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ВСТУП 

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 
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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; 

- 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; 
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- 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. 
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 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 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 
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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 

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 
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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; 
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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 

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 
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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. 

Публікації. За результатами дисертації видано 13 публікацій, з яких 5 

статей у наукових фахових виданнях України з політичних наук, одна у 
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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. 
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РОЗДІЛ І  

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ»  

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

1.1. Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження політичної 

участі 

 

Проблема політичної участі має тривалу дослідницьку історію. 

Починаючи від мислителів Стародавнього світу і до сучасних наукових 

пошуків, складається величезний масив праць, присвячених розробкам 

політичної участі, участі у політиці, участі в управлінні, політичної 

активності, політичної поведінки тощо. В огляді літератури, звісно, 

неможливо охопити таку велику кількість літератури, тому зосереджуємо 

увагу на доробок, який має важливе значення безпосередньо для теми нашого 

дослідження. 

С. Верба, Н. Най та Дж. Кім дослідили питання про те, хто бере участь у 

демократичному процесі та з якими наслідками. Політичну участь вони 

розглядають як «законні дії приватних громадян», які «спрямовані на те, щоб 

впливати на відбір урядового персоналу та (або) на його дії» [285; 286]. 

Політична участь виступає одним із критеріїв якісних особливостей 

політичних систем, що характеризує результат взаємодії не лише політичних 

інститутів, соціально-економічних інтересів та сил, але й національно-

культурних традицій, політичної культури. Остання тлумачиться 

Г. Алмондом і С. Вербою як «конкретна модель орієнтацій на політичні дії, 

пов’язана з особливостями політичної системи» [242, с. 396]. Дослідники 

виокремлюють чотири види політичної участі: голосування, проведення 

кампаній, громадська діяльність, спілкування з посадовою особою для 

досягнення власної мети. Загалом увага цих учених зосереджується 

виключно на конвенційних формах – участі у голосуванні, виборчих 
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кампаніях, функціонуванні місцевих органів влади та управління, зверненнях 

до політиків, водночас протестні форми політичної участі ґрунтовно не 

досліджені. 

Дж. Нейджел визначає політичну участь як дії, за допомогою яких 

пересічні члени будь-якої політичної системи впливають або намагаються 

впливати на результати її діяльності. Він стверджує, що єдиним способом 

участі, доступним для громадян, є голосування за лідерів і дискусії [270, с. 3–

5]. Г. Алмонд, Дж. Пауелл, К. Стром та Р. Далтон у праці «Порівняльна 

політологія сьогодні. Світовий огляд» [6] досліджують феномен політики та 

подають класифікацію громадян залежно від ролі, яку вони відіграють на 

політичному полі. На основі емпіричних даних про політичну участь в 

окремих країнах Г. Алмонд, С.Верба, Н. Най, Дж. Кім, С. Бейрнс і М. Каазе 

виділяють різні типи політичної дії, наприклад, участь у виборах, незаконна 

активність, партійна діяльність; прослідковують кореляцію політичної участі 

з типом політичної культури [5, c. 122–134; 241; 245; 285; 287]. 

С. Майєрс трактує демократію як засіб досягнення особистого 

добробуту та загального благополуччя через інститут участі громадян в 

обговоренні суспільних питань з метою прийняття обґрунтованих рішень, 

урегулювання конфліктів, пошуку спільних засад і утвердження власних прав 

та обов’язків [120]. Дж. Перрі більшість підходів до поняття політичної 

участі розподілив на дві групи: 1) інструментальні теорії, які розглядають 

політичну участь як засоби до певної обмеженої мети (наприклад, до 

кращого захисту особистих чи групових інтересів); 2) теорії розвитку, згідно 

з якими політична участь становить суттєву частину розвитку й 

удосконалення людських здібностей. Участь, з цього погляду, – майже 

самоціль, оскільки вона є частково засобом до такого розвитку, а частково – 

частиною процесу розвитку [272]. 

У. Мілбрайт вважає, що політична участь не може бути сферою 

професійної зайнятості людини. Він виділяє чотири основних види законної 
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(«конвенційної») політичної участі: голосування, участь у діяльності 

політичних партій та інших політичних організацій і в кампаніях, що 

проводяться; участь у політичному житті громади, зборах, грошових 

пожертвуваннях тощо, контакти з офіційними особами на різних рівнях. До 

незаконної («неконвенційної») політичної участі відносять різноманітні 

форми протесту з порушенням закону [134]. 

М. Вайнер у політичній участі виділяє три аспекти: політична участь як 

вербальна (тобто словесна) дія, а не особисті переживання або політичні 

переваги; участь, добровільні дії громадян; громадяни мають вибір при 

обранні державних посадових осіб [24]. Підхід М. Вайнера до політичної 

участі обмежений лише добровільними та усвідомленими діями. У 

реальному житті залучення людей у політичний процес не обов’язково 

зв’язано з їх високою інформованістю і використанням демократичної 

процедури альтернативних політичних виборів тощо. 

Політичну участь з точки зору теорії раціонального вибору розглядали 

А. Даунс і М. Олсон, які стверджували про свідоме обчислення індивідом 

«витрат» і «вигод» своєї участі [252; 271]. Проте вчені обмежують політичну 

дієздатність громадянина сферою виборчого процесу, тому поняття 

політичної участі звужується до електоральної: «Кожен громадянин голосує 

за ту партію, яка, як він вважає, надасть йому більше вигод, ніж будь-яка 

інша» [252, с. 36].  

Праця С. Ліпсета і С. Роккана «Партійні системи та розмежування 

виборців» [265] присвячена розгляду впливу соціально-групових конфліктів 

на ідеологічну і партійну диференціацію. Науковці виокремлюють чотири 

типи розколів (розшарувань), що впливають на електоральну участь: між 

центром і периферією, державою і церквою, містом і селом, власниками і 

найманими працівниками. На думку авторів, відмінності між соціальними 

групами забезпечують потенційну базу для політичних конфліктів, 

створюючи одночасно проблемне поле політики і соціальну опору партій. 
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Цим підкреслюється, що зміст електоральної участі громадянина 

визначається його партійною ідентичністю.  

Політична участь розглядалася дослідниками в межах «теледемократії». 

З появою кабельного телебачення з його розширеними можливостями, 

зокрема різноманітним змістом, каналом зворотного зв'язку з глядачами, 

наданням передплатникам локально значимої інформації та ін., прихильники 

ідеї широкого використання технічних засобів в організації демократичних 

процедур вважали, що нарешті для організації дистанційних соціальних 

взаємодій з’явився необхідний технічний засіб. І. де Сола Пул стверджував, 

що нові технології зв’язку – це «технології свободи», які забезпечать 

можливість реалізації на практиці принципів свободи такою мірою, в якій їх 

ще ніколи не знало людство [273]. С. Артертон писав про «теледемократію»: 

мережі зв’язку дозволять перенести демократію на новий рівень, водночас 

використання сучасної технології «гарантує представницький процес і 

плюралізм у політиці» [243]. Т. Беккер та інші дослідники експериментували 

з практичним втіленням «електронної демократії» і стверджували, що саме 

теледемократія вже в осяжному майбутньому допоможе вирішенню 

найбільш актуальних для Америки проблем соціального розвитку, при цьому 

йшлося про активнішу участь громадян в ухваленні політичних рішень. Нові 

медіа і засоби телекомунікацій повинні були наблизити державу 

безпосередньо до «будинків громадян», надати технічні засоби для 

здійснення прямої демократії [247]. Подальші дослідження «електронної 

демократії» пов’язуються з «цифровими містами», які могли би стати одним 

з напрямів реформування відношення влади і суспільства, та «електронним 

урядом», який створюється за ініціативою «згори» і для обслуговування 

інтересів держави, тоді як «електронна демократія» покликана, в першу 

чергу, відбивати інтереси громадян, що утворюють локальні географічні 

співтовариства і, відповідно, створюватися «знизу». 
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Розглядаючи проблему політичної свідомості і мотивацію політичної 

участі крізь призму взаємин політичної системи, суспільної та політичної 

свідомості особистості, акцентуючи особливу увагу на проблемах людини, 

Т. Адорно в роботі «Авторитарна особистість» описав її риси: вона добре 

вписується в систему і захищає її цінності; ділить усіх людей на тих, що 

мають владу і позбавлених влади, відповідно й ставиться до них; охоче 

підкоряється владі, хоча в душі боїться і ненавидить її [240]. На думку 

Г. Маркузе, що досліджував схожу проблематику, «тоталітарне суспільство 

здатне відтворити лише» одновимірну «людину, що нагадує добре 

вгодованого дикуна, не здатного на сильні емоції, обкраденого в людських 

взаєминах, схожого на маріонетку, діями і вчинками якого майстерно 

керують від самої колиски до могили» [122]. Згадаємо в цьому контексті й 

Х. Ортегу-і-Гасета, який скептично ставився до участі мас у політиці, в т. ч. у 

сучасних демократичних державах. На його думку, в політиці маса здатна 

діяти єдиним найдоступнішим їй методом прямої дії, постійне використання 

якого призводить до поступового розриву між складністю проблем, які 

необхідно вирішувати суспільству, та примітивністю засобів, які при цьому 

використовуються [153]. 

Проте без участі мас у політиці немає демократії, взаємодії 

громадянського суспільства й держави, без контролю з боку мас правляча 

еліта відривається від народу й абсолютизує власні інтереси. Більше того, 

масові виступи, прямі дії іноді виявляються не тільки найефективнішими, а й 

єдиним засобом розв’язання тих чи інших проблем, особливо у суспільствах 

з низьким рівнем розвитку демократії, де погано працює зворотній зв’язок 

між громадянським суспільством і державою, відсутні або надто слабкі 

важелі впливу людей на державу [233]. 

С. Гантінгтон у своїй праці «Політичний порядок у мінливих 

суспільствах» проаналізував взаємозв’язок політичної участі і нестабільності 

в країнах, що розвиваються. На його думку, забезпечення стабільності в 
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умовах модернізації авторитаризму вимагає обмеження ролі політичної 

участі мас, інакше надійність інститутів буде підірвана. Парадокс полягає в 

тому, що незадоволення (фрустрація) мас своїм становищем, дефіцит 

існуючої в суспільстві вертикальної та горизонтальної мобільності неминуче 

збільшують масові запити на участь у політичному процесі. У свою чергу, 

рівень соціальної фрустрації підвищується у зв'язку із зростанням соціальної 

мобілізації та поглибленням економічної ситуації. «Взяті в цілому, 

урбанізація, зростаюча грамотність, освіта та вплив ЗМІ, які є 

детермінантами соціальної мобілізації, дають поштовх зростанню прагнень і 

масових очікувань, які не будучи своєчасно задоволеними, оформляють 

індивідуальні та групові претензії політично. У відсутності сильних і 

достатньо адаптивних політичних інститутів такий злет участі означає 

нестабільність і насильство» [223, c. 124]. 

Отже, дослідники по-різному оцінюють роль політичної участі в 

політичній системі: від обмеження громадської участі, якої цілком достатньо 

для створення стійкого і відповідального уряду в представницьких 

демократіях [279], до широкого громадського залучення як основи демократії 

[244]. 

«Розширеного визначення громадянського активізму» дотримується 

Н. Теске, який політичну участь розуміє як діяльність, спрямовану не стільки 

на уряд, скільки на пошук колективного взаєморозуміння в суспільстві. 

Подібної позиції дотримуються Б. Епштейн, С. Розенстоун, М. Гансен, які 

переконані, що політична участь громадян спрямована насамперед на 

формування і розподіл суспільних благ і політичних цінностей [18, c. 267].  

Головні риси дій, орієнтованих на конкретну проблему, виділяють 

С. Сассен, М. Кек, К. Сиккінк, які стверджують про їх спрямованість не лише 

до парламенту та уряду, але й до всієї різноманітності публічних акторів 

[258; 277]. Вони також стверджують про розширені можливості залучення 

громадян, які з’явилися внаслідок розвитку комунікаційних технологій та 
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утворення мереж як нової форми організації, відмінної від ієрархічних 

структур. Так, мережі є чутливими до змін зовнішніх умов і адаптивними в 

силу того, що комунікаційні технології надають змогу реагувати, не 

зволікаючи, у разі появи нових небезпек чи нових можливостей; 

інноваційними та високоефективними, оскільки вільний характер 

співробітництва та низький поріг входу/виходу забезпечує додаткові 

можливості для залучення в мережеві проекти нових учасників і нових 

ресурсів, створює умови перетину різноманітних мереж та їхнього 

необмеженого розширення. 

Можливості організацій громадянського суспільства, які сприяють 

політичній участі громадян, розглядають Р. Ліпшутц, X. Кріезі, Д.Д. Порту, 

Дж. Розенау, Д. Рюхт, Дж. Сміт [261; 264; 276; 280]. Р. Ліпшутц акцентує 

увагу на соціальних рухах, які, будучи активним суб’єктом соціально-

політичних змін, «використовують політичну владу для трансформації 

етичних засад політичної дії і реконструкції структурних принципів 

управління як внутрішньою, так і зовнішньою політикою» [264, c. 749]. 

Автори стверджують про зростаючу взаємозалежність у глобальному 

масштабі, що стає викликом для мобілізації соціальних рухів. У сучасному 

світі політичні можливості, мобілізуючі структури та колективна дія 

соціальних рухів більше не обмежуються національними політичними 

контекстами [261]. Дж. Сміт стверджує, що з’явилися нові колективні актори 

і нові простори для колективної дії. Аналізуючи потужний 

антиглобалістський рух, що виник наприкінці 1990-х рр., він розглядає 

чисельні формальні і неформальні асоціації, об’єднані метою протиставити 

процесу глобалізації в інтересах великих корпорацій глобалізацію в інтересах 

громадян [280]. 

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 [268; 
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282; 284]. Вони також започаткували вивчення взаємодії 

інституціоналізованої політики і соціальних рухів, при цьому ключову роль 

відіграють «структури політичних можливостей», які уможливлюють 

колективні дії. Організації соціальних рухів розглядаються як раціональні 

актори, які взаємодіють в межах існуючої структури політичних 

можливостей з представниками влади і відстоюють перед ними вимоги 

соціальних груп, які не мають інституційного представництва [284, с. 84]. На 

відміну від членства у формальній організації, сутнісною характеристикою 

соціальних рухів є участь індивіда, що ґрунтується на почутті приналежності 

до певного співтовариства та колективній ідентичності. Саме наявність таких 

ресурсів, як колективна ідентичність і пов’язана з нею солідарність 

допомагають учасникам рухів здійснювати колективні дії. 

Інституціональний контекст в якості чинника, що впливає на участь у 

виборах, розглядають Л. Массікотт, А. Блейс, А. Йошинака, Н. Керстінг, 

X. Балдершейм, Г.Б. Пауелл [260; 267; 274]. Вони стверджують, що зміна 

виборчого законодавства спричиняє корекцію участі у виборах різних рівнів. 

З поширенням доступу громадян до Інтернету, дослідники розглядають 

інтернет-голосування як засіб створення нових можливостей при проведенні 

виборів. Ці можливості допомагають зробити голосування більш зручним і 

менш затратним, а також сприяють зростанню участі, розвитку прямої 

демократії та збільшують інформованість виборців [260, с. 255–266]. 

Тенденції зміни партій в умовах становлення постіндустріального 

суспільства, вивчали Р.С. Катц, П. Майер, Р. Далтон, М.П. Ваттенберг [251; 

256, c. 5–28; 257]. Визнаючи за партіями важливу роль в організації 

політичної участі громадян, дослідники вважають, що партії залишаються 

важливою сполучною ланкою між органами управління, тобто вони не 

втратили жодної зі своїх функцій. 

Причини і наслідки скорочення партійного членства в західних 

демократіях розглядали К. Лоусон, П. Меркль, Г. Шмітт, С. Холмберг, X.-Д. 
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Клінгеманн, Д. Фухс, І. ван Бізен [263; 266; 278]. Йдеться про те, що 

ускладнення політики в епоху пізнього модерну, зміни її характеру, поява 

нових її вимірів (глобального і локального), вихід політики за межі 

інституційного, електорального поля, зміни функцій і ролі основних 

політичних інститутів значно ускладнюють відповідь на питання, хто може 

бути легітимним представником індивідів і груп громадян. Такі традиційні 

інститути представництва, як політичні партії, вже не виконують властиву їм 

функцію посередника між суспільством і владою. Значною мірою ця функція 

переходить до організацій громадянського суспільства і соціальних рухів, які 

є новими, неінституційними формами представництва інтересів, що, 

безумовно, впливає і на форми політичної участі громадян. 

К. Форрестер зосереджує увагу на участі громадськості у різноманітній 

діяльності громади для задоволення нагальних потреб та відстоювання своїх 

прав. Участь громадськості безпосередньо пов’язана із розвитком сильних 

громад, спроможних вирішувати складні проблеми на основі спільного 

бачення, відчуття приналежності і позитивної налаштованості, визнання 

цінності багатоманітності та розвитку мереж взаємодії. Участь можна 

розглядати і як спосіб – для стимулювання громадян долучатися до 

обговорення шляхів надання послуг на місцевому рівні, і водночас, і як мету, 

оскільки залучення до участі є ключовим методом розвитку навичок та 

спроможностей окремих осіб та громад щодо мобілізації та залучення, 

створення можливостей для того, щоб голос соціально-вразливих верств 

населення, голос громад був почутим. Участь громадськості й розвиток 

громад має бути шляхом, що уможливлює роботу з людьми, виходить з 

потреб людини і базових принципів рівності, соціальної справедливості й 

залучення до процесів прийняття рішення [220]. 

Соціальний капітал як чинник, що впливає на політичну участь 

громадян, вивчали П. Бурд’є, Дж. Коулмен, Р. Патнем, Ф. Фукуяма [221; 246; 

248–250]. Одним із перших досить ґрунтовно вивчав соціальний капітал 
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П. Бурд’є, який визначив його як сукупність актуальних або потенційних 

ресурсів, що пов’язані з наявністю міцних мереж зв’язків, більш-менш 

інституціалізованими відносинами взаємного визнання. Розвиваючи ідеї 

П. Бурд’є, Р. Патнем стверджує, що громадяни, здобуваючи соціальний 

капітал за рахунок участі в організаціях громадянського суспільства, надалі 

можуть використовувати його для зміцнення демократичних принципів в 

управлінні державою. Ф. Фукуяма визначає соціальний капітал як певний 

набір неформальних цінностей чи норм, яких дотримуються члени групи, що 

дає їм змогу співпрацювати один з одним [221]. Нині громадська участь 

розглядається як один з індикаторів соціального капіталу. 

Численні публікації сучасних зарубіжних науковців переконують, що 

формується модель громадської участі, для якої характерна тенденція до 

фрагментації, тобто перехід до мережевих структур, групова та індивідуальна 

участь, а також зростання залученості громадян до процесу прийняття рішень 

на локальному, національному і глобальному рівнях, що спричинене появою 

альтернативних каналів впливу громадян на політичний процес. 

Таким чином, підводячи підсумки розгляду наявної літератури 

зарубіжних науковців, безпосередньо присвяченої політичній участі або тим 

чи іншим її аспектам, можна констатувати, що більш вивченою видається 

загальна проблематика активності людей в політичній сфері, і, передусім, 

аналіз загальнотеоретичних аспектів політичної участі. Плідними є розробки 

суб’єктності участі, її інструментів та інтенсивності, в яких сформульовано 

критерії визначення суб'єктів участі, запропоновано підходи до виявлення 

інструментарію участі, позначено фактори, що впливають на інтенсивність 

участі. Досить різноманітні дослідження, що стосуються участі в різних 

видах виборчого процесу. В той же час уся ця література не вичерпує 

різноманіття проблематики, вона радше створює необхідну основу для 

переходу до цілеспрямованих і комплексних досліджень, зокрема вивчення 

інституціоналізації політичної участі молоді в сучасній України. 
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1.2. Політична участь як об’єкт дослідження вітчизняних науковців 

 

Проблема політичної участі актуалізувалась із здобуттям незалежності 

України. Початковий етап наукової розробки досить вдало представив 

В. Бортніков у вступі до своєї монографії «Політична участь і демократія: 

українські реалії» [22]. Тож достатньо, на нашу думку, лише вказати на 

доробок І. Бекешкіної [14], Є. Головахи [41], В. Горбатенка [44], Г. Зеленько 

[78], А. Колодій [99], І. Кресіної [109], О. Литвиненка [157], В. Небоженко 

[41], В. Паламарчука [157], Є. Перегуди [109], А. Романюка [189; 190], 

В. Степаненка [208], В. Танчера [211], О. Чемшита [230], Ю. Шведи [191], 

С. Янішевського [157] та ін. Ця тема привертає все більше уваги політологів, 

соціологів, істориків, психологів: І. Алєксєєнко [4], Е. Афонін [10], 

Р. Балабан, А. Білоус [17], В. Бурдяк, В. Васютинський, І. Воронов [31], 

Н. Дембіцька [55], В. Денисенко [56–57], О. Дергачов, І. Доцяк [63], 

М. Кармазіна [88], В. Климончук [92–93], О. Клюжев [94], А. Круглашов, 

О. Куценко, С. Макеєв, М. Михальченко [136], С. Наумкіна [148], 

М. Обушний, Ю. Остапець [155], Н. Паніна [42], М. Примуш [176], 

В. Речицький, О. Романюк, Ф. Рудич, О. Стегній [207], О. Сушко, Л. Угрин, 

В. Цвих [229], О. Ямельницький [239] та ін. 

Щодо вищезгаданої праці В. Бортнікова, то в ній визначено специфіку та 

особливості політичної участі в Україні у контексті демократичного 

переходу. На думку автора, серед структурно-функціональних та 

соціокультурних чинників, що визначають динаміку і характер політичної 

участі в Україні, найважливішими є політичний режим, форми і методи 

взаємовідносин власності та бізнесу, інституційна спроможність 

громадянського суспільства, характеристики соціально-класової структури, 

зокрема середнього класу, параметри соціального розшарування, особливості 

суспільної свідомості та політичної культури тощо. 
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Окремо слід відзначити монографію української дослідниці Н. Ротар 

«Політична участь громадян України у системних трансформаціях 

перехідного періоду», у якій не лише актуалізуються теоретичні проблеми 

політичної участі, а й здійснено спробу узагальнення досвіду політичної 

участі українських громадян на окремих етапах демократичної трансфор-

мації. Автор аналізує логіку електоральних циклів в Україні у контексті 

формування трьох основних моделей участі громадян у політичних процесах 

– електоральної, дискурсивної і протестної [192].  

Г. Щедрова розглядає політичну участь як найважливішу форму 

громадянської участі. На її погляд, політична участь – це «залучення членів 

певної соціально-політичної спільноти до процесу політико-владних 

відносин; дії, до яких вдаються пересічні громадяни, намагаючись впливати 

на формуавня органів державної влади, вибір державних посадових осіб та 

прийняття ними політичних рішень. Політична участь громадян є важливим 

аспектом функціонування політичних систем, яскравим свідченням її 

демократичності і легітимності. Вона може бути більш або менш активною і 

свідомою. Але в обох випадках вона означає втручання пересічних громадян 

у політичне життя, без чого політична система того чи іншого суспільства не 

може бути визнана як сучасна» [154]. 

І. Воронов вважає, що політична участь, по-перше, є різновидом 

професійної політичної діяльності; «її модифікації досить різноманітні, але в 

цілому вона завжди є спробами простих людей при будь-якому типі 

політичної системи вплинути на діяльність своїх правителів, а інколи і 

замінити їх»; по-друге, це спосіб самоствердження людини й формування 

культури спілкування, навичок управлінської і самоуправлінської діяльності; 

по-третє, «це практичний рівень залучення індивіда у політичне життя, що 

змушує його реалізовувати конкретні соціально значимі дії». Дослідник 

вважає, що до «політичної участі відносять тільки реальні політичні дії, а не 

вчинки, що можуть викликати політичні наслідки. Наприклад, свідомо 
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спланований прихід на мітинг може бути кваліфікований як політична 

участь, а його випадкова поява там – не може», підкреслюючи таким чином 

цілеспрямований характер участі громадян у політичних процесах і 

відкидаючи таку важливу складову як мотивація [31, с.290–297].  

В. Климончук досліджує політичну участь громадян України як вияв 

антропологічного виміру свободи. Широку політичну участь автор пов’язує з 

демократичною традицією. Для України важливо те, що свободи в їх 

політичному та громадянському сенсах у дослідницькому контексті 

визначаються не як вже сталі й історично здійснені, а як такі, що лише 

процесійно артикулюються [91]. 

Ф. Семенченко, досліджуючи політичну діяльність, виділяє два її рівні: 

«Перший – політична участь (вибори, мітинги, збори, маніфестації, страйки, 

голодування); другий – вищий рівень. Це – професійна політична діяльність 

членів уряду, парламенту, керівників партій, рухів, громадських об’єднань, 

професійних вчених-політологів» [199, c. 56]. 

Згідно з висновками В. Горбатенка, гармонізацію суспільних інтересів 

слід пов’язувати з необхідністю подолання трьох управлінських криз – 

участі, проникнення й розподілу. Завдання поступової ліквідації кризи участі 

в українському суспільстві має включати розв’язання таких проблем: 

1) використання потенціалу асоційованих груп інтересів у зв’язку з їх 

орієнтацією на тривалі життєві інтереси людей та прагматичні особистісні 

запити індивідів, а також значно ширшими можливостями (порівняно з 

політичними партіями) щодо тривалості та стійкості утримання масової 

уваги на певних політичних об’єктах; створення організаційної 

інфраструктури громадського співробітництва, в якій можуть бути 

реалізовані потреби і запити індивідів, урегульовані гострополітичні 

проблеми, що є джерелом соціально-політичної напруги; недопущення 

асиметричного характеру діяльності груп інтересів у бік представництва і 

забезпечення інтересів окремих верств і груп населення (наприклад, груп з 
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високими доходами або з високим рівнем освіти, представників окремих 

етнічних меншин тощо); забезпечення мінімізації діяльності протестуючих 

груп та домінування асоційованих груп інтересів, орієнтованих на 

співробітництво, визнання наявного соціального і політичного порядку, а не 

на конфронтацію; 

2) створення необхідних передумов для вільної політичної конкуренції 

елітних груп, визначення таких правил змагальності еліт, які б гарантували 

необхідність дотримання демократичного принципу участі мас в управлінні 

суспільством; відпрацювання чіткої правової процедури змагальності за 

голоси виборців як єдиного способу завоювання влади; 

3) досягнення соціокультурного «тонусу», що передбачає 

самоорганізацію участі в межах автономних, активно функціонуючих 

інститутів артикуляції інтересів; цілеспрямоване формування морально-

культурних критеріїв політичної участі, таких як: а) дотримання 

громадянської відповідальності, що передбачає активну громадянську участь, 

спрямовану на підтримання життєдіяльності суспільного організму; б) довіра 

громадян одне до одного та до інститутів державного управління і місцевого 

самоврядування; в) соціальне партнерство, що включає готовність низової 

ланки суспільства підкорятися існуючим нормам і розпорядженням 

державної влади та використання останньою потенціалу масової участі у 

прийнятті політичних рішень; г) атмосфера довір’я представників влади до 

своїх громадян, а також лояльності останніх до уряду й держави в цілому; 

4) широке запровадження громадянських свобод і доступність знань 

щодо організаційних умов участі, спрямованих на формування ефективних 

механізмів впливу громадян на процеси прийняття політичних рішень; 

5) створення сприятливих можливостей для політичної участі опозиції з 

посиленням уваги на необхідності створення відповідної правової бази для її 

діяльності у формі законів про партії, доповнення до парламентського 

регламенту, де передбачаються цілі, функції, гарантії, механізм діяльності 
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опозиції, її відповідальність перед суспільством, державою; створення 

нормативів і можливостей для конструктивної діяльності парламентської 

опозиції, пошук парламентської «технології консенсусу», що потребує, 

зокрема, передбачення в регламенті норм, згідно з якими деякі комітети 

мають очолювати депутати, що репрезентують опозиційні партії, а комітети 

повинні мати змогу виступати з альтернативними співдоповідями на 

засіданнях парламенту [43]. 

