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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Дослідження різноаспектних проблем молоді в Ук#

раїні складаються зі значного обсягу публікацій, істо#
ріографії, але комплесний аналіз проблеми діяльності
та трансформації молодіжних об'єднань знаходиться на
стадії початкової розробки та є предметом вивчення в
основному в соціології. Насьогодні відсутня загально#
державна концепція сприяння розвитку молодіжних
об'єднань, не запропоновано конкретних дієвих методів
залучення представників молодіжних організацій до
участі в процесах управління, до розробки та оптимі#
зації нормативно#правової бази державної молодіжної
політики, не сформульовано чіткого визначення понят#
тя "молодіжне об'єднання". На вибірковий підхід нау#
ковців радянської доби до аналізу процесів у молодіж#
ному середовищі вплинуло те, що радянська наука про#
тягом тривалого часу аналізувала лише єдину форму
молодіжної організаці — ВЛКСМ. А комплексні дослі#
дження проблем молоді зявилися лише у кінці 1980#х
років. Таким чином постає необхідність дослідження,
класифікації, систематизації молодіжних об'єднань і
організацій в Україні та забезпечення представництва
їх інтересів в органах державної влади та органах місце#
вого самоврядування з метою уникнення політичних,
релігійних, національних протиріч та конфліктів у май#
бутньому для стабільного розвитку держави.
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Українські науковці В. Скуратівський, О. Палій ве#
дуть дослідження сутності громадських рухів. Систему
взаємовідносин між громадянськими інституціями і дер#
жавою аналізують М. Логунова, М. Шевченко. На особ#
ливу увагу заслуговують праці М. Пірен, де вона акцен#
тує увагу на ролі особи, її ідеологічного виховання,
діяльності партій, громадських об'єднань.

Нормативно#правову базу, що регулює питання
створення та діяльності молодіжних громадських орган#
ізацій в Україні, становлять такі нормативно#правові
акти: Декларація "Про загальні засади державної мо#
лодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 р. №
2859#XII; Закон України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 люто#
го 1993 р. № 2998#XII; Закон України "Про молодіжні
та дитячі громадські організації" від 1 грудня 1998 р. №
281#XIV; Закон України "Про соціальну роботу з дітьми
та молоддю" від 21 червня 2001 р. № 2558#III; Постано#
ва Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41
"Про затвердження Державної цільової соціальної про#
грами "Молодь України" на 2009—2015 рр.

МЕТА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з актуальності проблеми, напрацювань

політичної, соціологічної та науки державного управ#
ління, автор поставив за мету провести аналіз та визна#
чити засади та особливості діяльності молодіжних
організацій та дослідити процеси інституціалізації мо#
лодіжних об'єднань в Україні.

Дослідження аспектів діяльності молодіжних об'єд#
нань вимагає застосування цілого комплексу сучасних
методів аналізу. Методологічну основу дослідження
складають сучасні методи і підходи до аналізу політич#
них процесів у трансформаційних суспільствах, зокре#
ма прояву та специфіки розбудови молодіжних інсти#
туцій. Важливе значення має історичний підхід до ана#
лізу молодіжних об'єднань у процесі їх становлення і
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трансформації. Оцінка молодіжного руху в його рет#
роспективному розвитку дає можливість проаналізува#
ти стан молодіжних громадських організацій, їх місце і
роль у державотворчих процесах та рівень і якість
підтримки державою таких організацій. Для вивчення
сучасного стану розвитку молодіжного руху необхідно
проаналізувати його соціальні ресурси, конкретні шля#
хи сприяння молоді органами державної влади та місце#
вого самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Молодь — соціально#демографічна група, відокрем#
лена на основі сукупності вікових характеристик і особ#
ливостей соціального стану. Молодість як певна визна#
чена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсаль#
на, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею со#
ціальний статус і соціально#психологічні особливості
мають соціально#історичну природу і залежать від сус#
пільного ладу, культури та властивих даному суспіль#
ству закономірностей соціалізації. Для представлення
та захисту своїх інтересів молоді характерне об'єднан#
ня у молодіжні організації та рухи. Система молодіж#
ного руху має невід'ємну складову організаційно#інсти#
туційну підсистему. До її складу входять державні
структури та громадські структури. Спрямовуючу роль
у цій підсистемі мають державні інститути, проте виз#
начальними в ній залишаються громадські самодіяльні
структури. Основна причина такого стану речей: існу#
вання молодіжного руху довший час лише у формі гро#
мадських, самодіяльних об'єднань, а державні інститу#
ти молодіжного руху активно почали формуватися лише
останні 12—15 років.

