
Перспективу суспільства політичні та дер-
жавні діячі, науковці справедливо пов’язують з 
молоддю. Але об’єктивно енергія, сила і потенції 
молодого покоління здатні відіграти позитивну 
роль у розвитку суспільства лише за певних об-
ставин. Виховання життєздатного покоління, 
становлення молоді як творчої сили в суспільстві 
неможливе без її самодіяльності, самостійності, 
самоуправління. Молодіжна самостійність і ініці-
атива, прагнення молоді до самостійної участі в 
житті суспільства і держав, у задоволенні і реалі-
зації власних потреб і інтересів ведуть до ство-
рення і функціонування громадських рухів, орга-
нізацій, об’єднань. Вони виступають середови-
щем спілкування і взаємодії людей, де діють вла-
сні норми і правила, права і свободи, обов’язки і 
відповідальність. 

Проблемам формування та реалізації моло-
діжної політики, участі молоді, молодіжних    
об’єднань у процесах державотворення, розвитку 
громадянського суспільства присвячено праці 
видатних українських вчених М. Головатого,     
В. Головенька, В. Куліка, М. Пірен, М. Перепели-
ці, В. Ребкало, в яких автори в цілому дослідили 
проблему формування та реалізації молодіжної 
політики, питання професійної соціалізації моло-
дого покоління. Висвітлюючи складнощі розвит-
ку молодіжних об’єднань, автори намагаються 
аналізувати роль і місце держави в їх вирішенні.  

Щодо дослідження з проблем становлення 
та росту молодіжних об’єднань, молодіжного 
руху та їх впливів на політику держави слід від-
значити роботу, яку ведуть у галузі історико-
політологічного аналізу сучасного молодіжного 
руху відомі українські науковці О. Корнієвський 
[1] та В. Якушик [2], які у спільній праці 
«Молодіжний рух та політичні об’єднання в су-
часній Україні» представили розгорнуту класифі-
кацію молодіжних організацій та визначили її 
головні критерії. Окрім цього вченими закладено  
теоретико-методологічне підґрунтя дослідження 
політичної діяльності молоді. Питанням політич-
ної суб’єктності молодіжних об’єднань у держа-
вотворчих процесах України присвячені праці 
молодого українського вченого Я. Яроша [3].  

Аналізові проблеми політичної суб’єктності 
молодіжних об’єднань сприяють доробки науков-
ців Українського інституту соціальних досліджень, 
які впродовж багатьох років видавали колективні 
збірники, що базувалися на матеріалах формування 
та реалізації програм і проектів «Молодь України: 
стан, проблеми, шляхи розв’язання» [4].  

Недостатньо дослідженими на сьогодні за-
лишаються питання щодо методів та форм участі 
молодих громадян у розвитку місцевої демокра-
тії, зокрема дієвого залучення молодіжних об’єд-
нань до розв’язання проблем місцевих громад, їх 
співпраці з органами місцевого самоврядування, 
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Політологія 

підготовки до роботи та професійне зростання 
молоді в місцевих органах влади, її участі у ви-
борчих процесах. Вивчення ролі молодіжних   
об’єднань у державотворчих процесах українсь-
кою політичною наукою тільки розпочинається.  

Аналіз ролі і місця молодіжних об’єднань у 
політичних процесах дає змогу виділити такі го-
ловні аспекти. По-перше, молодіжні організації 
розглядаються, як суб’єкти політики, якими намага-
ються маніпулювати різні соціально-політичні си-
ли; по-друге, молодіжні організації все більше ви-
ступають суб’єктами політики, беручи участь у її 
формуванні та реалізації; по-третє, в рамках вказа-
них проблем детальніше розглядається державна 
молодіжна політика. Відповідно до обраного нами 
об’єкта дослідження, молодіжні об’єднання є більш 
політично активними, ніж інші громадські організа-
ції українського суспільства. Не випадково, молодь 
розглядають як соціально-вікову групу, яка вважа-
ється найбільш мобільною та енергійною частиною 
суспільства [5]. 