Досліджуючи політичну участь як показник якості політичного режиму, 

Г. Зеленько розкриває природу і сутність політичної участі, аналізує 

політичне відчуження та особливості політичної участі громадян України 

[77, c. 156–169].  

Посилаючись на дослідження деяких західних вчених, М. Лендьел 

стверджує, що для країн Центральної і Східної Європи формування 

учасницького підходу до політики не менш важливе, ніж зростання ВВП і 

реформування державного управління, оскільки без активної участі громадян 

неможлива консолідація демократії. Підставою для такого висновку стала 

низька політична участь у країнах ЦСЄ, зокрема зниження рівня виборчої 

активності. З-поміж чинників, які впливають на рівень політичної участі, 

виділяють, передусім, ресурси громадянина (знання, час, гроші) та 

соціалізацію особи шляхом участі в структурах громадянського суспільства. 

Для посткомуністичних суспільств додатковими є структурні фактори, 

зокрема вплив нових політичних інститутів і процедур на цінності і 

поведінку громадян. Другий фактор (вплив громадянського суспільства) 

розглядається крізь призму відносин, які формуються в його надрах як 

соціальний капітал. Його основними взаємозалежними показниками є участь 

(громадянська) і довіра (міжособистісна та інституційна). Таким чином, 

рівень довіри, що формується у відносинах між громадянами, визначає і 

рівень іншого виду участі, а саме участі політичної [115, c. 37–41]. 
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А. Романюк вважає, що головною формою політичної участі є участь у 

виборах. На основі порівняльного аналізу основних форм політичної участі 

громадян країн Західної Європи автор простежує тенденцію до зменшення 

частки громадян країн Західної Європи, які беруть участь у виборах. Вона з 

різною інтенсивністю властива всім європейським країнам, за винятком 

Греції. Інститут референдуму став традиційною формою прийняття рішень у 

багатьох із них, окрім ФРН [189]. 

Н. Скоблик у своєму дослідженні зіставляє поняття «контролю громадян 

над лідерами» з найбільш поширеним значенням «політичної участі» (як дій 

громадян з метою впливу на орґани влади) і доходить висновку, що перша з 

названих катеґорій включає і процес (тобто «контролювання»), але 

наголошує на результаті – «підконтрольності», «відповідальності лідерів» чи 

їх «підзвітності». У той же час, друга катеґорія – «політичної участі» – 

насамперед стосується процесу. Зрештою, «політична участь» громадян 

входить у «контроль громадян над лідерами» як процес і є передумовою 

цього контролю як результату [202]. 

Г. Іовчу присвячує своє дослідження аналізу феномену «політична 

участь» та виявленню у компаративному вимірі основних тенденцій щодо 

політичної активності громадян країн ЄС та України [84]. Авторка доходить 

висновку, що на сучасному етапі політичного розвитку на рівні національних 

держав, включаючи й Україну, а особливо на рівні ЄС, існує певний дефіцит 

участі громадян у політиці та впливу на процес прийняття політичних 

рішень. Низька політична активність громадян є основним індикатором 

«демократичного дефіциту», який характеризується поступовим обмеженням 

безпосередньої участі громадян у процесі урядування, обмеженням 

можливості впливати на процес прийняття політичних рішень, формуванням 

ключових органів державної влади, артикуляцією та реалізацією власних 

інтересів через механізми представництва та політичної участі, а також 
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непрозорістю функціонування та непідзвітністю основних владних інститутів 

національних політичних систем. 

Колектив учених на чолі з Е. Афоніним дослідив процес 

інституціоналізації участі громадян і можливості практичного використання 

механізмів демократії [10].  

В межах дослідження участі громадськості у законодавчому процесі 

А. Євгеньєва та Ю. Шкарлат виклали важливі теоретичні й правові засади 

співпраці законодавчих органів влади із громадянами, а також 

охарактеризували головні механізми такої кооперації [65]. 

Праці В. Рубцова [193], В.Тимко [73], А. Чемериса [74] присвячені 

вивченню активного суб’єкта політичних процесів та загального рівня 

політичної участі. Розуміння політичної участі як процесу залучення до 

сфери політичних відносин отримало подальший розвиток у дослідженнях 

Н.Дембіцької [55], Л.Угрин [170], І.Алєксєєнко [4]. І.Харечко дослідила 

політико-правові механізми участі громадян у процесі прийняття політичних 

рішень в умовах електронної демократії [224]. О.Ямельницький зосередив 

увагу на дослідженні феномену політичної мобілізації як чинника активізації 

політичної участі громадян в Україні [239]. 

Пізнавальну цінність для теми нашого дослідженя мають аналітичні 

доповіді, підготовлені фахівцями Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [29; 58; 83; 172], та окремі 

монографії [59; 88; 171; 219], навчальні посібники [25; 49], статті у фахових 

виданнях [7; 218]. 

Важко переоцінити внесок у вивчення проблем політичної участі вчених 

Інституту соціології НАН України, в т. ч. розробників і виконавців 

соціологічних моніторингів, які заклали емпіричний фундамент у 

дослідження різних аспектів політичної участі. Суттєву допомогу у вивчення 

проблеми надають щорічні збірники аналітичних оцінок стану справ в 

українському суспільстві, зроблені фахівцями Національного інституту 
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стратегічних досліджень, а також матеріали Фонду «Демократичні 

ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Українського центру економічних і 

політичних досліджень імені  Олександра Разумкова. Отримані результати 

дають можливість оцінити політичну активність громадян як на рівні країни, 

так і порівняно з іншими європейськими державами. Означеним аспектам 

присвятили свої праці О. Вишняк, О. Резнік, М. Шульга, Н. Ходорівська, 

О. Владико, Н. Бойко, І. Костенок та інші.  

Аналіз наукової літератури, присвяченої висвітленню бурхливих подій 

осені та зими 2004 р., приводить до висновку про полярність оцінок щодо 

сутності та місця «Помаранчевої революції» у вітчизняній історії. Для теми 

нашого дослідження становлять інтерес праці таких авторів, як С.Адамович 

[3], Т.Виговська [27], В.Газін [36], О. Грицюк [47], А.Іщенко [85], 

В.Кобильник [95], А.Колодій [100],  М. Колодяжний [102], Т. Костюк [106], 

Л.Кочубей [107],  С. Кульчицький [111], Г. Куц [113], Ю.Мацієвський [126], 

Ф.Медвідь [128–129],  Н.Паніна [159], В.Рубцов [194],  В.Якушик [238]  та ін. 

«Революція Гідності» та події з 2013 р. теж привертають увагу багатьох 

науковців, а саме: В. Дубінський [166], А. Колодій [98; 101], О. Красовська 

[108], Г. Куц [113], В. Любарець [117], М. Мінаков [138], Н. Отріщенко [156], 

Р. Пасічний [160], Ю. Шведа [231] та ін. 

Таким чином, проблема політичної участі в сучасних умовах перебуває 

під пильною увагою широкого кола вітчизняних дослідників. Причинами, що 

обумовили особливий інтерес до даної проблеми, стали нові методологічні 

підходи та залучення широкого масиву як вітчизняних, так і зарубіжних 

джерел; становлення громадянського суспільства, виявлення політичних 

інтересів різних соціальних груп; необхідність активізації населення, зокрема 

молоді, у політичному житті України; криза довіри до владних структур та 

інших політичних інститутів; тенденції абсентеїзму, відчуження і 

нігілістичної поведінки. Разом з тим, незважаючи на певні зрушення у 

дослідженні політичної участі, багато проблем залишається поза увагою 
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вчених. Зокрема проблема інституціоналізації політичної участі молоді в 

сучасній Україні потребує комплексного дослідження.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Огляд наукових розробок західних та вітчизняних вчених засвідчує, що 

проблема політичної участі має тривалу дослідницьку історію. Нині ж 

спостерігаємо зростання інтересу до основних моделей політичної участі, 

адекватних демократичному розумінню політичного процесу та викликам 

глобалізації.  

Політологічне визначення участі громадян у політиці та науковий інтерес 

до цього явища з’явилися всередині ХХ ст. Саме в цей період «політичну 

участь» було визнано науковим терміном, ключовою категорією теорії 

демократії. У політологічних дослідженнях політичної участі можна виділити 

три етапи: на першому етапі (з середини 1950-х рр. по 1960-і рр.) описано 

типи і форми політичної участі громадян; 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 вивчення 

політичної участі відбиває розуміння політичної участі як засобу мобілізації 

громадян, акумуляції їх інтересів і вираження протесту в умовах глобального 

громадянського суспільства та подолання «демократичного дефіциту». 

Вітчизняні дослідження політичної участі теж структуруємо у три етапи: 

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

рамках пануючої на той час наукової парадигми, водночас певну цінність 

мають розробки проблем соціалізації молоді; 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 
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суспільства, співвідношенні процесів політичної трансформації, модернізації, 

демократизації, глобалізації тощо.  

Джерела, на яких ґрунтується наше дослідження, можна класифікувати 

у такий спосіб: 1) узагальнюючі праці політичних мислителів; 2) монографії, 

дисертації, статті українських політологів; 3) енциклопедичні видання, 

словники, навчальні посібники; 4) колективні монографії, матеріали 

наукових конференцій, аналітичні доповіді, результати опитувань, які містять 

напрацювання вітчизняних філософів, соціологів, психологів, інших 

суспільствознавців, що дає змогу розглянути політичну участь на основі 

міждисциплінарного підходу; 5) нормативно-правові акти. 

Запропонована класифікація джерел не обмежується лише формальним 

критерієм. Змістовно джерела класифікуємо в такий спосіб: 1) праці, в яких 

проблеми політичної участі перебувають в центрі наукового інтересу, а 

також в яких досліджено ті чи інші аспекти участі у політичному житті; 

2) праці, присвячені процесам політичної трансформації, модернізації, 

демократизації, глобалізації; 3) праці, в яких досліджується молодь як 

специфічна соціально-демографічна група, її ціннісні орієнтації, а також 

молодіжні об’єднання, рухи; 4) праці з проблем формування і реалізації 

молодіжної політики. Другу, третю і четверту групу джерел використано у 

відповідних підрозділах дисертації. 

Загалом джерела, проаналізовані у цьому розділі, підтверджують, що 

для історіографічного узагальнення наукової розвідки стосовно предмета 

дослідження не обов’язково представити детальний огляд усіх публікацій, 

адже чимало з них містить повторення раніше досягнутого, а це створює 

ситуацію нескінченного переказу вже відомих питань і некритичного 

використання одних і тих самих вихідних положень. Тож концептуалізації 

теоретико-методологічних засад присвячено другий розділ нашого 

дослідження. 
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РОЗДІЛ ІІ  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ МОЛОДІ 

 

2.1. Специфіка політичної участі в теоріях і практиці політичної науки 

 

У пошуках відповіді на ключове питання: як можна дослідити політичну 

участь, виходимо з того, що, по-перше, політичну участь можемо аналізувати 

немовби «знизу», зосереджуючи увагу на людській поведінці, версії якої 

можуть бути найрізноманітнішими. Зокрема, особливості вияву політичної 

участі можуть пояснюватися індивідуальними властивостями людей 

(індивідуальна версія) або колективними (групова версія). Біхевіористський 

підхід, який утвердився спочатку в соціальних і гуманітарних науках США, а 

потім і в інших країнах Заходу в ході т. зв. біхевіористської революції, 

концентрує увагу насамперед на поведінці окремого індивіда, групи, різного 

роду соціальних, культурних, професійних та інших спільностей. Вихідним 

положенням біхевіоризму є твердження про те, що поведінка людини є 

реакцією на вплив зовнішнього середовища. В політичній науці він 

покликаний визначити реальні параметри і причини політичної поведінки на 

масовому рівні і, відповідно, політичних процесів та функціонування 

політичних систем. Ч. Мерріам, Г. Лассуел, П. Лазарфельд досягли значних 

успіхів при дослідженні електоральної поведінки за допомогою опитувань 

громадської думки. Важливою особливістю біхевіоризму як одного з 

варіантів неопозитивізму є врахування лише фактів, експериментально 

підтверджених або отриманих за допомогою формально-логічних чи 

математично формалізованих методів природничих наук, абстрагуючись від 

цінностей і норм. Необіхевіоризм, представлений концепціями Б. Скіннера, 

К. Халла, Е. Толмена, доповнює схему «стимул – реакція» проміжними 
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змінними. Активно використовуються такі поняття, як мета, образ, потреба, 

очікування, інтелект, успіх – неуспіх, які є феноменами поля свідомості. 

Психологічний напрям акцентує увагу на підсвідомому, несвідомому в 

людській поведінці. 

Біхевіористи, як згодом і представники «необіхевіоризму» та 

«постбіхевіоризму» наголошують на суто індивідуальних поведінкових 

реакціях на несприятливі зовнішні впливи. Звідси робиться висновок про 

можливість запобігання суспільних конфліктів шляхом штучного, за 

допомогою спеціальних технологій, виховання в членів соціуму 

індивідуальної «автоматично правильної поведінки». Її передумовою має 

бути «раціональне мислення» громадян, що формує постійну готовність 

особи дбати про колективні інтереси, строго дотримуватися встановлених 

дисциплінарних норм тощо. Подібні теоретичні настанови за, здавалося б, 

привабливою ідеєю суспільної солідарності приховують спробу обґрунтувати 

доцільність методів маніпулювання свідомістю людини замість того, аби 

шукати дійсні причини суспільних конфліктів, засоби їх попередження та 

розв’язання [198]. 

У конфліктологів (Р. Дарендорф, Р. Коллінз) політична участь є проявом 

суперництва, боротьби, конфліктності як загальних характеристик соціуму, 

відтак цей феномен вважається одним із джерел суспільного розвитку [54, 

c. 142–147; 96, c. 81–99]. Тут збільшення шансів участі в управлінні 

відбувається через «впорядковані форми дискусій між класами» (тобто 

політичну участь), конструктивність яких можлива лише в умовах демократії 

[222, с. 49–50]. Таким чином, політична участь і демократія взаємопов’язані: 

перша підтримує, забезпечує, репрезентує другу, і навпаки. 

По-друге, політичну участь можна аналізувати немовби «зверху». Тут 

йдеться про системний аналіз, впроваджений у політологічні дослідження 

К. Ерроу, К. Дойчем, Е. Доунсом, Д. Блеком, Дж. Б'юкененом, Д. Істоном, 

Р. Олмондом, Р. Теллоком та ін. Теоретики структурного функціоналізму 
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розглядають політичну участь як механізм «політичної машини» [133, с. 451–

461], за допомогою якого забезпечується демократія, «пов’язана із наданням 

максимально широкого доступу до структури прийняття рішень для 

різноманітних груп» [116, с. 213]. 

Виходячи з моделі політичної системи Д. Істона, сигнали «входу» - 

«вимоги» і «підтримки» є двома узагальненими формами політичної участі, 

що реалізуються у вертикальній і горизонтальній мобільності. Соціальні 

потреби у формах політичної участі подаються на «вхід» політичної системи. 

Кожне суспільство, виходячи з власного досвіду, формує відповідні 

інститути і відносини (соціальні, економічні, політичні), у сукупності 

іменовані національною політичною культурою. Відповідно до національної 

політичної культури політичні системи класифікують (за Г. Алмондом): 

англо-американська, європейсько-континентальна, частково-індустріальна і 

тоталітарна [124, c. 99]. 

У дослідженні політичної участі важливе значення мають класичні 

теорії демократії. Участь громадян у політичних процесах є одним з 

найважливіших індикаторів вимірювання демократії. Саме тому в усіх 

теоріях демократії – ліберальній, елітарній, плюралістичній, партиципаторній 

– дослідники намагалися визначити межі політичної участі громадян у 

політичному житті суспільства, які б забезпечували ефективне і стабільне 

функціонування демократичної політичної системи [192, c. 34]. 

Елітарна теорія демократії представлена у праці Й. Шумпетера 

«Капіталізм, соціалізм і демократія». Критикуючи класичну (пряму) 

демократію як безпосереднє правління народу, Шумпетер стверджує, що 

«демократія не означає і не може означати, що народ дійсно править у будь-

якому очевидному значенні слів “народ” і “правити”. Демократія означає 

лише те, що народ має можливість погодитись чи не погодитись, аби ним 

правила та чи інша особа» [235, c. 352–353]. 

Згідно з концепцією Й. Шумпетера, демократія може успішно 
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функціонувати лише за наявності декількох умов. По-перше, висока 

професійність політиків. Відтак політики повинні бути певною 

вузькопрофесійною корпорацією, шлях до якої закритий пересічним людям, 

тому що непрофесіоналізм в політиці в умовах демократії може обернутися 

дестабілізацією політичної системи суспільства. По-друге, самообмеження 

парламенту. Непрофесійний парламент, нічим і ніким не обмежений, може 

перетворитись на джерело дестабілізації політичної системи, на орган, який 

приймає безвідповідальні рішення, що негативно впливає на життя 

суспільства. По-третє, контроль урядом бюрократії. Інтереси частини 

бюрократії не завжди збігаються з інтересами суспільства в цілому і тоді 

бюрократія стає для суспільства серйозною небезпекою, породжуючи такі 

явища як корупція, затягування прийняття першочергових рішень, 

невиправдане і неконтрольоване зростання бюрократичного апарату, 

пригнічення ініціативи громадян. Тому демократичний уряд повинен 

тримати бюрократів “в кулаці”. По-четверте, наявність демократичного 

самоконтролю. Уряд в демократичній системі завжди повинен 

прислуховуватись до голосу опозиції, а опозиція “не звалювати” всі 

негаразди на уряд. Якщо цього не буде, то не можна буде говорити про 

стабільність політичної системи в таких умовах і проведення ефективної 

політики [235, c. 359–367]. 

Таким чином, для Й. Шумпетера демократія – складний процес і 

результат розвитку цивілізації, який має певну логіку функціонування і 

складну систему. Тому для успішної розбудови демократичного суспільства 

необхідним є ланцюг суб’єктивних та об’єктивних чинників. При цьому 

випадіння хоча б однієї складової цього ланцюга може призвести до краху 

всієї демократичної системи і появі псевдодемократії. В цілому Шумпетер 

визнає за політичною елітою провідну позицію у демократичному 

політичному процесі. 

В основі деліберативної моделі демократії (або демократії обговорення) 
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лежить комунікативна теорія Ю. Габермаса [33, c. 337–371]. Він стверджує, 

що на зміну громадськості, яка складається з приватних осіб, прийшла 

громадськість, яка складається з осіб, об’єднаних в організації. Лише вона в 

сучасних умовах здатна дійовим чином брати участь у процесі суспільної 

комунікації, використовуючи внутрішньопартійні та внутрішньоспілкові 

канали [35]. Але з ускладненням функцій держави демократичний контроль 

над їх виконанням стає все більш проблематичним, пересічний громадянин 

постає перед сучасною державою як дилетант, нездатний вникати в сутність 

державних справ і тому він змушений повністю покладатись на спеціалістів. 

У зв’язку з цим Габермас вбачає успіх демократії не в зростанні державного 

втручання в життя суспільства, а в підвищенні ролі свідомої, досвідченої 

громадськості, яка здатна виробляти цілі й ідеали суспільно-політичного 

життя, брати активну участь у політичному процесі, бути “живим духом” 

демократії, гарантом її збереження. 

Отже, в політичній теорії Ю. Габермаса демократія – це інституційно 

гарантовані форми суспільної комунікації, в процесі якої вирішується 

питання про те, яким чином люди можуть і хочуть співіснувати в умовах 

насильства над ними, яке до того ж весь час посилюється. Вирішальною 

умовою демократії та “емансипації людини” є наявність необмеженої 

публічної дискусії про бажаність та придатність тих чи інших принципів і 

норм, на які повинна орієнтуватись політична дія. Це в свою чергу ставить 

перед політичною теорією і практикою питання про «новий баланс між 

владами суспільного об'єднання, коли соціально-інтеграційна енергія 

солідарності – "творча сила комунікативності"... – переважить "насильство" 

двох інших ресурсів урядування – грошей та адміністративної влади» [34]. 

Один із представників комунітарної теорії Х. Ларді вважає категорію 

політичної участі центральною в процесі створення стійкого політичного 

співтовариства (спільноти). За допомогою політичної участі індивідуальні 

актори передусім пізнають себе та усвідомлюють власні політичні інтереси, 
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соціалізуються та реалізуються в певній політичній системі, відповідно до її 

норм і правил [262, с. 79]. 

Водночас у сучасній політичній науці авторитетним є консервативний 

підхід, згідно з яким лише повноправні громадяни, за всіх інших рівних умов, 

є достатньо компетентними для участі у виробленні рішень, які стануть 

обов’язковими для всієї політичної системи [51, с. 144].  

Однією з найпоширеніших плюралістичних теорій демократії є 

концептуальні підходи Р. Даля. Аналізуючи роль політичної участі в 

процесах демократизації політичної системи, Р. Даль зазначає, що слід 

виходити з суті класичних ліберальних свобод, які сповнюють сенсом термін 

«політична участь». Це, зокрема, закріплені за громадянами можливості 

опонування уряду, право формування політичних організацій, дискусії з 

політичних питань, що ведуться без побоювання переслідувань з боку влади, 

ознайомлення з альтернативними позиціями в ЗМІ, збереження таємниці 

голосування виборців, мирна передача влади переможцям виборів [53, с. 20–

21]. Саме класичні ліберальні свободи дозволяють чітко визначати критерії 

демократизації політичного процесу, серед яких Р. Даль на перше місце 

ставить ефективну участь громадян (у розумінні рівних і дієвих можливостей 

для висловлення своїх поглядів) та рівне виборче право як „рівні та реальні 

можливості для голосування, причому всі голоси мають однакову силу” [52, 

с. 41]. Не менш важливим наслідком демократизації є розширення спектра 

форм політичної участі, що в поєднанні з політичною конкуренцією 

спричиняє зміни характеру участі громадян у діяльності політичних партій 

[53, с. 22].  

Перш ніж визначити суть механізму реалізації політичної участі в 

стабільних демократіях і в перехідних суспільствах, Р. Даль аналізує 

переваги участі громадян у політичних процесах в умовах представницької 

демократії. Для цього здійснюється порівняння можливостей участі у прямій 

(демократії загального зібрання) та представницькій демократіях. Дослідник 
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доходить висновку, що пряма демократія за оцінкою реальної участі 

громадян програє представницькій, оскільки можливості участі громадян 

зворотно пропорційні їхній кількості; незважаючи на те, що багато громадян 

можуть брати участь як слухачі, максимальне число учасників зборів, 

здатних висловити свої погляди у виступі, є незначним, до того ж це, як 

правило, активісти; ці активні учасники зібрання стають, по суті, 

представниками решти тих, що зібралися (винятком є лише процедура 

голосування); немає жодної гарантії, що активні учасники зібрання 

представляють інтереси інших [52, с. 106–107]. Це призводить до того, що 

громадяни поступово починають надавати перевагу процедурі вільних і 

чесних виборів до органів представницької демократії.  

У зв’язку з цим особливо гостро постає проблема громадянської 

компетентності. Р. Даль виходить з того, що «демократія є правлінням 

народу, і вона може спиратися тільки на твердження, що прості люди 

зазвичай компетентні (qualified) управляти собою» [51, с. 144]. Вихідним 

принципом формування адекватних громадян є забезпечення мінімально 

необхідного рівня політичних знань, які б слугували гарантією свідомої 

політичної участі. Однак зміна масштабів суспільно-політичного життя, його 

зростаюча ускладненість та зміни в технології комунікацій не дають змоги 

використовувати традиційні способи підвищення громадянської 

компетентності. Сьогодні власного досвіду участі, який здебільшого 

зводиться до голосування, недостатньо для аналізу усієї сукупності 

політичних подій, що відбуваються у стабільному демократичному чи 

перехідному суспільстві. Тому в громадянина, який зацікавлений у 

розширенні спектра форм власної політичної участі в політичному 

управлінні суспільством, однак не може забезпечити отримання потрібної 

політичної інформації технологічного характеру, проаналізувати її та зробити 

відповідні правильні висновки, виникає проблема звернення до думки 

експертів (спеціалістів).  
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Таким чином, питання громадянської компетентності переноситься у 

площину проблеми політичного рівноправ’я та ефективного контролю за 

урядовими структурами: громадяни, спираючись у своїй політичній участі на 

переконання та думки експертів, можуть несвідомо відходити від власних 

позицій та ставати провідниками ідей експертів. Намагаючись розв’язати цю 

проблему, Р. Даль підкреслює, що звернення до думки експертів для 

компетентного громадянина не повинно означати, що він, делегуючи право 

ухвалювати політичні рішення, поступається правом контролю за ним [52, 

с. 70]. Стосовно ефективного контролю за діями урядових структур Р. Даль 

наголосив, що громадяни повинні використовувати всі можливі ресурси, під 

якими він розуміє «все, що можна використати для впливу на конкретний 

вибір чи плани дій іншої особи», або «все, що можна використати як спонуку 

до дії»; доступ громадянина до грошей, кредиту, багатства; доступ до 

державних управлінських посад, популярності і робочих місць; можливості 

контролю інформації. Проте більшість громадян не використовують усього 

розмаїття політичних ресурсів, що спричиняє формування розриву між 

потенційним та реальним контролем громадян за владними структурами. 

Саме тому політична участь перетворюється на дійсну міру використаних 

ресурсів [52, с. 176–177]. 

Отже, політична участь в теорії демократії Р.Даля конкретизується через 

систему політичних переконань громадян і рівень громадянської 

компетентності, які формуються завдяки власному політичному досвіду, ЗМІ 

та політичним експертам, що здійснюють кваліфіковану оцінку дій урядових 

структур. В умовах переходу до демократії саме адекватні та компетентні 

громадяни є джерелом поширення довіри до нових інститутів політичної 

системи шляхом реалізації активних форм політичної участі.  

У розвинених суспільствах «участь» найчастіше проявляється як участь 

в асоціативному житті, що сприяє формуванню горизонтальних соціальних 

зв’язків та соціального капіталу, формуючи довіру і почуття солідарності. 
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Поряд із тим участь можна розглядати і у вертикальному вимірі (участь у 

партнерстві та управлінні), як форму колективного (публічного) управління 

[201, c. 131–138]. 

Усе розмаїття різновидів, способів і форм участі громадян у політиці 

вимагає структурування, класифікації. Тож варто дослідити окремі підходи 

щодо типів, форм та видів політичної участі. Типи участі зазвичай 

класифікують у такий спосіб: 1) активна і пасивна (тобто активна участь і 

задіяність особи в суспільно-політичних процесах); 2) індивідуальна і 

колективна (участь в політичному житті окремого індивіда, групи, мас); 

3) добровільна і примусова; 4) традиційна і новаторська; 5) легітимна і 

нелегітимна; 6) інституціоналізовані (голосування, участь у діяльності 

партій) та неінституціоналізовані види участі (масові протести, протизаконні 

угруповання з політичними цілями); 7) участь, яка має місцевий та 

загальнонаціональний характер.  

Формами політичної участі є участь у виборах; у прийнятті рішень; в 

управлінні та самоврядуванні; у виборі політичних лідерів і контролі за 

їхньою діяльністю; у прийнятті, реалізації й охороні законів; у виборчих 

політичних кампаніях, мітингах, зібраннях; у засвоєнні й передачі політичної 

інформації; у страйках; в масових кампаніях громадянської непокори, 

визвольних війнах і революціях; у діяльності політичних партій і 

громадських об’єднань тощо [173, с. 513]. 

