), «Молода Пора» (2007), «Молодий Рух» (1993), 

«Молодий Народний Рух» (1999), «Молодіжний Союз Наша Україна» 

(2005), «Народно-демократична ліга молоді» (1998), «Союз аграрної 

молоді» (1998), «Спілка молодих соціалістів» (2002), «Український 

Молодіжний Собор» (2000)та ін. 

Найчисельнішою та найвпливовішою припартійною молодіжною 

організацією нині є ВМГО «Молоді регіони». Вона створена у 2002 р. 

за сприяння Партії регіонів України під назвою «Союз молоді регіонів 

України», у 2010 р. змінила назву на «Молоді регіони». Метою її є 

реалізація діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних 

соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних 

та інших інтересів своїх членів. Основним своїм завданням організація 

вважає сприяння формуванню та проведенню державної молодіжної 

політики, розробленню цільових молодіжних програм, забезпеченню 

рівних можливостей самореалізації молоді України; представлення і 

захист законних інтересів своїх членів у державних та громадських 

органах; поширення ідей та поглядів організації. У 2003 р. спілка була 

одним з ініціаторів створення Національної ради молодіжних 

організацій України, до якої увійшла більшість всеукраїнських 

молодіжних організацій та об’єднань. 

Нині «Молоді регіони» є однією з найактивніших молодіжних 

організацій в Україні, яка згуртувала навколо себе велику кількість 

молодих громадян і допомагає їм ефективно обстоювати свої права та 

інтереси. Представництва організації діють в усіх регіонах України, а 
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також містах Київ та Севастополь. Спільно з Партією регіонів та 

організаціями, які є партнерами по Національній раді молодіжних 

організацій України, ВМГО втілює в життя значну кількість важливих 

молодіжних проектів відповідно до «Програми діяльності «Молодих 

регіонів» на період 2010-2015 років». Ця програма охоплює такі 

напрями: партійний (співпраця з Партією регіонів), що полягає в 

реалізації державної молодіжної політики (залучення молоді до 

здійснення державної молодіжної політики), студентський (реалізація 

проектів, спрямованих на поліпшення життя студентів, захист їхніх 

прав); масово-молодіжно-розважальний (створення та популяризація 

дисконтної картки, робота з модними неформальними рухами та ін.); 

інформаційний (співпраця зі ЗМІ); робота в Інтернеті (модернізація 

сайту, використання можливостей соціальних мереж для популяризації 

організації); міжнародний (інтеграція молодіжного руху України в 

Європейську Співдружність). 

У подібний спосіб організовують свою діяльність інші припартійні 

молодіжні громадські організації, активність яких прямо залежить від 

активності політичної сили, яку вони представляють. Це призводить до 

певної впорядкованості їхньої діяльності в різні періоди. 

Кожне нове покоління – це черговий крок у розвитку цивілізації. 

Спираючись на досвід попередників, на результати їхньої праці, 

молодь додає свій внесок у розвиток суспільства, докладаючи до цього 

свої активні творчі сили [558, с. 250]. 

Молодь, втративши віру в ідеали, втративши ідейну опору, в 

більшості стала аполітичною. Спроби державної ідеологізації (питання 

національного і націоналістичного характеру) результатів не дали. 

Молодь пасивно сприймає трактування закликів, у тому числі й 

політичних партій, політичні дії не знаходять масової підтримки і 

навіть відповідного розуміння в молодіжній сфері. В Україні вже існує 

політична молодіжна еліта, до кола якої належать депутати всіх рівнів 

влади, лідери громадських організацій і рухів, активісти політичних 

партій тощо. Проте кількість їх украй мала. Причини цього різні, але 

головна з них полягає у відсутності масової соціально-політичної бази, 

здатної висувати зі свого середовища достатню кількість молодих 

політичних лідерів, здатних, у свою чергу, організувати інших [558, 

с. 253]. Тому на сьогодні актуальним є питання політичної соціалізації 

молоді, що дає змогу особистості орієнтуватися в політичному 

просторі, брати участь у політичному житті країни. 

Процес політичної соціалізації передбачає не лише засвоєння 

особистістю інформації, вимог із боку політичної системи та 
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формування лояльності до режиму. За сучасних умов цей процес має 

включати ще й самостійну оцінку особистістю традицій і переконань, 

усвідомлений вибір моделей поведінки [47, с. 14]. 

За словами директора Інституту соціальної та політичної психології 

АПН України Миколи Слюсаревського, «уявлення політичних сил про 

молодь, її інтереси і потреби часто-густо не зовсім відповідають 

дійсності. Головна причина цього полягає в тому, що політичні сили 

спілкуються, підтримують зв’язки, як правило, лише з молодіжними 

організаціями, нерідко тими, які самі ж і створили. Однак ці організації 

здебільшого забюрократизовані, украй слабко пов’язані з молодіжним 

загалом і дуже приблизно відображають його найголовніші інтереси. 

Як наслідок, відбувається мимовільне викривлення уявлень про 

молодь. Це і є «ахіллесовою п’ятою» молодіжної політики більшості 

партій і блоків». За останнє десятиліття з політичної арени у небуття 

пішло багато політичних партій, які намагалися вирішувати тільки 

питання, що цікавили певне коло осіб, партійних лідерів. Тому 

активізація політичних партій в галузі молодіжної політики 

провідними українськими партіями виправдана і дає результати, якщо 

розглядати молодь не тільки як об’єкт, але і як суб’єкт соціально-

політичних та економічних перетворень. 

