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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження обумовлюється як викликами, що 

постали перед українським суспільством, так і логікою розвитку вітчизняної 

політології. Процеси демократизації суспільства та модернізації влади, які 

супроводжувалися сплеском політичної активності на зламі 80–90-х рр., а 

також в часи «Помаранчевої революції» та «революції Гідності», на тлі 

тривалого дистанціювання і навіть відчуження значної частини громадян від 

політичної сфери, потребують глибокого наукового аналізу та компетентної 

відповідальної політичної участі. Така участь забезпечується відповідними 

державно-правовими інститутами, нормами і процедурами, що в сукупності 

складають основи правової демократичної держави. 

В епоху другого Модерну актуалізувалася молодіжна проблематика. 

Молодь є найбільш відкритою до нових знань, креативною, мобільною й 

активною суспільно-політичною силою, водночас і політично недосвідченою. 

Вивчення ціннісних орієнтацій молоді важливе не лише в теоретичному, а й у 

практичному плані, позаяк дає змогу з’ясувати, наскільки українська молодь є 

суб’єктом державотворчих процесів або об’єктом маніпулятивних технологій, 

на підставі чого визначити можливі шляхи оптимізації політичної участі. 

Доводиться констатувати, що попри наявність інституційних механізмів для 

участі громадян у формуванні політики та прийнятті й реалізації рішень, 

рівень політичної та громадської активності молоді залишається недостатнім 

для повноцінного розвитку громадянського суспільства. 

Актуальність дослідження випливає ще й з того, що у процесі глобалізації 

та інтеграції України в європейський простір відбувається інкорпорація 

юридичних, політичних, соціокультурних і духовних цінностей, які 

розширюють і зміцнюють інститут політичної участі. Відтак потребує 

дослідження міжнародний досвід політичної участі молоді та вплив 

міжнародної нормативно-правової бази на інституціоналізацію політичної 

участі молоді України. 

Все це і зумовило вибір теми та логіку дисертації, адже, незважаючи на 

значну кількість наукових праць, проблема інституціоналізації політичної 

участі молоді в Україні потребує комплексного політологічного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі політології ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» в рамках держбюджетної 

теми «Євроінтеграційний вибір України: історія, політика, перспективи» 

(державний реєстраційний номер 0109U001413).  

Мета і завдання дослідження. Метою є комплексне дослідження 

інституціоналізації політичної участі молоді періоду незалежності України. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- розкрити зміст наукових дискусій щодо сутності політичної участі та 

на цій основі визначити й обґрунтувати теоретичні підходи до дослідження 

інституціоналізації політичної участі молоді; 
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- дослідити молодь як особливий об’єкт і суб’єкт політики, виявити її 

ціннісні орієнтації та їх вплив на політичну участь; 

- проаналізувати інституціоналізацію політичної участі крізь призму 

демократичних перетворень в Україні; 

- з’ясувати структуру, специфіку і форми інституціоналізації політичної 

участі молоді;  

- дослідити динаміку політичної участі молоді на прикладі виборчих 

кампаній в Україні; 

- проаналізувати міжнародну нормативно-правову базу щодо політичної 

участі молоді та визначити її вплив на інституціоналізацію політичної участі 

молоді України; 

- крізь призму політико-правових, соціальних та ціннісних детермінант 

розкрити значення політичної участі молоді у процесі розробки та реалізації 

молодіжної політики; 

- визначити роль молодіжних об’єднань і рухів та їх участь у 

міжнародних проектах. 

Об’єкт дослідження – політична участь сучасної української молоді як 

вияв соціальної активності та форма залучення у політичний процес. 

Предмет дослідження – політико-правові, соціальні та ціннісні 

детермінанти інституціоналізації політичної участі молоді в умовах 

трансформації політичної системи України. 

Методологія та методи дослідження. Методологічну основу 

дослідження склали теорії демократії, зокрема демократії участі, методології 

неоінституціоналізму, системного підходу, генетичний принцип, а також 

методи – аналізу та синтезу, інституційного та процесуального аналізу, 

антропологічний, діалектичний, компаративний, формально-юридичний, 

прогнозування. 

Використання теорії демократії участі дозволило проаналізувати логіку 

інституційних умов демократизації українського суспільства, політичної 

активності молоді в умовах глобалізації та інтеграції України в європейський 

простір. Методологія неоінституціоналізму дала змогу з’ясувати структури 

спонукальних мотивів людської взаємодії у політиці, формування якої 

відбувається згідно з інституційним дизайном політичної системи.  Системна 

методологія дозволила розкрити й аналізувати структурні елементи політичної 

системи у їх взаємодії. Для аналізу особливостей залучення молоді у 

політичний процес використано генетичний принцип, який дав змогу 

з’ясувати особливості інституціоналізації політичної участі української молоді 

й передумови формування якісно та процесуально нових форм впливу 

громадян на структури влади. 

 У дисертації використано низку загальнонаукових і спеціальних методів 

пізнання. Так, поєднання методів аналізу та синтезу в ході дослідження 

політичної участі на окремих електоральних етапах дало змогу виявити 

тенденції і закономірності розвитку виборчого процесу в цілому. Дослідження 

процесів політизації молоді в сучасній Україні та її мобілізації потребувало 

застосування інституційного аналізу, що дало можливість розглянути усталені 
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політичні інститути як закріплення соціальних відносин і норм. Використання 

процесуального аналізу сприяло вивченню динаміки політичних процесів, 

зокрема рівня політичної активності молоді. Застосування антропологічного 

методу дало змогу поглибити розуміння інституціоналізації політичної участі 

молоді на рівні природи людини, способів та умов її життя, чинників 

самореалізації. 