С. Гантінґтон і Дж. Нельсон до форм політичної участі відносять: 

1) виборчу діяльність (голосування, пожертвування на кампанії, роботу на 

виборах, вербування прихильників від імені кандидата тощо); 2) лобіювання 

(індивідуальні чи групові зусилля, щоб увійти у контакт з урядовцями і 

політичними лідерами для впливу на їхні рішення з питань, важливих для 

значної кількості людей); 3) організаційну діяльність (участь через саме 

членство в організації, яка прагне впливати на прийняття рішень в державному 

управлінні); 4) контактування (індивідуальна діяльність, спрямована на 



42 

 

державних службовців з метою отримання користі лише для однієї особи чи для 

дуже малої групи людей); 5) насильницькі дії (нелегальні зусилля впливати на 

ухвали урядовців, завдаючи фізичної шкоди особам чи власності: державні 

перевороти, політичні вбивства, бунти, повстання). 

На відміну від насильства, зазначали С. Гантінгтон і Дж. Нельсон, такі 

форми участі як виборча діяльність, лобіювання, організаційна діяльність і 

контактування можуть бути легальними і нелегальними. Адже підкуп виборців, 

залякування і фальсифікація виборчих результатів, допоки ними займаються 

приватні громадяни, а не професіонали, так само належать до політичної участі, 

як і голосування чи відвідування партійних зборів. Лобістські види діяльності, 

до яких С. Гантінґтон і Дж. Нельсон відносять мирні страйки, демонстрації і 

пікетування, є легальними в одних країнах і забороненими – в інших. Подібним 

чином, особисте контактування (з урядовцями) може бути легальним чи 

нелегальним за своєю сутністю, залежно від того, чи супроводжується воно 

підкупом та іншими нелегальними аспектами [174]. 

К. Крісті виділила п’ять типів (форм) політичної участі: 1) виборча 

діяльність (включає як голосування, так і участь у проведенні політичних 

кампаній); 2) діяльність у місцевій громаді (участь у справах місцевої громади); 

3) контактуюча діяльність (контактування з урядовцями щодо особистих чи 

політичних проблем); 4) комунікаційні види діяльності (стеження за політикою 

через засоби інформації та обговорення політики, включаючи навіть таку 

особливу форму обговорення, як цілеспрямоване переконування на користь 

певного кандидата чи партії); 5) нетрадиційна політична участь, яка охоплює 

дві великі групи видів діяльності: а) менш агресивні (петиційні кампанії, 

бойкоти, легальні демонстрації, громадянські рухи прямої дії, зосереджені на 

проблемах споживачів, довкілля і місцевих громад); б) більш агресивні 

(нелегальні страйки, насильницькі зіткнення, участь у революційних рухах, 

участь у партизанському русі, рух громадянської непокори) [174]. 
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Ґ. Перрі, Дж. Мойзер і Н. Дей звернули увагу на те, що, попри важливість 

виборів, «менш епізодичні форми участі» дістали занадто мало уваги у 

дослідженнях. Вони, зокрема, відзначили, що результат скарги до мерії щодо 

контролю над забрудненням повітря місцевою фабрикою може не менше 

вплинути на життя громадян певного міста, ніж результати загальних 

парламентських виборів. 

Ґ. Перрі та його колеги розглядають появу нетрадиційних форм 

політичної участі у контексті розвитку т. зв. «нового популізму», ядром якого є 

ідея участі. Свій висновок вони підтверджували даними досліджень 

(проведених в країнах західної демократії під керівництвом С. Барнса і 

М. Каазе), згідно з якими громадяни все більше схильні до політичної участі за 

межами традиційної виборчої арени. Іншою підставою твердження, згідно з 

яким громадяни західних країн все більше вдаватимуться до «нових форм 

участі», Ґ. Перрі та його колеґи вважають поширення «постматеріальних 

цінностей». Особливу увагу Ґ. Перрі, Дж. Мойзер та Н. Дей звернули на ті нові 

форми участі, які поширились з 1960-х років у місцевих громадах великих міст. 

Там стосунки громадян, об’єднаних в асоціаціях місцевих громад, з органами 

місцевої влади складались по-різному – від непримиренної боротьби до 

наділення представників цих організацій частиною повноважень органів влади з 

коштами для надання певних послуг визначеним категоріям населення. 

Прагнучи охопити найбільш важливі і численні типи участі, які 

зустрічаються у Британії, Ґ. Перрі та його колеги зібрали й виділили, на основі 

аналізу проведених інтерв’ю (з півтора тисячами респондентів), 23 ключові 

види діяльності. Ці види діяльності вони об'єднали у великі групи, відповідні 

одиницям виміру (способам, формам) участі. 

Отже, шість загальних одиниць виміру (способів, форм) участі, за 

Ґ. Перрі, Дж. Мойзером і Н. Деєм, включають: 1. Голосування; 2. Проведення 

партійних кампаній; 3. Колективну діяльність (діяльність організованих чи 

неформальних груп для вирішення певної проблеми); 4. Контактування 
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(встановлення зв'язку з урядовцем, депутатом чи медіа для вирішення певної 

проблеми); 5. Пряму дію (блокування дорожнього руху, марші протесту, 

політичні страйки, політичні бойкоти); 6. Політичне насильство (застосування 

насильства проти політичних опонентів) [174]. 

Американські політологи К. Джандра, Дж. Беррі та Дж. Голдман 

виділили два види дій: 1) дії, що демонструють підтримку влади і політичної 

системи – участь у святкових заходах з приводу будь-яких подій, робота в 

якості спостерігача на виборах. Навіть піднімаючи державний прапор у 

святкові дні, прикріплюючи на одяг знаки з державною символікою, людина 

демонструє підтримку країні і побіжно її політичній системі; 2) дії, засобом 

яких громадяни намагаються вплинути на владу і змінити певні сторони 

суспільного життя. В цю групу об’єднані такі форми участі: голосування за 

партії і політиків, які виражають інтереси певної групи виборців; контакти з 

офіційними особами (найчастіше з представниками місцевих органів влади), 

щоб привернути їх до будь-яких проблем; ініціативні рухи (збір підписів за 

проведення референдуму з яких-небудь питань, письмові звернення в органи 

влади, в ЗМІ); участь у санкціонованих мітингах, демонстраціях; особливі 

форми участі – лобіювання, фінансування виборчих кампаній.  

А. Марш в основу класифікації політичної участі поклав її конвенційний 

та неконвенційний характер та виділив три типи політичної участі: 

1) ортодоксальна політична участь (звичайна політика, голосування, 

лобіювання, участь у групах формальних інтересів); 2) неортодоксальна 

політична участь (політична непокора, групова громадська непокора, 

бойкотування, неофіційні страйки); 3) політичні злочини (незаконні 

демонстрації, захоплення приміщень, пошкодження власності, насилля, 

захоплення заручників, партизанські дії, вбивства, революції, війни, 

викрадення) [192, c. 25]. 

Політологи ставлять запитання: наскільки подібні форми участі 

відповідають демократичній практиці? Одні вважають, що така участь може 
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служити приватним інтересам на шкоду інтересам більшості, що ресурсами 

для подібного впливу володіє обмежена кількість громадян. Інші вважають, 

що така практика не суперечить демократії, зауважуючи, що спроба уряду 

задовольнити чиїсь особисті інтереси викликає відгук у активної частини 

громадян.  

Не менш дискусійною є проблема визначення суті протестної політичної 

участі в контексті її інституційних характеристик, зокрема взаємозв’язку з 

інститутом опозиції. Більшість західних науковців ототожнюють протестну 

та неконвенційну політичну участь. Т. Жиро вважає, що потенціал 

політичного протесту громадян як оформлений акт протиставлення 

політичній владі реалізується у вигляді скоординованих колективних акцій 

проти політичних лідерів чи політичної системи. Ці акції можуть набувати 

двох форм – протесту, якщо виступи опозиції мають на меті змінити 

структуру правління, виступають за радикальну реорганізацію політичної 

системи чи вимагають визнати свою суб’єктність у політичному процесі; або 

тиску – в разі, якщо опозиційна група, що ініціювала протестні виступи, 

розуміється політичним керівництвом країни як легітимований член 

політичної системи [70, с. 122]. Перспективність використання такого 

розуміння суті політичного протесту дає змогу корелювати це поняття із 

завершеністю процесів інституціоналізації системної політичної опозиції та її 

якісними рисами, що в умовах процесів демократизації є вихідним у 

формуванні протестної моделі політичної участі. 

Вітчизняні науковці стверджують, що різновиди, способи і форми участі 

громадян у політиці є важливими показниками функціональних можливостей 

суспільства, специфіки політичного режиму і типу політичної культури. У 

свою чергу, якість політичної участі залежить від психологічного стану, який 

існує в суспільстві, у державі, оскільки цей стан безпосередньо пов'язаний із 

бажанням чи небажанням потенційних суб’єктів політичної участі до 

виявлення активності. Найбільш небезпечними є крайні прояви відчуження 
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людини від системи політичної участі – політичний екстремізм та 

індиферентність [75, c. 8–9]. 

Як зазначає В. Бортніков, сутність політичної участі є складним явищем, 

що пояснюється як використанням різних методологічних підходів для його 

пояснення, так і складністю теоретичної термінологічної визначеності 

основних понять. Для опису політичної участі використовують такі поняття, 

як “політична активність”, “політична діяльність”, “політична поведінка”, 

тому вважаємо за доцільне встановити між ними відмінності. 

   Політична активність – “одна з форм суспільної активності, діяльність 

соціальних об'єктів, яка має на меті впливати на прийняття політичних 

рішень, здійснення своїх інтересів. Активністю у політиці позначається 

діяльність професійних політиків, у тому числі депутатів, чиновників, лідерів 

політичних партій, партій, організацій та їх членів” [1, c. 22]. За 

Д. Ольшанським, політична активність – це діяльність політичних груп або 

індивідів, пов’язана з наміром розвитку або зміни політичного чи соціально-

економічного ладу та відповідних соціально-політичних інститутів. На 

індивідуальному рівні політичну активність вчений розглядає як сукупність 

проявів життєдіяльності людини, в яких відбувається його прагнення брати 

активну участь в політиці, захищати свої права та інтереси [152]. 

Н. Дембицька визначає політичну активність як функціональний прояв 

особистості в політичній діяльності, котра, у свою чергу, впорядковується 

самим суб’єктом. Стаючи суб’єктом владних відносин, особистість 

вибудовує власну систему політичних дій, структуруючи її певним чином, 

але у відповідності до вимог політичної системи і власної політичної 

культури [2]. Б. Мар’єнко пропонує розглядати політичну активність у 

вигляді континууму, на одному з полюсів якого політична пасивність, а на 

протилежному – політична гіперактивність та екстремізм [121]. 

   Звернімо увагу на те, що в англійській мові розуміння поняття 

«активність» більш чітке, оскільки існує два різних слова на позначення 
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явищ з різним значенням: «political activity» як діяльність, тобто, участь у 

політичних процесах, подіях; «political active» як інтенсивность залученності 

до політичних подій. Натомість в українській мові слово активність має два 

значення: активність як діяльність та активність у розумінні інтенсивності.  

Політична активність людини обумовлюється глибинними 

особистісними структурами, які становлять мотиваційно-ціннісну сферу її 

життя (інтересами, мотивами, потребами, настановленнями, переконаннями, 

цінностями). На цьому рівні політична активність не обов’язково означає 

безпосередню участь у політичному житті. Це скоріше своєрідне 

психологічне прилучення до нього: глибоке переживання гострих соціально-

політичних проблем, бажання сформувати певну соціальну позицію тощо. З 

іншого боку, саме на цьому рівні акумулюється потенціал активності, 

внутрішня готовність до дії, які проявляються в різних діяльнісних 

(поведінкових) формах політичної участі. Саме цінності – суб’єктивні 

уподобання людей, їх уявлення про бажані та небажані події, їх суспільну 

значущість – багато в чому обумовлюють специфіку поведінки особистості 

та її політичну діяльність [17]. 

   Таким чином, поняття політичної участі та політичної активності є 

близькими, але не тотожними. Політична активність є скоріше показником 

якості в політичній участі. Явище політичної участі є більш визначеним та 

конкретизованим за своїми характеристиками та формами вияву. Натомість, 

політична активність є свідченням активності як такої, мається на увазі 

свідома громадянська позиція, та рівень (міра) суб'єктної визначеності, як 

реалізацією її якісних особливостей. 

   Політична діяльність – «невід’ємна складова загальної людської 

діяльності, специфічна суть якої полягає в сукупності дій окремих індивідів і 

великих соціальних груп, спрямованих на реалізацію їхніх політичних 

інтересів, насамперед завоювання утримання і використання влади» [1]. 
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   Ймовірно, що найбільш чітке розрізнення політичної участі та 

політичної діяльності властиве підходу, який зосереджує увагу на тому, що 

політична діяльність як явище поділяється на два рівні: перший, нижчий – 

політична участь. Реальними формами цього рівня політичної діяльності є: 

вибори, мітинги, збори, страйки тощо. Другий – вищий рівень політичної 

діяльності – це політичне функціонування, тобто професійна політична 

діяльність, яку здійснюють члени уряду, депутати парламенту, керівники 

партій, рухів, політичні інститути, політологи [1]. 

   Отже, політична діяльність є значно ширшим явищем, яке включає в 

себе дві структурні складові – це політична участь, як скоріше стихійне, не 

довготривале та неусталене явище; та політична професійна діяльність. 

Однак, даному науковому погляду можна суперечити, оскільки, на нашу 

думку, політична участь хоч і є формою політичної діяльності, але, як явище, 

не завжди стихійне і тимчасове. А також твердження, що політична участь 

охоплює скоріше непрофесійну сферу, є досить умовним, оскільки провести 

чітку межу між професійною і непрофесійною діяльністю досить важко. 

   Політична участь характеризується не лише такими показниками, як 

активність індивіда, ступінь включеності в суспільно-політичне життя, 

ідентифікація з тими чи іншими політичними силами, але й іншими 

чинниками. Разом з тим, сукупність всіх чинників впливає на детермінацію 

та прояви специфічної для кожної особи політичної поведінки. Саме 

політична поведінка зумовлює своєрідність і особливості політичних 

процесів. У свою чергу, політична діяльність визначається власне природою 

політики – встановленням відповідних політичних відносин між суб'єктами 

політики, які мають не лише однакові, а й протилежні запити й інтереси, 

напрямки активності. 

   На думку Г. Артемова, політичною поведінкою можна вважати 

«сукупність людських дій (вчинків), які спостерігаються ззовні, у сфері 

розподілу та здійснення влади» [8]. Також політичну поведінку можна 
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розуміти як «суб’єктивно мотивований процес, в якому втілюється той чи 

інший вид політичної діяльності» [130]. 

   Як підкреслюють Л. Гозман та О. Шестопал, беручи до уваги поняття 

«поведінка», психологи частіше звертаються до поняття «діяльність». 

Поняття «поведінка» трактується як зовнішнє відображення діяльності, без 

урахування її суб'єктивного моменту. Термін «поведінка» є доцільним для 

зображення відповідних форм політичної діяльності. Однак на відміну від 

біхевіористських підходів «людина розглядається, по-перше, і як суб’єкт, і як 

об'єкт політичних відносин. По-друге, діяльність у політиці не зводиться 

лише до її зовнішніх проявів» [39]. 

   У сукупності політична поведінка різних суб’єктів є тією взаємодією, 

яку називають політичними відносинами. Політичні відносини мають 

відповідні особливості і характеристики. Вони виникають та існують за 

активної участі свідомості і проявляються у відповідних вчинках та 

процесах. «При цьому дві форми існування політичних відносин: політичну 

діяльність і політичну організація. Якщо в політичній діяльності відбивається 

динамізм політичних відносин, їх залежність від зусиль конкретних 

учасників політичного процесу, то політична організація відображає 

відповідну структурованість політичних відносин, їх сформованість на основі 

відповідних норм і правил» [40]. 

  Найбільш загальну типологію політичної поведінки здійснив М. Вебер. 

Залежно від ступеня участі людей у здійсненні влади він розрізняв три типи 

політичної поведінки: політики за випадком, політики за сумісництвом і 

політики за професією [26, c. 652].  

Поширеною є класифікація політичної поведінки за двома основними 

типами: відкритий (політична дія) і закритий (політична бездіяльність, або 

іммобільність). У межах відкритої політичної поведінки особа може 

виконувати такі політичні ролі: 1) звичайний член суспільства, громадянин із 

незначним політичним впливом, незначною активністю та інтересом до 
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політики; 2) громадянин – член громадської організації, суспільного руху або 

декількох організацій; 3) громадянин – член суто політичної організації 

(політичної партії або подібної), який цілеспрямовано і з власної волі бере 

участь у політичному житті; 4) громадський, особливо політичний, діяч; 

5) професійний політик, для якого політична діяльність є не лише єдиним чи 

основним заняттям, засобом існування, а й сенсом життя; 6) політичний лідер 

– загальновизнаний політичний діяч, керівник політичної партії, громадсько-

політичної організації чи суспільно-політичного руху. 

 Закрита політична поведінка (політична іммобільність) може 

проявлятися у формах: 1) виключеність з політичних відносин, зумовлена 

низьким рівнем розвитку особи або суспільного розвитку взагалі; 

2) політична виключеність як результат заорганізованості політичної 

системи, розчарування в політичних інститутах і лідерах і байдужості до 

їхньої діяльності; 3) політична апатія як форма неприйняття політичної 

системи, відмови від будь-яких форм співробітництва з нею. Може бути 

результатом насадження політичної системи насильницьким шляхом – 

придушенням масових соціальних і політичних рухів, окупацією тощо; 

4) політичний бойкот як вияв активної ворожості до політичної системи та її 

інститутів.  

   Для закритого типу політичної поведінки характерна політична 

бездіяльність, або аполітичність. Така ситуація може бути як через внутрішні 

чинники: відсутність об'єктивних особистісних можливостей займатися 

політикою, апатія, як то суцільна відсутність інтересу до політичної 

діяльності, аномія, стан психіки людини, коли вона відчуває, що фактично 

політичне життя проходить повз неї. Не меншою мірою впливають і зовнішні 

чинники: геополітична ситуація в країні, соціально-культурна, духовна 

сфери, політико-правові умови, що існують в суспільстві. 
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   Для другого, відкритого типу політичної поведінки, властива 

здебільшого вмотивована, цілеспрямована, раціональна відповідно 

психологічно і емоційно зумовлена політична діяльність [40]. 

Проведений аналіз дає підстави узагальнити основні напрями вивчення 

проблематики політичної участі: 1) біхевіоризм, необіхевіоризм пояснює 

політичну поведінку індивідів як результат впливу зовнішніх умов 

(Б. Берельсон, JI. Уайт, X. Маклоскі); 2) соціально-психологічний зосереджує 

увагу на дослідження мотивів і форм електоральної поведінки (Ф. Конверс, 

Е.Кемпбелл, Б. Міллер); 3) системно-функціональний розглядає політичну 

участь як органічний компонент структури політичних інститутів 

(Г. Алмонд, С. Верба, Р. Даль, М. Каазе); 4) в рамках неоінституціонального 

підходу політична участь розуміється як інструментарій політичної системи 

досягнення політичних цілей різних політичних організацій та інститутів 

(Б. Грофман, Д. Марч, С. Олсен). 

 

2.2. Інституціоналізація політичної участі як індикатор модернізації в 

Україні 

 

У дослідженні інституціоналізації політичної участі виходимо з того, що 

політичні, громадянські інститути й інституції – це лише інший вияв 

(опредмечена форма) людських інтересів, потреб, цінностей. У зв’язку з цим 

функція політичних інститутів стосовно реалізації політичної участі – 

своєрідне спостерігання за дотриманням норм у суспільстві й 

упорядкуванням їхніх меж, а не продукування та обмеження чи знищення їх 

[91, c. 17]. 

Поняття «інститут» означає встановлення, запровадженя, звичай. Термін 

«інституція» має дещо інший змістовий контекст. У його змісті є і 

функціональний вияв інституту, тому в українському лексиконі термін 

«інституція» позначає не лише установу, а й функціональну настанову [254, 
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c. 442–443]. Інституція витлумачується як спонтанне встановлення, традиція, 

порядок, заведений у суспільстві, а інститут – утвердження звичаїв, порядків 

у законах і правових нормах, хоча не тільки. Неоінституціоналісти трактують 

«інститут» як «правила гри» у спільноті або, зазначає Г. Саймон, правила, за 

котрими визначаються ролі, які певні особи за певних обставин 

відіграватимуть стосовно інших [196, c. 188]. На думку Д. Норта, інститути – 

це «придумані людьми обмеження, що спрямовують людську взаємодію в 

певне річище» [151, c. 11–12]. Метою інститутів є зменшення невизначеності 

в міжособистісних узаємодіях, зниження трансакційних витрат, установлення 

стійкої (хоч і не завжди ефективної) структури взаємодій між індивідами у 

повсякденні [151, c. 14]. Р. Патнем в інститутах вбачає процедурні правила 

ухвалення колективних рішень і спосіб досягнення певних цілей [162, c. 20–

21]. Г. О’Доннелл вважає, що поняття «інститут» охоплює систематизовані, 

загальновідомі, практично застосовувані й визнані (хоча й не завжди 

формально затверджені) форми взаємодії соціальних агентів, які мають 

установку на підтримку взаємодій відповідно до правил і норм, котрі так чи 

інакше закріплені в цих формах [87, c. 33]. В. Кафарський стверджує, що 

інститути як сукупності норм регулюють коло однорідних суспільних 

відносин, котрі виникають у взаємодії між соціумом і державою [89, c. 5].  

Політичні інститути – це різновид соціальних інститутів. На думку 

Р. Уолліса, соціальні інститути є структурними компонентами суспільства, за 

допомогою котрих соціальні дії та соціальні потреби «зустрічаються» й 

узгоджуються. Соціальні інститути можуть набувати форму організацій або 

сталих практик, дій, у яких виявлятиметься високий рівень соціального 

залучення громадян. Це дає змогу інститутам інтегрувати, впорядковувати та 

стабілізувати головні сфери соціального життя, створюючи сприйнятливі 

процедури і форми артикуляції відносин, інтересів [190, c. 31]. 

Інститути – продукт людської організації та структури правил і 

стимулів, покликаних спрямовувати поведінку учасників. Нормативний 
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інституціоналізм наголошує на регулятивній функції інститутів. Насправді, 

система інституційних норм, цінностей, зразків узаємодії та стимулів обме-

жує індивідів, упорядковує їхню діяльність, оскільки стосовно індивідів вони 

є такими, що вже існують. Водночас індивіди, з дій яких складається 

інститут, здатні змінювати наявну в інституті систему правил: внутрішньо-

інституційних і загальнодержавних [190, c. 34]. 

С. Телешун та інші науковці виокремлюють два типи політичних 

інститутів публічної політики: 1) формальні – зафіксовані й документально 

закріплені норми і процедури організації політичного життя; особливість 

таких інститутів полягає в тому, що вони опираються на державу як 

юридичну й адміністративну основу індивідуальних прав і свобод; 

2) неформальні – стійкі традиції, принципи та правила політичної поведінки, 

котрі характеризують якість політичної системи суспільства і постають 

основними регуляторами політичної поведінки й діяльності. Рівень розвитку 

таких інститутів визначається зрілістю громадянського суспільства. Вони 

відображають соціальні інтереси, політичну культуру, цінності та традиції 

участі у неформальних установах [212, c. 164].  

Розглядаючи поняття «соціального інституту», М. Маліковський 

виокремив п’ять типів його дефініцій: біхевіористський, аксіологічно-

нормативний, рольовий, організаційний, правовий [125, c. 43–44]. У 

дослідженні політичної участі як соціального інституту скористаємось 

останнім способом визначення, згідно з яким політична участь санкціонована 

державою та забезпечена необхідними засобами, в т. ч. і нормативними. 

Структурно-правовий аналіз політичної участі дозволяє виділити в ній 

наступні складові інституційні елементи: а) форми безпосередньої 

демократії; б) політичні партії та інші громадські організації; в) політичні 

права і свободи людини і громадянина. Ці структурні елементи виступають 

по відношенню до політичної участі засобами її практичної реалізації. 

Інакше кажучи, реалізуючи свої політичні права і свободи (наприклад, право 
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на свободу об’єднання, право на мирні збори тощо), беручи участь у 

діяльності політичних партій, рухів, асоціацій тощо (у формі членства, 

фінансової підтримки чи в будь-якій іншій формі), або ж беручи участь у 

проведенні виборів (як суб’єкти виборчого процесу) та референдумів, 

громадяни України тим самим забезпечують свою політичну участь і 

здійснюють вплив на державну чи муніципальну владу [11]. 

Інституціоналізацію вчені трактують як процес утворення специфічного 

набору норм і правил, що задають контекст існування людей та їхньої 

взаємодії [132, c. 20]. Існує й інший підхід, коли інституціоналізацію 

розглядають переважно у співвідношенні зі соціальними інститутами, тобто 

як процес їхнього конструювання. У межах цього підходу Дж. Тернер 

називає інституціоналізацією багатомірні процеси, котрі формують 

організацію індивідів, груп, соціальних одиниць, перетворюючи їх дії на 

соціальну систему [214, с. 385]. Б. Маліновський інституціоналізацією вважає 

процес «культурних реакцій» на визначені людські потреби, зростання 

різноманітних причинно-культурних способів задоволення потреб чи, про-

стіше, розвиток культури, або процес закріплення практичних зразків 

поведінки, що постійно повторюються [30, с. 153–154]. Для Е. Гідденса 

інституціоналізація – процес продукування визначених форм поведінки на 

підставі відповідних компонентів свідомості та визначених дій. Система цих 

інституціональних форм поведінки й становить суспільство [38, с. 43–45]. 

Загальним для всіх названих підходів у визначенні категорії 

«інституціоналізація» є пояснення її як процесу упорядкування, закріплення, 

утворення визначених сталих компонентів свідомості або поведінки. Під час 

інституціоналізації відбувається упорядкування і структурування компо-

нентів свідомості й поведінки, закріплення їх у визначені форми, межі чи 

норми. Отже, здійснюється організація людського поводження і відповідних 

когнітивних компонентів у визначені стійкі норми або утворення. 
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До понятійного апарату нашого дослідження, крім «інституціоналізації» як 

процесу становлення нових соціальних інститутів, включаємо також 

«деінституціоналізацію» (процес їх руйнування і занепаду) та 

«реінституціоналізацію» (часткову зміну чи реформування соціального 

інституту). Є. Головаха і Н. Паніна виділяють також «подвійну 

інституціоналізацію», тобто одночасне функціонування в інституційному 

просторі старих і нових соціальних інститутів [42, c. 16–17]. Поняття 

«подвійної інституціоналізації» передбачає розгляд низки векторів генезису 

нових інституціональних форм, що діють одночасно та знаходяться у 

протиріччі одна з одною. Це, по-перше, запроваджені «згори», законодавчим 

шляхом нові інституціональні заклади (те, що ми назвали б організаційною 

складовою інститутів), а з іншого – колишні радянські інститути, які 

продовжують існувати на рівні традиційної легітимності, а також «тіньові» 

інститути, що функціонують як у легальному (узаконенному), так і 

нелегальному вигляді. Часті незбіжності легальності і легітимності 

призводять до того, що «більшість громадян України перебувають у стані 

амбівалентності по відношенню до інституціональних утворень» [226]. 

М. Михальченко акцентує увагу на тому, що а) політичні інститути в 

Україні залишилися значною мірою радянськими і будуть слугувати 

інструментом корумпованих груп еліти, не заперечуючи будь-які дії влади; 

б) політичні інститути України зберігають радянські традиції слугувати не 

народу і Закону, а начальству, хто б воно не було. Неукоріненість демократії 

у природі політичних інститутів України робить їх небезпечною зброєю у 

руках безвідповідальної влади. Але важливо розуміти, що політичні 

інститути не надані людям зовнішньою силою, вони є постійна творчість 

людей [137, с. 8, 20]. 