Керівництво сучасних українських партій чітко усвідомлює, що 

розширення участі молоді в політичному, економічному та культурному 

розвитку країни є першим і необхідним кроком на шляху формування 

стабільного громадського суспільства в країні. Це спосіб формування 

взаємовідносин між молодими людьми, суспільством та владою. Крім 

цього, це створює можливості для прийняття молодими громадянами 

на себе відповідальності за розвиток своєї країни і суспільства в цілому.  

Отже, з бурхливим розвитком політичних процесів в Україні, зі 

зміною світогляду молоді, зумовленої, у тому числі, поширенням 

мережі Інтернет, появою нових завдань та пріоритетів у молодіжній 

політиці на державному рівні з’являється об’єктивна потреба в 

подальшому науковому вивченні проблем соціалізації молоді, 

організації та діяльності моллдіжних громадських організаційта 

їхнього впливу на процеси державотворення в Україні.  

 

 

4.3.   Актуальні проблеми державної молодіжної політики 

 

Молодіжна політика України є системною діяльністю держави у 

відносинах із особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що 
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здійснюється у законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за 

мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, 

правових умов і гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, 

морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого 

потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України. Вона 

поширюється на громадян України віком від 14 до 35 років, незалежно 

від походження, соціального і майнового стану, расової і національної 

приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і 

характеру занять, і здійснюється через органи державної виконавчої 

влади, установи, соціальні інститути й об’єднання молодих громадян. 

Дослідження проблем молоді в Україні є актуальним, оскільки 

необхідно на державному рівні створювати умови для самореалізації 

молоді та включення її у процеси розвитку України. Це розширить 

соціальну базу перетворень, забезпечить соціальне, культурне й 

економічне відтворення і розвиток держави. 

Дослідженню проблем державної молодіжної політики присвятили 

свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені, політичні діячі. Серед них 

заслуговують на увагу роботи В. Авер’янов, В. Андрущенко, 

М. Багмета, В. Бакуменко, В. Беха, С. Біла, Є. Бородіна, В. Васильченко, 

А. Дегтяр, О. Долгальова, М. Долішній, М. Лукашевича, А. Матвієнко, 

І. Мигович, М. Перепелиця, І. Пінчука, С. Толстоухової, А. Шаповал 

та інших. Проте проблеми молоді в нашій державі залишаються 

актуальними й сьогодні, а тому потребують негайного вирішення. 

Успішний розвиток України повною мірою залежить від усіх тих, 

хто завтра відіграватиме провідну роль у всіх суспільних процесах. 

Молодіжні проблеми набувають останнім часом особливої гостроти. 

Постійне скорочення питомої ваги молоді у складі населення, високий 

рівень захворюваності, насамперед, на небезпечні хвороби, проблеми 

зайнятості та працевлаштування, відсутність підтримки молодих 

сімей, невирішеність житлових питань, зростання злочинності – ось 

далеко не повний перелік проблем молодіжного сектору.  

Традиції вивчення молодіжних проблем та молодіжної політики є 

доволі багатими і ведуть свій відлік ще від робіт Піфагора та 

Гіппократа, які займалися визначенням вікових меж молоді.  

Сьогодні зміни в суспільному житті, реалізація державної 

молодіжної політики внесли корективи в життєві орієнтації молоді, в її 

поведінку. Молодь значно більше від людей середнього та похилого 

віку підтримує ринкові перетворення. Значно зросли потреби молоді, 

якісно змінились її уявлення про гідний рівень і стиль життя. Проте, як 

засвідчують постійні соціологічні дослідження, загальний рівень 
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соціального самопочуття молоді залишається на досить низькому 

рівні. Тому сучасна молодь потребує ефективної молодіжної політики, 

яка покликана реально допомогти у вирішенні нагальних проблем 

молоді. Сьогодні ж молода людина зіштовхується лише із задекларованими 

молодіжними програмами, які, на жаль, є не дуже дієвими. 

Від того, яким чином сучасному поколінню молодих вдасться 

інтегруватися у доросле життя, розвинути свій інтелектуальний 

потенціал, засвоїти здорові норми та цінності, влаштувати особисте 

життя та реалізувати репродуктивну функцію, залежатиме доля всієї 

держави в довгостроковій перспективі. Кожна молода людина – це 

окремий та самодостатній шанс суспільства на гідне завтра [437, с. 217]. 

Слід констатувати, що молодіжні проблеми заслуговують 

особливої уваги. Правда, побутує думка, що соціальні проблеми 

молоді – це не будь-які суперечності її життєдіяльності, а лише ті, що 

поглиблюються і свідчать про недостатність існуючих способів їх 

вирішення, а отже, призводять до появи дезорганізуючих процесів у 

системі «суспільство – молодь».  

Молодіжні проблеми поділяються на два типи: щодо першого, то 

йдеться про вимоги суспільства до молоді, щодо другого – про 

особистісні сподівання і прагнення молодих людей та труднощі їх 

реалізації [550, с. 344]. 

В умовах глибокої економічної та демографічної кризи, кризи 

культури й ідеології, у якій перебувають країни пострадянського 

простору, включаючи й Україну, молодіжні проблеми у різних сферах 

набувають певних специфічних рис, відзначаються тяжкими та 

довготривалими наслідками, а відтак, потребують поглибленого 

аналізу й регулювання, розробки реалістичної, збалансованої, 

виваженої політики стосовно молодих поколінь. 

У ринкових умовах перед молоддю постало багато нових проблем. 

