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ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА 

 

Брюховецька І., студ. гр. ЕТ-41 

наук. керівник – канд.політ.наук С.М. Король  

 

Розвиток молодіжних громадських організацій 

в Україні 

 

Питання розвитку та становлення сучасних 

молодіжних організацій в Україні, проблеми та механізми 

їх участі у політичних процесах країни є досить 

актуальними в наш час. Розвиток українського суспільства 

багато в чому залежить від того, наскільки ефективно 

молодь реалізує свої права для захисту власних інтересів. 

Законодавство, направлене на регулювання діяльності 

молодіжних організацій, на сьогодні не є бездоганним, але 

важливим є те що, воно закріплює практично всі 

демократичні принципи та механізми для їхньої статутної 

діяльності. 

Громадські організації - це об'єднання громадян, що 

виникають за їх ініціативою для реалізації довгострокових 

цілей, мають свій статут і характеризуються чіткою 

структурою [1]. 

У демократичному суспільстві молодіжна політика 

реалізується через молодіжний рух, який пронизує 

політичну систему на всіх рівнях: всеукраїнському, 

регіональному, місцевому. 

Дослідження свідчать про те, що молодіжне 

середовище - це не просто соціальне явище, воно, як 

мінімум, складається з організованої обєднаної та 

неформально самоорганізованої молоді, «молодіжної 

субкультури», які взаємно доповнюються [2, c. 363]. 

Молодіжні громадські організації є формою вияву 

соціально-політичної активності молодого покоління, 
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одним з найефективніших шляхів взаємодії із 

суспільством, державою, міжнародним середовищем. 

Молодіжна громадська організація виконує наступні 

функції: 

- організаційна, повязана як із процесом обєднування 

молоді на основі спільних інтересів в організацію так із 

навчанням молодих людей жити в колективі, звіряючи свої 

інтереси з інтересами інших людей даного коллективу; 

- виховна, тобто організація виховує, вчить, 

відбувається великий вплив людини на людину; 

- комунікативна пов’язана із безпосереднім 

спілкуванням людей цієї організації між собою - це 

збагачує особистість навиками спілкування в колективі, 

окремій групі, мікрогрупі; 

- господарська полягає в участі молоді у вирішенні як 

власних так і загальнодержавних задач [3, c. 106-107]. 

Український вчений В. Кулік, узагальнюючи, 

визначив наступні види молодіжних організацій: 

- молодіжні фахові обєднання (Союз Аграрної 

молоді, Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

«Асоціація молодих медиків України»); 

- організації за інтересами (Рада молодих 

підприємців України, Асоціація КВН України); 

- національно-культурні молодіжні організації 

(Всеукраїнська Асоціація Молодих Дослідників 

Фольклору, Молодіжний Націоналістичний Конгрес); 

- студентські організації (Всеукраїнська асоціація 

студентів-політологів, Українська Студентська Спілка) 

- субкультури сучасної молоді («хіппі», «емо», 

«готи», «панки» [4]. 

Конкретні результати діяльності молодіжних 

громадських організацій залежать від того якими 

механізмами вони користуються для реалізації їхньої мети. 
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До найбільш типових механізмів участі молодіжних 

організацій у політичних процесах є: 

- налагодження взаємовигідних стосунків з органами 

влади (місцевої та державної); 

- створення та ефективне функціонування молодіжної 

форми місцевого самоврядування (маються на увазі 

молодіжні муніципалітети, тощо);  

- залучення представників молодіжних організацій, у 

ролі радників-консультантів, до діяльності органів влади 

та спеціальних комітетів; 

- загострення уваги органів влади до існуючих 

проблем на всеукраїнському або місцевому рівнях, 

формування власних пропозицій та втілення їх у життя 

задля вирішення суспільно важливих питань; 

- внесення змін до законодавства у вигляді 

запропонованих варіантів відповідних документів; 

- виконання організаціями їх статутної діяльності, 

якісний контроль та звітність щодо впроваджених 

державних або місцевих соціальних програм; 

- співпраця молодіжних організацій між собою, а 

також з іноземними організаціями, товариствами та 

молодіжними структурами задля обміну позитивним 

досвідом та налагодження діалогу [5]. 

Можна зробити висновок, що молодь є 

найважливішим ресурсом, що забезпечує процеси сталого 

розвитку. Ситуація, яка нині склалася в країні, показує, що 

держава, політичні партії, громадськість у цілому мають 

докласти максимум зусиль для спрямування суспільної 

свідомості в русло необхідності розбудови громадянського 

суспільства. Роботу необхідно проводити, звичайно ж, з 

усіма верствами населення. Проте найбільшої уваги 

заслуговує молоде покоління, від якого значною мірою 

залежить як сучасне, так і майбутнє країни. 
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