У науковій і спеціальній літературі існують 
різні підходи до визначення цих понять. По-
перше, класифікацію молодіжних об’єднань здій-
снюють на основі їх соціально-економічної при-
роди і певних особливостей. По-друге, класифі-
кацію здійснюють на основі нормативно-
юридичного характеру і особливістю функціону-
вання молодіжних формувань. По-третє, моло-
діжні об’єднання класифікують з урахуванням 
психолого-фізіологічних і морально-етичних ас-
пектів їх діяльності. По-четверте, за основу бе-
реться філософський аналіз самодіяльного моло-
діжного руху. По-п’яте, виділяють загальнополі-
тичний аналіз молодіжних формувань [6]. 

Більшість молодіжних організацій не є пер-
вісно політичними, а багато з них взагалі не ви-
ходять на рівень політики. Це найбільш характер-
но для організацій культурно-просвітницької та 
благодійницької спрямованості. Разом із тим у 
молодіжному русі України існують об’єднання, 
які ставлять перед собою першочергове вирішен-
ня політичних цілей. Саме ці організації є       
суб’єктними посередниками між членами моло-
діжних груп і державою. Такі об’єднання мають 
виразний політичний вимір, а їх активність спря-
мовується не лише на вузькі молодіжні пробле-
ми, а й на широку політику. Ці організації тісно 
вплетені у політичний процес, тому що: 

 по-перше, політика залишається домінуючою 
сферою розподілу суспільних цінностей; 

 по-друге, специфічні інтереси через полі-
тику можуть бути виражені, як загальні; 

 по-третє, внаслідок загальної політизації 
суспільного життя навіть неполітичні 
проблеми переважно розв’язуються че-
рез владні структури [7]. 

Молодіжні організації функціонують як по-
літичні об’єднання тоді, коли вони виконують 
суто політичні завдання або реалізовують свої 
інтереси політичними методами. Однак, на відмі-
ну від політичних партій, вони не прагнуть до 

безпосереднього завоювання влади, а намагають-
ся тиснути на владні структури політичних діячів 
для прийняття потрібних їм рішень.  

Аналізуючи нинішні процеси, можна про-
гнозувати, що чисельність, структурованість, 
ідеологічна визначеність молодіжних організацій 
в Україні буде зростати. В останній час масово 
створюються правозахисні організації. Це стиму-
люється тим, що Україна підписала важливі між-
народні угоди щодо захисту прав людини, зокре-
ма молоді. З розвитком приватного підприємниц-
тва та загостренням проблем безробіття збільшу-
ється кількість молодіжних організацій, що діють 
в економічній сфері. 

На основі аналізу особливостей функціону-
вання молодіжних організацій та використання 
ними форм і методів впливу можна виділити де-
кілька типів:  

 молодіжні повністю деполітизовані органі-
зації, до складу яких входить молодь, що 
не має чітких ідейних орієнтацій і займає 
різні політичні позиції. Такі організації, як 
правило, рідко бувають тривалими; 

 молодіжні організації, які об’єднують молодих 
людей за єдиним ідейним спрямуванням; 

 високополітизовані молодіжні організа-
ції. Вони переважно досить стійкі, орієн-
туються на конкретну (часто правлячу) 
партію. У багатьох країнах, особливо 
європейських, такі молодіжні організації 
функціонують як молодіжні секції або 
фракції. За допомогою таких організацій 
партії готують для себе кадрове попов-
нення, організовують вибори, референду-
ми, проводять масові акції; 

 молодіжні організації, які не орієнтують-
ся на будь-які «дорослі формування» – 
політичні партії, об’єднання, рухи і фрак-
ції. Вони займають свої окремі позиції і 
називаються молодіжними партіями.  

 молодіжні організації, які не мають ідей-
но-політичної основи і займаються лише 
вирішенням соціально-економічних, культурно-
художніх, побутових проблем молоді. Такий 
тип організацій найбільш розповсюджений. 