Однак вона, порівняно з іншими соціальними групами, завдяки 

віковому статусу має найбільшу соціальну, професійну та життєву 

перспективу. Завдяки своїм психологічним особливостям молодь 

здатна швидше, ніж інші соціальні групи, оволодівати новими 

знаннями, професіями, необхідними в період переходу до ринку та 

інших процесів державотворення. 
Молодь – не тільки суб’єкт, спадкоємець матеріальних і духовних 

багатств суспільства, а й творець нових, прогресивніших політико-
демократичних суспільних відносин. Молодь має бути готовою до 
відтворення і розвитку не тільки матеріальних, а й політичних, 

духовних цінностей, культури своєї нації, народу. Саме це і робить її 
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основною рушійною силою прогресивного суспільно-політичного 
розвитку на етапі становлення української нації. 

У сучасних умовах українська молодь є однією з найуразливіших в 
економічному та найбезправніших у соціально-правовому відношенні 
соціальних спільнот. Вона живе в умовах підвищеної соціальної 
напруги і психологічного дискомфорту. Внаслідок цього в молодіжному 

середовищі поширюються наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, 
проституція та інші негативні явища. 

Більшість молодих людей стоїть перед складним життєвим вибором, 

до якого вони не підготовлені ні психологічно, ні організаційно. Тому 
мета молодіжної політики в цій галузі – зміцнення соціального статусу 
молоді в структурах суспільства, які оновлюються або кардинально 

змінюються, посилення правової, економічної й соціальної захищеності 
молодого покоління. 

Усім країнам, що переживають період трансформації, властива 
жорстка конкуренція на ринку праці. Нелегко в таких умовах 

доводиться й молоді: без високої кваліфікації та досвіду трудової 
діяльності конкурувати з тими, хто їх має (а це переважно громадяни 
віком від 28 до 55 років), досить складно, а інколи й неможливо. 

Економічні негаразди останніх років суттєво вплинули на соціальне 
становище молоді та рівень її життя. Так, 73 % опитаних молодих 
людей незадоволені матеріальним станом своєї сім’ї, 44 % – 

житловими умовами, 42 % – харчуванням.  
Спостерігається нерівність у можливостях здобути загальну освіту, 

професійну підготовку, обрати місце праці. Причин багато: соціальні 
наслідки демографічних, організаційних, структурних диспропорцій у 

країні, які утворювалися історично і поглиблюються в умовах 
економічної кризи, зростання соціальної нерівності, що особливо 
позначається на молоді, брак сильної державної соціальної політики 

тощо. Наприклад, у сільських хлопців і дівчат, у порівнянні з міськими 
ровесниками, невисокі можливості одержати якісну освіту, престижно 
працевлаштуватися, змістовно проводити дозвілля. Усе це спричиняє 

помітне зменшення питомої ваги молоді у складі сільського населення, 
її переміщення у міста. Для вирішення зазначеної проблеми необхідне 
вирівнювання стартових позицій, подолання дискримінації окремих 
груп молодих людей, для чого можуть практикуватися розвиток 

кредитування молоді та молодих сімей на сприятливих умовах, 
надання пільг для працевлаштування випускників навчальних закладів 
у перші два роки після їх закінчення, організація (у тому числі й на 

селі) служб профорієнтації, перепідготовки та працевлаштування 
молоді, служб юридичної допомоги і консультування тощо.  
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Значущість освіти, як одного з найважливіших агентів соціалізації 

молоді, в умовах зростання інноваційної складової суспільного 

розвитку об’єктивно зростає і зростатиме паралельно з набуттям 

трансформаційними процесами більш чіткої спрямованості, змісту та 

структурованості в усіх сферах суспільного життя. Як свідчать фахівці, 

котрі готують Щорічну доповідь з проблем молоді для Президента, 

Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, суперечності не зникли 

за роки незалежності, а навпаки поглибилися, про що свідчить таке:  

- Україна за роки незалежності, за розробленим ЮНЕСКО 

індексом людського розвитку, складовою якого є освітній рівень 

населення, перемістилася із 33 на 74 місце у світі, хоча безпосередній 

індекс рівня освіти досить високий (0, 92); 

- система освіти виконує як економічні функції, забезпечуючи 

зростання продуктивності праці, так і функції відтворення соціальної 

структури суспільства через міжгенераційну соціальну мобільність. 

Але для цього необхідні розрахунки, котрі, з одного боку, 

враховуватимуть потреби ринку праці, а з іншого – можливості 

навчальних закладів задовольнити ці потреби; 

- перехід до ринкової економіки, демократизація політичного 

життя, утвердження загальнолюдських цінностей у масштабах суспільства 

неможливі без докорінної зміни системи освіти в усіх її ланках, 

оскільки саме вона виступає одним із основних агентів соціалізації 

молоді. 

Освіта впливає і на вибір професії, яку обирає молода людина, а 

значить і на своє майбутнє і майбутнє країни, в якій проживає. 

Молодь України, як і інших країн, попри обмежені можливості 

вибору, все ж знаходить роботу, щоб утримувати себе і сім’ю. Цікаво, 

що здебільшого молоді люди обирають недержавний сектор, 

збільшилася так звана «вторинна зайнятість». В Україні 50 % молодих 

людей мають працю в кількох місцях. На жаль, вічна поспішність 

негативно впливає на психіку (стреси) та якість виконання обов’язків. 

Молодь все частіше прагне обирати професії, що приносять 

швидкий і порівняно високий прибуток (комерція). Рейтинг професій у 

свідомості молоді змістився, порівняно з радянським періодом, на такі 

спеціальності, як менеджери, юристи, працівники страхової і 

банківської справи, податкової інспекції тощо. 