Для досягнення поставленої мети в роботі використано діалектичний 

метод, який дав можливість виявити суперечності політичної дійсності і 

виділити протиріччя й суперництво різноманітних норм, практик, ціннісних 

орієнтацій соціальних груп та інститутів як джерело змін у процесі 

інституціоналізації політичної участі молоді. Компаративний метод дав змогу 

порівняти політичні явища в геополітичному, національному та регіональному 

розрізі за схожими параметрами їх існування для виявлення загального і 

специфічного та знаходження ефективних механізмів оптимізації політичної 

участі. Формально-юридичний метод використано в ході дослідження 

нормативно-правової бази політичної участі молоді. Застосовуючи метод 

прогнозування, обґрунтовано практичні рекомендації щодо залучення молоді 

до процесів демократизації суспільства і модернізації влади та сформовано 

модель політичної участі молоді, яка реалізовується у формі безпосередньої 

участі в діяльності громадських організацій, політичних партій, органів 

місцевого самоврядування та у процесі вироблення і реалізації політики 

держави. Така модель володіє найбільшим ресурсним потенціалом, оскільки 

формалізація політичної участі скорочує дистанцію між громадянами та 

владою, підвищує політичну компетентність громадян, раціоналізує політичні 

відносини.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

комплексно досліджено інституціоналізацію політичної участі молоді в 

сучасній Україні. Наукові результати конкретизуються у таких положеннях: 

уперше: 

- запропоновано авторське трактування поняття «інституціоналізація 

політичної участі» як процесу становлення інститутів, які легалізують та 

легітимізують нові форми залучення громадян до політико-владних відносин, 

індивідуальні або групові дії суб’єктів політичного процесу з метою впливу на 

структури влади для всебічної модернізації суспільного життя; 

- виявлено суперечності інституціоналізації політичної участі, які 

зумовлені невідповідністю формальних інститутів демократичних практик та 

реалій взаємодії суб’єктів політико-владних відносин, внаслідок чого 

відбувається делегітимізація органів публічної влади; інституціоналізація 

політичної участі набуває характеристик «подвійності», тобто протиріч у 

системі норм;  

- на основі дослідження динаміки політичної участі молоді за період від 

«революції на граніті» 1990 р. до сьогодення та виокремлення шляхів 

залучення молоді до політико-владних відносин в Україні з’ясовано, що 

більшість молоді є лише потенційно активною, проте обмеження свободи 

вибору, ігнорування особистих та суспільних пріоритетів, руйнування 
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перспектив життєвих траєкторій та інтеграційних прагнень стимулюють 

широке залучення молодих людей до різних форм конвенційної і 

неконвенційної політичної участі; 

- доведено посилення впливу всесвітньої мережі Інтернет на характер та 

спрямування політичної участі молоді. Специфічні наслідки функціонування  
мережевої політики проаналізовано в діапазоні від (1) конструктивних, до 

яких віднесено стимулювання активності молодіжного середовища щодо 

засвоєння, передачі та створення суспільно-політичної інформації,  участі у 

політичних дискусіях на форумах і чатах, голосуванні за кандидатів в 

онлайнових опитуваннях, а також мобілізація індивідів, їх самоорганізація в 

різноманітні групи для координації дій, вирішення поставлених завдань та 

реалізації конкретних цілей, до (2) деструктивних – формування 

неадекватного сприйняття соціальної дійсності через поширення 

недостовірної чи викривленої інформації, маніпулювання громадською 

думкою і зростання ризиків дестабілізації політичної системи;  
удосконалено: 

- класифікацію функцій політичної участі з урахуванням сучасного стану 

демократії в Україні: 1) артикуляції, агрегації і представництва інтересів 

громадян; 2) контролю за інститутами публічної влади і процесом розробки, 

ухвалення та реалізації важливих соціально-політичних рішень; 3) соціальної 

інтеграції; 4) нейтралізації конфліктного потенціалу в суспільстві; 

5) політичної соціалізації громадян, зокрема молоді; 

- систематизацію чинників, які знижують ефективність конвенційних 

форм політичної участі, до яких віднесено: зниження ролі політичних партій в 

системі суспільно-владних відносин, перетворення їх на інструмент 

завоювання влади представниками фінансово-економічних груп; політичне 

маніпулювання громадською думкою з метою реалізації власних вузько 

корпоративних інтересів; диспропорції в розвитку громадянського 

суспільства; посилення політичної диференціації у суспільстві; 

- підходи до аналізу процесу політичної соціалізації молоді в період 

загострення політичних конфліктів, у т. ч. в умовах гібридної війни, зокрема 

доведено, що дисбаланс організованих і стихійних форм соціалізаційного 

процесу змінює співвідношення пріоритетності суспільно-політичних та 

особистих інтересів, водночас фіксується позитивна динаміка залучення 

молоді до діяльності суспільно-політичних об’єднань і рухів, у т. ч. 

волонтерських, та органів місцевого самоврядування; 

отримали подальший розвиток: 

- дослідження «політичного заробітчанства» як типу політичної участі; в 

умовах зниження рівня життя основної маси населення, майнової поляризації, 

корупції та вибіркового правосуддя поширюється в молодіжному середовищі 

уявлення про готовність заради власних інтересів здійснювати протиправні й 

аморальні вчинки, споживацьке ставлення до політичних акцій, що 

перетворює політичну суб’єктність молоді на предмет купівлі-продажу; 

- рекомендації щодо залучення молоді у процес розробки та реалізації 

стратегії і тактики молодіжної політики, зокрема обґрунтована необхідність 
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ефективного використання таких форм, як громадська експертиза проектів 

законодавчих та нормативно-правових актів щодо розвитку молоді; 

громадське консультування; функціонування державно-громадських рад 

соціального партнерства; розробка і здійснення партнерських програм/ 

проектів; проведення громадських слухань; доведено, що паритетні відносини 

органів публічної влади з молоддю сприяють конструктивному діалогу, 

компетентній участі молоді у процесі вироблення та реалізації політики 

держави; 

уточнено:  

- зміст і співвідношення понять політичної, цивільної, громадської, 

індивідуальної, горизонтальної (в асоціативному житті) та вертикальної (в 

управлінні) участі, участі громадян у політиці, політичної активності, 

політичної поведінки тощо. 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що в 

дисертації сформульовано й обґрунтовано висновки та пропозиції, які дають 

можливість, по-перше, розширити уявлення про політичну участь молоді в ході 

демократичних перетворень в Україні; по-друге, сприяти формуванню 

відповідної політичної, правової та громадянської культури молоді. Положення 

та висновки наукового дослідження можуть бути використані у політичній, 

управлінській структурах у процесі розробки та реалізації молодіжної 

політики. Результати дисертації також доцільно застосовувати у вищих 

навчальних закладах під час викладання нормативних дисциплін і теоретичних 

спецкурсів («Громадянське суспільство», «Основи демократії», «Політичні 

цінності», «Молодіжна політика в Україні» та ін.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації доповідались і обговорювалися на конференціях: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Національна консолідація в контексті 

європейської інтеграції» (м. Івано-Франківськ, 31 жовтня – 1 листопада 

2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь в 

євроінтеграційних прагненнях України» (м. Івано-Франківськ, 14 лютого 

2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Історія, проблеми та 

необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Львів, 

30–31 січня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Нове та 

традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук» (м. Київ, 

6–7 лютого 2015 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності» (м. Одеса, 13–

14 лютого 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і 

світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний 

виміри» (м. Одеса, 13–14 березня 2015 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 

24 квітня 2015 р.). 

