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Протягом всієї історії людства молодь була 
виразником прогресивних ідей у суспільстві, 
завжди прагнула до самостійності, самостверд-
ження і динамізму. Молодь не обирає епоху, у 
якій живе, але намагається знайти своє місце у 
ній, бажає активно впливати на всі сфери суспі-
льно-політичного життя. 

Життя української молоді у радянські часи 
було складним і суперечливим. У тому суспільс-
тві цій соціальній групі була відведена роль па-
сивного споживача. Тому виникнення і діяль-
ність неформальних молодіжних об’єднань у 
цей період були цілком закономірними процеса-
ми. Неформальними молодіжними об’єднання-
ми вважалися такі об’єднання, що не мали юри-
дично фіксованого статусу – на відміну від фор-
мальних, які були юридично оформлені, мали 
структуру і функції, регламентувалися відповід-

ними документами [1]. Можна виділити декіль-
ка критеріїв, які об’єднують неформальні групи 
молоді: по-перше, учасникам неформальних 
об’єднань притаманна підвищена активність. 
Тому їх діяльність не укладається в офіційні 
структури, і вони вимушені створювати свої; по-
друге, неформальні об’єднання являють собою 
невеликі групи, або сукупність, невеликих груп, 
де є відносини лідерства, підпорядкування, емо-
ційної близькості, спільної діяльності, де вироб-
лені свої мікронорми поведінки, іноді навіть 
своя мова, де існують правила членства. По-
третє, неформальні об’єднання обов’язково визна-
ють свою відокремленість, несхожість на інші спі-
льності і перша ознака такого відокремлення – 
наявність назви і зовнішньої атрибутики. 

Неформальний рух молоді в Україні існував 
з початку XX століття і пройшов у своєму роз-
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витку три “хвилі”. Перша “хвиля” – кінець 50-х 
– 60-ті роки – пов’язана з демократизацією ра-
дянського суспільства в результаті хрущовської 
“відлиги”, оздоровленням суспільної свідомості, 
ламкою стереотипів 30-х років. В цей час з’явля-
ються такі неофіційні молодіжні об’єднання, як 
клуби самодіяльної пісні, клуби туристської піс-
ні, студентські дружини охорони природи. Ці 
організації не мали підтримки ні з боку влади, ні 
з боку ВЛКСМ, єдиної офіційної молодіжної 
організації в межах країни. 

Друга “хвиля” – кінець 60-х – середина 80-х 
років – була обумовлена як внутрішніми 
(розклад адміністративно-командної системи), 
так і зовнішніми (вплив контркультурних та 
політичних рухів молоді в країнах Західної Єв-
ропи і США) причинами. Даний період характе-
ризується непоширеністю і малочисельністю 
молодіжних груп соціально-політичної самодія-
льності, але з’являється так звана агресивна са-
модіяльність – групи хіпі, панків, рокерів. 

Початком третьої “хвилі” неформалітету мо-
жна вважати 1986 рік [2]. В цей час рух нефор-
мальної молоді досяг вершини свого розвитку. 
Існування неформальних об’єднань визнано офі-
ційно, про них пишуть в газетах і журналах, го-
ворять по телебаченню. Третя “хвиля” характе-
ризується активним розвитком суспільної і полі-
тичної самодіяльності. На це було декілька при-
чин. “Зрівнялівка”, монополія влади, бюрокра-
тизм, заформалізованість всіх сфер життя, соціа-
льна несправедливість – все це обумовило полі-
тичну ситуацію в країні. Різкі зміни, пов’язані з 
початком “перебудови”, що почалися у громад-
сько-політичному житті в 1985 році, оприлюд-
нення правди про сталінські репресії, критика 
застійних часів, інформація про жахливий стан 
національної культури визвати рух протесту 
молоді спонукали її до пошуку шляхів вирішен-
ня соціально-економічних проблем. 