Активна роль молоді в процесі соціалізації зумовлена тим, що вона 

не лише копіює усталені взірці адаптивної поведінки і взаємодії, але й 

вносить у них новий зміст – залежно від умов життя, що швидко 

змінюються. 
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У соціалізації молодого покоління, підготовці його до праці в 

умовах формування ринкових відносин важливу роль має відігравати 

залучення до підприємницької діяльності. Аналізуючи практику ринкових 

трансформацій у таких країнах, як Чехія, Польща, Угорщина, можна 

стверджувати, що успіх у подоланні кризових явищ в економіці 

значною мірою забезпечується саме за рахунок розвитку та розширення 

підприємництва. 

Якщо взяти Україну, то тут підприємництво й досі не орієнтується 

на виробництво. Воно здебільш має комерційний характер, пов’язується з 

наданням торгово-посередницьких послуг. Молодь зобов’язана змінити 

сучасну політику підприємницької діяльності. Вона має для цього 

необхідні дані: вік, освіту, знання мов, схильність до ризику тощо. 

Піддаючи аналізові соціальний стан молоді та проблеми 

професійного вибору, науковці (як, до речі, і роботодавці) вважають, 

що період молодості обтяжений такими специфічно віковими моментами, 

як довиробничий період, що потребує набуття знань і оволодіння 

професією, труднощі початкового етапу трудової діяльності (передусім – 

проблема працевлаштування) [364]. У зв’язку з цим, молоді громадяни 

потребують кваліфікованої психологічної підтримки, а також підтримки 

держави, політичних партій, громадських фондів тощо. 

Формування життєвих планів молодої особистості залежить від 

багатьох обставин. Слід зазначити, що духовність є досить важливим 

чинником у цьому процесі. Вона безпосередньо пов’язана із світоглядом, 

прагненнями, ідеалами та зумовлює життєвий вибір молодої людини. 

Проблема в тому, що нині в Україні храми будуються, але ніхто не 

прагне допомогти молоді знайти дорогу до храму моральності, 

громадянськості, до чесної політики і практики державотворення. Але 

ж від спрямованості ціннісних орієнтацій сучасної молоді залежить 

формування зразків і норм суспільної поведінки, що визначатимуть 

характер соціального розвитку в найближчому майбутньому. 

У нинішніх умовах процеси соціалізації молодої особистості 

об’єктивно ослаблені, що викликає тривогу, оскільки внаслідок цього 

зростає кількість проявів антигромадської поведінки, порушень 

правопорядку, законності, одним словом – девіантності.  

Із цих причин для формування політики сучасного державотворення 

потрібно виробити й реалізувати Комплексну програму гуманітарного 

розвитку суспільства. В основу такої програми (на найближчий період) 

має бути покладено стратегію розвитку особистості як гідного 

громадянина української держави, позбавленого комплексу меншовартості 

[437, с. 218].  
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Важливо враховувати, що специфіка соціалізації молоді не 
вичерпується національно-культурними особливостями, вона має 

складову, в якій є невідповідність між біологічним, соціальним та 
психічно-віковим. Так, в умовах нестабільності суспільства соціальний 
вік молодих людей починає випереджати фізіологічний. Психологи, 
соціологи, педагоги стверджують, що нині молодь «дорослішає» 

швидше, тобто інтеграція молодого покоління в структури суспільства 
та виконання ним тих соціально-політичних ролей, що покладаються 
на старший віковий період, відбувається раніше.  

Таким чином, сучасний стан та аналіз чинних проблем молоді 
України показує, наскільки вони значні та багатопланові. Для того, 
щоб змінити ситуацію на краще, необхідно мати системний план дій, 

спрямований на розв’язання найбільш важливих молодіжних, які 
турбують сьогодні молодого українця. 

У кожного покоління – своя історична місія, своє покликання і 
тільки йому притаманні світосприйняття і світорозуміння. Кожне 

молоде покоління вирішує свої завдання в історико-політичному 
процесі, проходить через певні випробування. Сучасний розвиток 
цивілізації висуває перед молоддю проблеми не лише національного, а 

й глобального, загальнолюдського характеру. Щоб молоде покоління 
було спроможним завтра успішно, ефективно вирішувати непрості для 
нації питання, держава вже сьогодні має виробити реалістичну, 

збалансовану, виважену політику щодо молодого покоління. 
Дослідження проблем державної молодіжної політики є 

актуальним, оскільки необхідно на державному рівні створювати 
умови для самореалізації молоді і включення її у процеси розвитку 

України. Це розширить соціальну базу перетворень, забезпечить 
соціальне, культурне й економічне відтворення і розвиток країни. 
Молодіжна політика України є системною діяльністю держави у 

відносинах із особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється 
в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення 
соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і 

гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, 
фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у 
власних інтересах, так і в інтересах України.  

Отже, від того, яким чином сучасному поколінню молодих вдасться 

інтегруватися у доросле життя, розвинути свій інтелектуальний 

потенціал, засвоїти здорові норми та цінності, влаштувати особисте 

життя та реалізувати репродуктивну функцію, залежатиме не тільки її 

доля, а майбутнє всієї держави. Кожна молода людина – це окремий та 

самодостатній шанс суспільства на гідне завтра.  
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Аналізуючи актуальні проблеми ДМП в Україні, слід зазначити, що 
для молоді важливу роль відіграє освіта, адже це основа 

інтелектуального і професійного її становлення. Бажання отримати 
хорошу освіту для молоді актуальне як в кризовий, так і після 
кризовий період. 

 

 
 

Рис. 4.1. Орієнтація молоді на хорошу освіту 

 
Поряд з проблемою хорошої освіти перед молоддю стоїть ще одна 

актуальна проблема – це отримання престижної роботи. 
Головним вектором інтеграції молоді в економічні відносини є її 

вихід на ринок праці, коли в житті людини відбувається складний 
процес подолання порога між навчанням і початком трудової діяльності. 
Цей процес передбачає суспільне визнання здібностей молодої людини 

та її прагнення застосувати на практиці свої знання, досвід й отримувати 
за свою працю винагороду. Отже, йдеться про економічну активність 
молоді, реалізація якої залежить від багатьох чинників. Деякі з них 

сягають корінням у дитинство та сім’ю, інші пов’язані з загальною 
макроекономічною ситуацією, тенденціями її розвитку. 