Результати дослідження також обговорено на засіданнях кафедри 

політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» і засіданні кафедри теорії та історії політичної науки Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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Публікації. За результатами дисертації видано 13 публікацій, з яких 5 

статей у наукових фахових виданнях України з політичних наук, одна у 

періодичному виданні іноземної держави з політологічної тематики та 7 тез 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, одинадцяти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (287 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок, з 

них основного тексту – 172 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; вказано його мету і 

завдання; подано наукову новизну і практичне значення одержаних результатів; 

наведено дані про апробацію результатів роботи. 

У першому розділі «Сутність поняття «політична участь». Стан 

дослідження проблеми» систематизовано праці зарубіжних та вітчизняних 

авторів, критично осмислено дослідницькі напрями та стратегії вивчення 

політичної участі як у міждисциплінарному вимірі проблеми, так і в її суто 

політологічній інтерпретації. 

У підрозділі 1.1. «Історіографічні та джерелознавчі аспекти 

дослідження політичної участі» структуровано джерела дослідження, 

узагальнено ретроспективу й сучасні напрями в осмисленні політичної участі, 

на основі чого запропоновано систематизацію джерел. 

Проаналізовано науковий доробок з проблем участі громадян у публічній 

політиці таких зарубіжних авторів, як Г. Алмонд, С. Бейрнс, М. Вайнер, 

С. Верба, Р. Далтон, М. Каазе, Дж. Кім, С. Майєрс, У. Мілбрайт, Н. Най, 

Дж. Нейджел, Дж. Пауелл, Дж. Перрі, К. Стром. Здійснено аналіз досліджень з 

вивчення процедур, за допомогою яких громадяни можуть досягнути більшого 

впливу на політичні рішення, а також участі громадськості у процесі 

прийняття рішень на місцевому рівні (С. Артерон, Т. Беккер, І. де Сола Пул, 

К. Форрестер). Головні риси дій, орієнтованих на конкретну проблему, 

виділяють М. Кек, С. Сассен, К. Сиккінк, які стверджують про їх 

спрямованість не лише до парламенту та уряду, але й до всієї різноманітності 

публічних акторів. 

Особливу увагу приділено аналізу праць, в яких політична участь 

громадян досліджена крізь призму формування суспільних і політичних 

цінностей (Б. Епштейн, С. Розенстоун, М. Гансен, Н. Теске). Можливості 

організацій громадянського суспільства, які сприяють політичній участі 

громадян, розглядали Р. Ліпшутц, М. Кек, X. Кріезі, Д. Порту, Дж. Розенау, 

Д. Рюхт. Виникнення нових децентралізованих соціальних рухів, які 

мобілізують участь громадян навколо проблем глобалізації, прав людини, 

фіксують такі учені, як С. Терроу, Ч. Тіллі, Д. Макадам, Дж. Маккарті, 

М.Н. Зальд, Р.Дж. Рассел. Політичну участь з точки зору теорії раціонального 

вибору розглядали А. Даунс і М. Олсон. Інституціональний контекст в якості 

чинника, що впливає на участь у виборах, розглядають Л. Массікотт, А. Блейс, 

А. Йошинака, Н. Керстінг, X. Балдершейм. Тенденції зміни партій в умовах 
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становлення постіндустріального суспільства, вивчали Р. Катц, П. Майер, 

М. Ваттенберг. Причини і наслідки скорочення партійного членства в західних 

демократіях розглядали К. Лоусон, П. Меркль, Г. Шмітт, С. Холмберг,          

X.-Д. Клінгеманн, Д. Фухс, І. ван Бізен. Соціальний капітал як чинник, що 

впливає на політичну участь громадян, вивчали П. Бурд’є, Дж. Коулмен, 

Р. Патнем, Ф. Фукуяма. 

У сучасних дослідженнях політичної участі виділено три етапи: на 

першому етапі (з середини 1950-х рр. по 1960-і рр.) описано типи і форми 

політичної участі; на другому етапі (з 1960-х до кінця 1980-х рр.) зроблено 

акцент на вивченні структурних ресурсів і культурних установок як чинників, 

що визначають типи участі; сучасний етап відбиває розуміння політичної 

участі як засобу мобілізації громадян, акумуляції їх інтересів і вираження 

протесту в умовах глобального громадянського суспільства та подолання 

«демократичного дефіциту». 

У підрозділі 1.2. «Політична участь як об’єкт дослідження вітчизняних 

науковців» виділено найпомітніші й перспективні напрями дослідження 

політичної участі в українській політичній науці, зумовлені характером 

найактуальніших для українського суспільства викликів. 

Значний внесок у дослідження проблеми політичної участі громадян 

зробили такі вітчизняні науковці, як І. Бекешкіна, В. Бортніков, Є. Головаха, 

В. Горбатенко, Г. Зеленько, А. Колодій, І. Кресіна, О. Литвиненко, 

В. Небоженко, В. Паламарчук, Є. Перегуда, А. Романюк, Н. Ротар, В. Сте-

паненко, В. Танчер, О. Чемшит, Ю. Шведа, Г. Щедрова, С. Янішевський та ін. 

Нині ця тема привертає все більше уваги політологів, соціологів, правознавців, 

істориків, психологів. У цьому масиві слід виділити роботи таких дослідників, 

як І. Алєксєєнко, Е. Афонін, Р. Балабан, А. Білоус, В. Бурдяк, 

В. Васютинський, І. Воронов, Н. Дембіцька, В. Денисенко, О. Дергачов, 

І. Доцяк, А. Євгеньєва, Г. Іовчу, М. Кармазіна, В. Климончук, Е. Клюєнко, 

А. Круглашов, О. Куценко, С. Макеєв, М. Михальченко, С. Наумкіна, 

М. Обушний, Ю. Остапець, М. Примуш, В. Речицький, О. Романюк, 

В. Рубцов, Ф. Рудич, Ф. Семенченко, Н. Скоблик, О. Стегній, О. Сушко, 

В. Тимко, Л. Угрин, І. Харечко, Н. Хома, В. Цвих, А. Чемерис, 

О. Ямельницький та ін.  

Проаналізовано праці, що присвячені осмисленню перебігу політичного 

процесу в сучасній Україні, зокрема «Помаранчевої революції» та «революції 

Гідності» таких авторів, як С. Адамович, Т. Виговська, В. Газін, О. Грицюк, 

А. Іщенко, В. Кобильник, М. Колодяжний, Т. Костюк, Л. Кочубей,  

О. Красовська, М. Кугутяк, С. Кульчицький, Г. Куц, В. Любарець, 

Ю. Мацієвський, Ф. Медвідь,  Н. Отріщенко, Н. Паніна, Р. Пасічний,  

В. Рубцов,  В. Якушик  та ін. 