З методологічного підходу П. Бергера та Т. Лукмана випливає, що 

процес інституціоналізації політичної участі можна описати, виокремлюючи 

послідовні етапи становлення інституту політичної участі. Насамперед, 
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повинна існувати суспільна потреба для його створення та ідеологія інституту, 

яка визначає його загальні завдання. Наступний етап передбачає перетворення 

одиничної практики соціальних акторів в усталену модель їхньої поведінки, що 

в майбутньому відтворюється з економією зусиль. Типізація відбувається тоді, 

коли певні схеми стають вже звичними для індивідів і постійно ними 

відтворюються. Відтак формується установка, що певні соціальні актори 

повинні поводитися звичним способом. Черговий етап – формування системи 

соціального контролю, тобто закріплення норм і санкцій, що регламентують 

діяльність соціальних акторів. Соціальний інститут можна вважати 

сформованим, коли він легалізований та легітимізований. На завершальному 

етапі в інституті відбувається затвердження прийнятних способів комунікації 

[15]. 

Аналізуючи інституціоналізацію політичної участі і як передумову, і як 

результат модернізації, виходимо з таких ключових положень. По-перше, 

власне модернізацію розуміємо не у вузькому значенні як перехід від 

традиційного аграрного суспільства до сучасного, індустріального та 

постіндустріального. Поділяємо думку М. Михальченка, який тлумачить 

модернізацію як синонім усіх процесів удосконалення суспільств і розглядає 

її як творчо-перетворюючу функцію розвитку, що є необхідною умовою 

соціального існування. За припинення модернізації суспільство занепадає і 

зникає [136, с. 39]. В. Горбатенко у цьому контексті зазначає, що суспільно-

політичні процеси в українському суспільстві з початку 90-х рр. засвідчують 

колосальний розрив між цілями та можливостями здійснення модернізації 

суспільства. А це, у свою чергу, потребує не лише врахування світового 

досвіду, а й вироблення неповторної стратегії втілення модернізації для 

України [45]. Ні парадигма навздогінної модернізації, ні трансформаційна 

модель розвитку, коли суспільство хаотично трансформується в різних 

напрямках, за словами М. Михальченка, нас влаштовувати не може. 

Потрібна принципово нова модернізаційна модель розвитку, скерована на 
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всебічне покращення, удосконалення суспільного організму: в сферах 

економіки, політики, науки, освіти, культури і способу життя. І саме 

політичні інститути повинні вступити локомотивами модернізації та 

євроінтеграції [137, с. 13]. 

По-друге, політична модернізація передбачає створення певних 

політичних інститутів, які мають сприяти реальній участі населення у 

владних структурах та впливу громадян на прийняття конкретних рішень. Її 

складовими, зокрема, є наближення до диференційованої політичної 

структури з високою спеціалізацією політичних ролей та інститутів; 

розширення сфери дії та посилення ролі законодавчого поля, що поєднує 

державу та громадян; розширення залучення до політичного життя 

соціальних груп та індивідів; посилення модернізаторських еліт [213]. 

По-третє, процес модернізації супроводжується трансформацією тих чи 

інших форм суспільної свідомості та культури. Відбуваються зрушення у 

системі цінностей – рух від цінностей колективізму до цінностей 

індивідуалізму, а становлення нетрадиційного суспільства полягає в ідеї 

формування вільної особистості, котра подолала ірраціональність 

традиційних общинних практик і усвідомила себе як самодостатній вузол 

раціонально зрозумілих соціальних зв’язків. Внаслідок модернізації 

змінюється соціальний тип особистості – традиційна замінюється сучасною з 

її автономністю та індивідуальністю. 

По-четверте, згідно теорій неомодернізації, модернізація розглядається 

лише як процес узаконення деяких інституцій та загальнолюдських 

цінностей: демократії, ринку, освіти, розумного адміністрування, 

самодисципліни, трудової етики та ін. Цим фактично знімається 

протиставлення модернізації та традиціоналізму – визнається, що більшість 

традицій є варіантами певних загальнолюдських цінностей. Р. Інглегарт 

навіть заперечує обов’язковість для модернізації демократії [80, c. 267–268]. 
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Звідси історична та культурна специфіка кожної країни дозволяє створювати 

власний модернізаційний проект. 

Теорія модернізації та постмодернізації, розроблена Р. Інглхартом та 

К. Вельцелем [81], ґрунтується на відмінності трьох поколінь людей, що 

виросли в традиційному, перехідному та індустріальному суспільствах. Ті, 

хто виріс там, де проблематичним є отримання основних благ, стають 

людьми з цінностями виживання. Наступне покоління, що зростало в умовах, 

в яких наявність основних благ є само собою зрозумілим, має дещо більш 

широкий горизонт, ніж турбота про виживання. Серед них набувають 

популярності ідеї толерантності, громадянської участі, захисту природи і 

самопізнання. Такі цінності Р. Інглхарт називає цінностями самовираження, а 

їх відмінність від секулярно-раціональних цінностей попереднього покоління 

– постмодернізаційним зрушенням. Останній призводить до появи або 

підвищення якості демократії в країні. 

Автори розглядають проблему причинно-наслідкового зв’язку між 

демократією і поширенням цінностей самовираження. Основна гіпотеза 

полягає в тому, що «поширення цінностей самовираження спонукає людей 

вимагати створення інститутів, які дозволяють їм діяти згідно із власним 

вибором. Відповідно, цінності самовираження мотивують людей до 

реалізації громадянських і політичних прав, що лежать в основі ліберальної 

демократії» [81, с. 124]. При цьому інституалізовані права самі по собі (тобто 

без економічної бази) не приводять до появи емансипаційних цінностей: 

«Авторитарний політичний режим може відразу змінитися демократичним, 

однак від злиднів до процвітання або від культури, що акцентує цінності 

виживання, до прихильності цінностям самовираження країни потрібні 

десятиліття» [81, с. 221]. 

Р. Інглхарт і К. Вельцель ілюструють свої ідеї за допомогою схеми, що 

демонструє, яким чином виглядає логіка людського розвитку [177]: 

економічні зміни (життєва захищеність) – культурні зміни (цінності 
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самовираження) – політичні зміни (демократичні інститути). З розвитком 

економіки в індустріальних країнах посилюються секулярно-раціональні і 

послаблюються традиційні цінності, в постіндустріальних країнах – 

посилюються цінності самовираження і послаблюються цінності виживання. 

Загалом 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 сучасному демократичному суспільстві основними 

інституціоналізованими формами політичної участі для абсолютної 

більшості громадян є вибори і референдуми. Різновидом референдуму є 

плебісцит – опитування населення шляхом голосування про належність 

території, на якій воно проживає, тій чи іншій державі. Нерідко плебісцит 

тлумачиться дещо ширше – як всенародне голосування, яке проводить 

держава з найважливіших питань. Основна відмінність між виборами й 

референдумом полягає в тому, що якщо на виборах виборці визначають, хто 

з кандидатів представлятиме їхні інтереси в представницьких органах чи 

обійме виборну посаду, то на референдумі вони самі приймають остаточне 

рішення з того чи іншого питання. Цим зумовлюється досить поширена 

висока оцінка референдуму як демократичного інституту та його часте 

застосування в країнах, які стали на шлях демократії. Проте оцінка 

референдуму як інституту прямої демократії не має бути однозначно 

позитивною, бо він нерідко виступає засобом політичного маніпулювання й 

досягнення правлячими колами політичних цілей [233]. 
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Особливою формою політичної участі є вибори, які формують 

центральні органи влади та органи місцевого самоврядування різних рівнів. 

Вони стимулюють політичну активність населення. У центрі передвиборчої 

боротьби здебільшого перебувають питання внутрішньої та зовнішньої 

політики, а результати голосування громадян визначають курс майбутнього 

уряду всередині країни та на міжнародній арені. Вибори супроводжуються 

зіткненням політичних сил, боротьбою не лише осіб, а й політичних 

платформ, політичних курсів, часом діаметрально протилежних. 

Участь у виборах дозволяє обмежити прояв небезпечних для політичної 

системи форм масової активності, спрямувавши її в інституціональне 

(регульоване нормами) русло, коли невдоволені політикою уряду люди 

виражають свій протест, голосуючи за переміни. Інша частина громадян 

завдяки виборам демонструє підтримку урядовому курсу.  

 Якщо у розвинутих демократіях відсутність інтересу громадян до 

виборчих справ, здебільшого, пояснюється їх задоволенням від функціонування 

політичної системи, у перехідних суспільствах участь чи, навпаки, ігнорування 

перегонів є критерієм відданості чи неприхильності громадян до 

демократичних інститутів та процедур. Причинами цього явища є 

відсторонення громадян від впливу на політику партійними організаціями, 

переорієнтація населення на вирішення повсякденних проблем, відсутність 

досвіду розпорядження можливостями демократії. 

Підсумовуючи сказане, у дослідженні інституціоналізації політичної 

участі як індикатору модернізації в Україні важливо акцентувати увагу на 

умови розв’язання основних проблем, з-поміж яких В. Горбатенко [46, 

c. 415–418] вказує на такі: неприпустимість механічного перенесення на 

національний грунт 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 
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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 соціалізації, передусім 

молоді. 

 

2.3. Молодь як суб’єкт політичних відносин 

 

Нині молодь розглядається як стратегічний ресурс будь-якого 

суспільства, вона – і об’єкт, і суб’єкт суспільно-політичних перетворень. Як 

підкреслюється в одній із резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, «молоді 

люди в усіх країнах є як основним людським ресурсом для цілей розвитку, 

так і головними провідниками соціальних змін, економічного розвитку і 

технічного прогресу» [32]. 

Молодь, як правило, досліджують як особливу групу суспільства, що 

має свої соціально-психологічні особливості, специфічні соціально-політичні 

інтереси, властивості та соціокультурну мотивацію політичної поведінки. До 

наукових розробок, присвячених проблемам молоді як особливої соціально-

демографічної групи, можна віднести праці Н. Блінова, О. Ватутіна, 

В. Волкова, І. Ільїнського, І. Кона, В. Лісовського, Н. Побєди, В. Рябіки та 

ін.). Ці дослідження спрямовані переважно на аналіз становища молоді в 

соціальній структурі суспільства, на характеристику специфіки її 

субкультури. 

Молодь – це лише відносно гомогенна, диференційована спільнота. 

Вона є демографічно неоднорідною, оскільки об’єднує групи населення у 

доволі широкому віковому діапазоні – від підліткових (15–17 років) та 



62 

 

постпідліткових (18–19-річних) до значно більш досвідчених і зрілих у 

віковому й соціальному відношенні осіб, яким уже за 30 (30–34-роки). 

У складі молоді можна виокремити багато субкультурних угрупувань 

як з точки зору “номенклатури” молодіжних субкультур в цілому, так і у 

зв’язку з наявністю різних студентських субкультур (субкультура студентів 

різного профілю навчання, конкретного ВНЗ, мешканців гуртожитку тощо). 

Як зазначає Л. Сокурянська, субкультурний плюралізм студентства 

обумовлений об’єктивними (соціальне походження, національність, традиції 

того чи іншого ВНЗ) та суб’єктивними чинниками, перш за все соціальною 

ідентифікацією певної студентської спільноти, що виявляється у 

відповідному соціальному проектуванні та конструюванні реальності. За 

сучасних умов субкультурна диференціація студентства посилюється завдяки 

множинності його соціального позиціювання, зокрема безпроблемного 

співіснування зайнятості у сферах навчання, праці та дозвілля [203]. 

Одним із напрямків, у рамках якого здійснюється аналіз політичної 

участі, є роботи з проблем соціалізації української молоді. При дослідженні 

загального процесу соціалізації молоді в нових умовах слід опиратися на 

досягнення наукової думки про місце й роль молоді в суспільному прогресі, 

спадкоємності поколінь і ролі культури у вихованні й формуванні молодого 

покоління (С. Аверінцев, Л. Аза, В. Біблер, М. Бахтін, Л. Виготський, 

А. Лосєв, Ю. Лотман, К. Гаджиєв, Н. Чавчавадзе та ін.). Досліджуючи 

механізми політичної соціалізації, її основні інститути та специфіку на різних 

етапах формування особистості, автори зачіпають проблему політичної 

участі. Слід зазначити, що загалом проблемам політичної соціалізації 

присвячений досить значний масив наукової літератури. Серед праць 

українських науковців, які висвітлюють різні проблеми політичної 

соціалізації молоді, слід відзначити дослідження В. Бебика, Є. Головахи, 

М. Головатого, В. Ребкало, С. Матвієнко, О. Петрунько, А. Пойченка, 

А. Надточія, С. Макєєва, М. Катаєвої, І. Алексєєнко, Н. Гедікової, 
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В. Москаленко, В.Курило та ін. Ці вчені розглядають процес політичної 

соціалізації молоді з позицій особливостей впливу на особистість публічної 

влади. Крім того, вони займаються розробкою проблем розвитку політичної 

культури молоді, впливу на політичну соціалізацію молоді різних факторів, її 

самовизначення та життєвих перспектив. Процес політичної соціалізації 

молоді описується як незалежна перемінна, яка сама по собі здійснює вплив 

на політичні процеси [71]. 

Представники постмодернізму (З. Бауман) наполягають на тому, що 

сучасна особистість самоконструюється, а, отже, повинно зникнути поняття 

«соціалізація». Водночас особистість – це результат не лише 

самоконструювання, але й соціалізації. Для П. Бергера, Т. Лукмана, 

Р. Інглехарта, Ю. Хабермаса та багатьох інших дослідників соціалізація 

залишається однією із найважливіших категорій. У цьому контексті 

Л. Сокурянська стверджує, що за сучасних умов феномени, а, отже, і 

концептуалізація процесу соціалізації особистості зазнають суттєвих змін, які 

полягають у тому, що суб’єкт-об’єктні відносини в контексті соціалізації 

перетворюються на суб’єкт-суб’єктні, що сприяє розвитку соціальної 

суб’єктності індивіда. Це відбувається завдяки його активності, 

самодіяльності у виборі цілей та цінностей, які йому пропонує суспільство. У 

цьому сенсі сучасна людина значно більшою мірою, ніж її попередники, сама 

створює себе, самоконструюється. Форма та зміст соціалізації індивіда 

суттєво відрізняються від соціалізації класичного типу: вона змінюється у бік 

підвищення самодіяльності суб’єкта, що соціалізується, його 

самоконструювання. Однією з альтернативних форм соціалізації є 

рефлексивна індивідуалізація життєвого проекту особистості. 

«Індивідуалізацію» Л. Сокурянська розуміє як процес диференціації 

життєвих стратегій, форм та методів їх реалізації, а також образ життя, що 

визначаються особистісним вибором індивіда, а не його соціальною 

позицією. У контексті постсучасності індивідуалізовані рефлексивні 
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практики означають зміну старих стилів життя та практик біографічного 

проектування новими, у яких люди самі відтворюють своє життя. В 

українському суспільстві з’являється нове покоління рефлексуючих 

суб’єктів, яке можна визначити як соціокультурно перше покоління, здатне 

до нестандартної біографії. Ця нестандартність виявляється у принципово 

інших життєвих домаганнях молоді у порівнянні з попередніми поколіннями 

[203]. 

Загалом за період з 1990-х рр. донині з’явилося досить багато праць у 

напрямку осмислення проблем адаптації молоді в умовах перехідного 

періоду, що закладає основи й частково формує довгострокові, стратегічні 

життєві установки й ціннісні орієнтації різних соціальних груп суспільства. 

За цей час захищено чимало докторських й кандидатських дисертацій як 

політологічного, так і психологічного, педагогічного, соціологічного 

напрямків. Низка робіт присвячена загальному аналізу проблем політичної 

соціалізації молоді в сучасних умовах, розробці методологічних підходів до 

дослідження феномена соціалізації як необхідного компонента суспільного 

розвитку, що забезпечує передачу й збереження соціального досвіду, 

підготовку наступного покоління до участі в суспільному житті соціуму й 

відтворенню його якісних властивостей, розкривають сутнісні сторони 

суперечливого процесу соціалізації молоді (дисертації Н. Гедіковой, 

Т. Говорун, Н. Дембицької, Ю. Загороднього, М. Катаєвої, Н. Юрій та ін.).  

Інша група вчених концентрує увагу на проблемі політичної культури 

молоді, впливу різних факторів на її соціалізацію. Взагалі ж у політичній 

науці представлено вельми розмаїті підходи до розуміння політичної 

культури та її ціннісного виміру, в рамках яких розглядаються численні 

показники рівня її розвитку, а також виділяються типи політичної культури. 

Інтенсивно працюють над цією проблематикою О. Балакірєва, В. Бебик, 

І. Бекешкіна, М. Головатий, Є. Головаха, В. Головенько, Н. Комарова, 

В. Осовський, В. Ребкало, В. Соколов, Ю. Якубова, О. Яременко та ін. В 
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основі їхніх розробок – об’єктивне вивчення соціального середовища та його 

впливу на формування гармонійної особистості, що дало змогу виявити деякі 

закономірності процесу самовизначення молоді та її життєвих перспектив, 

з’ясувати особливості суспільної свідомості молодого покоління, в т. ч. й 

політичної, в сучасний період.  

Різні аспекти проблеми політичної культури досліджуються в працях 

В.Андрущенка, В.Бабкіна, О.Бабкіної, В.Бебика, Н.Гайворонюка, 

В.Горбатенка, В.Кременя, І.Кресіної, В.Лісового, О.Лузана, І.Мигоровича, 

М.Михальченка, Л.Нагорної, М.Остапенко, В.Потульницького, В.Ребкала, 

Ю.Римаренка, Ф.Рудича, С.Рябова, В.Табачковського, М.Шульги та ін. 

У ряді досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних учених вирішуються 

проблеми електоральної поведінки молоді та факторів впливу на неї.  

У сфері електоральних досліджень необхідно виділити три головних 

методологічних напрями: 1) соціологічний, 2) соціально-психологічний; 

3) теорія раціонального вибору. Їх представники роблять основний акцент на 

особистих базових факторах формування електоральної поведінки: 

відповідно, соціальні та демографічні характеристики; політична та / або 

ідеологічна ідентифікація; раціональний розрахунок.  

Однією з класичних моделей електоральної поведінки, яка довгий час 

фактично визначала зміст напрацювань з цієї теми, була соціологічна, в 

основі якої – дослідження поведінки виборців з урахуванням соціальної 

диференціації. Представники цього напрямку підкреслювали групову основу 

голосування та формування політичних уподобань.  

Взаємовплив інститутів політичного представництва і політичних 

орієнтацій став основою іншої визнаної моделі електоральної поведінки – 

соціально-психологічної. Її прихильники вважають голосування 

інструментом для демонстрації виборцями своєї політичної ідентифікації, 

почуттів відданості, які вони відчувають до окремих партій. Відповідно до 

цієї моделі електоральний вибір визначається ставленням виборців до трьох 
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суб'єктів політичного процесу: кандидатів-політиків, партій і громадських 

груп. Партійна ідентифікація, сформована в процесі соціалізації, грає роль 

своєрідного фільтра, крізь який пропускається інформація, що стосується 

всіх цих суб'єктів. Незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі 

кожен з цих факторів здійснює незалежний вплив на електоральний вибір, всі 

разом вони виступають своєрідними каналами передачі (трансляції) 

партійної ідентифікації на електоральну поведінку громадян. Дана модель 

успішно використовувалася при вивченні поведінки виборців Західної 

Європи та США, а термін «партійна ідентифікація» став одним з 

найпоширеніших в таких дослідженнях.  

Ще одна тенденція розвитку електоральної поведінки – раціоналізація 

формування політичних орієнтацій і поява категорії нового виборця, яка 

(залежно від країни) становить близько 10–15% електорату. Ця група 

виборців характеризується, в першу чергу, мобільністю, нестійкістю 

політичних уподобань, незважаючи на регулярну участь у виборах. Її 

представники, як правило, – вихідці з найбільш освічених середніх верств 

населення, з т. зв. соціологічного центру. Вони молоді, добре інформовані, 

скептично налаштовані щодо ідеологій. Їх участь в електоральних 

процедурах визначається позицією споживача.  

Виникнення цієї групи виборців відображає процес раціоналізації 

електорального вибору. На рівні утворення політичних переваг даний процес 

проявляється і в збільшенні впливу на електоральний вибір позиції громадян 

з окремих проблем, зокрема з економічних. Якщо раніше вплив позиції 

виборців з конкретних питань зумовлювався опосередковано приналежністю 

до соціальної групи або до партії, груповим сприйняттям, то тепер він в 

рівній мірі може здійснюватися безпосередньо у зв'язку з індивідуалізацією 

сприйняття політики.  

Зазначені зміни знайшли своє відображення в розвитку моделі 

раціонального вибору та її численних різновидів, котрі тлумачать те чи інше 
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голосування як процес індивідуальних переваг виборця відповідно до його 

інтересів. Так, в рамках теорії ретроспективного голосування Морріса 

Фіоріни підкреслюється раціональний аспект електорального вибору і 

партійних преференцій. У теорії виборця як споживача Хілдиг Хіммельвейт 

ставиться акцент на індивідуальному та інструментальному виборі виборця 

залежно від переліку конкретних проблем. 

Нині, на думку дослідників, спостерігаються тенденції значного 

зниження впливу соціальних факторів на політичні уподобання виборців, 

ослаблення партійних орієнтацій виборців, зниження ідеологічного 

протистояння, а також посилення впливу короткострокових факторів. Проте, 

всі ці чинники продовжують чинити істотний вплив на електоральну 

поведінку. 

Питання психології виборчої діяльності знайшли своє відображення в 

працях В.Бебика, Г.Почепцова, С.Макеєва та ін. У дослідженнях 

В.Пилипенка, О.Вишняка розглядаються політичні орієнтації та соціальні 

очікування сучасної молоді. О.Петрунько досліджує проблеми відчуження 

сучасної молоді від активної політичної діяльності. М.Погребинський 

присвятив кілька своїх праць аналізу політичних симпатій сучасної молоді та 

зробив прогнози щодо її електорального вибору. Г. Приходько аналізує вплив 

ринкових чинників на соціальну активність молодого покоління. Є.Головаха 

на основі даних досліджень, проведених Інститутом соціології НАН України, 

аналізує ставлення до влади та політичний вибір молоді. М.Остапенко 

розглядає проблеми політичної соціалізації студентської молоді та 

особливості її політичної культури. 

З-поміж спеціальних дослідницьких центрів і осередків вивчення молоді 

та її проблем (як в межах академічної науки, так і при державних органах) 

передусім слід відзначити Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, який 

з 1991 р. веде моніторинг ціннісних орієнтацій, економічного стану, 

політичних, духовних орієнтацій молоді. Серед напрямків діяльності 
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Інституту: проведення фундаментальних та пошукових досліджень проблем 

молодого покоління, актуальних питань молодіжної політики, молодіжного 

руху; вивчення процесу соціалізації молоді в період зміни суспільно-

економічних відносин; дослідження запитів, інтересів молоді, розвитку 

тенденцій в молодіжному середовищі; розробка економічних, соціальних, 

організаційно-правових механізмів формування і проведення державної 

молодіжної політики в Україні. 

Науковці Інституту розробляли проект декларації «Про загальні засади 

державної молодіжної політики в Україні»; проекти законів України «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації», «Про соціальну роботу з 

молоддю та дітьми в Україні»; проект Загальнодержавної програми 

підтримки молоді на 2003–2008 рр. [60]. Серед спеціальних видань Інституту 

заслуговують на увагу щорічні доповіді Президентові України, Верховній 

Раді України, Кабінету Міністрів України з окремих молодіжних проблем 

(«Про становище молоді в Україні»; «Нове покоління незалежної України 

(1991–2001 роки» та ін.), проблем молодіжного руху, соціальної роботи, 

соціалізації молоді тощо. Щорічно публікуються збірники «Молодь України: 

стан, проблеми, перспективи». 

У межах нашого дослідження становлять інтерес збірники наукових 

праць «Молодіжна політика: проблеми та перспективи». Щороку 

Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка 

проводяться міжнародні конференції та виходять друком збірки статей, 

присвячених теоретичним і практичним питанням формування та реалізації 

молодіжної політики, а також правовим, політичним, соціологічним і 

духовним проблемам соціалізації молоді в умовах суспільства ризику.  

Досліджуючи українську молодь як суб’єкт політичної участі, виходимо 

з того, що молодь (громадяни України віком від 14 до 35 років [182]) займає 

особливе місце в соціально-демографічних групах українського суспільства: 
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від її професійного рівня та громадянської позиції у майбутньому залежатиме 

політичний, економічний, інтелектуальний, культурний рівень українського 

суспільства, рівень його цивілізованості. Однак, якщо розглядати молодь як 

соціальну групу, котра ще тільки готується до виконання ефективних 

соціальних функцій у сфері праці, політики, управління, культури тощо, то 

це призводить на практиці до заперечення її ролі як суб'єкта суспільно-

політичного життя. Адже сучасні молоді люди поповнюють економічно 

активне населення України, створюють сім’ї, діють у різноманітних 

громадських організаціях і політичних партіях.  

Особистість, молодь як соціальна група – це активний діяч, творець 

соціальної дійсності. Ця активність (соціальна суб’єктність) виявляється у 

відтворенні та відновленні суспільних відносин, у соціальному 

конструюванні та проектуванні реальності, у різних формах життєтворення, 

життєдіяльності [61, c. 48]. 

Молоді люди відіграють подвійну, з першого погляду, суперечливу 

роль: з одного боку, вони активно сприяють процесу соціальних змін, а з 

іншого – стають його жертвами. Це вимагає від суспільства постійно 

приділяти увагу молодому поколінню, сприяти його соціалізації. «Молодь, – 

писав Л. Тихомиров, – це верства, з якої виростає згодом державне й 

розумове життя країни, верства дорогоцінна, яка підготовлює вітчизні 

неоцінимі блага, якщо готується осмислено до своєї майбутньої місії, але яка 

також може принести багато зла лише тим, що не вміє виконати як слід 

добра. Це покладає на молодь, яка вчиться, серйозні зобов’язання – сумлінно 

підготуватися до майбутньої ролі. Недостатньо мати добрі наміри, 

недостатньо мати палке почуття – потрібні знання, потрібні вміння й 

особливо розумова самостійність… Яке банкрутство готує своїй країні 

покоління, яке не сформує до свого часу достатньої кількості людей мужніх, 

здатних завжди відшукати свій власний шлях, не піддаватись першому 
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враженню або впливові політичної моди, а тим більше порожнім фразам» 

[215, c. 41]. 

Специфіка сучасної української молоді розкривається через наступні 

риси: 

- соціальна та економічна активність і мобільність значної частини 

молоді, постійні пошуки нових видів, форм діяльності, прагнення до 

самостійності й набуття власного досвіду, активні пошуки свого місця в 

житті; 

- бажання вчитися, набувати професії й кваліфікації, що дає можливість 

впевнено почуватися в житті, саморозвиватися і самореалізовуватись; 

- превалювання принципу «покладання на власні сили», формування 

установок індивідуальних схем виживання (установок вирішувати свої 

питання особистою позицією та особистою активністю); 

- суб’єктивна розмитість, невизначеність орієнтирів, ідеалів молодих 

людей; 

- соціально-політична відчуженість (виявляється в апатії та політизації 

окремих груп молоді), міжгенераційне відчуження (неприйняття 

«батьківських» цінностей), культурне відчуження (агресія субкультур – 

відрив частини молодого покоління від культурної спадщини нації); 

- розважально-рекреативна спрямованість вільного часу, домінування 

споживацьких орієнтацій при помітному витісненні цінності праці, 

поверхневе закріплення інформації у свідомості молоді; 

- низький рівень індивідуалізації та розпізнання соціокультурних 

цінностей, який пов’язаний з груповими стереотипами та ієрархією цінностей 

у неформальній групі спілкування; 

- зростання національної самосвідомості та усвідомлення власної 

гідності, що сприяє засвоєнню в молодіжному середовищі загальнолюдських 

цінностей (свобода, соціальна справедливість, загальний добробут та ін.) [49, 

с. 280-282]. 
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В сучасних умовах змінюються, і часом дуже різко, орієнтації й 

установки, розмиваються численні стереотипи й догми, значна частина 

українського суспільства починає займати активну громадянську позицію. У 

той же час спостерігається послаблення інтеграційних зв’язків між 

поколіннями, а отже, посилюється розрив між уявленнями, цінностями, 

установками й поведінкою старших і нових поколінь. У певному змісті такий 

розрив неминучий і необхідний: нові покоління не повинні успадковувати 

неадекватні цінності й установки. Водночас не можна виправдати тотальний 

розрив із досвідом минулих поколінь, закріпленим у нормах культури. 