На становлення молоді 80-х років, яка пред-
ставляла 25% населення країни [3], визначний 
вплив мали такі фактори, як подальша урбаніза-
ція і збільшення кількості міст-гігантів, нестабі-
льність сім’ ї, нерозвиненість соціальної сфери, 
складні екологічні умови. Молоді люди, не маю-
чи достатніх можливостей для реалізації своїх 
потреб та захоплень у сфері спілкування і відпо-
чинку через традиційні організації, шукали шля-
хи до самоствердження, створюючи різні групи, 
об’єднання і компанії. Так, на 1988 рік в Україні 
діяло біля 20 тисяч таких груп, в які входила 

майже половина всіх молодих людей віком до 
30 років [4]. Як свідчив НДЦ ВКШ при ЦК 
ВЛКСМ, на весну 1987 року у русі неформалів 
брали участь 60% старшокласників, 80% учнів 
ПТУ, більше 70 % інших категорій молоді [5]. 

Зростання чисельності неформальних об’єд-
нань і груп також було пов’язано із падінням 
авторитету комсомольських організацій, сім’ ї, 
освітніх закладів у молоді. Комсомол, ігноруючи 
особисті інтереси та потреби молоді, суворо регла-
ментуючи основні сфери її життя, поступово втра-
чав свій вплив на неї. У середині 80-х років нереа-
лізованість політичних сподівань юнаків і дівчат, 
пов’язаних з цією організацією, перетворило член-
ство у ВЛКСМ лише на формальний показник 
політичної лояльності для 2/3 молоді. 

Традиційна педагогічна парадигма перетво-
рювала систему освіти у великий бюрократич-
ний інститут, який робив відчуження сутністю 
підготовки до життя, позбавляючи освіту реаль-
ного змісту. Характерною рисою освітнього 
процесу було намагання навчити “про запас”, на 
все життя, не беручи до уваги, що знання потріб-
ні лише в тій мірі, в якій вони використовуються 
у діяльності. До того ж, видатки на освіту в 
СРСР були найменшими порівняно з країнами 
Західної Європи і США. 

Молодь складала 1/3 частину всіх зайнятих у 
народному господарстві. Однак середня заробіт-
на плата була в 1,5 раза нижча, ніж у старших за 
віком. Соціологічні дослідження свідчили, що 
незадоволеними своїм матеріальним станови-
щем були 9 з 10 робітників у віці до 30 років [6]. 
Чотири мільйони молодих сімей в СРСР стояли 
у черзі на отримання житла, а чекати квартиру 
приходилося 10-15 років. Тільки 1/10 молодих 
людей мала своє житло, інша частина прожива-
ла з батьками або у гуртожитках. Якщо казати 
про студентську молодь, то середньостатистич-
на стипендія складала 31% необхідного прожит-
кового мінімуму [7]. 

Якщо говорити про класифікацію неформа-
льних молодіжних об’єднань, то в залежності 
від ідейного спрямування і стилю поведінки 
вони поділялися на три групи. 

1. Просоціальні, тобто соціально позитивні. 
Це суспільно-політичні об’єднання, молодіжні 
колективи екологічного спрямування, рухи за 
збереження і відновлення історико-культурних 
пам’яток та інші. Вони мали позитивну направ-
леність та сприяли формуванню соціальної актив-
ності людей. 
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2. Асоціальні групи, які знаходяться в сторо-
ні від соціальних проблем і мають розважальну 
спрямованість. Це металісти, панки, хіпі, музич-
ні і спортивні фанати. 

3. Антисоціальні групи, які відверто проти-
ставляють себе нормам моралі. Вони об’єдну-
ють наркоманів, токсикоманів, алкоголіків, наці-
оналістичні й екстремістські елементи. Цікаво 
те, що під час радянської влади до антисоціаль-
них груп відносили об’єднання, які мали антисо-
ціалістичне спрямування і виступали за побудо-
ву суверенної республіки України. 

До просоціальних молодіжних об’єднань 
належали молодіжні політклуби, які займалися 
проблемами поліпшення політичної культури 
молоді, пробудженням національної свідомості, 
підвищенням інтересу до історії України, етног-
рафії українського народу. Соціологічне дослід-
ження, проведене у 1988 році ЦК ЛКСМУ, пока-
зало, що молодих людей цікавили передусім 
проблеми: розвитку демократії (74%), перебудо-
ви суспільної свідомості (61%), реформи полі-
тичної системи (61%), міжнаціональних відно-
син (39%), відродження ленінських принципів 
будівництва соціалізму (30%). Члени політклу-
бів часто обговорювали “больові” проблеми мо-
лоді, причини її пасивності у громадському жит-
ті, низького рівня духовної культури, пияцтва і 
наркоманії [8]. Важливою особливістю клубного 
руху було поєднання дискусій з мітингами і де-
монстраціями (у виняткових випадках пікету-
ваннями). Акції соціальної дії для членів клубу 
були перевіркою виробленої позиції. а тому уча-
сники мітингів і демонстрацій часто виявляли 
емоційність і екзальтованість, яка не відповідала 
стану піднятої проблеми. 