Особливу увагу приділено аналізу даних моніторингових досліджень, 

здійснених ученими Інституту соціології НАН України, які заклали 

емпіричний фундамент у вивчення різних аспектів політичної участі; 

аналітичних доповідей, підготовлених фахівцями Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; збірників 
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аналітичних оцінок стану справ в українському суспільстві, зроблених 

фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень; матеріалів 

Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 

Вітчизняні дослідження політичної участі структуровано у три етапи: 

1) до 1990-х рр. – фрагментарні, ідеологічно заангажовані дослідження в 

рамках пануючої наукової парадигми; 2) з 1990-х по 2000-і рр. – активне 

залучення зарубіжного досвіду політичної участі в теоріях і практиці 

політичної науки; 3) з 2000-х рр. донині – систематизація наукових підходів до 

розуміння політичної участі, акцентування на специфіці формування нових 

інститутів політичної системи, становленні інститутів громадянського 

суспільства, співвідношенні процесів політичної трансформації, модернізації, 

демократизації, глобалізації тощо.  

Таким чином, аналіз стану дослідження проблеми дає підстави 

констатувати, що як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі не отримали 

належного висвітлення політико-правові, соціальні та ціннісні детермінанти 

інституціоналізації політичної участі молоді в умовах модернізації. 

У другому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

інституціоналізації політичної участі молоді» проаналізовано способи 

наукової інтерпретації політичної участі у світовій та вітчизняній суспільно-

політичній думці, осмислено методологічні підходи до вивчення 

інституціоналізації політичної участі в умовах модернізації, досліджено 

молодь як суб’єкт політичних відносин. 

Підрозділ 2.1. «Специфіка політичної участі в теоріях і практиці 

політичної науки» присвячений аналізу основних методологічних підходів 

розуміння політичної участі. 

Вихідними положеннями визначено такі: по-перше, політичну участь 

можемо дослідити немовби «знизу»/«зсередини», зосереджуючи увагу на 

людській поведінці, версії якої можуть бути найрізноманітнішими. Основні 

параметри при цьому задають біхевіоризм (постбіхевіоризм, необіхевіоризм) 

та психологічний напрямок. По-друге, політичну участь можна аналізувати 

немовби «зверху»/«ззовні»; при цьому найпродуктивнішими є системний 

аналіз, структурний функціоналізм, інституціональний та неоінституціо-

нальний підходи. Застосування соціологічного підходу дає змогу інтегрувати 

обидві вказані стратегії вивчення політичної участі та структурувати чинники, 

які впливають на її інституціоналізацію у сучасному глобальному суспільстві, 

у трансформаційному суспільстві.  

Ґрунтовно проаналізовано класичні теорії демократії (ліберальна, 

елітарна, плюралістична, партиципаторна), в яких визначено межі політичної 

участі громадян у політичному житті суспільства, які б забезпечували 

ефективне і стабільне функціонування демократичної політичної системи. 

Прослідковано, що з ускладненням функцій держави демократичний контроль 

над їх виконанням стає все більш проблематичним, відтак актуалізується 

проблема громадянської компетентності.  

Аналіз політичних теорій і практики переконує, що політична участь є 
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складним феноменом, процесом та інститутом, що пов’язано з використанням 

різних методологічних підходів для її пояснення. Сутнісні характеристики 

політичної участі розкриває її багатопланова диференціація (типи, види, 

форми). Вимірювання політичної участі здійснюється за допомогою основних 

індикаторів (рівень зацікавленості політикою; членство та робота в 

об’єднаннях громадян; участь у голосуванні на виборах; звернення до 

політиків, представників уряду чи місцевої влади; участь у мітингах або 

демонстраціях) та основних показників (індекс громадсько-політичної 

активності та інтегральний індекс політичної активності). 

У підрозділі 2.2. «Інституціоналізація політичної участі як індикатор 

модернізації в Україні» визначено, що політичний інститут – це передусім 

інший вияв (опредмечена форма) людських інтересів, потреб, цінностей у 

політичній сфері. Враховуючи підхід П. Бергера та Т. Лукмана, обґрунтовано, 

що процес інституціоналізації політичної участі включає існування суспільної 

потреби для створення та ідеології інституту, що визначає його загальні 

завдання; перетворення одиничної практики соціальних акторів в усталену 

модель їхньої поведінки, що в майбутньому відтворюється з економією зусиль; 

формування системи соціального контролю, тобто закріплення норм і санкцій, 

що регламентують діяльність соціальних акторів. 

Аналіз модернізації як міждисциплінарної теорії, що викристалізувалася з 

багатьох концепцій (Г. Алмонд, Д. Аптер, П. Бергер, Л. Біндер, С. Верба, 

С. Гантінгтон, С. Ейзенштадт, А. Етціоні, Д. Коуелман, Д. Лапаламбара, 

Д. Лернер, С. Ліпсет, У. Мур, Л. Пай, Ф. Ріггз, У. Ростоу, Р. Уарт, В. Цапф та 

ін.) переконує, що політична модернізація пов’язується нині з формуванням 

політичних інститутів, соціальною мобілізацією, розширенням політичної 

участі населення, закріпленням демократичних цінностей і норм. У 

дослідженні модернізаційного процесу в Україні взято за основу підхід 

В. Горбатенка та акцентовано увагу на неприпустимість механічного 

перенесення на національний ґрунт зарубіжних інститутів без урахування 

національно-психологічних особливостей народу і характерних рис сучасної 

політичної ситуації; обмеження впливу на державотворчий процес вузько 

партійних інтересів, подолання негативних особистісних рис; реформування 

інституціональної сфери суспільства; подолання кризи легітимності через 

створення механізмів суспільної саморегуляції, справедливий розподіл 

ресурсів влади та управління, формування норм і процедур, засадничих для 

державно-правових інститутів правової держави та демократичного 

політичного режиму; скорочення дистанції між соціальними станами, 

стимулювання соціальної мобільності й домінування політичних угруповань 

замість всевладдя бюрократії; розширення механізмів політичної соціалізації 

молоді. 

У підрозділі 2.3. «Молодь як суб’єкт політичних відносин» досліджено 

напрями, в рамках яких здійснюється аналіз проблем політичної участі молоді.  