За роки незалежності України політична участь молоді набувала різних 

видів, форм, характеризується різною інтенсивністю, масштабами, що і 

визначає її специфіку. Зазначимо, що політична участь молоді нерівномірна у 

зв’язку з відмінністю доступу до соціальних ресурсів. Під соціальними 

ресурсами зазвичай розуміють: освіту, яка відкриває доступ до інформації; 

гроші, наявність яких дозволяє витрачати час на зайняття політикою; 

соціальний статус і престиж, до носіїв яких влада дослухається охочіше; і 

нарешті, деякі поведінкові навички. Таким чином, чим більший доступ до 

соціальних ресурсів, тим поширеніші громадянські практики [184, c. 345]. 

Серед молоді більш поширені ті форми політичної участі, які пов’язані з 

передвиборними кампаніями, що загалом відповідає її рівню доступу до 

соціальних ресурсів. 

Підсумовуючи, можемо виокремити напрямки, в рамках яких 

здійснюється аналіз проблем політичної участі молоді. По-перше, людина, 

особистість – первісний 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 врівноважує 

«надіндивідуальність» інститутів, адже індивіди, з дій яких складається 

інститут, здатні змінювати наявну в ньому систему «правил гри». Важливий 

напрям вивчення політичної участі – поведінка виборців та їхні політичні 
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уподобання, у зв’язку з чим виокремлено три головних методологічних 

напрями: 1) соціологічний, 2) соціально-психологічний; 3) теорія 

раціонального вибору, представники яких роблять основний акцент на 

особистих базових факторах формування електоральної поведінки: 

відповідно, соціальні та демографічні характеристики; політична та / або 

ідеологічна ідентифікація; раціональний розрахунок. 

По-друге, політична активність людини, міра її участі в політичному 

житті, суспільна зрілість значною мірою залежать від якості політичної 

соціалізації, розвитку й вдосконалення 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 соціально-психологічні особливості. Сучасній українській 

молоді властиві не лише типові молодіжні якості, але й нові ознаки, у т. ч. й 

потенціал політичної участі, яка за певних обставин може актуалізуватися і 

впливати на перебіг політичних подій. Водночас молодь є неоднорідною, 

тобто характеризується внутрішньою диференціацією, що визначається 

особливостями діяльності, способу життя (студентська молодь, робітнича 

молодь, молодіжні субкультури тощо). Загалом молодь є однією з 

найперспективніших у політичному плані соціальних груп. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Політична участь у системі інструментарію сучасної політичної науки 

розуміється як інституціоналізований механізм впливу громадян на 

функціонування політичної системи, формування політичних інститутів та 
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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 

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. 

Сутнісні особливості політичної участі розкриває її багатопланова 

диференціація, що виділяє типи, види, форми політичної участі. Встановлено 

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. В якості основних індикаторів політичної участі 

виокремлено: рівень зацікавленості політикою; членство у політичній партії; 
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участь у голосуванні на виборах; звернення до політиків, представників 

уряду чи місцевої влади; робота в політичній партії, громадській організації 

чи русі; участь у мітингах або демонстраціях. 

Поняття «інституціоналізація політичної участі» запропоновано 

визначити 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, внаслідок чого відбувається делегітимізація 

органів публічної влади; інституціоналізація політичної участі набуває 

характеристик «подвійності», тобто протиріч у системі норм. 

Молодь являє собою специфічну соціально-демографічну групу 

суспільства, визначається особливостями діяльності, способу життя, 

динамічністю, інноваційним та протестним потенціалом. Політична 

активність молоді, міра її участі в політичному житті, суспільна зрілість 

значною мірою залежать від якості політичної соціалізації, розвитку й 

удосконалення політичної культури суспільства. 
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РОЗДІЛ ІІІ  

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ МОЛОДІ В 

СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Політико-правові механізми реалізації політичної участі молоді 

 

Правовою гарантією політичної участі є визнання народу України 

повноправним суб’єктом політичної системи та пріоритетним учасником 

політичних відносин. Конституція України встановлює, що носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює цю 

владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого 

самоврядування (ст. 5), народне волевиявлення здійснюється через вибори, 

референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69) [104]. 

Сутність політичної участі, її форм не вичерпується принципом 

народовладдя та передбаченими Конституцією і законами України формами 

безпосередньої демократії. Включаючи в себе форми безпосередньої 

демократії як можливі засоби своєї реалізації, політична участь – це ще й 

гарантовані законодавством України можливості для громадян брати участь 

у політичному житті держави, включатись у політичні процеси, отримувати 

необхідну інформацію про політичне життя країни, формувати власне 

ставлення до політичних подій, виражати з цього приводу своє ставлення. 

При цьому метою політичної участі є зміна (повна чи часткова) або 

підтвердження реалізованої органами публічної влади політики в будь-якій 

суспільно значущій сфері у межах та в спосіб передбачений Конституцією 

України та її законами. Звідси механізми реалізації політичної участі являють 

собою систему передбачених Конституцією та законами України 

можливостей для громадян впливати через різноманітні форми 

безпосередньої демократії, через участь в діяльності політичних партій та 

інших громадських організацій, через реалізацію передбачених 
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Конституцією України прав людини і громадянина, на дії державної та 

муніципальної влади, бути залученими до політичного життя і політичних 

процесів.  

Але спостерігаємо ситуацію формального проголошення широкого 

спектру політичних прав при організаційному унеможливленні їх повної 

реалізації. Скажімо, у випадку, коли проголошене конституцією право 

людини і громадянина брати участь у діяльності політичних партій і в такий 

спосіб виражати та захищати свої інтереси не підкріплюється низкою 

гарантій для самих політичних партій впливати на розробку, реалізацію або 

контроль за державною політикою, то спостерігається своєрідна 

організаційна «ізоляція» даного конституційного права. Суть інституту 

виборчого права полягає не лише в тому, щоб людина могла вільно виразити 

свою суверенну волю під час голосування або ж проведення референдуму, а 

в тому, щоб сформовані в результаті виборів органи державної влади та 

місцевого самоврядування могли діяти в належний спосіб, представляти та 

реально захищати інтереси й потреби своїх виборців. Саме тому вкрай 

важливо, щоб на конституційному рівні, крім фіксації системи політичних 

прав та свобод людини і громадянина, було сформовано надійний 

організаційний механізм забезпечення політичної участі. 

Отже, конституційне забезпечення політичної участі в Україні – це, з 

одного боку, закріплені Конституцією права і свободи людини, які 

дозволяють їй виступати активним учасником політичних відносин, 

розвивати свою власну правову і політичну культуру, отримувати об’єктивну 

інформацію про політичний стан, брати участь у діяльності політичних 

партій та інших громадських організацій, публічно відстоювати свою 

позицію, захищати в судовому та позасудовому порядку порушені політичні 

права. З іншого боку – це система організаційних гарантій, які забезпечують 

дієвість та ефективність функціонування сформованих народним 

волевиявленням органів державної влади, наявність механізмів взаємодії між 
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інститутами громадянського суспільства та органами державної влади, 

існування процедур та механізмів впливу громадян на процес прийняття 

політичних рішень чи то на місцевому, чи на загальнодержавному рівні [11]. 

У демократичному суспільстві не можна вимагати від громадян, зокрема 

молоді, щоб вони брали участь у політичному житті. Штучне втягнення 

громадян у політику може викликати неприродне збільшення руйнівних 

форм політичної участі в тому разі, коли зростання політичних вимог 

випереджає процеси інституціоналізації політичної системи [112]. Проте без 

активної участі демократія починає слабнути. Саме рівень політичної участі, 

її масштаби є показниками ступеня демократичного розвитку суспільства, 

рівня загальної та політичної культури його громадян, найрізноманітніших 

суб’єктів політики. Слід відзначити, що формується також культура 

громадянськості, найважливішими складовими якої є інтерес до суспільних 

справ і політики, політична обізнаність і компетентність. 

Специфіка реалізації політичної участі молоді проявляється на 

емоційному та інструментальному рівнях. На емоційному рівні політична 

участь характеризується, насамперед, певним інтересом суб’єкта участі до 

політичних процесів, які відбуваються в суспільстві, ступенем і характером 

інформованості, чи відчуженням від політичного життя суспільства. 

Інструментальний рівень визначає іншу сторону політичної участі, яка 

пов’язана з активною діяльністю громадян. До форм прояву такого виду 

політичної участі відносяться такі дії громадян, як участь у формуванні 

виборчих структур шляхом голосування, в різних акціях протесту/підтримки 

(демонстраціях, мітингах, голодуваннях та інших формах протесту), членство 

в політичних партіях, звернення до різних державних і громадських інстанцій 

і т. д. 

Неконвенційні форми участі виходять за межі чинних правил і норм і 

проявляються у діапазоні від «м’яких» (підписання петицій, участь у 

санкціонованих демонстраціях, мітингах і страйках) до «жорстких» або й 
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протизаконних (захоплення приміщень, погроми, нищення майна, 

голодування, прояви екстремізму) політичних дій [103, c. 112]. До форм 

протесту громадяни вдаються у тих випадках, коли відсутні інституційні 

канали вираження їх інтересів, або традиційні форми участі виявляються 

неефективними і люди відчувають недовіру до політичної системи. Мітинги і 

марші протесту проти яких-небудь дій офіційної влади, пікети, страйки у 

громадських місцях і під вікнами урядових будівель, перекриття 

транспортних магістралей – ці акції можуть здійснюватися з порушенням 

діючого законодавства. Свідома відмова підпорядковуватися законам (у т. ч. 

від сплати податків), проведення несанкціонованих акцій протесту, 

приниження будь-якої ділової активності – усі ці дії об'єднуються під назвою 

«громадянська непокора».  

Відомі приклади ефективності використання мирних форм 

громадянської непокори – «оксамитова революція» у Празі, в Угорщині, 

об’єднання Німеччини та інші акції, що сприяли демократичним 

перетворенням у країнах Східної Європи наприкінці 80-х років XX ст. В 

Україні «вибух» різних форм політичної активності спостерігався наприкінці 

80-х – початку 90-х років, у 2004 та у 2013–2014 рр.  

 Далеко не будь-які акції протесту досягають результату, ба більше, 

вони можуть перерости у форми конфронтації з використанням насильства. 

Неконвенційні насильницькі форми участі охоплюють спектр дій від масових 

безпорядків і псування майна до тероризму.  

В цілому протести є випробуванням демократії. Вони покликані радше 

надавати громадянам реальну можливість виразити свої інтереси та 

переконання, а не служити засобом примусу чи залякування. Тому треба 

усвідомлювати різницю між мирним протестом, метою якого є отримання 

підтримки широкого загалу, та руйнівним, деструктивним протестом, який 

призводить до розколу суспільства та втрати підтримки. 
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Політична участь, співвідношення її конвенційних і неконвенційних 

форм залежить від низки факторів, зокрема:  

 1) соціально-економічний статус і освіта: люди з більш високим рівнем 

доходів і освітою більш чітко усвідомлюють вплив політики на їхнє життя і 

мають необхідні ресурси (час, знання), щоб впливати на урядові рішення 

методом голосування та інших форм конвенційної участі;  

 2) вік: молодь менше схильна до участі у голосуванні. Навпаки, з віком 

люди проявляють більший інтерес до голосування, позаяк сильніше 

відчувають зв'язок між політикою, що проводиться, і своїм життям. 

Дослідження, проведені у нашій країні, показують, що найактивнішою 

групою виборців є пенсіонери, найпасивнішою – студенти та учні;  

3) регіон проживання: менталітет тієї чи іншої регіональної громади, 

соціально-психологічна атмосфера, що панує в певному регіоні, політико-

ідеологічне позиціювання, геополітичні уподобання та соціальні 

ідентичності більшості його населення, ставлення до центральної влади тощо 

впливають на настрої і поведінку молоді, зумовлюють її готовність до 

протестних дій (найвищий рівень протестної активності притаманний молоді 

західного регіону) [204, c. 77].  

 Співвідношення конвенційних і неконвенційних форм участі залежить, 

окрім того: від параметрів політичного режиму; наявності інститутів, в 

першу чергу сильних політичних партій та інших суспільно-політичних 

організацій, діючих не тільки на національному, але й на місцевому рівні, 

здатних артикулювати інтереси різних верств населення; економічної 

ситуації. Економічний спад та інші кризові явища в економіці призводять до 

підвищення рівня протестної поведінки [236]. 

Низькі показники політичної участі у конвенційних формах не 

спричинили поширення неконвенційних форм громадсько-політичної 

активності населення. Виокремлення шляхом факторного аналізу стильових 

ознак політичної участі дало змогу соціологам виявити чотири форми 
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політичних стилів активного населення України: «активне контактування», 

«обмежена демонстративність», «дієвий нонконформизм» та «радикальна 

демонстративність». Серед населення України більш поширеними є ті форми 

громадсько-політичних практик, які пов’язані з передвиборчими кампаніями. 

Натомість протестні практики іншого характеру, зокрема економічного, 

суттєвого поширення не набули [112]. 

На переконання О. Клюжева, брак усталених моделей політичної 

участі та неефективність громадського впливу на прийняття політичних 

рішень підвищують протестний потенціал суспільства. Для українців 

традиційними є «протестне голосування» (електоральний протест) та 

«вуличні акції протесту» (мітинги, демонстрації, петиції, страйки тощо) 

[94].  

Громадяни звертаються до латентних форм політичного протесту 

(електоральних) і складають т. зв. «протестний електорат», тобто таку 

частину громадян, яка висловлює свою незгоду з утвореними формами 

«панування – підкорення» як політичного, так економічного і соціального. 

Потрібно відзначити важливість перетворення електорального протесту з 

латентних форм (свідома відмова від голосування на загальнонаціональних 

та місцевих виборах; голосування проти всіх; голосування за явних 

аутсайдерів виборчого марафону) на активні. З окреслених латентних форм 

електорального протесту достатньо потужним інформативним потенціалом 

володіє голосування проти всіх (не підтримую жодного кандидата) [112].  

Практика зарубіжного виборчого законодавства визначає протестну 

електоральну активність як принциповий механізм контролю дійсності та 

чесності вибору. Наприклад, у Польщі законодавчо визнано три групи 

суб’єктів виборчого протесту – виборці, що були внесені до списку виборців; 

комітети виборців, що висувають кандидатів; виборчі комісії різного рівня, 

які мають право в судовому порядку оскаржувати факти порушень положень 

виборчих законів та здійснення злочинів проти виборів [112]. Таким чином, 
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європейський досвід показує, що протестна активність регламентується 

законом. 

У більшості демократичних країн варіант відповіді у виборчих 

бюлетенях «не підтримую жодного кандидата» не використовується, 

оскільки передбачається, що в такому разі громадянин не йде на вибори. В 

Україні цей варіант голосування є для громадян можливістю висловити 

власне невдоволення не лише процедурою проведення виборів, а й свого 

ставлення до владної еліти. Водночас таке голосування є індикатором 

суспільних настроїв. Кількість виборців, які не підтримують жодного 

кандидата, залежить від політичної ситуації, характеру протікання виборчого 

процесу, ставлення до конкретних інститутів і політичних сил і зменшується 

із зниженням рівня політичної активності виборців.  

Окрім протестного голосування, ще однією з форм політичної участі, що 

набуває характеру соціального протесту, є відхід, тобто свідома відмова від 

активної суспільно-політичної позиції. За висновками українських соціологів 

О. Іваненка і В. Казакова, в Україні склалися досить стійкі і постійно 

відтворювані умови для масового залучення населення до такої форми 

соціального конфлікту й соціального протесту, як відхід. Формуванню такої 

моделі поведінки, на думку дослідників, сприяла ситуація недовіри 

переважної більшості населення до основних органів державної влади, брак 

політичних ідеалів, які заслуговували б підтримки. У 2014–2015 рр. 

відтворення такого явища, як відхід, дещо зменшилося, з’явилися ознаки 

більш свідомої та широкої участі громадян у політиці [112].  

На думку С. Гантінгтона, основну загрозу новим режимам, «третій 

хвилі» демократизації у світі, включаючи посткомуністичні країни, 

становлять низька економічна й адміністративна ефективність; низька 

легітимність режимів і неефективність влади, що підкріплюють і 

доповнюють одна одну [223, с. 116]. Вказані тенденції повною мірою 

спостерігаються й в Україні. Нагромадження певної «критичної маси» 
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невирішених питань, суперечностей, соціального незадоволення, моральної 

деградації, а також криза духовності здатні провокувати громадян до 

використання більш активних форм протестної активності. Одним із таких 

проявів трансформації невдоволення функціонуванням політичного режиму 

стала «Помаранчева революція» та «революція Гідності». Рушійною силою 

революції як у Києві, так і в регіонах була молодь. Зазначимо, що за 

результатами міжнародного соціологічного дослідження, здійсненого 

Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна протягом 

2009–2011 рр., 45% українських студентів на момент опитування (2009 р.) 

були готові взяти участь в акціях протесту. При цьому 17% респондентів 

зробили б це, навіть за наявності загрози постраждати за свої протестні дії 

[204, c. 77]. 

Політична суб’єктність молоді реалізується й через активну участь у 

діяльності молодіжних об’єднань. Показовим у цьому плані є об’єднання 

«Пора», яке виникло й ефективно діяло в період кризи політичної системи 

України 2004–2005 рр. «Пора» завдяки активній позиції молодих людей 

навіть за відсутності статусу зареєстрованого об’єднання перетворилося на 

впливову молодіжну громадсько-політичну силу, діяльність якої є логічним 

продовженням цілої низки молодіжних протестних рухів: від «революції на 

граніті» та голодування активістів «Студентського братства» на початку 90-х 

років. «Пора» стала ефективним радикальним крилом широкого 

опозиційного руху.  

Щодо участі громадян у політичних партіях, слід зазначити, що лише 

близько 4 % громадян, за даними на 2013 р., беруть участь у партійній роботі 

чи є членами тієї чи іншої політичної партії [67]. Така низька участь 

зумовлена низкою факторів, зокрема: низька політична структурованість 

українського суспільства, ситуативність існування партій, домінування 

партій лідерів, а не ідеологій, а також загальна недовіра громадян до 

політичних партій. Відсутність партійної ідентифікації та недовіра до партій 
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сформували в українському суспільстві «політичне заробітчанство», 

поширене серед молоді, коли громадяни намагаються отримати зиск не від 

результату, а від процесу виборів, підпрацьовуючи в агітаційних наметах, 

окружних та дільничних виборчих комісіях, роздаючи газети та листівки 

[234, c. 398–406]. 

Ще однією формою конвенційної політичної участі є контактування 

громадян з владними установами та організаціями, а також безпосередньо з 

посадовими і службовими особами, депутатами, політиками. Як зазначає 

О. Резнік, питання звернення громадян до органів державної влади та 

місцевого самоврядування є досить суперечливим: з одного боку, воно 

свідчить про реалізацію громадянами своїх конституційних прав, визнання 

легітимності політичного режиму, прагнення впливати на прийняття рішень, 

прояв активної громадянської позиції для захисту своїх прав та реалізації 

особистих та колективних інтересів, а з іншого – воно відбувається в 

легітимних обмеженнях і вимагає певної лояльності до державних інститутів 

[185, с. 51–53]. Дані моніторингу Інституту соціології НАН України свідчать, 

що упродовж 2002–2014 рр. частка громадян, які зверталися до місцевої 

держадміністрації, дещо зросла. Якщо у 2002-му таких було 9,5 %, то у 2008-

му – 19 %, а у 2014-му їхній відсоток знизився до 15,4. Кількість звернень до 

таких інститутів, як міліція, прокуратура, суди, адвокат за ці роки стабільно 

не перевищувала 9 %. Питання щодо звернення до Адміністрації Президента, 

Уряду, депутатів Верховної Ради, міністерств і відомств, депутатів місцевої 

Ради не включалися до моніторингу після 2007 р., але можемо припустити, 

що їхні показники змінилися за цей час несуттєво. У 2007 р. до депутатів 

місцевої Ради зверталися близько 3 % громадян, до решти вищезазначених 

державних інституцій не більше 1 % [185, с. 56]. Базуючись на даних 

опитування Інституту соціології НАН України 2014 р., В. Степаненко 

зазначає, що розвитку громадянської активності населення передусім заважає 

«байдужість, пасивність людей до суспільного життя» (48,7 %), «загальна 
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зневіра у власних можливостях захистити свої права та інтереси» (30 %), 

«відсутність вільного часу» (27 %), «недовіра до громадських організацій та 

об’єднань» (25,6 %). Більшість цих факторів мають відношення до 

«системної інституціональної недовіри, настроїв розчарування щодо 

існуючих політичних, а особливо владних, інститутів та політичних лідерів» 

[208, с. 123].  

Форми політичної участі, починаючи від різних проявів політичного 

інтересу і закінчуючи реальними способами впливу на владу – участь у 

виборах і референдумах, мітингах, протестах, у діяльності політичних партій 

та суспільних організацій, звернень до органів влади тощо, можна вважати 

класичними. Однак слід зауважити, що з розвитком новітніх технологій 

засобів масової комунікації, їх дедалі більшим застосуванням у політиці, такі 

форми істотно змінюються і вдосконалюються. Розширення мережі Інтернет 

відкриває нові можливості для залучення молоді до політичної активності. 

Відтепер для того, щоб поспілкуватися з кандидатом чи лідером політичної 

партії під час виборів, не обов’язково йди на зустріч з ними – це можна 

зробити завдяки Інтернету. Спілкування з однодумцями в чатах і форумах, 

можливість спілкування з кандидатами чи лідерами політичних партій, 

благодійні внески на фінансування кампанії тощо – все це сприяє появі нових 

форм політичної активності і, як свідчать дослідження, підвищенню її рівня. 

Так, Economics and Social Research Council (ESRC) дійшли висновку, що 

молодь набагато легше зацікавити політикою, використовуючи Інтернет, а не 

традиційні методи. За даними Інтернет-опитування, молодь Великої Британії 

віком 15 – 24 років утричі частіше проявляє свою політичну активність через 

Інтернет, ніж звичайними засобами. 

Як з’ясувалося, 63 % користувачів Інтернет, які хоча б один раз 

контактували з якоюсь політичною організацією, ніколи б не стали робити це 

за допомогою пошти чи телефону. Крім того, 30 % користувачів, які 

вступили в онлайн-листування з політичними організаціями, стають більш 
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зацікавленими і компетентними в політиці. А 22 % користувачів мережі 

Інтернет частіше, ніж пересічні громадяни, вступають в політичну дискусію 

[82].  

Аналіз результатів досліджень, проведених американськими вченими 

під час виборчих кампаній [283], дозволяє виокремити форми політичної 

активності Інтернет-аудиторії, в тому числі й молоді. До них можна віднести: 

знайомство з політичними новинами, передплата розсилання політичних 

новин, онлайнове листування з кандидатами електронною поштою, участь в 

політичних дискусіях на форумах і чатах, голосування за кандидатів в 

онлайнових опитуваннях, фінансові внески на підтримку кандидата, 

поширення інформації про те, де можна голосувати, куди звертатися у 

випадку непередбачуваних проблем в день голосування, права виборців, 

висловлення власної політичної позиції в індивідуальній творчості (анекдоти 

про вибори, відеокліпи, ігри, вірші тощо). 

Причому ці зміни стосуються не лише молоді розвинутих країн. Попри 

деяке відставання у масштабах охоплення населення доступом до Інтернету 

(порівняймо: в Україні користувачами Інтернету є біля третини (33%) 

жителів, тоді як в Республіці Корея, США, Японії – 70%, в кранах ЄС – 

близько 50%), динаміка зростання кількості користувачів мережі Інтернет за 

останні роки свідчить про стрімкі темпи у цій сфері. Під час президентської 

кампанії 2004 р. та «революції Гідності» молодь вдавалася до деяких з вище 

перелічених форм політичної активності. Отож, підключення дедалі більшої 

кількості молоді до мережі Інтернет надає політичній активності нового 

спрямування, викликає до життя нові її форми, причому не лише на 

когнітивному рівні, а й на рівні поведінки [17]. 

Сучасні комунікації, особливо мережевого типу на зразок інтернету, 

відіграють значну роль у формуванні громадянського суспільства, яке 

ґрунтується на горизонтальних соціальних зв’язках. В умовах розвитку 

громадянського суспільства поступово зростає кількість людей, які мають 
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змогу брати участь у напрацюванні й прийнятті політичних рішень, 

відкриваються реальні передумови зменшення нерівності політичних 

можливостей громадян. В Україні стрімко формується масова інтернет-

аудиторія та специфічне мережеве соціокультурне середовище, 

конструюються нові моделі інформаційного споживання, соціальної та 

політичної активності тощо.  

Завдяки своїй інтерактивності та практичній неможливості цензури 

інформації Інтернет може спричинити революцію у сфері політичної 

комунікації. Цифрові засоби масової інформації сприяють ліквідації 

суспільної ієрархії, ефективній підтримці демократії, цілеспрямованому 

зростанню впливу людей, що раніше були лише пасивними споживачами 

інформації, і створенню нових різновидів об’єднань громадян. Згідно з 

висновками О. Шерман, Інтернет-користувач постає суперечливою і 

водночас цілісною у своїй суперечливості постаттю: він – об’єкт політичного 

впливу і водночас повноправний учасник діалогу з владою; він – реципієнт 

політичної інформації і одночасно її продуцент; він «приносить із собою» у 

віртуальний простір свою систему стереотипів – і непомітно для себе 

засвоює нові політичні стереотипи, спілкуючись, шукаючи інформацію чи 

розважаючись [232, c. 182]. 

З другого боку, не заперечуючи значного потенціалу мережі Інтернет, 

слід вказати на нерівномірний розподіл комп’ютерних знань, інфраструктури 

та матеріальних ресурсів, необхідних для використання комп’ютерної 

техніки. За таких умов Інтернет може сприяти подальшому зростанню 

нерівності у сфері комунікації та політичної влади. Як стверджує А. Митко, 

розгортання інформатизації «на горі» зменшує можливості громадян 

контролювати діяльність держструктур, натомість керівна еліта отримує 

додаткові можливості для маніпуляції суспільством [135, c. 283]. Інтернет 

замість надання нового імпульсу громадській сфері може спричинити її 

роздрібнення на тисячі онлайнових мікро-об’єднань, що не бажають 
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спілкуватися одне з одним. Навіть якщо мережа Інтернет зможе стати новим 

інформаційним середовищем для постачання інформації масовій аудиторії у 

ній, ймовірно, домінуватимуть ті самі комерційні цінності і корпоративні 

інтереси, що й у «старих» засобах масової інформації [253, c.189–200]. 

Роберт Макчесней, критикуючи цифрові комунікаційні мережі, зазначав: «Як 

будь-яка ринково зорієнтована система, мережа Інтернет створена, щоб 

задовольнити інтереси бізнесу та багатих споживачів. Вона діятиме так, щоб 

досягти найбільшого прибутку у найлегший спосіб. Очевидно, що зміст 

інформації, що її поширюватимуть через Інтернет, формуватимуть у той 

самий спосіб, що й у інших існуючих сьогодні засобах масової інформації. 

Понад те, можна показати, що за специфічних умов Інтернет-вплив 

рекламодавців і комерційних інтересів на зміст новин буде навіть більшим, 

ніж в інших ЗМІ» [269, c. 33–34]. 