На думку більшості юнологів, громадська складова
молодіжних рухів складається з таких громадських
об'єднань:

— молодіжні організації як серцевина молодіжно#
го руху, найбільш важлива його ланка (союзи, спілки,
асоціації, рухи — різні за назвою, за масштабами діяль#
ності, за політичним забарвленням);

— громадські молодіжні фонди (зокрема, Благо#
дійний фонд підтримки робітничої та селянської молоді,
Український фонд студентів, Український фонд сту#
дентів, Фонд "Молода Україна");

— аматорські клуби за інтересами, що різняться як
за напрямами (культурологічні, спортивні) так і за фор#
мами діяльності;

— молодіжні об'єднання, що не мають чітко вира#
женої організаційної структури, програмних доку#
ментів, які називають "неформальними групами" (до
1980#х років "неформалами" називали майже всі мо#
лодіжні організації окрім ЛКСМУ в Україні. Сьогодні
"неформальна група" — це група людей яких зв'язують
особисті, не закріплені організаційно та не оформлені
юридично зв'язки);

— релігійні молодіжні об'єднання;
— молодіжні секції, філії при громадських органі#

заціях та партіях;
— молодіжні підприємства, госпрозрахункові ус#

танови, що діють при громадських молодіжних орган#
ізаціях, а також окремі об'єднання молоді, які займа#
ються виробничою, комерційною діяльністю не в ме#
жах громадських об'єднань (наприклад молодіжний
туризм);

— студентські об'єднання, які інколи виділяють як
самостійну групу (профспілкові організації студентів,
фахові студентські організації та об'єднання за інтере#
сами, органи студентського самоуправління).

Варто досконало з'ясувати що юнологи конкретно
розуміють під поняттям "молодіжної громадської
організації". Зокрема, О.Корнієвський дав визначення
терміну молодіжної громадської організації, яке є до#
сить точним, проте має більш філософський зміст, ніж
прикладний аспект.

Отже, МГО — це певні молодіжні суспільні сили,
які:

а) тією чи іншою мірою усвідомлюють свою спе#
цифічність, особливість своїх власних інтересів і свого
місця та ролі в суспільстві;

б) здійснюють певну суспільно значиму діяльність,
яка спрямована на реалізацію їхніх інтересів;

в) мають чіткі внутрішні структури.
У сучасному законодавстві України насьогодні існує

декілька визначень молодіжних громадських органі#
зацій.

Закон України від 5 лютого 1993 р. № 2998#ХІІ "Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді
в Україні" визначає молодіжні громадські організації як
об'єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких
є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволен#
ня політичних, економічних, соціальних, культурних та
інших спільних інтересів.

До молодіжних громадських організацій входили
об'єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких
є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та
захист своїх законних соціальних, економічних, твор#
чих, духовних та інших спільних інтересів (згідно першій
редакції Закону України від 1 грудня 1998 р. №281#ХІV
"Про молодіжні та дитячі громадські організації", ст. 2).
19 жовтня 2006 р. визначення було змінено та уточне#
но: молодіжні громадські організації — об'єднання гро#
мадян 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. На наш погляд, це визна#
чення є найбільш точним і найадекватніше відображає
сучасний стан у цій сфері.

Молодіжна громадська організація виконує на#
ступні функції:

— організаційну. Ця функція пов'язана як із проце#
сом об'єднування молоді на основі спільних інтересів в
організацію, так із навчанням молодих людей жити в
колективі, звіряючи свої інтереси з інтересами інших
людей даного колективу;

— виховну. Опосередковано відбувається виховний
вплив одних членів організації на інших;

— комунікативну. Безпосереднє спілкуванням лю#
дей збагачує особистість навиками спілкування в колек#
тиві, окремій макро# чи мікрогрупі;

— господарську. Участь молоді у вирішенні як влас#
них, так і загальнодержавних завдань (наприклад, за#
безпечення матеріальної бази, місця зборів, підтримка
діяльності клубів у сільській місцевості).