По-перше, людина, особистість – первинний суб’єкт політики, наділений 

здатністю брати участь у політичному житті, впливати на владу. Звідси 

осмислення політичної участі молоді на рівні особи, способів та умов її життя 
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врівноважує «надіндивідуальність» інститутів, адже індивіди, з дій яких скла-

дається інститут, здатні змінювати наявну в ньому систему «правил гри». По-

друге, політична активність людини, міра її участі в політичному житті, 

суспільна зрілість значною мірою залежать від якості політичної соціалізації, 

розвитку й удосконалення політичної культури суспільства. Аналіз підходів 

до визначення «політичної соціалізації» переконує, що слід враховувати не 

тільки цілеспрямований вплив на особистість панівної ідеології та політики, 

не лише стихійний вплив, але й особисту політичну активність. Щодо 

«політичної культури», то осмислюємо її і як передумову, і як наслідок участі 

громадян, у т. ч. молоді. По-третє, молодь являє собою специфічну соціально-

демографічну групу, яка має свої вікові та психологічні особливості. Водночас 

молодь є неоднорідною, тобто характеризується внутрішньою 

диференціацією, що визначається особливостями діяльності та способу життя 

(студентська молодь, робітнича молодь, сільська молодь, молодіжні 

субкультури тощо). 

У третьому розділі «Інституціоналізація політичної участі молоді в 

сучасному політичному процесі України» проаналізовано механізми 

реалізації політичної участі молоді, динаміку політичної участі молоді в 

електоральних циклах та ціннісні орієнтації української молоді як регулятори 

її політичної участі. 

У підрозділі 3.1. «Політико-правові механізми реалізації політичної участі 

молоді» досліджено конвенційні і неконвенційні форми участі молоді, 

з’ясовано, що їх співвідношення залежить від параметрів політичного режиму; 

наявності інститутів, передусім сильних політичних партій та громадських 

організацій, які діють не лише на загальнодержавному, а й на місцевому рівні 

та здатні артикулювати інтереси різних верств населення; економічної 

ситуації. Прослідковано, що класичні форми політичної участі молоді з 

розвитком новітніх інформаційно-комунікаційних технологій істотно 

змінюються і вдосконалюються. Виокремлено форми політичної активності 

Інтернет-аудиторії, передусім молоді, та зафіксовано вплив онлайнового 

(віртуального) досвіду на оффлайновий світ, зокрема на політичну 

самоорганізацію громадян в різноманітні за завданнями і кількістю учасників 

групи. 

Політико-правові механізми реалізації політичної участі молоді 

проранжовано відповідно до їх поширення в молодіжному середовищі: участь у 

мітингах або демонстраціях; громадське обговорення (в т. ч. електронні 

консультації з громадськістю); членство та участь у діяльності громадських 

організацій; звернення до органів влади; участь у голосуванні на виборах, 

референдумах; членство та участь у діяльності політичних партій; членство у 

консультативно-дорадчих органах при органах влади; участь у розв’язанні 

питань місцевого значення через членство в різноманітних об’єднаннях  та 

участь у загальних зборах громадян і громадських слуханнях; громадська 

експертиза діяльності органів влади; участь у проведенні регуляторної 

політики. 
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У підрозділі 3.2. «Динаміка політичної участі молоді в електоральних 

циклах» прослідковано, що політична участь молоді за роки незалежності 

України характеризується різною інтенсивністю, масштабами, набуває різних 

видів, форм, що і визначає її специфіку.  

У період формування Української держави молодь виступала активним 

суб’єктом суспільно-політичних перетворень. Студентські акції протесту 

(«революція на граніті» 1990 р.) мали велике значення як один з етапів 

боротьби за утвердження незалежності та стали поштовхом для становлення 

громадянського суспільства в пострадянській Україні. З середини 90-х рр. 

процеси демократизації почали згортатися, при цьому низький рівень довіри 

до політиків, розчарування у можливості щось змінити у політичному житті 

суспільства та відсутність досвіду політичної участі у переважної більшості 

молоді зумовили зростання рівня політичного абсентеїзму. Зростання 

політичної участі молоді відбулося в період президентської виборчої кампанії 

2004 р. Молодь, яка брала активну участь у «Помаранчевій революції», по-

різному оцінюється дослідниками: одні вважають їх «мотором революції», 

інші – «черговим ошуканим поколінням».  

Одним із результатів «революції Гідності» стало переформатування 

влади, внаслідок чого громадяни, в т. ч. і молодь, відчули себе суб’єктами 

політики. Значного поширення набуло волонтерство як форма участі молоді в 

суспільно-політичному житті країни, особливо в умовах військового 

протистояння з Російською Федерацією.  

Аналіз участі молоді у виборчих кампаніях переконує, що поведінка 

молодого виборця, оцінка змін в українському суспільстві та сприйняття 

основних партій, рухів і політичних лідерів ґрунтується на емоційно-

персоніфікованій системі електоральної мотивації. Інституційні і 

соціокультурні чинники політичної участі здійснюють опосередкований вплив 

на електоральну поведінку через формування відповідного політичного 

ландшафту, системи ідеалів, норм і цінностей. 

У підрозділі 3.3. «Ціннісні орієнтації як регулятори політичної участі 

молоді» стверджується, що в умовах радикальних перетворень відбуваються 

суттєві зрушення у масовій свідомості, зміна ціннісних пріоритетів, конфлікти 

між декларованими цінностями та реальною поведінкою.  

Проведений аналіз дав підстави констатувати, що для української молоді 

найважливішими ціннісними пріоритетами є безпека, доброзичливість, 

універсалізм і самостійність, найменш важливими – традиційність, стимуляція 

та конформізм. Орієнтація на безпеку, що притаманна як молоді, так і всьому 

населенню України, виникає через військові дії, невпевненість у майбутньому, 

складну криміногенну ситуацію, відсутність справедливого розподілу 

матеріальних благ між членами суспільства, великий ступінь корумпованості, 

наявність вибіркового правосуддя тощо. Цінність «безпеки» стимулює 

активність молоді, яка знаходить вияв у широкому діапазоні від міграційних 

настроїв і практик до політичних акцій на кшталт «смітникової» люстрації, що 

можемо пов’язувати і з мотиваційними прагненнями української молоді до 

самоствердження. Порівняльний аналіз цінностей молоді України та їхніх 
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ровесників з інших країн свідчить про те, що слабкий, у порівнянні з 

більшістю розвинутих демократичних країн, прояв цінності «самостійність» 

може бути ознакою ціннісного конфлікту. Виявлено ціннісну амбівалентність, 

тобто одночасну присутність традиційних, модерністських та 

постмодерністських цінностей, що суперечливо впливає на політичну 

активність молоді. 