Як показують дослідження, Інтернет-блоги та соціальні мережі стають 

все більш ефективним інструментом впливу і тим середовищем, в якому 

більше часу проводять представники різних соціальних верств. Інтернет-

блоги – новий, але досить ефективний канал не лише доставки інформацій, а 

й певного впливу на середовище, в якому він існує. Він поліфункціональний, 

постійно розширюється, його використовують для: поширення ідей, 

ідеологій, громадських і політичних рухів (пропагандистська функція); 

інформування, координування, стимулювання зацікавлених груп – об’єктів 

впливу (організаційна та консолідаційна функція); протидії офіційній 

ідеології, політичним опонентам чи іноземним спецслужбам 

(контпропагандистська функція); формування громадської думки чи 

поступової зміни усталених у суспільстві цінностей, стереотипів, міфів тощо 

(як елемент стратегії м’якої сили («soft power») та стратегії розумної сили 

(«smart power»)). Особливістю цього каналу впливу є його умовна 

«необмеженість». Навіть за авторитарного режиму та офіційної цензури 
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опоненти влади чи зовнішні структури можуть донести потрібну інформацію 

до об’єкта впливу [20, c. 48–49]. 

У будь-якій соціальній мережі відбувається безперервний обмін 

матеріальними, інформаційними та емоційними ресурсами, що дозволяє її 

учасникам накопичувати віртуальний соціальний капітал. Р. Патнем вважає, 

що «за аналогією з фізичним і людським капіталом, втіленим у знаряддях 

праці та навчанні, які підвищують індивідуальну продуктивність, 

«соціальний капітал» утримується в таких елементах громадської організації, 

як соціальні мережі, соціальні норми й довіра (networks, norms and trust), що 

створює умови для координації й кооперації заради взаємної вигоди» [161, 

с. 189]. 

У соціальних мережах велика кількість громадян створює свої 

аккаунти, іноді й по декілька під вигаданими іменами, щоб висловити свою 

громадянську позицію. Користувачі можуть відмітити як «подобається» 

будь-яку інформацію, прокоментувати її, у т. ч. використовуючи посилання 

на інші інтернет-джерела, «розповісти про неї» або «поділитися» зі своїми 

онлайн-друзями. Отож, соціальні мережі характеризуються широкою 

інформативністю, нерідко вони містять інформацію, на яку не звертають 

уваги традиційні ЗМІ, при цьому не відкидають деталі й не нехтують 

неперевіреною інформацією.  

Телебачення, радіо, газети і журнали працюють переважно в режимі 

інформаційного монологу (односторонньої комунікації), за допомогою якої 

відповідні структури впливають на громадянську свідомість і підтримують 

контроль над підвладними суб’єктами. Інтернет-простір відкрив можливість 

багатосторонньої комунікації і стає вагомим джерелом суспільно-політичної 

інформації. Глобальна мережа дозволяє забезпечити постійний суспільно-

політичний диспут з можливістю електронного зворотного зв’язку в 

реальному часі між владою і громадянами. Відтак залежність громадян від 
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інституціональних посередників, партійних організацій і груп інтересів може 

суттєво зменшитися. 

Користувачі не лише коментують інформацію, але й викладають відео 

на «Youtube», які стають свідченнями політичних скандалів, корупції, 

жорстокості представників правоохоронних органів під час масових акцій та 

ін. Таким чином, доступ до будь-якої інформації, невідфільтрованої 

рекламодавцями, акціонерами, редакційними радами, моделює політичну 

комунікацію, в якій кожен стає небайдужим і здатним оцінити те, що 

відбувається навколо. Соціальні мережі наділяють користувачів головною 

перевагою: можливістю вступу в процес політичної комунікації на 

національному або локальному рівні з вираженням своїх вимог, які 

найчастіше торкаються поліпшення якості і рівня життя населення. У 

соціальних мережах досить зручно об'єднуватися в групи однодумців, вести 

дебати і відстоювати свої позиції і права. 

Станом на 2012 р. у світі було понад 2 мільярди інтернет-користувачів і 

соціальні мережі охопили понад 80 % з них. Близько половини з них 

створили свої профілі у Facebook. Чималою популярністю користуються і 

«бізнесові» мережі на зразок Linked-In. Завдяки постійному зростанню 

світової інтернет-активності лише у Twitter працює приблизно 10% інтернет-

користувачів, а база користувачів цієї мережі за рік зросла на майже 60%. 

Інші мережі мікроблогінгу – Weibo чи Tumblr показали утричі більший ріст 

[72]. Якщо ж говорити про вікові характеристики користувачів соціальних 

мереж, то здебільшого йдеться про людей у віці 15–25 років. 

Нині соціальні мережі – не лише майданчик для спілкування, а й засіб 

політичної самоорганізації громадян. Події в Україні кінця 2013 – початку 

2014 рр. переконують, що кіберпростір став не лише засобом оперативного 

інформування, але й інструментом погодження дій протестуючих верств 

населення, основою самоорганізації громадян в різноманітні за завданнями і 

кількістю учасників групи.  
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Водночас онлайн-комунікації породжують нові загрози і виклики, 

надаючи серйозні потенційні можливості для маніпулювання громадською 

думкою і впливу на сучасну політику. Для забезпечення можливості 

інформаційного впливу розроблено спеціальне програмне забезпечення 

ведення інформаційної боротьби в кіберпросторі, в першу чергу у блогах і 

соціальних мережах. Під контролем тих, хто проводять інформаційні 

операції, знаходиться значне число віртуальних псевдоосіб, при цьому кожен 

фахівець може одночасно управляти десятками такого роду персонажів. 

Кожен штучно створений профіль має власну історію, біографію, «сліди» 

присутності в мережі, а також інші деталі, виправдані з технічної, культурної 

та географічної точки зору, що в сукупності робить можливим сприйняття 

таких профілів інтернет-користувачами в якості реальних людей.  

Подібні технології дозволяють вести широкомасштабну інформаційну 

діяльність практично на будь-яких сайтах будь-якої країни, в т. ч. у блогах і 

соціальних мережах, за допомогою яких сьогодні значне число користувачів 

отримує необхідну для формування власної думки інформацію. Таким чином, 

з'являється можливість поширення вигідної ідеології і здійснення 

пропаганди, а також проведення кампаній по дезінформації і здійснення 

інформаційних провокацій в масштабах всього світу. Крім того, 

використання ботів у соціальних мережах і блогосфері надає можливість 

формування малих цільових груп дії з максимально чіткою географічною 

прив’язкою. Іншими словами, технології кіберсимуляції дозволяють 

наносити як масовані, так і точкові інформаційні удари по вибраних цілях з 

боку штучно створених аккаунтів-ботів. 

Як стверджують фахівці, технології конструювання фейкових 

(фальшивих) кіберосіб у масовому порядку, по суті, дозволяють створювати 

численні віртуальні симулякри – онлайн-профілі, не пов’язані з реальними 

людьми в оффлайн-просторі. Такого роду симулякри за наявності 

високоефективної технології можуть надати найширші можливості для 
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маніпулювання свідомістю великих груп інтернет-користувачів. При цьому 

кіберсимулякри можуть вирішувати відразу низку завдань у рамках м'якої 

інформаційної війни, а саме: створення атмосфери масової підтримки (або ж 

навпаки – атмосфери різкого неприйняття) певної політичної сили; ініціація 

штучно створених інформаційних приводів в онлайн-просторі для 

формування вигідного порядку денного; генерування псевдоподій, що не 

мали місця насправді; поширення дезінформації про реальні політичні події, 

компрометація політичних опонентів; впровадження в масову свідомість 

нової системи цінностей (з одночасним руйнуванням наявної) і 

трансформація традиційного символьного простору; формування вигідних 

моделей масової поведінки; створення нових і корекція наявних масових 

стереотипів сприйняття дійсності; мобілізація мас для оффлайн-активності; 

управління політичним іміджем різних суб'єктів політики [200]. 

Важко однозначно стверджувати, що «революція Гідності» стала 

результатом застосування такого роду технологій. Адже попри те, що 

соціальні мережі грають величезну роль в українських подіях, їх активне 

використання – це, швидше, справа рук небайдужих громадян і менше – 

результат скоординованих дій представників політичних сил або влади. 

Проведений аналіз переконує, що у сучасному світі соціальні мережі стали 

дієвим інструментом політичної участі, що дає змогу впливати на 

оффлайновий світ, зокрема на політичну самоорганізацію громадян. І цей 

вплив буде тільки посилюватись. 

Дослідники вирізняють наступні форми політичної участі особи у 

«політичному Інтернет-діалозі»: 1) створення і тиражування політичної 

інформації у межах персонального контенту (блоги, чати, форуми, сайти) та 

розсилки їх політичним однодумцям, ЗМК, а також на адресу політичних 

партій та органів державної влади; 2) участь у блогах, чатах, форумах та 

телеконференціях політичних партій, некомерційних організацій (у сфері 

політичних питань), представників державної влади, політичних лідерів, 
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депутатів; 3) участь у Інтернет-голосуваннях, референдумах, соціологічних 

опитуванях; 4) участь у створенні політичних програм, законодавчих 

ініціатив, проектів політичних рішень та ін.; 5) участь у віртуальних з’їздах 

партій; 6) організація дій своїх прихильників у вигляді реальних політичних 

дій – мітинг протесту чи підтримки, подання петицій, страйки, політичні 

акції через посередництво флешмобів та ін.). Як бачимо, віртуальний досвід 

може перетинатися з відповідним досвідом у реальному житті, а може 

існувати окремо [232, c. 181]. 

Отже, політико-правові та інституційні механізми реалізації політичної 

участі, суспільно-політична ситуація та специфіка молоді як соціально-

демографічної групи зумовлюють поширеність тих чи інших форм 

політичної участі, які 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 органах самоорганізації населення та участь у загальних зборах 

громадян і громадських слуханнях; громадська експертиза діяльності органів 

влади; участь у проведенні регуляторної політики. 

 

3.2. Динаміка політичної участі молоді в електоральних циклах 

 

Важливий напрямок вивчення політичної участі – дослідження 

поведінки виборців та їхніх політичних уподобань. У розвинених 

демократичних країнах електоральна поведінка займає особливе місце серед 

всіх форм політичної активності, бо саме тоді виборці делегують 

повноваження своїм представникам. Однак частка електоральної поведінки 
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серед інших видів активності відрізняється досить сильно. Так, у 

Великобританії в голосуванні бере участь в середньому 75% виборців, в 

США – 53% [131].  

Дослідники виділяють чинники, які впливають на електоральну 

поведінку: соціальне походження виборців; соціальна приналежність груп 

виборців (соціально-економічний статус); соціальне оточення (вплив 

неформальних і формальних груп); стать, вік виборців; їх етнічне 

походження та конфесійна приналежність; внутрішня і зовнішня політична 

ситуація в країні; географічні умови; специфіка політичної культури, 

маніпуляційні впливи партій та організацій і психологічний тиск ЗМІ [119, 

c. 57]. 

Сама по собі участь у голосуванні, незважаючи на її важливість – все ж 

недостатній показник, щоб фіксувати розвиненість політичної сфери. У 

Великобританії цікавляться політикою 20% населення, 8% є індивідуальними 

членами партій і 2% – їх активістами. Ці дані підтверджують, що 

компетентна активність властива невелекій частині населення.  

 Як свідчать результати порівняльного міжнародного дослідження ESS-

2005, після «Помаранчевої революції» українці були першими в Європі за 

рівнем інформаційної залученості до політичного життя. У тому ж 2005 р. 

Україна посідала третє місце серед країн Європи за часом, що його 

громадяни витрачають на читання політичних новин у газетах, та перше 

місце у Європі за часом, який громадяни присвячують перегляду політичних 

теленовин та передач про політику (в Україні в середньому близько години 

на день, у більшості країн Європи – менше, ніж півгодини на день). Утім, вже 

через два роки цей показник значно знизився [14]. Тож інтерес українських 

громадян до політичних подій має історично-ситуативний характер. 

Загалом упродовж періоду незалежності відсоток тих, хто хоча б певною 

мірою цікавиться політикою не опускався нижче 60%, а тих, кому політика 

не цікава, – не перевищував 30,5% (найвищий відсоток нецікавості до 
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політики спостерігався у 1996 р. – 30,4% і в липні 2013-го – 27,6%) [217, 

с. 451]. Наприкінці 2013 р. інтерес громадян до політики суттєво зріс. За 

результатами соціологічного дослідження, проведеного Українським 

інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременко спільно з Інститутом 

економіки та прогнозування НАН України і Центром «Соціальний 

моніторинг» у березні 2014 р., «84 % населення України активно стежать за 

політичним життям країни, а число незацікавлених максимально скоротилося 

за всі часи незалежності» [23]. Приблизно такі ж дані були отримані за 

результатами соціологічного дослідження, проведеного у грудні 2014 р. 

Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з Центром 

Разумкова. 82,5 % українців загалом цікавляться політикою: 70,0 % – 

цікавляться певною мірою, 12,5 % – дуже цікавляться політикою. Решта – 

17,5% – не цікавиться політикою взагалі [168].  

Важливою передумовою участі громадян як суб’єктів, а не об’єктів 

політичного процесу є не лише інтерес до політичних подій, а рівень 

політичної компетентності громадян. І. Бекешкіна відзначає низький рівень 

компетентності більшості українського населення, спираючись на дані 

Європейського соціального дослідження, яке виявило, що у 2005 р. поряд з 

найвищими показниками залученості до політики, самооцінка населення 

рівня своєї політичної компетентності дорівнювала 3 з 5 балів [14]. У 2009 р. 

за даними цього ж дослідження політична компетентність знизилася ще 

більше, при цьому збільшилась частка тих, кому політика здається 

незрозумілою «дуже часто» (з 9,5 % у 2005 р. до 15,6 % у 2009 р.). М. Хилько 

стверджує, що українцям притаманний низький рівень політичної 

компетентності від самого проголошення незалежності, коли результат 

опитування у 1991 р. засвідчив, що із текстом союзного протоколу щодо 

створення СНД ознайомились лише 9 %, але це не завадило 59 % громадян 

висловити своє ставлення щодо необхідності його підтримки чи не 

підтримки, внесення поправок тощо [225, с. 118–119]. Те ж саме стосується й 
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обрання народних депутатів, партій чи кандидатів у Президенти – більшість 

громадян не знайомляться з передвиборчими програмами, не стежать за 

дебатами тощо. Так, опитування Фонду «Демократичні Ініціативи» після 

парламентських виборів 2006 р. виявило, що при відповіді на питання, чи 

знають виборці, яким чином партія чи блок, за які вони проголосували, 

збираються розв’язувати актуальні політичні й соціально-економічні 

проблеми, від 53,5 % до 65,3 % зізналися, що не знають; від 28 % до 42,5 % 

опитаних заявили, що знають (відсоток залежить від конкретної проблеми); а 

2,4–8,2 % заявили, що їх це взагалі не цікавить [225, с. 119]. Дослідження, 

проведене Інститутом соціальної та політичної психології Національної 

академії педагогічних наук України наприкінці 2009 р., констатувало, що 

«ледь більше третини респондентів (34,8 %) демонструють задовільний 

рівень політичної обізнаності (добре уявляють, що нині відбувається в 

політиці та в поточних державних справах). Не вважають свій рівень 

політичної обізнаності задовільним 42,7 % опитаних, вагаються з відповіддю 

22,5% [216, c. 58].  

Інтерес до політичних подій та рівень політичної компетентності 

визначають електоральну поведінку громадян. Досліджуючи динаміку 

політичної участі молоді на прикладі виборчих кампаній за період 

незалежності України, передусім треба зазначити, що частка молодіжного 

контингенту в загальній чисельності населення, за даними Держкомстату, 

становить 28,2% (у віці 15–19 років 5,1 %; 20–24 років 6,7 %; 25–29 років 

8,4 %; 30–34 роки 8 %). 

У період формування Української держави молодь виступала суб’єктом 

суспільно-політичних перетворень. Студентські акції протесту, що відбулися 

у 1990 р., або «революція на граніті» (таку назву отримали ті події в ЗМІ) 

мала велике значення як один з етапів утвердження української незалежності 

та стала поштовхом становлення громадянського суспільства в 

пострадянській Україні. Революція на граніті, що була повністю організована 
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силами студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі, адже 

«оксамитові революції» у Східній Європі у 1989 р. проводили зрілі політики. 

Прямим наслідком протестів була відставка голови Ради Міністрів УРСР 

Віталія Масола та виконання низки вимог мітингувальників. Відставка 

прем’єр-міністра стала перемогою, але важливіші вимоги були проігноровані 

і забуті. Після революції на граніті її учасники не могли взяти участь у 

виборах, адже Верховна Рада заблокувала таку можливість, увівши віковий 

ценз до 25 років. Молодих людей не допускала до політики не тільки влада, а 

й опозиція. Тож на той час лідери революції так і не змогли скористатися 

перемогою в інтересах країни [209].  

Перші вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 р., 

одночасно з референдумом про підтримку Акту проголошення незалежності 

України і засвідчили досить високу участь виборців. Але недосконалість 

державного механізму, паралелізм повноважень президента й парламенту 

призвели до гострої політичної кризи й дострокового припинення 

повноважень як президента України Л. Кравчука, так і парламенту. 

Президентські вибори 1994 р. стали результатом компромісу у владних 

колах внаслідок загострення політичного протистояння навколо проекту 

нової Конституції Україні. На цих виборах уперше відбулася регіональна 

поляризація переваг виборців за культурно-національною та ідейно-

політичною ознаками. Тоді Україна поділилася на дві частини – переважно 

західну, де в більшість голосів у другому турі виборів отримав Л. Кравчук, і 

східну, де більшість голосів отримав Л. Кучма.  

Вибори до Верховної Ради України 1998 р. відбулися за змішаною 

системою. Половина депутатів обиралась на пропорційній, половина – на 

мажоритарній  основах, що дало підстави для активної участі у виборчому 

процесі політичних партій. Центральною виборчою комісією до виборів було 

допущено тридцять партій і передвиборних блоків. З них лише третина 

користувалася значною підтримкою електорату. Останнє свідчило про новий 
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етап структурування політичної системи, вихід на політичну арену нових 

політичних сил центристського спрямування, здатних скласти конкуренцію 

комуністам і націонал-демократам.  

Вибори Президента України 1999 р. відбулися в умовах чинності нової 

Конституції України. У виборах, які проходили у два тури, взяли участь 15 

зареєстрованих ЦВК кандидатів у Президенти України. Причому, 12 з них 

були депутатами Верховної Ради України і репрезентували політичні партії. 

Українські аналітики стверджували, що політтехнологам другого президента 

блискуче вдалося розіграти т. зв. «російський сценарій» виборів. Адже хід 

української президентської кампанії та гасла другого туру (Л. Кучма – 

реформатор,  П. Симоненко – комуніст)  нагадували президентські вибори 

1996-го р. в Росії, де у другий тур поряд з Б. Єльциним вийшов лідер 

Комуністичної партії Г. Зюганов. У той же час президентські перегони 

засвідчили, що за роки незалежності в Україні так і не сформувалася потужна 

демократична партія (чи блок), яку б населення було готовим підтримати на 

виборах. Іншою прикметою виборів стало те, що під час їхнього проведення 

про себе відверто заявив російський націоналізм.  

З середини 90-х рр. процеси демократизації почали згортатися, 

формувався псевдодемократичний режим. Як стверджує Ю. Маслов, 

скорочення та згортання політичної участі обмежують контроль над 

державою та вплив мас на публічну політику [123, c. 27]. Низький рівень 

довіри до політиків, невіра у здатність щось змінити у політичному житті 

суспільства та відсутність досвіду політичної участі у переважної більшості 

молодого покоління зумовили зростання рівня політичного абсентеїзму. 

Згідно висновків М. Афанасьєвої, поширення абсентеїзму серед молоді, як і 

серед громадян в цілому, провокують владні зловживання правом, тобто, 

«суб’єктивізм, ситуативна політична доцільність та особисті політичні 

мотиви, які підміняють законодавство, що базується на глибокому пізнанні 

політико-правової дійсності та всебічному врахуванні суспільних інтересів». 
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Цьому необхідно протиставити сучасні ресурси інститутів безпосередньої 

демократії та громадянського суспільства [9, c. 292]. 

Натомість показник членства в політичних і громадських організаціях 

дуже низький: за даними соціологічного моніторингу, 83,7% респондентів 

вказали, що не належать до жодної з громадських, політичних організацій чи 

рухів [158, c. 26]. Така низька залученість характерна для країни, що 

перебуває у стані тривалої економічної кризи, а її демократичний устрій 

формальний, а не реальний й ефективний. Зауважимо, що станом на 2013 р., 

за даними Інституту соціології НАН України, 9,8 % українців є членами 

однієї громадської організації, 3,1 % – відразу декількох, а 87,1 % – не є 

членами жодної організації, об’єднання або руху [217, с. 116]. Якщо 

врахувати, що під організацією розумілися релігійні та церковні об’єднання, 

клуби за інтересами, професійні, творчі об’єднання, спортивні клуби і 

спільноти, ОСББ, студентські та молодіжні об’єднання та ін., то виходить, 

що лише кожен 7-й українець залучений до мережі громадських відносин на 

інституціональному рівні. Дослідження ESS-2013 ставило питання не лише 

про членство, а й про роботу в неполітичних організаціях та асоціаціях 

упродовж останнього року. Результати показали, що тільки 2,3 % українців 

працювали в таких організаціях, 97,7 % відповіли на запитання негативно. 

Для порівняння: за рівнем участі в громадських організаціях та асоціаціях 

Україна знаходиться поруч із країнами Східної Європи та Балтії (Болгарія – 

1,3 %, Словенія – 1,9 %, Литва – 2,8 %, Угорщина – 3,3 %) і значно 

поступається у розвитку громадянського суспільства скандинавським 

країнам (Ісландія – 40,1 %, Фінляндія – 37,2 %, Швеція – 34,3 %, Норвегія – 

32,1 %, Нідерланди – 25,7 %, Данія – 25 %), а також Німеччині (32,7 %) [67]. 

Хоча протягом останніх років активно розвиваються нові форми 

громадянської участі у політичному житті суспільства – благодійні 

організації, громадські рухи, волонтерство. Не будучи залученими до жодної 

громадської організації, громадяни активно допомагають відразу декільком 
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благодійним фондам, громадським ініціативам чи самостійно займаються 

волонтерством. 

Початок 2000-х років проходив під знаком парламентських виборів    

2002 р. і майбутніх президентських виборів 2004 р. У суспільстві почали 

формуватися настрої незадоволення існуючим режимом, оскільки давалися 

взнаки авторитарні тенденції. Відчуваючи суспільні настрої, активізувала 

свою діяльність опозиція. Справа Гонгадзе і «касетний скандал» стали 

приводом до конфлікту між Президентом України та парламентом, між 

владою і опозицією, яка  вперше організовано заявила про себе наприкінці 

2000 р. Лідерам опозиції вдалося організувати вуличні демонстрації, 

провести в країні низку інших акцій протесту. За оцінками організаторів, у 

різних регіонах України в акціях протесту взяло участь близько 300 тис. осіб. 

В період президентської виборчої кампанії 2004 р. відбулося зростання 

політичної участі молоді. Протистояння влади та опозиції за підтримки 

сотень тисяч людей з епіцентром на Майдані Незалежності у Києві, визнання 

Верховним Судом України другого туру президентських виборів недійсними 

та призначення повторного голосування, перемога опозиційного кандидата 

В. Ющенка – всі ці події отримали назву «Помаранчевої революції». На 

запитання «Чи брали Ви участь у громадсько-політичних акціях (мітингах, 

страйках і т. д.)?» майже 92% опитаних дали ствердну відповідь. Молодь, яка 

брала активну участь у подіях листопада-грудня 2004 р., по-різному 

оцінюється дослідниками: одні вважають їх «мотором революції», інші – 

«черговим ошуканим поколінням» [49, c. 342–343].  

Вибори до Верховної Ради України 2006 р. вперше проходили за суто 

пропорційною системою, що сприяло зростанню ролі політичних партій у 

суспільно-політичному житті. Оскільки це були перші вибори після 

«Помаранчевої революції», то вони фактично перетворилися на всенародну 

оцінку діяльності команди  В. Ющенка. Однак за рік президент розгубив той 

величезний рівень довіри народу, який він отримав на початку 2005 р. 
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Фактична люстрація десятків тисяч державних службовців, яких звільнили, а 

проти багатьох було заведено карні справи, спричинила консолідацію 

опонентів Майдану та електорату В. Януковича, що дозволило Партії 

регіонів виступати фаворитами парламентських перегонів. 

Після того, як «Помаранчева революція» не виправдала суспільних 

сподівань, людей охопила зневіра в політиках, розчарування, втрата інтересу 

до політики. Опитування, проведене в 2006 р. Державним інститутом 

розвитку сім’ї та молоді спільно з організацією «Соціальний моніторинг» 

засвідчило, що третина молоді взагалі не цікавиться політикою, а кожен 

десятий вважає неважливою для розвитку України участь громадян у 

виборах. Молодь відчужена від держави: за даними соціологічних опитувань 

Центру Разумкова, 70% молоді не відчувають себе господарями своєї 

держави. Кожна третя молода людина не задоволена своїм соціальним 

статусом і лише третина бачить власну соціальну перспективу в Україні. І 

хоча абсолютна більшість (92–93%) молодих людей сприймають Україну як 

свою Батьківщину, проте, у випадку гіпотетичного вибору, обрали б її 

Батьківщиною лише дві третини, не обрали б – майже кожна шоста молода 

людина у віці 18–35 років [69]. За словами І. Бекешкіної, українська молодь 

«просякнута» духом негативізму й не довіряє абсолютно усьому – ані 

політикам, ані силовим структурам, ані соціальним. Разом з тим «істотно 

змінилося ставлення молоді України до цінностей демократії та свободи. 

Набагато більше стало в Україні молоді, яка бажає мати в країні демократію, 

це число за останні роки зросло на 12%... Демократія – це справа молодих і 

справа, за яку молоді мають боротися» [145].  

У виборчих перегонах 2006 р. становище молоді погіршило 

запровадження пропорційної виборчої системи з т. зв. закритими списками 

до рад майже всіх рівнів. У середовищі достатньо впливових політичних сил 

неодноразово виникали конфлікти стосовно торгівлі місцями у прохідній 

частині виборчих списків. Звісно, це унеможливлює потрапляння туди 
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талановитої, але не спроможної викласти відповідну суму, молоді. До речі, в 

багатьох випадках на виборах до органів місцевого самоврядування виборці 

обирали депутатів саме за віковим критерієм. Вирішити цю проблему, не 

порушуючи ідеї розбудови політичних партій в Україні, можна тільки 

відкривши списки. Таким чином, ті кандидати, які дійсно відповідатимуть 

усім сучасним вимогам виборців, зможуть потрапити до Верховної Ради 

України. А ті політики, які вже не в змозі здобути довіру громадян України 

особистим авторитетом, потраплять на «лаву запасних». 

На виборах же до органів місцевого самоврядування пропорційну 

систему не варто застосовувати. Адже основне завдання місцевих органів 

влади – вирішувати господарські проблеми територіальної громади. А 

вибори за пропорційною (партійною) системою можуть призвести до того, 

що новоутворені політичні фракції перетворять місцеві ради на чергові 

політичні арени. Проте, незважаючи на деклароване спрямування державної 

політики на подальшу демократизацію, центральна влада продовжує 

поглиблювати свій вплив на місцеве самоврядування. Спочатку виконавчі 

комітети районних і обласних рад були замінені державними 

адміністраціями, голів яких призначає Президент України. Тепер 

впроваджено пропорційну виборчу систему. Подібних прикладів можна 

наводити багато. Така ситуація практично унеможливлює участь молоді в 

органах місцевого самоврядування, оскільки в місцевих списках (принаймні 

в їх прохідних частинах) вистачить місця тільки для літніх партійних 

функціонерів і представників місцевої еліти – керівників підприємств, 

працівників органів влади, бізнесменів тощо [105, c. 87–88]. 

Результати виборчих кампаній 1990 – 2000-х рр. в Україні засвідчують 

усталеність регіональної диференціації громадян та процес активного 

поєднання бізнесу та політики, що безпосередньо позначилося на характері 

формування політичних партій, які представляли інтереси конкретних 

регіональних груп. Найбільш повно це виявилося у виборчих кампаніях 
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2002 р., 2006 і 2007 рр., в яких вирішальну роль зіграв великий бізнес. 