У 1988 році у республіці працювало близько 
3-х тисяч політичних дискусійних клубів, і їх ауди-
торія об’єднувала 72 тисячі юнаків і дівчат [9]. 

Більшість політклубів підтримували зв’язки з 
ВЛКСМ або діяли під керівництвом. Серед них 
були – політичний дискусійний молодіжний 
клуб “Орієнтир” на Черкащині, клуб “Діалог” у 
Тернополі, “Позиція”, “Еврика” у Києві. Але 
деякі політичні дискусійні клуби діяли самостій-
но і незалежно від комсомольських організацій, 
наприклад, “Шанс” і “Квітень” у Харкові. 

Західна Україна була центром політичного 
напруження в СРСР. Саме там у другій половині 
80-х років були створені такі радикальні органі-
зації, як Українська народно-демократична ліга 
(УНДЛ), Український гельсінський союз (УГС), 

Народний рух за перебудову. Якщо УНДЛ за-
кликала створити єдиний фронт опозиції тоталі-
тарному комуністичному режиму, то УГС діяв 
помірнішими методами. В його програмних до-
кументах не було свідчень про ідеологічну осно-
ву організації, але діяльність мала антикомуніс-
тичну направленість. Рух закликав будувати 
демократичне суспільство і суверенну республі-
ку Україну, виступав за відродження української 
мови і культури [10]. Ці організації активно пра-
цювали серед молоді і створювали свої молодіж-
ні осередки. Ставлення до них з боку влади і 
партійних органів було негативним, їх визначи-
ли як організації, які знаходяться в опозиції сус-
пільно-політичному устрою країни і мають наці-
оналістичну спрямованість. 

10% усіх неформальних організацій станови-
ли групи екологічного спрямування та рухи за 
збереження і відновлення історико-культурних 
пам’яток. Вони об’єднували учнів старших кла-
сів, студентів, представників творчої та науково-
технічної інтелігенції, молодих робітників. 

Зростання екологічного руху можна поясни-
ти не тільки реальним погіршенням екологічної 
ситуації у країні, але й новою якістю суспільної 
свідомості після Чорнобильської катастрофи, 
публікацій матеріалів про дійсні масштаби еко-
логічного лиха як в країні в цілому, так і в окре-
мих регіонах. Патріархом молодіжних екологіч-
них організацій в СРСР був Рух студентських 
дружин охорони природи. Організаційна струк-
тура ДОП була заснована на принципах самов-
рядування, самонавчання, особистої відповіда-
льності за справу охорони природи. В Україні 
діяла власна координаційно-методична рада 
ДОП. На початок 1989 року рух об’єднував 120 
організацій, з них 36 – на Україні [11]. Майже 
всі організації були студентські або створені у 
вищих навчальних закладах. 

Ріст політичної культури, пробудження наці-
ональної самосвідомості впливали на підвищен-
ня інтересу молоді до історії України, до вирі-
шення культурологічних проблем. 

Відомою неформальною організацією Львова 
було “Товариство Лева”, створене у 1987 році 
групою молодих художників, архітекторів, вче-
них. Сферами діяльності товариства була куль-
тура, екологія, історія. Спочатку метою товарис-
тва було спасіння Личаківського кладовища, а 
потім і захист інших пам’яток культури у Льво-
ві. “Товариство Лева” відновило декілька украї-
нських народних обрядів та ігор, поставило ком-
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позицію “Шевченко очами поколінь”, зібрало 
кошти на пам’ятник поету, допомогло створити 
вірменське і єврейське культурні товариства. 
Однак владі була не до вподоби ініціатива това-
риства, до того ж “левів” запідозрили у зв’язках 
з радикальними націоналістичними організація-
ми. Це призвело до того, що у вересні 1988 року 
у Львові не була проведена запланована конфе-
ренція товариства, на яку приїхали делегати з 
усіх кінців України, з Прибалтики, Москви і 
Ленінграда. Влада не порадила проводити кон-
ференцію [12]. Але діяльність товариства продо-
вжувалася, незважаючи на перешкоди з боку 
влади і комсомольських організацій. 