Уся молода робоча сила сучасної України вже сформувалася в 
економічних умовах, які суттєво відрізняються від централізованого 

планового господарства, добре відомого батькам нинішньої молоді. 
Нові реалії ринково орієнтованої трансформації, з одного боку, 
розширили можливості молоді щодо вибору сфер і видів економічної 
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діяльності, територіальної та професійної мобільності, значно скорегували 
її вимоги щодо робочого місця та загалом трудову ментальність. 

Водночас унаслідок відмови від напівпримусових форм зайнятості, 
послаблення державного контролю за працевлаштуванням, зокрема 
розподілу молодих спеціалістів, скорочення соціальних програм підви-
щилась незахищеність молоді на ринку праці, суттєво ускладнилася її 

соціальна інтеграція. 
 

 
 

Рис. 4.2. Орієнтація молоді на престижну роботу 
 

Відповідно до чинного законодавства та рекомендацій Міжнародної 
організації праці нижчою віковою межею, яка визначає економічно 

активне населення, є 15 років. 
Ще однією важливою проблемою державної молодіжної політики в 

Україні є проблема дозвілля молоді. За роки побудови демократичного 

суспільства в нашій державі змінилися пріоритети молоді, у тому числі 
і проведення ними дозвілля. Молодь, як група, яка найбільш динамічно 
реагує на все, що відбувається, виражає найбільшу активність в 

освоєнні нових можливостей і форм проведення відпочинку. 
Молоді люди надають перевагу відпочинку дома, а тому найбільш 

розповсюдженими формами проведення дозвілля є перегляд передач 

16 20 

60 

65 

19 

13 
6 2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2012

Немає в життєвих 
планах 

Хотіли, але, мабуть, 
не зможуть 

Ще не добилися, але 
приложуть всіх 
зусиль 

Добилися всього, що 
хотіли 



Розвиток державної молодіжної політики: 

теорія, методологія, механізми реалізації 

 

175 

по телебаченню, «сидіння в соцмережах», а також виконання 
різноманітних господарських робіт.  

Останнім часом для молоді появилися додаткові можливості щодо 

різноманітності відпочинку дома, а саме Internet, DVD, mp3, 

супутникове телебачення, значна кількість друкованих видань тощо. 

Все це впливає на структуру і якість проведення вільного часу. 

Сьогодні молоді люди відрізняються від старшого покоління щодо 

проведення свого дозвілля, адже вони відвідують «нічні клуби», 

дискотеки, музичні «тусовки», займаються спортом (фітнес-клуби), 

відвідують кафе, бари та ресторани. Частина молоді бере активну 

участь у діяльності різних клубів, асоціаціях, об’єднаннях за 

інтересами тощо. Все це пояснюється тим, що в період існування 

СРСР в населення не було комп’ютерів; радянські люди не брали 

участі в роботі політичних партій, оскільки в той час не було 

партійного, а значить і політичного плюралізму. Радянські люди 

приділяли більше часу читанню книг, газет та журналів. Багато часу 

вони відводили для перегляду телепередач та прослуховуванню 

музики, в основному слухали радіо та магнітофонні записи. У той час 

дискотек не було, але були вечори танців, які з великим задоволенням 

відвідували не тільки представники молодого, але й середнього та 

старшого віку. Радянські люди частіше, ніж сьогоднішнє молоде 

покоління, спілкувалося з друзями та знайомими, активно займалися 

фізичною культурою та спортом, часто відвідували гуртки за інтересами. 
 

Таблиця 4.1 

Вільне проведення часу молоддю, % 
 

№ Заняття 1982 2012 

1 Перегляд телепередач 85 66 

2 Прослуховування музики 66 76 

3 Читання газет та журналів 83 28 

4 Спілкування з друзями 74 65 

5 Читання книг 80 39 

6 Домашні справи 68 46 

7 Відвідування кінотеатрів,концертів 79 28 

8 Заняття на комп’ютері – 70 

9 Відвідування кафе, барів – 52 

10 Заняття спортом, фітнесом 38 29 

11 Відвідування релігійних закладів – 16 

12 Відвідування гуртків за інтересами 12 3 

13 Заняття політикою – 17 
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Зауважимо що надання переваги тим чи іншим формам дозвілля 

залежить не тільки від моди чи загальноприйнятих стандартів, але й 

від культурного потенціалу молоді. Деякі уподобання молоді відносно 

стійкі та передаються від покоління до покоління.  

Якщо проаналізувати розвиток форм дозвілля молоді в динаміці, то 

можна відмітити, що з плином часу інтереси та пристрасті молодого 

покоління не замикаються на одних лише розвагах. Актуальними для 

молоді сьогодні залишаються: читання, хобі, отримання додаткових 

знань. Соціальної повноти в дозвілля молоді додають відвідування 

кінотеатрів, музеїв, клубів, кафе, ресторанів та поїздки за кордон. 

В останні роки спостерігаються певні позитивні зрушення в 

проведенні дозвілля молоді, зокрема в напрямі отримання додаткової 

інформації. У молодіжному середовищі великою популярністю 

користується комп’ютер і як засіб навчання, і як одна із форм розваг, 

щодо проведення дозвілля. Тобто ми можемо констатувати той факт, 

що молодь повністю володіє комп’ютерними технологіями не тільки в 

ігрових, але й в навчальних цілях.  