Чисельні дослідження підтверджують тен-
денцію зростання зацікавленості української мо-
лоді політичним життям в Україні і в світі.  Полі-
тична участь молоді під час президентської кам-
панії – 2004 проявилася в електоральній активно-
сті, а також у протестній поведінці. Саме у цей 
період юридично оформилося багато молодіжних 
організацій, таких як «Пора», «Чиста Україна» і 
Молодіжна партія України, а також у цей час 
можна було спостерігати територіальну консолі-
дацію молоді різних областей України. У зазна-
чений вище період апатичність більшої частини 
громадян України, і молоді в тому числі, зміни-
лася інтересом до політики і прагненням брати 
участь у політичних процесах, виникли нові мо-
лодіжні лідери, відійшли на другий план пробле-
ми економічного характеру. Одні виступали про-
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ти державної корупції, інші – проти фальсифіка-
ції результатів голосування, треті захищали 
«свого» кандидата.  

Однією з найважливіших особливостей зро-
стання політичної активності української молоді 
на сучасному етапі є підвищення інтересу до по-
літики, збільшення участі молоді в політичному 
житті своєї країни. За даними соціологічних дос-
ліджень у 2005 році інтерес до політики у молоді 
досить високий. Зокрема, 53 % молодих людей – 
цікавляться нею, 17 % – дуже цікавляться і              
17 % – зовсім не цікавляться Також слід відзна-
чити, що, незважаючи на підвищення інтересу до 
політики у молодіжному середовищі, 35 % моло-
ді переконані, що політика – це брудна справа,  
13 % – не хотіли б займатися політикою, оскільки 
вважають її безперспективною, 44 % зазначають, 
що з часу здобуття Україною незалежності гово-
рити про оновлення влади і суттєву зміну кадрів 
у органах влади не доводиться [8].   

Молодь поступово активізує боротьбу за 
свої права. Найбільш дієвими методами зміни 
свого становища молодь вважає створення моло-
діжних об’єднань і партій. Близько 40 % молоді 
надає перевагу тим політикам, котрі гарантують 
високооплачувану працю, безкоштовну освіту та 
медичне обслуговування, 20 % респондентів вка-
зують, що вони виступають за тих політиків, кот-
рі підтримують молодь. Отже, загалом близько 
60 % опитаних висловлюються за проведення 
соціально орієнтованої молодіжної політики [9]. 

Недостатнє представництво молоді в органах 
влади та управління не дає їй змоги реально впли-
вати на прийняття державних рішень, брати участь 
у їх реалізації. Разом із тим молодий вік сам по собі 
не може бути перепусткою на високі посади і ви-
правданням за можливі прорахунки. З метою визна-
чення можливої частки представництва молоді в 
майбутньому парламенті було проаналізовано спис-
ки кандидатів від блоків та партій, що йдуть на ви-
бори та наявність у цих списках молодих людей 
віком до 35 років. Варто зазначити, що за підрахун-
ками експертів чисельність молоді віком від 21-35 
років у прохідній частині виборчих списків партій і 
блоків у 2006 році складає: НСНУ – 8 осіб, БЮТ – 
14 осіб, Партія регіонів України – 22 особи, СПУ – 
0 осіб, Народний блок Литвина – 1 особа, КПУ – 0 
осіб. На словах же представники політичних партій 
та блоків (НС «Наша Україна», Християнсько-
Демократичний Союз, партія «Віче», Партія регіо-
нів України, Народний блок Литвина, Блок Юлії 
Тимошенко, Всеукраїнська партія Народної Довіри, 
партія «Реформи і Порядок») у своїх виступах пос-
тійно зазначали, що політика їх партій спрямована 
на омолодження партійного складу, залучення но-
вих членів, у тому числі й молоді, представництво 
інтересів молоді в їх партіях забезпечено на достат-
ньому рівні, в тому числі й у партійних списках. 
Також було наголошено на тому, що не достатньо 
включити молодь у виборчі списки, необхідно під-
готувати її до політичної діяльності, «…молода 
людина повинна пройти підготовку спочатку в ра-

йонних, міських, обласних радах. Ми повинні бу-
ти впевнені в молодих людях, що ми їх пропону-
ємо» [10].  