Слідом за “Товариством Лева”, що мало свої 
філіали у Тернополі, на Волині, подібні об’єд-
нання виникли в Чернівцях – “Оберіг” і “Січ”, 
Самборі – “Поступ”, Стрию – “Паростки”, Ума-
ні – “Берегиня”, Києві – “Щире братство” [13]. 
На початку 1988 року у Київському держунівер-
ситеті було створене самодіяльне товариство 
“Громада”, головним завданням якого було про-
голошено сприяння відродженню українських 
культурних традицій, вивчення історії України. 
У лютому 1988 року група студентів Києва ра-
зом з молодими вченими АН УРСР об’єдналися 
у клуб “Спадщина” для того, щоб вивчати й по-
пуляризувати досягнення українського народу, 
поглиблювати і удосконалювати знання україн-
ської мови. 

Пробудження національної самосвідомості 
привело до поширення серед певної частини 
молоді ідеології українського націоналізму. В 
липні 1989 року у Харкові було створено Спілку 
Української Молоді (СУМ), у серпні того ж року 
утворилася Львівська Спілка Незалежної Украї-
нської Молоді (СНУМ). 

Разом з тим молодіжний рух цього періоду 
характеризувався тим, що тоді, коли в республі-
ці ще не відбулося становлення багатопартійно-
сті, не було створено жодної всеукраїнської мо-
лодіжної організації, тим більше альтернативної 
комсомолу. 

Поява футбольних болільників сприяла ство-
ренню груп спортивних фанатів, які можна від-
нести до асоціальних об’єднань молоді. Вони 
діяли у Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровсь-
ку, Донецьку. Стосовно походження терміна 
існує дві точки зору: самі учасники цих груп 
вважають, що “фанат” – це похідне від англійсь-
кого слова “фен”, тобто уболівальник. Але є і 
більш прозаїчне пояснення: “фанат” – скорочено 

від “фанатик” – тобто захоплена чимось людина 
[14]. Знаками приналежності до фанатів були 
шапочки, шарфики, футболки та стрічки кольо-
рів емблем улюблених команд, наприклад, біло-
блакитні у прихильників “Динамо”. 

Слід відмітити, що в діяльності спортивних 
фанатів були негативні сторони: вони часто вда-
валися до групових хуліганських дій, влаштову-
вали бійки, зривали петарди на стадіонах, вжи-
вали алкоголь. У 1988 році на матчах футболь-
них команд було затримано більше 2-х тисяч 
правопорушників [15]. Щоб заспокоїти агресив-
них молодих людей, у Києві, Дніпропетровську, 
Донецьку створені клуби. Відомим на всю краї-
ну був клуб болільників київського “Динамо”, 
заснований у серпні 1986 року. В нього входило 
3 районні клуби і 45 їх філій [16]. Створення 
клубу сприяло поліпшенню дисципліни серед 
фанатів. Клуб мав власну агітбригаду, організо-
вував і брав участь у дитячих спортивних зма-
ганнях, створив секцію інформації, яка випису-
вала різні футбольні видання з 16 країн. Це був 
певний прогрес у стихійному русі фанатів – 
з’явилася організація, яка мала змогу впливати 
на діяльність футбольних уболівальників. Але, 
на жаль, діяльність клубу не завадила виникнен-
ню несподіваної бійки у Києві 20 вересня 1987 
року після матчу стародавніх суперників – київ-
ських динамівців і московських спартаківців. 
Учасники правопорушень – 15-17-літні школярі 
і учні СГТТУ, 20 з них були поставлені на облік 
в інспекціях у справах неповнолітніх, батькам 
багатьох правопорушників довелося заплатити 
штраф [17]. Цей випадок зумовив виникнення 
тісної співпраці членів клубу і міліції задля по-
передження випадків правопорушень серед фа-
натів. Взагалі діяльність клубу болільників 
“Динамо” отримала позитивну оцінку з боку 
владних структур і комсомольських організацій. 