У четвертому розділі «Вплив глобалізаційних процесів на 

інституціоналізацію політичної участі молоді України» досліджено 

міжнародно-правовий аспект інституціоналізації політичної участі молоді, 

з’ясовано стратегії залучення молоді до реалізації молодіжної політики та 

участь молодіжних об’єднань і рухів у міжнародних проектах. 

У підрозділі 4.1. «Інституціоналізація політичної участі молоді: 

міжнародно-правовий аспект» з’ясовано, що на теренах Європейського 

Союзу ефективність політичної участі молоді досягається за допомогою 

підтримки молодіжної діяльності з боку держави, її органів та інститутів 

громадянського суспільства, а також профільних та суміжних структур Ради 

Європи та Єврокомісії, реалізації крос-секторального підходу для вирішення 

поточних і пріоритетних задач молодіжної політики. При цьому молодіжна 

політика в різних країнах 1) безпосередньо концентрується у визначеному 

молодіжному секторі, який домінує; 2) частково розподіляється серед 

традиційних секторів, зокрема, освіта, працевлаштування, охорона здоров’я і 

та ін.; 3) розподіляється за традиційними секторами без явно вираженого 

центру. 

Спираючись на такі критерії, як рівень демократії, національно-культурні 

традиції та нормативно-правове забезпечення, виокремлено моделі молодіжної 

політики: 1) універсалістська, яка характеризується паритетним рівнем 

контролю державою молодіжних організацій при одночасному наданні їм 

широкої свободи дій; 2) громадівська – мінімальне втручання держави в 

діяльність молодіжних організацій, імплементація молодіжної політики 

делегується інститутам громадянського суспільства; 3) протекціоністська – 

молодь є соціальною групою, яка потребує захисту, підтримки та 

стимулювання, відтак держава намагається контролювати та встановлювати 

пріоритетні цілі у діяльності молодіжних організацій; 4) централізована – 

залучення третього сектора та молодіжних органів місцевого самоврядування 

є дещо слабким, тому молодіжна політика зосереджена на державному рівні. 

У підрозділі 4.2. «Стратегії залучення молоді до реалізації молодіжної 

політики» констатовано, що молодіжна політика в Україні стала складовою 

державної політики та являє собою цілісну систему заходів, спрямованих на 

створення необхідних умов для свідомого вибору молодими людьми свого 

життєвого шляху. Разом з тим загалом слабо розвинені умови для 

самореалізації і втілення соціально значимих ініціатив молоді.  

До стратегій залучення молоді до реалізації молодіжної політики 

віднесено: оптимізацію відповідного нормативно-правового забезпечення 

сфери громадського молодіжного сектору; сприяння розвитку інфраструктури 

громадських молодіжних організацій; залучення молоді до процесів 
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формування та здійснення державної молодіжної політики на всіх рівнях, 

організацією громадських молодіжних слухань тощо; залучення молоді до 

практичної діяльності державних органів влади й місцевого самоврядування 

через системи стажувань та включення молоді у кадрові резерви; створення 

інформаційно-комунікаційного простору для молоді, відповідним 

інформаційним забезпеченням, що активізує молодь; навчання молоді базовим 

засадам законодавчої та управлінської діяльності та формування молодіжної 

політики для власного розвитку; створення системи конкурсів з метою 

створення можливостей для молоді у виявленні та впровадженні ідей, 

спрямованих на співпрацю з органами державної влади та місцевого 

самоврядування. 

У підрозділі 4.3. «Участь молодіжних об’єднань та рухів у міжнародних 

проектах як чинник активізації політичної участі» констатовано, що 

співробітництво представників українського молодіжного руху з 

громадськими об’єднаннями інших держав відбувається на основі 

міжнародних договорів України про співробітництво у галузі молодіжної 

політики. Це сприяє участі української молоді у роботі Європейських 

молодіжних центрів, де відбувається велика кількість навчальних стажувань 

для активістів молодіжних організацій та рухів, під час яких розглядаються 

питання європейської молодіжної діяльності, міжнародного співробітництва, 

міжкультурної взаємодії та неформальної освіти. Особлива увага приділяється 

правам людини і меншин, міжкультурному діалогу та участі молоді в різних  

сферах життя суспільства. Численні міжнародні молодіжні семінари збирають 

разом членів молодіжних об’єднань та експертів на навчальні сесії для 

обговорення актуальних тем, що надає можливість активістам молодіжних 

організацій обмінюватись інформацією, збагачувати та розширювати свій 

потенціал.  

Міжнародна інтеграція українського молодіжного руху – це потреба 

сучасності. По-перше, міжнародні інститути спираються на демократичні 

цінності і сприяють тому, що в Україні утверджуються політичні свободи як 

засадничі цінності демократії. По-друге, перебування в європейському та 

світовому молодіжному просторі надає додаткові можливості щодо подання 

спільних проектів і отримання ресурсів для їх втілення в Україні чи 

безпосередньої участі в їх реалізації за кордоном. 

ВИСНОВКИ 

У висновках викладено основні результати, отримані в ході дослідження. 

1. Політична участь у системі інструментарію сучасної політичної науки 

розуміється як інституціоналізований механізм впливу громадян на 

функціонування політичної системи, формування політичних інститутів та 

процес вироблення політичних рішень, за допомогою якого реалізуються 

артикульовані суспільно-політичні інтереси. Світова політична наука володіє 

достатньо варіативним набором теорій, які забезпечують високий рівень 

прикладного аналізу політичної участі громадян. Зростання інтересу до цієї 
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проблеми пов’язане з ускладненням соціально-професійної структури 

суспільств, формуванням нових інтересів і вимог громадян, коли більш 

значущими стали прагнення самореалізації, розвитку індивідуальних 

здібностей та потреба у реалізації громадянської активності. 

Аналіз теоретичних підходів до визначення суті, форм, чинників та 

моделей політичної участі громадян, сформованих у світовій та вітчизняній 

політичній думці, дає підстави стверджувати, що політична участь є однією з 

центральних категорій, яка використовується для пояснення логіки 

політичного процесу в умовах стабільних демократичних та перехідних 

політичних систем. Її інструментальне використання дозволяє визначити 

сутнісні характеристики політичних відносин, здійснити дослідження 

еволюції взаємодії основних суб’єктів політичного процесу.  

На основі аналізу політичних теорій і практики політичну участь 

досліджено не лише як засіб для досягнення певної мети, а як безпосередньо 

мету саму в собі, при цьому відповідальна участь громадян у процесі 

прийняття рішень та контролі за їх виконанням запобігає «тиранії меншості» і 

перетворенню демократії на олігархію в умовах незавершеного 

демократичного транзиту в Україні. 