Для політичних партій та молодіжних об’єд-
нань характерний активний пошук політичних 
партнерів. На сьогодні в Україні вже відпрацьо-
ваний механізм створення «припартійних» моло-
діжних структур, що за своїми статутними доку-
ментами орієнтуються на ідеологічні засади 
«дорослих» партій. Такі молодіжні об’єднання, 
як «Українська соціал-демократична молодь», 
«Народно-демократична ліга молоді», «Молодий 
рух», «Асоціація молодих реформаторів», 
«Молоді демократи», «Союз аграрної молоді» та 
багато інших, чітко налаштовані на реалізацію 
своїх цілей разом із тими політичними партіями, 
які для них є стратегічними партнерами. Одноча-
сно слід відзначити, що і вони намагаються збе-
регти свій автономний статус під час вирішення 
проблем внутрішнього життя організації.  

На думку О. Корнієвського та В. Якушика 
нежиттєвими виявилися ті молодіжні формуван-
ня, які були створені без належного опрацювання 
програми і визначення механізмів забезпечення 
життєдіяльності організації. Такі молодіжні    
структури «мали позасистемне походження, не-
узгоджене з об’єктивною логікою розвитку суспі-
льно-політичних процесів» [11].  

Частина молоді, репрезентуючи наявні в мо-
лодіжному середовищі особливі інтереси, намага-
ється об’єднатися у молодіжні партії задля досяг-
нення визначених цілей. Нинішні молодіжні партії 
умовно можна віднести до «аутсайдерів» політич-
них процесів, тому що вони недостатньо пред-
ставлені у владних інституціях. Однак їх присут-
ність у суспільно-політичному житті дає можли-
вість чіткіше артикулювати у політичній сфері 
проблеми молоді й намагатися їх вирішувати. 

Важливу роль має школа активності, яку мо-
лоді люди отримують, беручи участь у діяльності 
громадських організацій і політичних партій. Демо-
кратична держава, за своєю суттю, зацікавлена ма-
ти не просто набір молодіжних організацій, а саме 
молодіжний плюралістичний рух, який репрезенту-
вав би інтереси всіх молодіжних соціальних груп. 

Однак в Україні молодіжні об’єднання не 
змогли завоювати широкого визнання у молоді і 
не стали активними суб’єктами суспільних про-
цесів у вирішенні молодіжних проблем. Досвід 
інших країн переконує, що активізація діяльності 
молодіжних організацій сприяє прискореному 
розвитку суспільства. Наприклад, у країнах Євро-
пи на початку 90-х років від 50 до 70 % молодих 
людей були залучені до різних видів організованої 
діяльності [12]. В Україні лише 2-3 % молоді фор-
мально перебували в молодіжних організаціях [13]. 

Актуальним залишається пошук нових, аль-
тернативних механізмів безпосередньої суб’єкт-
ності молоді у формуванні й реалізації молодіж-
ної політики. Зокрема, йдеться про громадський 
контроль (незалежна експертиза, громадські слу-
хання) з боку молодіжних об’єднань за діяльніс-
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тю парламенту, уряду, органів місцевого самов-
рядування з тих питань, які стосуються повсяк-
денних інтересів молодих людей.  

Утвердження української правової держави, 
розвиток громадянського суспільства нерозривно 
пов’язані зі становленням місцевої демократії, 
яка повною мірою може реалізуватися лише зі 
становленням місцевого самоврядування, розвит-
ком громадської ініціативи на місцевому рівні.  

Повноцінний розвиток місцевого самовряду-
вання неможливий без широкого залучення грома-
дян, у тому числі й молодого покоління, до проце-
сів формування стратегії розвитку місцевих гро-
мад, участі їх у формуванні та роботі органів місце-
вого самоврядування, становленні інституцій гро-
мадянського суспільства на місцевому рівні. 