Проблема молодого покоління щодо дозвілля полягає в тому, що не 

всі молоді юнаки й дівчата мають вільний час, а тим більше його 

використовують якісно. З одніго боку, в певної кількості молоді 

скорочується вільний час у зв’язку з навчальним навантаженням і 

відповідальністю за майбутню кар’єру, що, у свою чергу, тільки 

підвищує цінність вільного часу як такого. З іншого ж боку, у зв’язку 

зі зростанням періоду отримання освіти молоді люди, зокрема 

студентська молодь, мають значно більше вільного часу, ніж їх батьки, 

що, у свою чергу, впливає на стиль її життя, а значить і проведення 

дозвілля. 

За останні 10-12 років спостерігається ріст дозвіллєвої активності 

української молоді практично у всіх напрямках. Як зазначають 

експерти, втричі збільшилося використання комп’ютерної техніки з 

побутовою та інформаційною метою, в два рази збільшилися заняття 

спортом (фітнесом) і майже в три рази молоді люди почали частіше 

відвідувати театри та, на жаль, удвічі частіше молодь стала проводити 

свій вільний час у нічних клубах, на дискотеках, у барах і ресторанах. 

У проведенні дозвілля українською молоддю спостерігається 

наближення до стандартів розвинутих європейських держав. Інтерес 

до активної громадської діяльності, розвиток молодіжних ініціатив та 

рухів спостерігається тільки серед студентської молоді. Студентство 

першим реагує на суспільні зміни, являючись індикатором суспільно-

політичних процесів у нашій країні. 
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Ще однією актуальною проблемою державної молодіжної політики 
України є формування політичної культури української молоді. 

Значення молодого покоління в розвиткові людського суспільства 
важко переоцінити, адже всі його найкращі наміри безумовно пов’язані з 
молоддю, майбутніми поколіннями. Можна пишатися молоддю, 
осуджувати її або взагалі не помічати її існування. Не можна не 

рахуватися з молоддю, з її потенціалом, ідеалами, інтересами, 
очікуваннями, з її радикалізмом і нетерпимістю до всього помилкового, 
з її відвертістю і прямотою, з її безапеляційністю та невмінням уважно 

прислуховуватися до старших.  
Сьогодні, у так званий перехідний період, найбільш важливою є 

потреба в створенні умов для саморозвитку та самореалізації 

громадян, зокрема молоді, яка потребує створення відповідних 
стартових умов авансування свого розвитку і життєвого становлення. 
Державні заклади, суспільні структури, а також усі, кому не байдужа 
доля молодих, повинні підтримувати інноваційну, творчу діяльність 

молоді, її громадських організацій та об’єднань. Це, у свою чергу, буде 
впливати на формування в молоді активної громадянської позиції, 
відчуття своєї значимості для суспільства, високої політичної культури. 

Надзвичайно актуальною проблемою молодіжної політики нашої 
держави вважається соціалізація сучасної молоді. Нинішнє покоління 
молоді часто вважають вільним від визначених ціннісних, моральних 

орієнтирів та традицій. Це є великою проблемою для нашого 
суспільства, яке зазнає трансформації, особливо у нашому регіоні, 
населення якого має порівняно нетривалі історичні корені на даній 
території, а також більшою мірою пасивне в релігійному плані.  

Молодь може отримувати максимальне задоволення соціальних 
запитів саме у випадку активного включення у громадсько-політичне 
життя, співпрацю із суспільними інститутами та участь у їх роботі. 

Саме таким чином умови соціалізації молоді будуть максимально 
зручними та відповідними їхнім реальним запитам.  

З іншого боку, навіть при поверхневому емпіричному огляді 

настроїв студентської молоді, очевидне зростання інформованості, 
самосвідомості, самостійності у прийнятті рішень. Це переконливо 
свідчить не тільки про бажання задовольняти свої соціальні запити, 
але і про відсутність доступу, недостатню інформованість про 

можливості або і про відсутність у певних випадках механізмів для 
участі молоді у вирішення соціально-політичних проблем суспільства.  

Цей процес є комплексним, надзвичайно дієвим чинником його є 

соціалізація молодих людей через участь у роботі молодіжних 
організацій.  
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Соціалізація молоді спирається на два основні чинники – 

збагачення особистості досвідом попередніх поколінь, запозичених 

зразків суспільної поведінки інших народів, а також формування 

політичної культури та відчуття громадського обов’язку.  

Водночас держава, у міру пріоритетів соціально-орієнтованих 

програм розвитку суспільства та економіки, концентрує піклування 

про соціалізацію студентства на трьох напрямках: соціалізацію 

студентства шляхом стимулювання запровадження студентського 

самоврядування (на разі темпи стимулювання сповільнилися, 

основний акцент перенесено на освітню місію ВНЗ), по-друге – через 

запровадження системи відпрацювання молоді, що отримала освіту за 

рахунок коштів бюджету; по-третє – через соціальну підтримку 

молоді, зокрема молодих сімей.  

Через це ні держава, ні вища школа, ані громадські організації 

України не можуть похвалитися провідною позицією у соціалізації 

молоді. Проте, у конкуренції з іншими впливами на молодь 

(найбільший агент впливу – засоби масової інформації, чий вплив 

нерідко відверто деструктивними) вони виступають союзниками в 

боротьбі за розуми та серця молодого покоління.  

Проблема відсутності власної оселі, мабуть, найактуальніша серед 

молоді. Доведено, що саме відсутність житла є причиною численних 

розлучень молодих сімей, вона ж спонукає до небажання народжувати 

дітей. 