Держава сприяє розвитку молодіжних формалізо#
ваних об'єднань надавши їм пільгові умови у фінансо#
вих операціях. Органи місцевого самоврядування мо#
жуть встановлювати за рахунок коштів, що надходять
до місцевого бюджету, пільгову плату за реєстрацію
підприємств, створених молодими громадянами та мо#
лодіжними громадськими організаціями. Членські вне#
ски та добровільні пожертвування, отримані від юри#
дичних і фізичних осіб, що спрямовуються на здійснен#
ня статутної діяльності молодіжних та дитячих гро#
мадських організацій та їх спілок, не є об'єктом опо#
даткування. Але, незважаючи на задекларовані наміри
підтримки організованих та зареєстрованих молодіж#
них рухів державою, значна більшість молоді не бере
участі у громадському житті. Цей прошарок молоді за#
довільняється неформальним спілкуванням і відіграє
пасивну роль щодо участі у формалізованих організа#
ціях. Це вносить певні обмеження щодо цієї частини
молоді як суб'єкта взаємодії органів державної влади
та молодіжних організацій, але не повинно позбавля#
ти права бути об'єктом державної молодіжної політи#
ки. Адже за своїм визначенням державна молодіжна
політика — це системна діяльність держави у відноси#
нах з молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в
законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за
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мету створення соціально#економічних, політичних,
організаційних, правових умов та гарантій для життє#
вого самовизначення, інтелектуального, морального,
фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого по#
тенціалу [9, с. 130]. Проте механізми такої цілеспря#
мованої діяльності органів державної влади не конк#
ретизовані у Законі України або підзаконних норма#
тивних актах.

За даними соціологічних досліджень 2010 року, лише
трохи більше 5% молоді входять до формалізованих
молодіжних громадських організацій (серед студентів
частка задіяної у громадських організаціях молоді
збільшується до 15 %) [7]. Ця статистика не враховує
приналежність молоді до неформальних об'єднань та
рухів.

Молодіжна громадська організація за Законом Ук#
раїни "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
від 1 грудня 1998 р. №281#XIV повинна мати наступні
головні ознаки:

1) офіційно оформлене членство (у формі видачі
членських квитків, нагрудних значків);

2) участь членів об'єднання у створенні його мате#
ріальної бази (шляхом сплати вступних і членських внес#
ків);

3) участь у самоуправлінні об'єднання (участь у за#
гальних зборах організації, членство у секретаріаті, або
членство у виконавчих органах — правлінні);

4) обов'язкова наявність статуту об'єднання, інко#
ли можливо програми чи іншого програмного докумен#
та.

Процес створення і становлення молодіжних гро#
мадських організацій різноманітний, проте він в цілому
має чотири основних стадії.

І. Номінальна стадія. Полягає у тому, що молоді
люди лише об'єднуються в організацію, причому цей
процес є стихійним, а тому зв'язки між ними є досить
слабкі.

ІІ. Стадія формування. На цьому етапі відбувається
формування зв'язків між членами організації а також
розвитку внутрішніх структур.

ІІІ. Консолідуюча стадія. Упродовж цього етапу
проходить чітке визначення лідерів, формування ак#
тиву, розподілення функцій та обов'язків щодо
участі у роботі секретаріату організації та її вико#
навчих органах, визначення зовнішніх атрибутів
організації.

ІV. Заключна стадія. Завершальне оформлення
організації згідно з вимогами законодавства України,
коли проходить прийняття основних документів — про#
грами та статуту.

Органи виконавчої влади та органи місцевого само#
врядування мають право здійснювати фінансування про#
грам та проектів молодіжних громадських оранізацій,
що сприяють соціальному становленню і розвитку мо#
лоді та реалізації її суспільно#корисних ініціатив, нада#
вати дотації і субсидії молодіжним організаціям, нада#
вати у безоплатне користування молодіжним громадсь#
ким організаціям та фондам будинки, споруди, земельні
ділянки та інше майно, необхідне для здійснення їх ста#
тутної діяльності, що зафіксовано у Законі України
"Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" [6, с. 48].

В Україні діє більш як 60 всеукраїнських молодіж#
них громадських організацій та більше 300 регіональ#
них — вони мають досить широкий спектр діяльності
(зокрема, політичні, культурологічні, спортивні, відпо#
чинкові). Число зареєстрованих об'єднань постійно зро#
стає з кожним роком. Їх систематизація є досить нелег#
ким завданням, яке має бути виконане для удосконален#
ня взаємодії органів державної влади та молодіжних
об'єднань і організацій.

У науковій літературі існує декілька підходів до ти#
пологізації молодіжних громадських організацій. Мож#
на виділити основні та другорядні критерії їх класифі#

кації. Основні критерії класифікації молодіжних гро#
мадських організацій:

— особливості соціальної бази молодіжних органі#
зацій;

— специфіка генезису (виникнення), організаційні
принципи і структура організації;

— основні функції молодіжної організації;
— місце молодіжної організації в суспільстві;
— особливості впливу на суспільні процеси.
Типологізація може здійснюватися з урахуванням