Початок третьої “хвилі” неформального мо-
лодіжного руху характеризувався посиленням 
інтересу до рок-музики. Ще в кінці 60-х років 
рок стає найбільш популярною музичною течі-
єю серед міської молоді. В великих містах Укра-
їни – у Києві, Львові – з’являються перші вітчиз-
няні хіп-групи. Захоплення молоді рок-музикою 
сприяло виникненню рок-клубів, метал-клубів, 
яких у 1988 році в Україні нараховувалося 22, і 
вони об’єднували кілька тисяч молодих людей 
[18]. Молоді люди називали себе “металістами”, 
“бітломанами”, “ брейкерами”, “ волністами”. 
Чисельність цих груп коливалася від 8-10 до 30 
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чоловік. Вони не були однорідними за складом: 
нерідко в них входили і панки, рокери, хіпі. Уча-
сники цих груп збиралися на вулицях, в кафе, 
щоб послухати музичні твори, подискутувати. 
Помітно вирізнялися своїм зовнішнім виглядом 
металісти, хоча подібний тип одягу і прикрас 
мали всі прихильники рок-музики. Вони носили 
шкіряні куртки з численними металевими прик-
расами, тяжкими ланцюгами, застібками, на за-
п’ястях носили браслети з шипами, шипи були і 
на плечах, на взутті. Вигляд металістів доповню-
вало здиблене або довге волосся, хрестоподібні 
сережки. ЦК ВЛКСМ намагався створити єди-
ний ідеологічний центр пропаганди рок-музики, 
в який би входили музиканти-професіонали, 
ідеологи, комсомольські і партійні робітники. 
Але зібрати молодь з вулиць, кафе і підвалів та 
примусити їх збиратися в офіційних організаці-
ях не вдалося. Рок-культура 80-х років характе-
ризувала нові погляди, захоплення, цінності по-
коління початкового етапу НІР, вона взяла акти-
вну соціальну направленість як реакцію на від-
чуження молоді в економічній, соціальній, духо-
вній сферах життя суспільства. 

Групи рокерів, любителів швидкої їзди на 
мотоциклах, які вперше з’явилися в країнах За-
хідної Європи, на початку 80-х років з’являють-
ся в СРСР. Рокерами їх прозвали в 60-х роках за 
пристрасть до рок-музики. Іноді їх називали 
мотоциклісти (hikers), що в українській транск-
рипції звучить “байкери”. Групи рокерів були 
невеликі – 30-40 чоловік і збирали молодих лю-
дей у віці 14-20 років. В основному це були ви-
хідці з сімей некваліфікованих робітників, дріб-
них службовців [19]. Якщо спочатку рокери ве-
ли себе досить спокійно, то у другій половині 80
-х років їх поведінка почала викликати занепо-
коєння. Вони почали порушувати громадський 
порядок, їздити без водійських посвідчень, ство-
рювати аварійні ситуації на дорогах. Внаслідок 
цього між рокерами і ДАІ встановилася взаємна 
неприязнь. Боротьба з непокірними рокерами 
проходила шляхом покарань і заборон. Була 
застосована система штрафів, мотоциклістам 
заборонялося їздити групами і збиратися в пев-
них місцях. Але це не допомагало. Як свідчив 
досвід, адміністративними заходами рокерів не 
заспокоїти. Тому у містах створювали мотоклу-
би і мототреки, де проводилися різноманітні 
мотозмагання для мотоциклістів. 

7% членів самодіяльних молодіжних об’єд-
нань відносили себе до груп, які не знаходили 