Зазначимо, що в Україні фактично відсутні політичні ідеології як дієвий 

політичний інструмент, а існуючі політичні партії не мають чітких і 

системних ідеологічно-програмних настанов. Одночасно відсутність 

«класової ідентичності» в українського виборця заміщується ідентичністю 

етнокультурною і регіональною, що, в свою чергу, спричиняє в самому 

суспільстві відсутність попиту на «ідеологічні» партії [16, c. 73]. 

У 2010 р. відбулися вибори Президента України, що проходили у два 

тури. За найвищу посаду в державі боролися 18 кандидатів. Характерною 

прикметою виборів стала участь кандидата з прізвищем Противсіх, яке 

символізувало суспільні настрої.  

Вибори підтвердили, що почала руйнуватися система орієнтирів 

Майдану, оскільки «помаранчеві» герої надто швидко себе дискредитували. 

Проте запит на успіх Майдану, попри розчарування, зберігався. Як 

застерігали аналітики, ми  можемо обрати президента, «котрий не стане 

президентом усієї країни. Це головний ризик. Україна розірвана 

як клаптикова ковдра. Ментально. На багатих і бідних. Прохачів і 

чиновників. На освічених і тих, хто не має можливості здобути освіту. На 

симпатиків Заходу і Сходу. … Знадобиться дуже потужний швидкозшивач. 

Поки це розповзання не набуло фатального характеру» [168].  

На парламентських виборах 2012 р. молодь продемонструвала 

найменшу активність (лише на Заході України молодь була активна), 

натомість зросла кількість виборців у віці старше 50 років. Водночас, 

більшість соціологів прогнозували таку електоральну активність, оскільки 

подібні тенденції повторюються від виборів до виборів. Фактично, з тих, що 

реально прийшли на вибори, молодь у віці 18–29 років становить лише 18%. 

Так само зменшилася питома вага виборців у віці 30–39 років (з 18 до 15%) 

[146].  
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Д. Раімов переконаний, що «владі вигідно, аби на вибори ходили лиш 

люди старшого і похилого віку – вони консервативні у своєму виборі, а 

значить, з ними легше працювати. Їм достатньо традиційних заїжджених 

обіцянок – знизимо пенсійний вік, дамо гречку. З молоддю спілкуватися 

набагато складніше, адже у неї інші цінності і пріоритети. Крім того, вона 

колка у спілкуванні, особливо в мережі, і легко може сказане партією 

обернути проти неї ж». При цьому, зазначає Раімов, кількість молодих людей 

настільки велика, що в окремих округах і навіть містах вони могли б зіграти 

ключову роль під час виборів. «Влада це розуміє і намагається відгородити 

молодь від участі у виборах. Зробити їх нецікавими для молодих людей. 

Тому в рекламній кампанії Партії регіонів немає повідомлень, орієнтованих 

на молодь». Опозиція, на думку Раімова, не наважується покладатися на 

молодь, оскільки і політики, і політтехнологи живуть міфом про те, що 

молодь не ходить на вибори. «Ми бачили, що в 2004–2005 роках молодь 

пішла на вибори і зіграла в них далеко не останню роль. Але для того, щоб 

спонукати їх прийти – потрібно або щось яскраве, умовна «бійка» – як це 

було з Помаранчевою революцією, щось, куди вони можуть ув’язатися, або ж 

щось неймовірно цікаве – харизматичний і нетиповий політик. Останнє, 

свого часу, використав Барак Обама, який зміг стати кумиром для молоді».   

За результатами соціологічного дослідження «Електоральна підтримка 

партій на старті виборчої кампанії» (2012 р.), 36,1% людей у віці 18–29 років 

та 40,3% людей віком 30–39 років упевнені, що братимуть участь у виборах. 

Ще 27,8% і 28,2% відповідно скоріше за все братимуть участь у виборах, а 

12,8% та 10,8% не збираються голосувати [169]. 

В ході виборчої кампанії – 2012 надзвичайно масового характеру набув 

підкуп виборців. Використовувалися найрізноманітніші форми підкупу: від 

роздачі грошей, продуктів і подарунків дітям – до надання техніки, 

обладнання освітнім і медичним закладам або певним віковим чи 

професійним категоріям громадян. З боку провладних політичних сил і 
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кандидатів спостерігалось активне використання бюджетних коштів для 

спрямування їх на потреби тих територій, де балотувалися кандидати від 

партії влади та її партнерів. З іншого боку, досить примітним є ставлення 

громадян до явища “продажу голосів”. Так, лише дещо більше половини 

громадян засвідчили негативне ставлення до продажу виборцями їх голосів – 

51% (від 54% на Заході та в Центрі до 46% на Сході). “З розумінням” 

ставляться до такого продажу, оскільки виборці “йдуть на це через скрутне 

матеріальне становище”, 24% громадян (від 28% на Сході до 20% на Заході 

та Півдні). Засвідчили байдужість до явища “продажу голосів” 19% громадян 

(без значимих регіональних відмінностей). При цьому, більшість молоді 18–

29 років, а також електорату провладної партії (56%) спрямування в округ з 

ініціативи кандидата в депутати грошей з державного бюджету підкупом не 

вважають [168]. 

21 листопада 2013 р. люди вперше вийшли на Майдан одночасно в Києві 

й у Львові. Поділяючи західноєвропейські демократичні цінності, українська 

молодь стала рушійною силою протестів проти зупинення курсу на 

євроінтеграцію. Як стверджує Є. Головаха, «учасники Євромайдану – це 

переважно молоді люди, студенти, які розуміють, що, крім ЄС, для них 

більше альтернативи немає. У них переважають не просто емоції: це реально 

більш раціональні люди, які точно знають, за що стоять. Вони мислять 

стратегічно». Молодь у всьому світі більш мобільна, вільна, емоційна, 

швидко реагує на такі події, але на Євромайдані – не просто молодь, це 

освічена молодь, яка бачить перспективи України у ЄС. Тим більше, що 

багато з них уже бачив Європу, і знає, що це таке [205]. 

Одним із результатів подій «революції Гідності» стало зацікавлення 

більшості молоді політичною ситуацією в країні, перехід від побутового 

інтересу до активної участі. З реальним переформатуванням влади в кінці 

2013 – на початку 2014 рр. громадяни, в т.ч. і молодь, відчули себе 

суб’єктами політики. Значного поширення набуло волонтерство як форма 
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участі молоді в суспільно-політичному житті країни. Сьогодні послуги 

волонтерів потрібні не лише для розв’язання проблем у соціальній, 

економічній, культурній сферах, але й в умовах військового протистояння з 

сусідньою державою. 

Волонтерський рух також є важливим суб’єктом популяризації 

символічних вимірів українства. Так, наприклад, у 2014 р. громадські 

активісти у різних населених пунктах провели велику кількість 

проукраїнських заходів, що були присвячені національному вбранню (паради 

вишиванок), національному прапору (автопробіги, вивішування прапорів на 

балконах будинків, перефарбування у кольори національного прапора мостів 

та інших елементів міської інфраструктури), ідеї національної єдності та 

непорушності кордонів України (флешмоб «Карта України», що потрапив у 

національну Книгу рекордів). У соціальних мережах, зокрема, був 

оприлюднений ще один особливий флешмоб: мешканці Криму, Слов’янська 

та інших міст Сходу України фотографували свої паспорти з написом 

«Врятуйте людей Донбасу» або «Крим – це Україна» [79, c. 242–243].  

Про зростання участі населення України у волонтерському русі 

(структурно оформленому чи індивідуально-стихійному) та благодійній 

діяльності свідчать соціологічні опитування. Так, згідно з дослідженням 

«Волонтерський рух в Україні», проведеного GfK Ukraine (20–26 листопада 

2014 р.) на замовлення ООН, в Україні 23% українців долучалися до 

волонтерства. Досвід внесення благодійних коштів мають 74% українців. 

Найбільш поширеною формою волонтерської та благодійної участі стала 

допомога армії (включно з пораненими). Майже 50% населення в цілому по 

Україні в певній формі брали участь у такій діяльності. 62 % українців 

визнають роль волонтерів у політичних змінах в Україні [147, c. 113–114].  

Парламентські вибори 2014 р. вкотре продемонстрували найменшу 

активність молоді (35%). За словами М. Міщенка, українська молодь вже 

більше п’яти років не демонструє високої активності на виборах: «Якщо у 
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1998 році у виборах взяло участь 67% молодих людей, віком від 18 до 29 

років, то у 1999 році таких людей було 61%, а у 2002 – 59%. Певний сплеск 

активності спостерігався під час виборів у 2004 році під час Помаранчевої 

революції. Тоді 71% молодих людей взяли участь у виборах. Але потім знову 

почалося зниження і на останніх президентських виборах 2014 року ми 

спостерігали рівень активності лише на рівні 44%» [141]. 

За словами М. Міщенка, ефект від концертів і закликів до участі у 

виборах у соціальних мережах невеликий і на наступних виборах рівень 

активності молодих виборців буде не більший, ніж на останніх. Але це в 

жодному разі ще не означає, що молодь буде неактивною чи мовчатиме у 

міжвиборчий період, як це роблять інші категорії виборців. «Молодь 

покладає більше надій на громадську активність, а не електоральну. Це 

участь у громадських організаціях, волонтерська діяльність» [144]. Відтак 

роль молоді не стільки у виборі влади, як у її щоденному контролі.  

У 2015 р. відбулися вибори представників до органів місцевого 

самоврядування. За словами Президента України П. Порошенка, місцевими 

виборами було завершено перезавантаження влади [175], яке, на наш погляд, 

пов’язується з обранням депутатами місцевих рад молодих людей, що 

здобули якісну освіту і здатні вирішувати проблеми громади заради 

спільного добробуту, а не відтворювати корупційні схеми. 

Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори», прийнятого 14 

липня 2015 р., систему виборів органів місцевого самоврядування докорінно 

перебудовано [179]. З одного боку, нова виборча система стимулює 

структурування депутатського корпусу місцевих рад, що є актуальним в 

умовах децентралізації влади, набуття органами місцевого самоврядування 

нових повноважень; фактично позбавляє лідерів політичних партій та 

партійних організацій можливості реалізовувати власні одноосібні рішення 

стосовно визначення черговості кандидатів у списках; сприяє 
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поінформованості громадян щодо всіх кандидатів із виборчих списків 

політичних партій.  

З другого боку, відбулося блокування прямої конкуренції між 

кандидатами всередині виборчого списку. Так, виборець, голосуючи за 

список партії, лише автоматично підтримує єдину кандидатуру з виборчого 

списку, закріплену партією за конкретним територіальним виборчим 

округом. На практиці це нівелює будь-які позитивні впливи преференційної 

системи голосування щодо підвищення впливу виборця на персональний 

добір складу депутатських фракцій у місцевих радах, а пропонований варіант 

виборчих списків лише номінально можна вважати відкритим. Важливо 

звернути увагу й на те, що, відповідно до Закону, кандидат, який у 

територіальному окрузі здобув найбільше виборчих голосів, може бути не 

обраним до місцевої ради з огляду на невисокі результати самої політичної 

партії. Як наслідок, значна частина виборчих округів  можуть залишитися без 

своїх представників, натомість окремі виборчі округи у відповідних місцевих 

радах представлятиме більш ніж один кандидат [187]. Так сталося і в Івано-

Франківській міській раді, в якій не представлено 12 округів з 42, а 6 округів 

мають по 2 представники.  

За таких умов можливе невизнання великою кількістю громадян 

результатів виборів, а отже, недовіра до новообраних місцевих рад. І це при 

тому, що довіра до місцевої влади в останні роки падає. За результатами 

дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» та 

соціологічної служби Центру Разумкова, цей показник знизився від +10% у 

2012 р. до –22% у липні 2015 р. [48]. На запитання «Якою мірою Ви 

впливаєте на місцеву владу?» (за шкалою, де «1» означає, що Ви зовсім не 

впливаєте, а «5» – що Ви сильно впливаєте) відповіді респондентів 

розподілилися у такий спосіб: 1 – 62,8%; 2 – 22,6%; 3 – 8,2%; 4 – 2%; 5 – 

0,3%; важко відповісти – 4,1% [237]. Отже, цілком очевидним є те, що 
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громадяни не довіряють місцевим органам влади та досить низько оцінюють 

власні можливості впливу на діяльність місцевої влади. 

Але, попри неоднозначні новації у вітчизняному виборчому 

законодавстві та ставлення громадян до місцевих органів влади, місцеві 

вибори відбулися і їх можна розглядати як окремий етап побудови 

задекларованої в Конституції України демократичної правової, соціальної 

держави. На місцевих виборах 2015 р., за даними Центральної виборчої 

комісії, в середньому по Україні явка виборців склала 34%. Дещо вищою 

була явка в західному регіоні, зокрема явка виборців на Прикарпатті під час 

другого туру виборів мера склала 38%. 

Вище прослідковано, що у ставленні молоді до виборів простежується 

динаміка, пов’язана з тим, які це вибори – президентські, парламентські чи 

місцеві, а також із загальною суспільно-політичною ситуацією в країні.  

Електоральну участь молоді узагальнено в таблиці 1. 

Динаміка електоральної участі молоді (1991–2015 рр.) 

 

Сама по собі участь у голосуванні, незважаючи на її важливість, – 

недостатній показник, щоб оцінювати участь молоді у формуванні влади і 

контролі за її діяльністю. Важливо зазначити й те, що серед причин неучасті 
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у виборах молоді громадяни вказують на невіру в дієвість обраних органів 

влади, в можливість змінити ситуацію на краще [63, c. 73–74]. Така невіра 

пов’язується, зокрема, з корупцією. Як зазначає з цього приводу 

М. Михальченко, держава як політичний інститут продовжує 

трансформуватися як суто корупційний орган, а люди, які в ньому працюють, 

лише імітують реформи і продовжують бути частиною корупційного спрута, 

що «спіймав» суспільство в смертельний «захват» і продовжує висмоктувати 

з нього соки [137, с. 24]. Соціологи фіксують: 42,3 % респондентів вважають, 

що в державній владі в цілому «все охоплено корупцією», на думку 39,9% – 

«корупція досить поширена», 10,2 – «трапляються окремі випадки корупції» 

[168].  

 Вагоме значення для компетентного вибору під час голосування має 

рівень поінформованості щодо кандидата та його програми. Але доводиться 

констатувати, що рівень поінформованості молоді недостатній, що виникає в 

силу багатьох чинників, у т. ч. й об’єктивних, а саме: велика кількість 

кандидатів, необхідність ознайомитися не тільки з програмами кандидатів, 

але й з програмами партій, блоків, які вони представляють. До того ж 

близько 80% кандидатів брали участь у місцевих виборах без конкретних 

програм, а їхні виборчі кампанії були беззмістовними. За словами О. Кошеля, 

«гасла не відповідають місцевій проблематиці. Ми обираємо депутатів і 

міських голів, а нам пропонують контрактну армію, зменшення тарифів, що 

не стосується компетенції місцевої влади… Виборцям пропонують програми, 

які можна назвати програмами проїдання. Тобто хвиля популізму на 

місцевому рівні має місце» [19]. Відтак, молодь стверджує, що «не було за 

кого голосувати». Не було в бюлетенях й графи «не підтримую жодного». 

Тож на місцевих виборах було чи не найбільше зіпсутих, недійсних 

бюлетенів. На деяких дільницях таких було до 5%.  

Проілюструємо результати місцевих виборів 2015 р. на прикладі Івано-

Франківської міської ради, до якої увійшли представники 6 політичних сил. 
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Розподіл депутатських місць, у т. ч. представників молодого покоління, 

подано в таблиці 2. 

Склад Івано-Франківської міської ради  

(за результатами місцевих виборів 2015 р.) 

Голоси Відсотки Партія Депутати 

всього з них молодь 

22 644 27,06 33.33 ВО “Свобода” 14 9 

14 661 17,52 21.43 БПП Солідарність             9 5 

10 336 12,23 14.29 Самопоміч 6 2 

9 396 11,15 14.29 УКРОП 6 3 

6 965 8,31 9.52 БЮТ Батьківщина 4 - 

4 758 5,47 7.14 УНП 3 - 

З 11 зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови – жодного 

молодше 35 років. 

Звертаємо увагу на те, що участь у політичних, насамперед протестних, 

акціях є однією з найбільш прийнятних і доступних для молодого покоління 

(поряд із участю у виборах) форм громадянської активності та донесення 

своєї позиції до влади й суспільства, а також одним з джерел заробітку. 

Відтак, виконавцями та учасниками екстремістських дій часто стають особи 

віком від 18 до 30 років, а подеколи й молодші за них. Один із учасників 

резонансних подій 18 травня 2013 р., який опинився в епіцентрі скандалу 

навколо побиття представників ЗМІ, назвав матеріальні труднощі головною 

причиною своєї участі у проплаченій вуличній акції. Слід додати, що в 

Україні найнижчі доходи від зайнятості отримує наймолодша вікова група 

осіб, які зазвичай підробляють у вільний від навчання час. Це здебільшого 

випускники шкіл та студенти початкових курсів, які, маючи середню або 

неповну вищу освіту, просто не можуть знайти високооплачувану роботу. 

Соціальна невлаштованість значної частини молодих людей робить їх 
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зручним об’єктом популістської демагогії та різноманітних маніпуляцій. 

Таке становище є особливо небезпечним з огляду на намагання різних 

політичних сил використати природний радикалізм молоді у своїх 

вузькокон’юнктурних інтересах. 

Однак на сьогодні потенціал радикалізму української молоді 

виявляється здебільшого латентно – у формі недовіри до абсолютної 

більшості політичних інституцій, зневіри у можливості самореалізації в 

Україні й, відповідно, у поширенні еміграційних настроїв. Так, за 

результатами моніторингу Інституту соціології НАН України, молодь 

демонструє критично низький рівень довіри до політико-адміністративної 

сфери держави, владних інститутів, політичних партій, органів 

правопорядку, профспілок. Через невирішені життєві проблеми та 

відсутність перспектив намір назавжди залишити Батьківщину в оглядному 

майбутньому за результатами соціологічних досліджень висловила половина 

опитаних молодих громадян України (50,4 %) [140]. 

Важлива не лише участь молоді у формуванні влади, але й контроль за 

її діяльністю та участь у місцевому самоврядуванні. Адже громадські 

слухання, громадські ініціативи, експертизи, консультації з міськрадою, 

місцеві референдуми – це інструменти участі громадян у здійсненні 

місцевого самоврядування, що забезпечує створення та підтримку 

сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку 

людини, її самореалізації, захисту її прав, надання мешканцям 

територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі 

сталого розвитку дієздатної громади. 

Але доводиться констатувати, що більшість українців (51%) не готова 

докладати особисті зусилля заради успіху реформ у країні: 28% – бо 

вважають, що цим мають займатися органи державної влади, а 23% – бо не 

вірять в успіх реформ. З іншого боку, 28% готові уважно стежити за 

інформацією про прогрес реформ у ЗМІ, 13% – набувати знань, потрібних 
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для орієнтування в реформах, 11% – брати участь у публічних обговореннях, 

8% – брати участь у діяльності громадських організацій та волонтерів [186]. 

Разом з тим упродовж останніх років спостерігається тенденція зміни 

вектору громадянської активності з політичної сфери на вирішення завдань 

неполітичного характеру. Так, дещо підвищилась активність участі громадян 

у протестних акціях, які стосуються місцевих проблем. Також набули 

поширення протестні дії окремих суспільних груп, спрямовані на захист 

своїх соціально-економічних інтересів. Експерти також відзначають 

посилення тенденції до зміцнення горизонтальних зв’язків у деяких 

суспільних групах, чия діяльність не пов’язана із політичним змістом (у 

середовищі підприємців, автомобілістів, студентів тощо), та поступової зміни 

характеру їх активності із ситуативного на постійний. Такі вияви 

самоорганізаційної активності населення сприяють набуттю громадянами 

навичок та практичного досвіду відстоювання своїх прав та інтересів, а також 

стимулюють поширення активістських орієнтацій та послаблення 

патерналістських очікувань в українському суспільстві. 

Змінились і політичні пріоритети молоді. Колишня апатія до 

політичного життя країни та показна політична активність поступились 

місцем свідомій політичній участі значної частки молоді (до 33 %); 

поміркованому ставленню до політичних подій (46 %) і відторгненню 

політичних мотивів (21 %). Більшою мірою молодь орієнтується не на партії 

чи на їх ідеї, а на конкретних політичних лідерів [13, c. 44]. 

Вище наголошено на неоднорідності молоді, тож варто з’ясувати 

особливості політичної участі окремих груп молоді. Досить чисельна група – 

студентська молодь – характеризується вищим, порівняно з іншими групами, 

рівнем зацікавленості політикою, політичної поінформованості, 

електоральної участі, залучення до роботи об’єднань громадян, у т. ч. 

студентських молодіжних організацій. Робітнича молодь є нечисельною 

групою, що зумовлено низькою мотивацією молоді до праці на виробництві, 
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незадовільними умовами праці та її оплати, відсутністю гарантованого 

соціального пакета і т. ін. Недостатня кількість привабливих для молоді 

робочих місць та несприятливі умови для розвитку підприємництва 

приводять до зростання рівня безробіття серед молоді, збільшення 

чисельності молодих людей, що реалізують власну економічну активність в 

тіньовій економіці, а також до збільшення числа трудових мігрантів серед 

молоді. В розрізі зайнятості політична активність приваблює частину молоді 

лише як джерело додаткового заробітку. Сільській молоді, як і молоді 

загалом, властиве зростання інтересу до політичного життя, але цей інтерес 

набуває специфічного вигляду: загальнонаціональні інтереси розуміються 

значною частиною сільської молоді радше на емоційному рівні, ніж на 

раціональному. Більш тісний, ніж у місті, зв’язок поколінь, обмеженість 

джерел інформації звужують можливості політичної соціалізації сільської 

молоді, її політичної самоідентифікації. При цьому на процес політичної 

самоідентифікації сільської молоді впливає такий чинник, як регіон 

проживання. В. Чигрин вважає, що майже 22% сільської молоді можна 

віднести до т. зв. «політичного болота» – це ті, хто ставиться до виборів як до 

політичного тоталізатора, ті, хто не може визначитися з мотивацією 

голосування взагалі [217]. 

Щодо молодіжних субкультур варто зазначити, що в умовах «плинної 

сучасності» (З. Бауман) вони характеризується нестабільністю, мінливістю. 

Молодь, «граючи», може переходити від однієї субкультури до іншої, 

належати водночас до кількох з них, при цьому ідентифікація з тією чи 

іншою спільнотою ґрунтується не на моральних, культурних чи політичних 

цінностях, а на спільності способу життя, стилю поведінки, проведення 

дозвілля. Безумовно, молодіжним субкультурам притаманний певний 

протестний потенціал, потенціал девіації, однак вони залишаються саме 

субкультурами, тобто підсистемами загальної культури.  
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Слід також виділити регіональний чинник, який впливає на особливості 

політичної участі молоді. В Україні домінуючою є регіональна опозиція 

«Захід – Схід», яка активно використовується політичними силами різного 

спрямування насамперед у період виборчих кампаній. В Західному регіоні 

вища, порівняно зі Сходом, політична протестна готовність пов’язана з 

характерним критичним ставленням до влади, на відміну від політичної 

культури Східної України, якій властиві сильна орієнтація на державу. 

Молоді Східної України властива більша ідеологічна «розмитість», 

порівняно із західноукраїнською молоддю. Разом з тим, хоча українська 

політична культура поєднує в собі різні системи цінностей, часом несумісні 

політичні орієнтації, проте у політичній свідомості молоді і Сходу, і Заходу 

переважають цінності демократії, свободи, і саме в цьому вбачаємо шлях 

консолідації українського суспільства. 

Підсумовуючи, можемо стверджувати: аналіз електоральної поведінки 

молоді показує, що рівень залученості молоді до виборчих кампаній є 

відображенням рівня політичної культури. Соціальні проблеми української 

молоді та відчуженість переважної її частини від процесу прийняття 

політико-управлінських рішень (отже, й від вирішення актуальних 

молодіжних проблем) зумовлюють наростання розчарування, байдужості, 

соціальної апатії, абсентеїзму, еміграційних настроїв серед молоді, а також 

створюють ґрунт для радикалізації форм її політичної участі.  

Активізації участі молоді у формуванні влади, контролі за її діяльністю 

та участі у місцевому самоврядуванні сприятиме належне виконання 

посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

вимог чинного законодавства щодо забезпечення участі громадськості у 

прийнятті рішень; підвищення рівня інформаційної відкритості органів влади 

та інтерактивної складової їх веб-ресурсів; створення за ініціативи органів 

влади загальнонаціонального молодіжного інформаційного порталу. Окрім 

того, в чинному законодавстві, нормативних актах органів місцевого 
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самоврядування порядок реалізації права громадян на участь у місцевому 

самоврядуванні, як правило, докладно не регламентується (за винятком 

місцевих виборів). Така ситуація ускладнює впровадження нових форм у 

практику територіальних громад і не сприяє подальшому розвитку місцевої 

демократії, залученню громадян, у т. ч. молоді, до участі у вирішенні питань 

місцевого значення. Необхідно також враховувати, що зовнішні фактори 

активізації участі молоді не завжди відображають принцип добровільності 

такої участі. Присутність молодої людини у різного роду політичних акціях 

чи державних заходах соціального значення не завжди означає її свідому та 

добровільну участь у них. Молода людина повинна мати певні 

повноваження, право приймати рішення та нести відповідальність, аби брати 

участь у різноманітних процесах свідомо й добровільно. Як зазначається в 

Європейській хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому і 

регіональному рівні, «для того, щоб участь у житті суспільства дійсно мала 

сенс для молодих людей, дуже важливо, щоб вони мали можливість впливати 

на рішення і на ті кроки, які здійснюються, а також формувати їх не лише у 

більш зрілому віці, але й у молодості» [66]. 

 

3.3. Ціннісні орієнтації української молоді як регулятори її політичної 

участі 

 

Ціннісні орієнтації, у широкому значенні цього поняття, можна 

визначити як вибір людиною певних цінностей як об’єктів, що визначають її 

цілеспрямовану життєдіяльність, весь спосіб життя. В ціннісних орієнтаціях 

акумулюється життєвий досвід людей, вони є своєрідним індикатором 

ієрархії переваг, які людина надає матеріальним чи духовним цінностям у 

процесі своєї життєдіяльності [167, c. 213]. 

Ціннісні орієнтації характеризують ставлення особистості до найбільш 

важливих цілей життєдіяльності та до способів досягнення цих цілей. Навіть 
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у стабільних суспільствах процеси розвитку та зміни поколінь зумовлюють 

протидію конкуруючих нормативно-ціннісних систем. Коли ж відбуваються 

стрімкі, революційні перетворення, вони, як правило, супроводжуються 

суттєвими зрушеннями у масовій свідомості, зміною ціннісних пріоритетів, 

конфліктом між декларованими цінностями та реальною поведінкою. 

Система цінностей, що визначає світосприйняття більшості людей певного 

суспільства, може виступати як фактор, який сприятиме процесу розвитку 

суспільства, так і деструктивним чинником, який виступає як сила протидії 

тим змінам, що відбуваються [12]. 

Динаміку ціннісних орієнтацій української молоді від 1970-х до початку 

2000 років дослідила Л. Сокурянська. Виокремлюючи різні покоління молоді, 

вона виходить із концепції формативних років Р. Інглехарта, згідно з якою 

найбільш важливим періодом процесу формування особистості є віковий 

етап від 12 до 18 років. Завдяки цьому, були виділені покоління «відлиги», 

«застою», «перебудови», «перше» та «друге» «покоління незалежності». 