наступних факторів: етнічні, расові приналежності
учасників; стать молодих людей; регіональні особли#
вості; вік учасників (діти, підлітки, молодь); професійні
особливості учасників (студенти, бізнесмени); стан
здоров'я (організації інвалідів); особливості членства
(індивідуальні, колективні, змішані); демократичності
(демократичні, недемократичні); ступені відкритості
(легальні, напівлегальні, нелегальні); відношенні до
соціально#економічної політики у суспільстві (ульт#
раліві, ліві, лівоцентричні, центричні, правоцентричні,
ультраправі); впливу на молодь (дуже впливові, впли#
вові, маловпливові, невпливові); ставлення до історич#
ного розвитку даного суспільства його політичної си#
стеми (прогресивні, консервативні, реакційні); релігій#
ної приналежності (релігійні, атеїстичні, світські); спо#
собу фінансування (державні, політичні, недержавні
або громадські); за рівнем поширеності (всеукраїнські,
регіональні, місцеві); за характером існування (фор#
мальні, неформальні); за кількістю членів (масові, ма#
лочисельні).

Жодна із молодіжних організацій не може стояти
поза політикою, оскільки молодіжна організація, маю#
чи певні цілі і завдання, контактує з дорослими політич#
ними партіями, а досягти своїх цілей можна лише на
основі системи певних цінностей. На нашу думку, будь#
яка молодіжна організація, не будучи безпосередньо
політичною, має, тим не менше, пряме відношення до
політики, тому що займається вихованням молоді, в
тому числі формуванням ідейних переконань, політич#
ної культури — така діяльність не може бути аполітич#
ною.

За політичним принципом серед МГО розрізняють
деполітизовані, з широкою ідейною платформою, висо#
кополітизовані.

Деполітизованими молодіжними організаціями на#
зиваються такі організації, до складу яких входять мо#
лоді люди, які не мають спільної ідейної платформи, і
займають різні політичні позиції. Базою таких молоді#
жних організацій є матеріальна і організаційно#кадро#
ва основа. Вони, як правило, є недовговічними та не#
міцними. Наприклад, "Український молодіжний аван#
гард", "Спілка української молоді", "Союз українсько#
го студентства". Так, наприклад, Спілка Української
Молоді (СУМ) (оновлена у 1989 р.) є молодіжною гро#
мадською організацією, яка об'єднує українську молодь
на добровільних засадах та виховує свідомих громадян,
відданих українців#державників, що виробляють світог#
ляд на національно#християнських традиціях, згідно її
статуту [2, с. 242].

Молодіжні організації з широкою ідейною платфор#
мою об'єднують молодь, яка має приблизно однакову
орієнтацію — вони орієнтуються на політичні форму#
вання. Наприклад, "Соціалістичний конгрес молоді",
"Молоді республіканці України". Сильно політизовані
молодіжні організації є міцними, стійкими, тісно пов'я#
зані однією партією або політичним блоком (соціалі#
стичні, комуністичні, ліберальні, анархістські, консер#
вативні, націоналістичні). Наприклад, ліберально#де#
мократичні: Лімо (ліберальне молодіжне об'єднання) —
молодіжна організація Ліберальної партії України. Со#
ціалістичні: СКМ (Соціалістичний конгрес молоді) —
молодіжна організація Соціалістичної партії України.
Неокомуністичні: ЛКСМУ (ленінська комуністична
спілка молоді України) — молодіжна організація Ко#
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муністичної партії України. Національно#радикальні:
СУМ (Спілка української молоді) — молодіжна органі#
зація орієнтована на Конгрес українських націоналістів,
створена у 1989 р. як Спілка незалежної української
молоді для організації підтримки діям КУН у здобутті
незалежності України. Національно#демократичні:
Молодий рух — є складовою частиною Народного Руху
України, метою створення якого була підтримка патрі#
отичних напрямків діяльності, розвиток самосвідомості
українців; ДПУ (Демократичні перетворення України)
— молодіжна організація Демократичної партії Украї#
ни.

Найчастіше юнологи поділяють молодіжні органі#
зації за напрямком діяльності:

— політичні ("Ліберально молодіжне об'єднання",
"Тризуб імені Степана Бандери, "Об'єднання демокра#
тичної української молоді");

— за трудовою діяльністю ("Всеукраїнська рада мо#
лодих вчених та спеціалістів", "Союз молодіжних орган#
ізацій України", "Український фонд студентів", "Асоці#
ація профспілкових організацій студентів України" (800
тис. Членів на більш ніж 2700 тис. студентів), "Асоціа#
ція молодих українських політологів і політиків");

— молодіжні організації, які задовольняють різні
творчі, культурні та спортивні потреби ("Всеукраїнсь#
ка молода ліга Eterno Lumo", Українське аерокосмічне
об'єднання "Сузір'я", Всеукраїнська спортивна органі#
зація "Клуб Івана Піддубного");