Розглянувши досвід запровадження механіз-
мів участі молоді у муніципальному та регіональ-
ному житті України, необхідно видиліти такі ас-
пекти. По-перше, робота молоді в органах місце-
вого самоврядування, а саме в представницьких 
(місцевих радах) та виконавчих структурах. Реа-
льному збільшенню такого представництва спри-
яє розвиток програм молодіжних громадських 
організацій щодо підготовки молодих кандидатів 
для участі у місцевих виборах. По-друге, дієвим 
інструментом впливу молодих громадян на роз-
виток своєї громади є їх участь у діяльності ін-
ститутів громадянського суспільства на місцево-
му рівні, зокрема громадських та профспілкових 
організацій, місцевих осередків політичних пар-
тій тощо. На регіональному та місцевому рівнях 
у кожній області України діє близько десятка 
громадських об’єднань, які реально опікуються 
проблемами молоді й достатньо ефективно залу-
чають молодь до їх розв’язання, зокрема, на міс-
цевому рівні. Очевидно, що така кількість реаль-
но діючих громадських об’єднань молоді замала. 
Щодо участі молоді у діяльності політичних пар-
тій на місцевому рівні, то можна констатувати, 
що в умовах нерозвиненості української партій-
ної системи, коли кількість громадян, які перебу-
вають у партійних лавах, становить всього декі-
лька відсотків, чисельність та вплив молоді на 
місцевий розвиток через участь у діяльності пар-
тій є незначними. По-третє, важливим виміром 
ступеня участі молоді у житті місцевих громад є 
рівень її електоральної активності, зокрема 
участь у голосуванні під час проведення місце-
вих виборів, участь в організації виборів та офі-
ційному спостереженні. Щодо участі молоді в 
організації місцевих виборів, тобто в роботі діль-
ничних та територіальних виборчих комісій, а 
також офіційному спостереженні, то кількість 
молодих людей, які беруть участь у цих процесах, 
залишається доволі незначною. По-четверте, ще 
одним аспектом є досвід співпраці молоді з орга-
нами місцевого самоврядування та участь молоді 

у виробленні рішень на місцевому рівні, які прямо 
або опосередковано стосуються молоді. 

За останні п’ять років в Україні поширився 
розвиток молодіжних структур як на рівні регіонів – 
молодіжних парламентів, молодіжних адміністра-
цій областей, районів, так і на рівні міст, селищ – 
молодіжних рад, молодіжних муніципалітетів.  

Прикладом діяльності подібної молодіжної 
структури на рівні міста є Миколаївський моло-
діжний муніципалітет, який було створено у жов-
тні 2000 р. як спілку молодіжних організацій, до 
якої увійшли представники 23-х молодіжних 
НДО, студентських профспілок та органів студе-
нтського самоврядування. 

Завданнями молодіжного муніципалітету 
зокрема є: забезпечення впливу молодих грома-
дян на ухвалення рішень усіма органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування, привер-
нення уваги до важливості активної участі молоді 
в політичному житті України; сприяння виконан-
ню молодіжної політики в м. Миколаєві; лобію-
вання інтересів та захист прав молоді під час ух-
валення нормативних актів органами державної 
влади та місцевого самоврядування. 

При Муніципалітеті задля поширення інформації 
про діяльність молодіжних громадських організацій, 
студентських та шкільних колективів створено 
проект «Молодіжна інформаційна агенція», за 
допомогою якого матеріали розміщуються в місцевих 
ЗМІ – пресі, на радіо, ТБ та в мережі Інтернет [14]. 

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що 
спільними рисами всіх вищезгаданих механізмів 
та форм участі, які запроваджуються в Україні, є 
те, що вони перебувають у зародковому стані, і 
окремі випадки ефективної діяльності поки що 
залишаються радше винятком із правил. 

Аналіз місця і ролі молодіжних об’єднань у 
політичному житті дає підстави зробити висновок, 
що їх суб’єктність є завойованою раз і назавжди. 
Вона формується поступово, підтверджується 
шляхом організаційного зміцнення і самоусвідом-
лення не лише молоддю, а й усім суспільством. 
Лише в умовах демократичної Української держа-
ви організовані молодіжні структури поступово 
стануть повноправними складовими політичного 
процесу. Міжнародний і вітчизняний досвід дово-
дить, що швидкий ренесанс українського суспіль-
ства можливий лише за активної участі молодіж-
них об’єднань у політичних процесах, значного 
підвищення їх суб’єктності, за умови активізації 
взаємодії з громадянським суспільством. 

Президент України В. Ющенко в інавгура-
ційній промові визначив, як основне завдання – 
вступ до Європейського економічного співтова-
риства. Однією з головних умов його реалізації 
буде залучення до цього процесу більшої кілько-
сті молодіжних об’єднань та підняття їх політич-
ної суб’єктності у державотворчих процесах. 
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