2. Форми та динаміка політичної участі молоді зумовлені як суспільно-

політичними процесами та інституційним дизайном в сучасній Україні, так і 

особливостями молоді як специфічної й неоднорідної соціально-

демографічної групи. Сучасне становище молоді в Україні визначається 

наступними чинниками: низька участь молоді в об’єднаннях громадян; 

амбівалентність ціннісних орієнтацій; недостатній рівень правової освіти 

молоді та її поінформованості з питань участі у процесі формування і 

реалізації державної молодіжної політики; відсутність рівності можливостей 

та стартових умов для всієї молоді. Водночас, збільшується частка молодих 

людей, що вибирають особисту ініціативу як головний засіб вирішення своїх 

проблем; зростає самостійність і практичність, відповідальність за свою долю, 

мобільність; сучасна молодь активно інтегрується в глобальні економічні, 

політичні і гуманітарні процеси, стає суб’єктом міжнародного молодіжного 

співтовариства. 

3. На основі аналізу інституціоналізації політичної участі крізь призму 

демократичних перетворень в Україні запропоновано авторське трактування 

інституціоналізації політичної участі та виявлено її суперечності, зокрема 

розбіжності між новими формами функціонування інститутів і старими 

формами взаємодії суб’єктів політико-владних відносин, які знаходять вияв у 

тому, що функціонують формальні інститути демократичної участі, а 

функціонально демократичні норми залишаються недієвими, в результаті чого 

посилюються почуття незадоволення станом справ у державі, знижується 

рівень довіри до органів публічної влади, загалом інституціоналізація 

політичної участі набуває ознак «подвійної». 

4. Встановлено, що основними інституціоналізованими формами 

політичної участі для абсолютної більшості громадян є вибори і референдуми. 

Разом з тим молоді громадяни все більше схильні до політичної участі за межами 
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традиційної виборчої арени, а саме: участь у політичних дискусіях на форумах і 

чатах, голосування за кандидатів в онлайнових опитуваннях; засвоєння, 

передача та створення суспільно-політичної інформації; участь в управлінні та 

самоврядуванні, у виборі політичних лідерів і контролі за їхньою діяльністю, 

політичних мітингах, зібраннях, у діяльності громадсько-політичних 

об’єднань, волонтерських рухів. Політична участь молоді нерівномірна у 

зв’язку з розподілом ресурсів участі (гроші, освіта, знання механізмів 

ухвалення політичних рішень, вільний час, доступ до ЗМІ). 

5. Дослідження електоральної участі молоді дало змогу виявити наступні 

тенденції: динаміка пасивної електоральної участі залежить від специфіки 

виборчого процесу (президентські, парламентські, місцеві вибори) та 

виборчих, у т. ч. маніпулятивних, технологій; активну електоральну участь 

ускладнює торгівля місцями у прохідній частині виборчих списків впливових 

політичних сил, що унеможливлює обрання до органів державної влади 

талановитої, але не спроможної викласти відповідну суму, молоді; у місцевих 

списках вагома доля літніх партійних функціонерів і представників місцевої 

еліти, що також практично унеможливлює участь молоді в органах місцевого 

самоврядування; «молодіжні» партії надто нечисельні та не набирають 

прохідного відсотку через низьку їх підтримку представниками старшого 

покоління.  

6. Всебічне вивчення молодого покоління, його ціннісних орієнтацій має 

принципове значення для коригування державної молодіжної політики, для 

створення дієвих і ефективних програм, які сприяють входженню молоді в 

політичну систему в якості суб’єкта, а не лише об’єкта. Аналіз стану 

політичних уподобань молоді дає можливість стверджувати, що вони в 

достатній мірі різнополюсні. Молодь небезпідставно вважає себе 

незахищеною від сваволі, корумпованості чиновників, що сприяє поширенню 

політичного нігілізму та прагматизму в молодіжному середовищі. 

Висловлюючи свою незгоду з утвореними формами «панування – підкорення» 

як політичного, так і економічного й соціального, молодь складає ядро 

«протестного електорату» та звертається до таких форм політичного протесту, 

як свідома відмова від голосування на загальнонаціональних та місцевих 

виборах; голосування проти всіх; голосування за явних аутсайдерів виборчого 

марафону; псування виборчих бюлетенів, які визнаються недійсними. Проте, 

зважаючи на нинішні політичні процеси, політична активність молодого 

покоління значно зросла, а також набуває нового спрямування під впливом 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. 

7. Недостатній рівень участі молоді у процесі розробки та реалізації 

молодіжної політики зумовлений дією таких чинників: існуючі програми і 

стратегії активізації молодіжної участі мають формальний характер і не 

реалізуються повною мірою; відсутність дієвих механізмів впливу молодих 

громадян на формування та реалізацію державної політики; низький рівень 

компетентності молодих людей з питань участі у всіх сферах суспільного 

життя, процесі формування і реалізації державної політики; недостатній рівень 

кадрового забезпечення місцевих і районних органів виконавчої влади з 
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питань роботи з молоддю; недостатній рівень міжгалузевої співпраці та 

координації між цільовими державними та регіональними програмами, 

спрямованими на забезпечення соціального становлення й розвитку молодих 

громадян. Забезпечення активізації молодіжної участі потребує переходу від 

патерналістської орієнтації державної політики до субсидіарності, посилення 

координації зусиль як різних інститутів влади на всіх її рівнях, так і 

громадськості в цьому напрямі. Ефективна реалізація молодіжної політики 

може відбуватися насамперед на рівні місцевих громад, що наближені до 

реальних потреб та інтересів молоді. Розбудова муніципальної молодіжної 

політики має збалансувати державну політику та стати її пріоритетом.  

8. Процеси глобалізації, модернізації, демократизації посилюють 

орієнтації українських молодіжних об’єднань на міжнародні зв’язки та 

міжнародну співпрацю. Нині відбувається тісніше співробітництво 

представників українського молодіжного руху з громадськими організаціями 

інших держав. У міжнародному співробітництві молодь активно долучається 

до вирішення таких важливих питань, як освіта і студентське самоврядування, 

соціально-економічний розвиток регіону, держави, охорона здоров’я, 

екологічна безпека, гендерна рівність тощо. Про це свідчать численні проекти, 

які реалізуються в Україні. Участь молодіжних об’єднань та рухів у 

міжнародних проектах визначено як чинник активізації політичної участі 

молоді. 
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АНОТАЦІЯ 

Кавилін О. А. Інституціоналізація політичної участі молоді в 

сучасній України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2016. 

Дисертація є комплексним дослідженням інституціоналізації політичної 

участі молоді періоду незалежності України. Поняття «інституціоналізація 

політичної участі» визначено як процес становлення інститутів, які легалізують 

та легітимізують нові форми залучення громадян до політико-владних 

відносин, індивідуальні або групові дії суб’єктів політичного процесу з метою 

впливу на структури влади для всебічної модернізації суспільного життя. 