Для вирішення цієї проблеми було впроваджено програму 

пільгового кредитування молодіжного будівництва. У 1998 році 

засновано Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву – бюджетну організацію, що є посередником між 

Держбюджетом України та молодими людьми, які бажають придбати 

житло. Саме на Фонд держава поклала обов’язки розв’язання житлової 

проблеми молоді через пільгове довготермінове кредитування 

молодих сімей та самотніх молодих громадян на будівництво житла за 

рахунок державних коштів та коштів місцевих бюджетів. 

Пільгове молодіжне кредитування на житло, окрім державних 

коштів, фінансується також за кошти міського бюджету. З року в рік 

на пільгове молодіжне кредитування органи місцевого самоврядування 

передбачали та виділяли значні кошти, але глобально житлові 

проблеми молодих сімей не вирішено й сьогодні. Зауважимо, що ця 

проблема потягла за собою й наступну: пільговий молодіжний кредит 

виділявся за умови платоспроможності позичальників, які мають 

стабільний легальний дохід. 
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Проте багатьом молодим людям, які не мають стажу, важко 

влаштуватись на роботу, де обліковується вся заробітна плата. Відомо, 

що частина приватних підприємств, де працює молодь, переважно не 

обліковує офіційну зарплатню працівників, адже власники приватних 

фірм не бажають переплачувати податки. Тому більшість претендентів на 

отримання пільгового кредиту виявилися неплатоспроможними.  

Було б неправильно стверджувати, що влада не звертає уваги на 

зазначені проблеми. Держава сфокусувала свої зусилля на декількох 

значущих напрямах, кожен із яких має свої особливості, технологію 

виконання поставлених задач [558, с. 249] 

Цікавим, на наш погляд, є результати соціологічного опитування 

щодо частки молоді, яка довіряє державним, політичним і громадським 

інститутам. 
 

Таблиця 4.2 

Довіра молоддю державним, політичним  

і громадським інститутам 
 

Державний, політичний, громадський інститути 1991 2004 2012 

Президент України 12,1 90,3 46,3 

Уряд 15,4 60,2 23,6 

Верховна Рада України 10,9 79 12,1 

Політичні партії 6,3 79,8 23,7 

Міліція 14,2 30,7 9,3 

ЗМІ 29,8 53,7 37,0 

Армія 29,0 69,0 36,7 

Профспілки 16,1 26,2 25,0 

Церква 22,6 68,7 62,6 

 

Аналізуючи дані таблиці, можна стверджувати, що сьогодні 

основними ознаками стабільності й ефективного функціонування 

держави є Президент України і, меншою мірою, Уряд. 

Армія виступає гарантом безпеки в суспільстві, а церква – 

громадянським інститутом духовної консолідації в суспільстві. Така 

характеристика свідчить про те, що в масовій свідомості молоді 

названі інститути ідентифікуються з образом держави та свідчать про 

сприйняття молоддю інститутів влади. Та, на жаль, із зростанням 

кризи їх оцінка різко падає. Сьогодні молодь украй негативно оцінює 

діяльність міліції, судової системи, Верховної Ради України та 
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політичних партій. Значна частка молоді негативно оцінює і діяльність 

прокуратури. Мабуть, тут має місце нестільки негативне сприйняття 

цих інстутів, скільки невдоволеність взаємодіями з цими інститутами, 

що витікає з власного досвіду та досвіду старших. Значну роль у цьому 

відіграють засоби масової інформації, які активно впливають на 

масову свідомість у суспільстві, у тому числі й на молодь. 

 

Які форми влади є найбільш оптимальними для України? 
 

  
 

Рис. 4.3. Найбільш оптимальні форми влади для України 
 

Стосовно майбутнього держави ми отримали такі результати: 

перевагу жорсткій владі віддають 31,7 % респондентів, демократії – 

45,5 % і ще не визначилися – 22,8 %. Ці цифри підтверджують те, що 

для нинішньої української молоді в цілому притаманна тяга до 

демократії. Оцінюючи відповіді респондентів на запитання «Які форми є 

найбільш оптимальними для України?», ми прийшли до висновку, що 

диктатуру підтримують 4,8 % респондентів, авторитарний режим – 

32 %, демократію − 50,2 %, не визначилися – 7 %. 

Слід зазначити, що позитивне ставлення молоді до авторитарного 

режиму зростає з віком, але не настільки, щоб перевершити 

демократію. 
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Рис. 4.4. Ставлення молоді до режимів державного устрою 

 

Ступінь громадянської ідентичності молоді та її бачення майбутнього 

в Україні є результатом її соціолізації за допомогою чи впливом ЗМІ, 

процесу виховання, освіти, власного життєвого досвіду, якості життя, а 

також впливу лідерів на формування громадянської думки. Цікавими, 

на наш погляд, є відповіді респондентів, щодо потреби вирішувати 

проблеми, у першу чергу, у сфері державної політики та управління. 
 