розуміння у суспільстві. Серед них були групи 
хіпі. Взагалі розквіт руху хіпі прийшовся на дру-
гу половину 70-х років, але у 80-х роках почала-
ся друга “хвиля” інтересу до цієї організації. 
Представники хіпі помітно відрізнялися від ін-
ших неформальних об’єднань своїми поглядами 
і зовнішнім виглядом. Вони вважали, що люди-
на повинна бути внутрішньо вільною, прагнути 
миру і вільного кохання. Зовнішній вигляд хіпі 
недбалий – довге розпущене волосся, джинсові 
або брезентові куртки, налобні стрічки, самороб-
ні прикраси і вишивка на одязі. Хіпі поділялися 
на “стару генерацію”, “ систему” і “пацифістів”. 
“Стара генерація” складалася із студентської 
молоді, представників творчої інтелігенції у віці 
від 17 до 25 років. Вони відмовлялися від соціа-
льної активності, захоплювалися містицизмом, 
буддизмом, йогою, деякі з них вживали наркоти-
ки. “Система” об’єднувала представників різно-
манітних соціальних груті у віці від 14 до 30 
років. Це були школярі, студенти, творча та нау-
ково-технічна інтелігенція, робітники. Основні 
цілі – самоствердження, об’єднання однодумців. 
Люди “системи” також цікавилися релігійними 
течіями і містицизмом. Наркотики і токсичні 
речовини не набули значного поширення у цих 
групах. У деяких містах України, зокрема у Киє-
ві, комсомольські організації намагалися боро-
тися з хіпі, спрямовувати їх діяльність на реалі-
зацію соціально значущих завдань, у багатьох 
випадках молоді люди перехворіли хшізмом як 
дитячою хворобою і уходили з цих об’єднань. 

Це перелік основних неформальних об’єд-
нань і груп молоді, які розгорнули свою діяль-
ність у другій половині 80-х років XX століття в 
Україні. Однак у 1989 році в Україні все більше 
поглиблювався процес політизації громадського 
руху. Особливо це почало проявлятися після 
проведення восени того ж року установчого 
з’ їзду Народного руху за перебудову. Це впли-
нуло і на розвиток молодіжного руху. Він харак-
теризувався, по-перше, все більшою його полі-
тизацією. Це проявилося у період проведення 
виборів до Верховної Ради України весною 1990 
року і, особливо, восени того ж року, вершиною 
чого стало проведення з 2 по 17 жовтня голоду-
вання студентів у Києві. 

Це був період, коли активно проходив про-
цес організаційного оформлення молодіжних 
організацій. 8-9 грудня 1989 року у Київському 
держуніверситеті пройшов установчий з’ їзд 
Української студентської спілки (УСС), який 
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затвердив статут і програмну декларацію спілки. 
В листопаді 1989 року у Львові було затвердже-
но статут Студентського братства (СБ). 26-27 
травня 1990 року в Івано-Франківську відбувся 1
-й Всеукраїнський установчий з’ їзд Спілки укра-
їнської молоді / Спілки незалежної української 
молоді (СУМ) / (СНУМ), що прийняв Статут і 
Програмний документ організації. 30-31 березня 
1991 року в Києві на об’єднаному з’ їзді УСС і 
СБ було створено Союз українського студентст-
ва (СУС). У три етапи проходив установчий 
з’ їзд Української молодіжної організації 
“Пласт”, який завершився 13 квітня 1991 року 
прийняттям Статуту організації та ряду важли-
вих заяв. Па початку 1990 року було створено 
Комітет української католицької молоді (КУКМ) 
і молодіжну релігійну організацію “Українська 
молодь – Христові” (УМХ). 

Новостворені організації намагалися об’єд-
нати свої зусилля, отримати підтримку від колег 
з української діаспори. Для цього 23-24 серпня 
1990 року у Білому Бору (Польща) було прове-
дено Першу світову конференцію українських 
молодіжних організацій, де зібралися представ-
ники більше 10 таких об’єднань України та діас-
пори, а 3-4 серпня 1991 року у Києві – Другу 
світову конференцію, в роботі якої взяли участь 
представники уже 35 молодіжних об’єднань. 
Конференція створила координаційну раду 
СКУМО, яку очолив депутат Верховної Ради 
України І. Деркач [20]. 

Таким чином, протягом 1989-1991 років май-
же всі неформальні організації суспільно-
політичного спрямування заявили, що готові до 
конструктивної співпраці з урядом і парламен-
том. Це сприяло певному спаду молодіжного 
неформального руху, тому що тепер кожна орга-
нізація молоді, якщо її діяльність не була анти-

соціальною, мала право зареєструватися і перет-
воритися на формальну. Діяльність неформаль-
них об’єднань молоді у 80-х – на початку 90-х 
років XX століття в Україні була результатом 
підвищення соціально-політичної активності 
молоді, саме їх існування свідчило про форму-
вання самодіяльних засад у молодіжному сере-
довищі, розквіт молодіжної ініціативи, зміцнен-
ня плюралізму. 
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