— підготовка національної політичної та бізнес#ел#
іти ("Клуб української елітарної молоді", "Нова гене#
рація");

— молодіжні організації, які працюють над вирішен#
ням проблеми дітей (СПОУ, Асоціація молодіжних по#
шукових об'єдн ань "Обеліск", Асоціація гайдів Украї#
ни, "Пласт", "Січ");

— молодіжні організації, які займаються благо#
дійницькою діяльністю ("Благодійний фонд підтримки
робітничої і селянської молоді України", Благодійне
товариство "Молодь за милосердя");

— екологічна діяльність ("Українська молодіжна
екологічна ліга", "Зелені");

— релігійні організації (існують релігійні організації
інтернаціонального характеру, що поєднують міжна#
родні асоціації — Асоціація молодих християн, що на#
лічує 45 мільйонів членів; Міжнародна католицька фе#
дерація молодіжних організацій, що включає 36 орга#
нізацій із 27 країн; український відділ світового това#
риства буддійської молоді, що має представництво у 15
країнах світу; Світова асамблея мусульманської молоді,
налічує 450 організацій; Всесвітня організація іудеїв
налічує 500 тис. членів у 30 країнах; в Україні діє орга#
нізація "Українська молодь Христові"; а також Христи#
янська молодіжна організація Церкви адвентистів сьо#
мого дня, Молодіжна рада церков Євангельських хрис#
тиян#баптистів України).

Задоволення релігійних, культурних потреб мо#
лоді, створення соціальних умов для життєдіяльності,
гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді,
захист їх конституційних прав, свобод і законних інте#
ресів покладено на центри соціальних служб для мо#
лоді.

Громадські структури молодіжного руху розвива#
ються і займають відповідне місце в політичній системі
суспільства. Можна таким чином охарактеризувати
риси молодіжних організацій на сучасному етапі:

— демократичність за характером свого створення
та існування. Переважна більшість молодіжних та ди#
тячих об'єднань створена самою молоддю. Демокра#
тичність забезпечується тим, що діюче законодавство
практично знімає всі обмеження, які існували у радянсь#
кий період;

— різноманітність (понад 50 всеукраїнських, 300
регіональних та організації які існують на місцевому
рівні);

— регіональні особливості консолідації молоді (по#
різному розвиваються молодіжні організації у регіонах.
Наприклад, у Чернігівській області серед зареєстрова#
них об'єднань зі статусом обласної організації існує
лише Спілка Піонерів Чернігівщини). Необхідно підкрес#
лити, що має місце велика різниця не лише у масштабах
охоплення молоді громадськими об'єднаннями, але різні
регіони мають свою специфіку діяльності, зокрема: у
Івано#Франківській області із 15 об'єднань всеукраїнсь#
кого характеру 7 виховного напрямі, 3 — релігійного;

— представлення молоді регіональними та місцеви#
ми молодіжними організаціями ніж всеукраїнськими на
місцевому рівні наприклад, у Тернопільській області у
кінці 2000 р. у 25 всеукраїнських об'єднаннях було 4426
членів, тоді як обласні та міські, районні об'єднання у
своїх структурах налічують 19202 членів);

— консолідація громадських структур (УНКМО,
ФДО, СПО);

— колективне членство окрім індивідуального у
більшості організацій відповідно до статутів;

— співпраця громадських організацій із органами
державної влади та органами місцевого самоврядуван#
ня.

ВИСНОВКИ
Таким чином, наукові дослідження у сфері діяль#

ності молодіжних громадських організацій дають мож#
ливість визначити основні напрямки діяльності, які мак#
симізують рівень залучення молодіжних об'єднань до
державного управління. Передусім це чітко визначені
механізми інституціоналізації молодіжних організацій,
визначення завдань і методів їх діяльності, соціальну
базу членів організацій, які забезпечать вироблення дер#
жавної стратегії сприяння розвитку молоді, що в май#
бутньому дозволить на загальнодержавному та місце#
вому рівнях вирішувати соціальні, освітні, релігійні пи#
тання які постають перед молоддю як значною соціаль#
ною групою України. Найбільш актуальною проблемою
дослідження залишається комплекс питань, пов'язаних
із формуванням ефективних механізмів трансформації
концептуальних та програмних засад управління сталим
розвитком молодіжних організацій на загальнодержав#
ному та місцевому рівнях у ефективні та системні уп#
равлінські рішення. Виникає необхідність у координації
діяльності регіональних та місцевих молодіжних орган#
ізацій, що насьогодні здійснює Український національ#
ний комітет молодіжних організацій.
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