Таблиця 4.3 

Першочергові заходи у сфері державної молодіжної політики 
 

№ Проблема Показники 

1 Скоротити державний апарат 33,7 

2 Залучати іноземні інвестиції 20,7 

3 Активізувати підтримку с/г 48 

4 Підтримувати і розвивати систему освіти 59,5 

5 Стимулювати народжуваність 48,1 

6 Посилити боротьбу з алкоголізмом серед молоді 40,7 

7 Розвивати заклади культури (кінотеатри, будинки творчості) 28,4 

8 Сприяти заняттю фізкультурою і спортом 40,4 

9 Розвивати дозвілля молоді 54,0 

10 Ремонт і будівництво доріг 76,8 
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Закінчення табл. 4.3 
11 Покращити роботу громадського транспорту 43,8 

12 Покращити роботу з/д транспорту 27,8 

13 Пільгове житло для молоді 72,5 

14 Активізувати боротьбу зі злочинністю 80,7 

15 Посилити боротьбу з корупцією 68,4 

16 Зупинити свавілля міліції 84,6 

17 Боротьба з наркоманією 60,6 

18 Боротьба з проституцією 31,5 

19 Екобезпека 84,5 

20 Посилити відповідальність органів влади за наявність бродячих 
собак 

20,3 

21 Розширити незалежність ЗМІ 40,5 

22 Створити нові робочі місця 77,9 

23 Забезпечити достойну з/п 66,7 

24 Посилити роботу з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без 
батьківського піклування 

52,0 

25 Надавати пільгове житло дітям-сиротам після досягнення 
повноліття 

47,3 

26 Розвивати українську культуру, традиції 29,6 

27 Покращити здоров’я нації 76,6 

28 Забезпечити населення якісними ліками 56,8 

29 Посилити відповідальність за надані неякісні медичні послуги 43,9 

30 Продовжити будівництво придворових спортмайданчиків 49,2 

31 Перевести Армію на контракт 83,2 

 

Сьогодні молодь України характеризується відносно невисокою 

політичною активністю. Це пояснюється тим, що життєві інтереси 

підростаючого покоління сфокусовані на проблемі входження в 

доросле життя. Але з часом, навчаючись в університеті чи служачи в 

Збройних силах України, чи працюючи, відбувається перерозподіл 

життєвих інтересів у сторону громадської та політичної участі. 

Молодь, в основному, цікавиться спортом культурою та освітою. 

Із усіх опитаних цікавляться політикою хлопці – 12,6 %, а серед 

дівчат цей показник майже вдвічі менший і становить 6,7 %. 

Регулярно слідкують за політичним життям молоді військові – 46,2 % і 

молода гуманітарна інтелігенція – 26,2 %. Молоді люди черпають 

інформацію із засобів масової інформації, у тому числі на першому 

місці – з телебачення, Інтернету, друкованих ЗМІ. 
 

Таблиця 4.4 

Найважливіші проблеми молоді,%  
 

№ Проблема % 

1 Покращити матеріальне становище 39 

2 Знайти хорошу роботу зі стабільно-високою з/п, за спеціальністю і з 
можливістю кар’єрного росту 

38 
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Закінчення табл. 4.4 
3 Отримати вищу освіту, що відповідає міжнародним стандартам 30 

4 Отримати власне житло 30 

5 Покращити систему охорони здоров’я 22 

6 Пережити наслідки економічної кризи 17 

7 Створити сім’ю 6 

8 Купити автомобіль, отримати права 2 

9 Позбутися кредитів/боргів 1,5 

10 Уникнути служби в армії 1 

 
Таблиця 4.5 

Динаміка побоювань молоді, % 
 

№ Побоювання 
Роки 

1991 2004 2012 

1 Залишитися без матеріального забезпечення 52 43 65 

2 Переживання за своє життя і життя близьких 38 28 47 

3 Залишитися без друзів 28 34 26 

4 Втратити роботу 25 18 37 

5 Не влаштуватися на роботу 30 17 40 

6 Не зуміти створити сім’ю 14 10 18 

7 Не можливість отримати хорошу освіту 10 7 14 

 
Таблиця 4.6 

Якості, які найбільше ціняться в людях молоддю, % 
 

№ Показники якості % 

1 Розум 70 

2 Цілеспрямованість 50 

3 Впевненість у собі 49 

4 Доброта 48 

5 Почуття гумору 44 

6 Вихованість 35 

7 Відповідальність 33 

8 Комунікабельність 30 

9 Незалежність 25 

10 Сила 23 

11 Ініціативність 17 

12 Красота 15 

13 Оригінальність  11 

 

Отже, як ідеал молодь визнає людину розумну та цілеспрямовану, 

впевнену у своїх силах, якій притаманні доброта і почуття гумору. 

Слід відмітити, що аналізуючи відповіді респондентів між 

чоловічою та жіночою статтю, вони розподілилися таким чином: 
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Таблиця 4.7 

Показники якості ідеалу для молоді, % 
 

№ Показники Дівчата, % Хлопці, % 

1 Розум 72 68 

2 Ініціативність 55 39 

3 Вихованість 42 25 

4 Почуття гумору 47 40 

 

Таблиця 4.8 

Розуміння молоддю поняття «життєвий успіх», % 
 

№ Показник % 

1 Міцна сім’я, діти 61 

2 Багатство 41 

3 Повага і визнання оточуючих 40 

4 Цікава і високооплачувана робота 35 

5 Надійні друзі 25 

6 Сам собі господар 15 

7 Наявність престижного житла, іномарки 13 

8 Висока посада 12 

9 Чесне життя 8 

10 Перемога над ворогами 3 

11 Масове визнання 2 

 

Отже, відродження незалежної демократичної держави залежить, 

насамперед, від громадянської позиції, соціальної активності кожного 

члена суспільства, передусім молоді. Роль молоді в суспільстві 

визначається її духовністю, моральними устоями, національними 

традиціями, загальним рівнем культури тощо. Кожне покоління 

формується на основі попередніх духовно-моральних основ, що є 

відбитком соціально-політичних та економічних факторів суспільного 

розвитку. Сьогодні нова українська держава прагне підтримувати 

національну культуру, щоб на її основі сформувати цінності, які 

повинні сприйматися молоддю [228, с. 63]. А тому в цьому процесі 

значну роль відіграють політичні партії, молодіжні організації та інші 

суб’єкти громадянського суспільства. 

  