Виявлено суперечності інституціоналізації політичної участі, які зумовлені 

невідповідністю формальних інститутів демократичних практик та реалій 

взаємодії суб’єктів політико-владних відносин. На основі дослідження 

динаміки політичної участі молоді за період від «революції на граніті» 1990 р. 

до сьогодення та виокремлення шляхів залучення молоді до політико-владних 

відносин в Україні з’ясовано, що більшість молоді є лише потенційно 

активною, проте обмеження свободи вибору, ігнорування особистих та 

суспільних пріоритетів, руйнування перспектив життєвих траєкторій та 

інтеграційних прагнень стимулюють широке залучення молодих людей до 

різних форм конвенційної та неконвенційної політичної участі. 

Ключові слова: політична участь, інституціоналізація політичної участі, 

політична модернізація, молодь, ціннісні орієнтації, молодіжна політика, 

молодіжні об’єднання, міжнародна інтеграція українського молодіжного руху. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кавылин А. А. Институционализация политического участия 

молодежи в современной Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – 

Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Львов, 2016. 

Диссертация является комплексным исследованием 

институционализации политического участия молодежи периода 

независимости Украины. Положенные в методологическую основу 

исследования теории, подходы и методы позволили проанализировать логику 

институциональных условий демократизации украинского общества, 

политической активности молодежи в условиях глобализации и интеграции 

Украины в европейское пространство, а также исследовать политическое 

участие не только как средство для достижения определенных задач, но и 

непосредственно как цель саму в себе, при этом ответственное участие 

граждан в процессе принятия решений и контроля за их выполнением 

предотвращает «тиранию меньшинства» и превращение демократии в 

олигархию в условиях незаконченного демократического транзита в Украине. 
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Предложено определение понятия «институционализация политического 

участия» как процесса становления институтов, легализующих и 

легитимизирующих новые формы привлечения граждан к политико-властным 

отношениям, индивидуальные или групповые действия субъектов 

политического процесса с целью влияния на структуры власти для 

всесторонней модернизации общественной жизни. Противоречия 

институционализации политического участия проявляются в несоответствии 

формальных институтов демократических практик и реалий взаимодействия 

субъектов политико-властных отношений.  

Исследование динамики политического участия молодежи за период от 

«революции на граните» в 1990 г. доныне и выделение путей привлечения 

молодежи к политико-властным отношениям в Украине дают основания 

утверждать о потенциальной активности большинства молодежи, однако 

ограничение свободы выбора, игнорирование личных и общественных 

приоритетов, разрушение перспектив жизненных траекторий и 

интеграционных стремлений стимулируют широкое привлечение молодых 

людей к разным формам конвенционального и неконвенционального 

политического участия. 

Доказано усиление влияния всемирной сети Интернет на характер и 

направление политического участия молодежи. Специфические последствия 

функционирования сетевой политики проанализированы в диапазоне от 

конструктивних (стимулирование активности молодежной среды в усвоении, 

передаче и создании общественно-политической информации, участия в 

политических дискуссиях на форумах и чатах, голосовании за кандидатов в 

онлайновых опросах, а также мобилизация индивидов, их самоорганизация в 

разнообразные группы для координации действий, решения поставленных 

задач и реализации конкретных целей) до деструктивных (формирование 

неадекватного восприятия социальной действительности вследствие 

распространения недостоверной или искривленной информации, 

манипулирования общественным мнением и роста рисков дестабилизации 

политической системы). 

Обеспечение активизации молодежного участия требует перехода от 

паттерналисткой ориентации государственной политики к субсидиарности, 

усиление координации усилий разных институтов власти на всех ее уровнях и 

общественности в этом направлении. Эффективная реализация молодежной 

политики может происходить в первую очередь на уровне местных общин, 

которые приближены к реальным потребностям и интересам молодежи. 

Развитие муниципальной молодежной политики должно сбалансировать 

государственную политику и стать ее приоритетом. Доказано, что паритетные 

отношения органов публичной власти с молодежью способствуют 

конструктивному диалогу, компетентному участию молодежи в процессе 

выработки и реализации политики государства. 

Процессы глобализации, модернизации, демократизации усиливают 

ориентации украинских молодежных объединений на международные связи и 

международное сотрудничество. В настоящее время происходит более тесное 
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сотрудничество представителей украинского молодежного движения с 

общественными организациями других государств. В международном 

сотрудничестве молодежь активно приобщается к решению таких важных 

вопросов, как образование и студенческое самоуправление, социально-

экономическое развитие региона, государства, здравоохранение, 

экологическая безопасность, гендерное равенство и тому подобное. Об этом 

свидетельствуют многочисленные проекты, которые реализуются в Украине. 

Участие молодежных объединений и движений в международных проектах 

определяется как фактор активизации политического участия. 

Ключевые слова: политическое участие, институционализация 

политического участия, политическая модернизация, молодежь, ценностные 

ориентации, молодежная политика, молодежные объединения, международная 

интеграция украинского молодежного движения. 

 

SUMMARY 

Kavylin  O. Institutionalization of political participation of young people 

in modern Ukraine. – On the rights of a manuscript. 

Dissertation on obtaining scientific degree of Candidate of Political Sciences in 

speciality 23.00.02 – political institutes and processes. Ivan Franco Lviv National 

University, Lviv, 2016. 

The Dissertation is a complex research of institutionalization of political 

participation of youth during the period of independence of Ukraine. The concept 

«institutionalization of political participation» has been determined as a process of 

formation of institutes which legalize and legitimize new forms of attraction of 

citizens to political and authoritative relations, individual or group actions of 

subjects of political process with the aim of influence on structures of power for all-

round modernization of public life. Contradictions in institutionalization of political 

participation have been displayed which are predefined by disparity of formal 

institutes of democratic practices and realities of co-operation of subjects of political 

and authoritative relations. On the basis of research of dynamics of political 

participation of youth during the period from the «revolution on granite» in 1990 till 

the present time and severance of ways of bringing in the youth to political and 

authoritative relations in Ukraine cleared up that the majority of youth is only 

potentially active, however limitations of freedom of choice, ignoring of personal 

and public priorities, destruction of prospects of vital trajectories and integration 

aspirations stimulate wide bringing in of youth to different forms of conventional 

and non conventional political participation. 

Key words: political participation, institutionalization of political participation, 

political modernization, youth, evaluative orientations, youth policy, youth 

associations, international integration of Ukrainian youth motion. 