Порівнюючи ціннісний дискурс «покоління відлиги» (кінець 1960-х – 

початок 1970-х рр.) та «першого покоління незалежності» (молодь середини 

1990-х рр.) (за віком це покоління «батьків» та «дітей»), Л. Сокурянська 

доходить висновку, що незмінно високою залишається значущість лише 

такої цінності, як сім’я. Щодо найважливішої для «покоління відлиги» 

цінності – творчої праці (індекс значущості 949), то поколінням «дітей» вона 

вже не оцінюється так високо (індекс значущості 633). Ще менш значущими 

для цього покоління виявились цінності служіння суспільству та участі у 

громадському житті. Водночас цінність матеріального статку, високого 

службового та суспільного становища, особистого спокою у «дітей» значно 

підвищилась. Щодо інструментальних цінностей «покоління відлиги», то на 

тлі «модернізації» орієнтацій на якості, що необхідні сучасній людині, 

ступінь їх розвитку залишався достатньо низьким, що свідчить про 

декларованість модерністського дискурсу цього покоління. У цьому 
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відношенні «перше покоління незалежності» суттєво відрізняється від 

«батьків». Про високий рівень «модернізації» його ціннісних преференцій 

свідчить спрямованість на цінності досягнення, що обумовлено прагненням 

молоді до висхідної мобільності, яке загострилось на тлі зниження 

соціального статусу батьків. 

Порівнюючи «покоління застою» (друга половина 1970-х – перша 

половина 1980-х рр.) та «друге покоління незалежності» (знову ж таки 

«батьків» і «дітей»), Л. Сокурянська підкреслює, що, на відміну від сучасної 

молоді, якій притаманні орієнтації як на модерністські, так і на 

постмодерністські цінності, у ціннісному дискурсі «покоління застою» 

переважали орієнтації на традиційні аксіофеномени, «модернізація» 

торкнулася лише професійних цінностей (орієнтація на творчість, фахове 

вдосконалення тощо) та сфери вільного часу. 

Дослідження ціннісних орієнтацій «покоління перебудови» довели, що 

суспільні зміни актуалізували модерністський дискурс ціннісної свідомості 

української молоді, що знайшло відображення не тільки у високих оцінках 

таких якостей, як підприємливість, ініціативність, вміння ризикувати, але й у 

їхньому прагненні до самореалізації та якості життя. 

Отже, аналіз ціннісної динаміки різних поколінь української молоді 

показав, що, по-перше, ціннісний дискурс усіх зазначених поколінь містить у 

собі аксіофеномени всіх соціокультурних типів, більше того, така традиційна 

цінність, як сім’я від покоління до покоління стає все більш значущою; по-

друге, тенденція «модернізації» ціннісної свідомості не є феноменом 

останніх років, а притаманна студентам 1970-х, 1980-х та 1990-х рр. Проте 

найбільшою мірою цей процес, а також «постмодернізація» ціннісних 

орієнтацій характеризують молодь першої половини 2000-х рр. [203]. 

Цінності загалом визначають архітектоніку соціального буття. Такій 

переорієнтації стосовно розуміння значимості цінностей, передусім у 

сучасному політичному та економічному просторі, сприяли масштабні 
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проекти – «Дослідження Європейських Цінностей», «Світове Дослідження 

Цінностей» та «Європейське Соціальне дослідження». Ґрунтуючись на 

обширному емпіричному матеріалі (охоплено майже 88% населення світу, 

Україна також брала участь у цих міжнародних проектах), було зроблено 

висновки про те, що ефективність суспільних інституцій та успіх соціальних 

перетворень детермінується домінантною системою цінностей у певному 

суспільстві [147, c. 93]. 

Для з’ясування ціннісних орієнтацій молоді наведемо модель цінностей, 

запропоновану ізраїльським соціологом Шаломом Шварцем [86, с. 26–34]. 

Таблиця 3.  

Класифікація ціннісних орієнтацій за Ш. Шварцем 

Інтегральна 

вісь 

Ціннісна 

категорія 

Ціннісна 

орієнтація 

Цінності 

В
ід

к
р
и

ті
ст

ь
 з

м
ін

ам
 –

 

З
б

ер
еж

ен
н

я
 

Консерватизм Безпека Безпека близьких людей, національна 

безпека, громадський порядок 

Традиційність Прийняття і поважання традицій і ідей, 

що походять з традиційної культури і 

релігії 

Конформність Уникання дій, які б могли засмутити 

інших або зашкодити їм чи порушити 

соціальні норми 

Інновації Самостійність Незалежність мислення і прийняття 

рішень, творчість, свобода, пізнання 

Стимуляція Життя, насичене гострими відчуттями, 

новими враженнями і складними 

задачами 

Гедонізм Чуттєве задоволення, насолода життям, 

сибаритство, комфорт 

С
ам

о
тр

ан
сц

ен
д

ен
тн

іс
ть

 –
 

С
ам

о
ст

в
ер

д
ж

ен
н

я
 

Орієнтація на 

інших 

Доброзичливість Збереження і покращення благополуччя 

людей з близького кола 

Універсалізм Мудрість, соціальна справедливість, 

рівність, мир, краса, терпимість, єдність 

з природою, захист навколишнього 

середовища 

Орієнтація на 

себе 

Влада Престиж, багатство, контроль над 

людьми і ресурсами, соціальний статус, 

впливовість 

Досягнення Особистий успіх і його демонстрація, 

честолюбство, компетентність, у 

відповідності до соціальних стандартів 
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За даними Європейського Соціального дослідження для української 

молоді найважливішими ціннісними пріоритетами є Безпека, 

Доброзичливість, Універсалізм і Самостійність. Найменш важливими 

виступають такі ціннісні пріоритети, як Традиційність, Стимуляція та 

Конформізм. 

Слід зазначити, що ціннісні орієнтації Безпека, Доброзичливість і 

Універсалізм, що найбільш притаманні як молоді, так і всьому населенню 

України, яскраво характеризують сучасний стан українського суспільства. 

Орієнтація на Безпеку виникає в українських громадян через військові дії, 

недостатню фінансову забезпеченість і невпевненість у майбутньому, 

складну криміногенну ситуацію, яка останніми роками погіршується, 

відсутність справедливого розподілу матеріальних благ між членами 

суспільства, великий ступінь корумпованості, наявність вибіркового 

правосуддя тощо. 

Що стосується цінностей Доброзичливості та Універсалізму, то їх 

важливість для українського суспільства можна пояснити сильними 

«спадковими» колективістськими традиціями. Незважаючи на складний 

історичний, культурний і економічний розвиток, українці в своїй більшості 

залишаються чесними, милосердними, дружніми, терпимими, не байдужими 

до оточуючих людей та природи. Проте існує у цих ціннісних орієнтаціях й 

певна частка негативних колективістських рис, які стримують розвиток 

суспільства та призводять до негативних соціальних тенденцій, наприклад 

«кумівство», «блат», «клановість» тощо. 

Останнім часом важливе місце у мотиваційних прагненнях української 

молоді займають орієнтації, пов’язані з самоствердженням. Молоді українці 

прагнуть активніше будувати професійну кар’єру, досягати успіху в 

навчанні, науці, бізнесі, проявляючи компетентність та професіоналізм у 

відповідності із соціальними стандартами, отримувати нові враження і 
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задоволення. Молодь є значно відкритою перед новим досвідом і 

орієнтованою на задоволення власних потреб, ніж покоління старших. 

Порівняльний аналіз цінностей молоді України та їхніх ровесників з 

інших країн свідчить про те, що Самоствердження є її провідною 

характеристикою, але слабкий, в порівнянні з більшістю розвинутих 

демократичних країн, прояв цінності Самостійність може бути ознакою 

ціннісного конфлікту [197, c. 32–36]. 

Дослідження також свідчать про те, що більшість молодих людей 

зорієнтована на матеріальні цінності. Їх досить сильно приваблюють гроші, 

заробітки, бізнес, участь в управлінських структурах. Поряд із цим можна 

спостерігати також і тенденцію росту інтенсивних духовних пошуків, 

орієнтації на загальнолюдські цінності, збільшення інтересу до світової 

культури, історії своєї сім’ї, народу. 

Біла книга Європейської Комісії характеризує молодь як групу, що 

постійно змінюється, тяжіє до ринку праці та майбутнього сімейного життя; 

перед ними постійно постає вибір між працею та освітою, але, не зважаючи 

на це, їх шляхи значно різноманітніші, ніж у минулому. Школа й університет, 

робота та соціальне середовище вже не відіграють такої інтегруючої ролі, як 

раніше. Молодь набуває незалежного становища значно пізніше, ніж минулі 

покоління. Все це досить часто призводить до моральної слабкості, втрати 

впевненості у собі, в існуючих системах прийняття рішень, незадоволеності 

традиційними формами участі в суспільному житті та в житті молодіжних 

організацій. Деякі з молодих людей відчувають, що їх інтереси не завжди 

відображено у суспільній політиці, що розроблюється представниками 

старшого покоління політиків. Деякі молоді люди знаходять своєрідне 

сховище в індиферентності та індивідуалізмі, у той час як інші користуються 

формами самовираження, які часто є надто радикальними, а іноді навіть не 

вписуються у демократичні рамки. Більшість молодих людей, хоча й 
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висловлюють бажання впливати на політику, не знайшли відповідних шляхів 

для реалізації цих прагнень [139, c. 37]. 

Зважаючи на велике різноманіття ціннісних орієнтацій молоді, 

Ю. Волков поділив їх на певні категорії, зокрема: інтелектуально-освітні 

цінності, культурні цінності, політичні цінності. Коротко розглянемо, які 

саме переваги надають молоді люди у названих категоріях.  

Інтелектуально-освітні цінності необхідно розглядати в ракурсі 

розумового, творчого потенціалу, який значно знизився за останні роки. Цей 

феномен вчені пов’язують, насамперед, з погіршенням фізичного та 

психічного здоров’я молодого покоління. Соціологи твердять, що свої 

інтелектуальні здібності молодь оцінює досить низько. 19% молодих 

вважають свої здібності у цій галузі високими, 22% називають себе 

талановитими. В очах молодих продовжує падати цінність праці, освіти і 

знань. Навіть студенти не надають великої ваги знанням, не цінують їх. 

Сьогодні значно виросла нерівність у галузі освіти; вагомою загрозою для 

суспільства став «відтік мізків за кордон».  

Суспільство, яке на перший план поставило матеріальне благополуччя 

та збагачення, формує відповідну культуру і життєві потреби молоді. 

Залучення до світу престижних і красивих речей стає самоціллю існування, 

смислом буття. Культ моди, речей, споживання оволодіває свідомістю молоді 

і набуває універсального характеру. В соціокультурних цінностях 

переважають споживацькі орієнтації. Тільки кожний 6-й займається спортом, 

10-й у вільний час відвідує студії, кружки, кожний 16-й займається 

самоосвітою. 

До політичних цінностей можна віднести наступні: рівність, 

справедливість, демократія, свобода, безпека, держава, етатизм, патерналізм, 

мир й ін. Політичні цінності – це соціально-політичні ідеали (свобода, 

справедливість, рівність й ін.) і політичні явища, відображені у свідомості 

(держава, безпека, етатизм тощо) [218, c. 371]. 
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Матеріали соціологічних досліджень засвідчують, що в молодіжному 

середовищі поступово поширюється політичний нігілізм та ідеологічна 

невизначеність. Близько 30% молоді заявляє, що політичне життя країни їх 

не цікавить, і лише 8% зацікавлені ним, переважна ж більшість (64%) 

цікавляться ним час від часу. Традиційно низькою залишається і залучення 

молоді віком 18–35 років до участі в діяльності громадських та політичних 

організацій: частка молоді, яка не належить до жодної з громадських, 

політичних організацій та рухів становить 83% (серед респондентів старших 

за 35 років цей показник сягає 87%). 

Низька зацікавленість політикою, відсторонення від політичного життя 

країни, невизначеність серед молоді характеризується протестним 

забарвленням. Ця тенденція простежується через поступове зростання 

кількості молодих людей, які не підтримують жоден з шляхів розвитку: 

моніторингові показники зафіксували найвищий відсоток молоді, яка обрала 

варіант відповіді „не підтримую нікого”, в той час як більш толерантний 

варіант відповіді («підтримую і тих, і тих, аби не конфліктували») залишився 

на мінімальній позначці. 

Важливим є те, що половина, а то й більше молодих людей упродовж 

усіх років незалежності не мали певних ідеологічних уподобань 

(респонденти відповідають, що вони або не сповідують взагалі ніякої 

ідеології, або ще остаточно не визначилися стосовно неї, або не розуміються 

на цих течіях). Так, у 1994 р. серед молоді віком від 18 до 35 років ця 

категорія становила 63%, у 2000 р. – 66%, у 2005 р. – 53%, у 2010 р. – 63%, у 

2012 р. – 60% [217]. 

Як свідчать соціологічні дослідження, погляди молоді суттєво не 

відрізняються від оцінок ситуації, поширених серед населення загалом, і 

характеризуються такими показниками: 

– оцінюючи рівень поширеності політичних свобод, 31% молоді вважає, 

що сьогодні в Україні не можна вільно проголошувати свої політичні 
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погляди, 22% вагаються із відповіддю, а 47% дотримуються думки, що люди 

в Україні все-таки мають можливість вільно виказувати власні політичні 

погляди; 

– лише 18% молоді (20% серед населення, старшого за 35 років) вважає, 

що в Україні є політичні лідери, здатні ефективно керувати країною; 

– лише 16% молоді (20% серед населення, старшого за 35 років) вважає, 

що серед існуючих сьогодні в Украйні політичних партій є такі, яким можна 

було б довірити владу [217]. 

Подібні тенденції відображають загальносуспільне розчарування 

тенденціями суспільно-політичних перетворень в Україні і, відповідно, 

позначаються на оцінці розвитку демократії в Україні. 

Аналіз стану політичних уподобань молоді дає можливість 

стверджувати, що вони в достатній мірі різнополюсні. За словами 

Л. Сокурянської, свідомість сучасної молодої людини є амбівалентною, що 

зокрема проявляється у співіснуванні протилежних політичних цінностей. 

«Здійснений нами аналіз показав, що один і той же студент може… заявити 

про те.., що хотів би жити в демократичному суспільстві, сприймаючи 

демократію як термінальну цінність-мету, і одночасно вважати, що 

досягнення цієї мети залежить, в першу чергу, від держави, яка, цитуємо, 

«має нещадно боротися з антидемократичними проявами» [203, с. 529]. 

Дослідники говорять про амбівалентність, гібридність, парадоксальність, 

суперечливість суспільної свідомості українців загалом, та їхньої політичної 

свідомості зокрема. Як зазначає М. Рябчук, амбівалентна свідомість є 

своєрідним способом «міфологічного», ірраціонального примирення 

взаємовиключних цінностей і моделей, таким собі «магічним» засобом 

досягнення психологічного комфорту в дискомфортних умовах, коли за 

право вибору треба розплачуватися відповідальністю, за свободу – 

невизначеністю, за рівність можливостей – критичним поцінуванням своїх 

здатностей [195]. 
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Серед життєвих цінностей на перше місце молодь ставить сім’ю і своїх 

родичів (85% опитаних). Високий рейтинг серед інших цінностей займає 

робота, яка є обов’язково гарантованою, цікавою та респектабельною. На 

третє місце серед життєвих цінностей посідає спілкування. Тобто три перших 

місця традиційно посідають: сім’я, праця, спілкування.  

Серед інших соціальних інститутів авторитетом серед молоді 

користується церква, проте більше третини опитаних заявляють, що віддають 

лише данину поваги, а не сповідують певну релігію. Зокрема, більшість 

молоді не стільки регулярно відвідують релігійні храми, скільки беруть 

участь (пасивну) у релігійних обрядах (хрещенні, шлюбуванні, похоронах, 

святкуванні Паски та інших релігійних святах). 60% опитаних молодих 

дівчат та юнаків вважає за доцільне виховувати своїх майбутніх дітей на 

релігійних ідеалах. Чільне місце серед цінностей сучасної української молоді 

займають фактори етнічності. Нині стало престижно добре володіти 

українською мовою, мати національне вбрання чи зачіску.  

Аналізуючи дані моніторингових досліджень, які проводилися 

Інститутом соціології НАНУ, починаючи з 1994 року, для визначення рівня 

значимості та довіри молодих людей до соціальних інституцій, отримали такі 

дані. За п’ятибальною шкалою середній бал довіри сім’ї та родичам дорівнює 

4,5 бали, що свідчить про те, що молодь схильна цілком довіряти 

найближчим людям [217]. Рівень довіри молоді до своїх колег набрав дещо 

меншу кількість балів і становить 3,3, що вказує на те, що людям важко 

сказати про те, довіряють вони колегам чи ні. І на третьому місці за рівнем 

довіри опинилися ЗМІ, середній бал довіри до яких дорівнює 2,9. Зазначимо, 

що рівень довіри молоді до вищеназваних соціальних інституцій упродовж 

останніх років залишається майже незмінним. Це свідчить про усталеність 

рівня довірливого ставлення як до сім’ї та колег, так і до ЗМІ, коли за 

соціальних та політичних змін у суспільстві і навіть криз, довіра до них 

майже не змінюється. 
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Аналіз результатів соціологічних досліджень дозволяє виявити таку 

ієрархію пріоритетів в українському суспільстві (у порядку зниження їхньої 

значущості): сім’я, друзі, робота, вільний час, хобі, релігія, власний бізнес, 

політика. Сім’я, коло друзів та робота були й залишаються найважливішими 

складовими життя. Сім’я для молоді – це термінальна, проте відстрочена 

цінність. Певні розбіжності у її сприйнятті є у гендерному контексті: жінки 

виявилися більш прагматичними, чоловіки – романтичними. На думку 

Л. Сокурянської, ставлення молоді до сім’ї спростовує уявлення про 

тотальну меркантилізацію молодіжної свідомості. На користь цього висновку 

свідчать висловлювання респондентів про значущість грошей: для 

абсолютної більшості із них це тільки засіб для нормального життя. При 

цьому деякі підкреслювали нерозривний зв’язок грошей та влади, розуміючи 

останню дуже широко. З’ясовуючи, чим приваблює сьогоднішніх молодих 

людей такий феномен, як влада, Л. Сокурянська доходить висновку, що це 

перш за все «можливість впливати на інших людей». Водночас достатньо 

часто влада сприймалась респондентами як засіб самореалізації. Лише окремі 

респонденти пов’язували її із відповідальністю, проте найчастіше 

підкреслювали, що не прагнуть влади, боячись тієї ж відповідальності [203]. 

Цілком природно, що для молоді більшого значення набувають вільний 

час, хобі, вечірки та відвідування кафе, що відбиває вікові особливості. Більш 

високий рівень зацікавленості представників молодого покоління політикою 

та власним бізнесом означає міжпоколінні зрушення та зміну системи 

життєвих орієнтирів. 

Щодо роботи, то для молоді більш важливими стають такі ознаки, як 

хороша оплата праці, цікава робота, можливість чогось досягти та гарні 

можливості для підвищення кваліфікації, кар’єрного зростання, а також 

можливість проявляти ініціативу. У поглядах на важливі аспекти роботи 

виявляється й більш прагматичний підхід молодих людей – більш важливими 

стають зручні години роботи, тривала відпустка, відповідність здібностям. 
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Молодь більш толерантно у порівнянні із старшими віковими когортами 

ставиться до того, що працювати необов’язково, якщо людина не хоче. Разом 

з тим молодь вважає за справедливе диференційований підхід до оплати 

праці, коли одна й та ж робота, але виконана скоріше, ефективніше та 

надійніше, має оплачуватись у більшому розмірі. Окремою підгрупою є 

молодь, яка не хоче працювати взагалі. Вони не бачать у цьому потреби, 

передусім фінансової. Зокрема, у багатьох містах західної України значна 

частина працездатного населення знаходиться на заробітках в інших країнах, 

відповідно, молодь часто не є бідною, оскільки отримує кошти від батьків з-

за кордону. Така ситуація створює не дуже здорову соціальну атмосферу, 

діти ростуть нігілістами. 

За результатами дослідження, близько 50% опитаних (серед молоді – 

40%) є членами якої-небудь громадської організації, а 16% (18% – серед 

молоді) зазначили, що працюють в одній з них без оплати, на волонтерських 

засадах. Причому серед цих організацій не лише профспілки, партії, жіночі 

та молодіжні, релігійні або церковні організації, а й служби соціальної 

допомоги, спортивні та дозвіллєві, такі, що займаються проблемами здоров’я, 

ведуть роботу за місцем проживання, екологічні, творчі, допомоги 

нужденним тощо. Майже 6% не менше одного разу на тиждень проводять час 

у клубі, громадській організації, стільки ж – один-два рази на місяць.  

Досить цікавим є аналіз «реальної» активності, а не декларованої участі. 

21% опитаних були членами профспілки, але лише 4% вели якусь діяльність 

у зв’язку із своїм членством. Трохи більше 4% зазначили себе як членів 

релігійної або церковної організації і кожний другий працює в них на 

волонтерських засадах. 2,3% належать до політичних партій та 1,3% реально 

ведуть роботу в них. У молодіжних організаціях – 1,3% та 0,9%, відповідно 

[12]. Тобто, можна зробити висновок, що рівень участі у громадському житті 

залишається досить низьким. Водночас участь у діяльності різних 

громадських організацій на рівні «пасивного» членства знижується, тоді як 
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кількість «активістів» залишається на тому ж рівні, а в окремих випадках 

навіть зростає. 

Формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному українському 

суспільстві проявляється в одночасному впливі на особистість молодої 

людини різних факторів, які часто суперечать один одному. Молоді складно 

зорієнтуватися у такому вирі подій, у насиченому різноманітними правилами 

та нормами суспільстві, коли сімейне оточення диктує одні манери 

поведінки, а з екранів телевізора лунають протилежні заклики. Тому молоді у 

такому шаленому розмаїтті цінностей, що наявне у суспільстві, доводиться 

самим вирішувати, що в нинішніх умовах є цінним, і від того, які ціннісні 

орієнтації властиві молоді, значною мірою залежатиме майбутнє України. 

Важливо наголосити, що роль таких соціальних інституцій, як сім’я, 

навчальний заклад, ЗМІ, група однолітків, важко переоцінити у вихованні 

молодого покоління, адже саме вони формують у особистості власний погляд 

на світ, на його норми та цінності.  

Найбільший масив політичної й соціальної інформації молоді люди 

одержують через ЗМІ. Скажімо, за результатами соціологічних досліджень, 

серед чинників, що, на думку опитаних, впливають на формування їхніх 

політичних уподобань, перше місце посідають засоби масової інформації 

(56,6%), на другому місці – соціально-економічні умови (45,1%), на третьому 

– діяльність політичних партій (32,2%). Майже третина опитаних (28,6%) 

серед чинників зазначили сім’ю, 19,5% респондентів назвали політичних 

лідерів, а 14,7% – друзів. Як бачимо, в сукупності ключові фігури 

політичного процесу (політичні лідери й партії) поступаються за ступенем 

впливу на формування політичних переваг засобам масової інформації [28]. 

Виховна та освітня роль ЗМІ тісно пов’язана з їхньою функцією 

соціалізації й, по суті, переростає в неї. Проте якщо політична освіта та 

політичне виховання передбачають систематичне набуття знань і 

розширюють пізнавальні й оцінювальні можливості особи, то політична 
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соціалізація означає інтерналізацію, засвоєння людиною політичних норм, 

цінностей та зразків поведінки. 

Найважливіше політико-соціалізаційне завдання засобів масової 

інформації у демократичному суспільстві полягає в масовому впровадженні 

заснованих на пошані закону і прав людини цінностей, навчанні громадян 

мирно розв’язувати конфлікти, не ставлячи під сумнів суспільний консенсус 

із засадничих питань державного устрою [114, c. 50–62]. Проте важливо в 

цьому контексті враховувати і вплив основних тенденцій розвитку самих 

ЗМІ. Це передусім роздержавлення преси, нерівномірний розподіл 

фінансової підтримки з боку владних структур, зростання кількості 

періодичних видань, зниження тиражів та деукраїнізація вітчизняного 

інформаційного простору тощо. Тому в процесі політичної соціалізації 

завдяки ЗМІ, заангажованим власниками, молоді люди часто підпадають під 

їхні маніпуляційні впливи, що є небезпечним для свідомого та об’єктивного 

сприйняття інформації. 

Тож, виникає ситуація, за якої ЗМІ та журналістика своїми діями 

загалом (пропонуючи критичне ставлення до політичних подій, політичних 

партій та особистісних якостей політиків) фактично послаблюють роль 

традиційної політичної комунікації, посилюючи значення альтернативної 

політичної комунікації в суспільстві. Натомість влада прагне зберігати 

контроль за процесами альтернативної політичної комунікації, 

використовуючи для цього всі засоби, спрямовані на одержання підтримки 

громадської думки (політична реклама, політична комунікація, тощо) [163, 

c. 58–70]. 

У суперечці за вплив на активну і перспективну аудиторію нині дедалі 

вагоміше заявляють про себе інтернет-ресурси. Віртуальний світ являє собою 

нову форму соціальної організації в інформаційному суспільстві, їхній появі 

передує руйнування попередньої форми соціальної організації, тому можна 

зробити припущення, що в певний період часу спостерігатиметься зростання 
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участі індивідів у масових рухах, що відзначатимуться більш життєздатною 

формою колективної єдності й характеризуватимуться сплеском інтересу до 

них індивідів та бажанням брати в них участь. Причому доктрини та 

програми масових рухів не відіграють провідної ролі під час прийняття 

рішення про приєднання індивідів до певного руху. 

Розвиток сучасних інформаційних технологій, що дає змогу миттєво 

передавати інформацію, створює стан або відчуття присутності. У зв’язку зі 

швидким проникненням інформаційних технологій у всі сфери суспільного 

життя Інтернет починає посідати одне з перших місць серед засобів 

оперативного отримання необхідної інформації й відігравати дедалі значущу 

роль у формуванні політичних симпатій молоді. Електронні ЗМІ, що 

поширюються в українському сегменті Інтернету, сприяють відкритості 

суспільства, розповсюдженню різнобічної інформації, яку важко 

адміністративно регламентувати, неминуче сприятимуть зростанню ролі 

інформаційної мережі у формуванні і прийнятті електоральних рішень 

української молоді. 

Медіасистема розглядається як принципово відкритий форум, на якому 

під час політичної комунікації відбувається активна конкуренція 

символічних змістів і культурно-ментальних значень, що формують 

національну самосвідомість громадян країни.  

Загалом ЗМІ мають складну і розділену відповідальність, особливо 

стосовно ідеологічно плюралістичних суспільств, де існують альтернативні 

соціальні групи і субкультури, а також щодо вираження конфліктів і 

нерівності в більшості суспільств. Проблема виникає й у зв’язку з питанням 

про те, якою мірою засоби масової комунікації можуть підтримувати 

потенційні зміни радикального порядку.  

Отож, засоби масової інформації у процесі політичної соціалізації 

молоді сприяють забезпеченню стабільного соціального консенсусу; 

виступають як один із інструментів управління суспільством в інтересах 
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політичних відносин усіх соціальних прошарків і груп; оптимізують медіа 

вплив і каналізують формування певної моделі громадської думки у молоді; 

здійснюють інформаційний зв’язок між політичною системою та 

навколишнім середовищем та являються важливим чинником у процесі 

електоральної орієнтації молоді; відіграють роль джерела залучення молоді 

до політичного життя країни. 

Вирішальну роль в одержанні політичної інформації і впливі на 

формування виборчих симпатій молодого покоління відіграє телебачення. 

Звертання до преси пов’язане з пошуками інформації, яка з різних причин 

або не надходить каналами телебачення, або чомусь є недостатньою. Преса 

на сьогодні в українському суспільстві є джерелом більшого плюралізму в 

політичних симпатіях, аніж телебачення. Хоча завдяки специфічним 

особливостям більш зручними та прийнятними для молоді є Інтернет та 

телебачення. 

Використання засобами масової інформації агресивно спрямованих 

технологій і поширення негативної інформації зменшує рівень довіри до них 

з боку населення і, як результат, призводить до зниження виборчої 

активності в країні. Поширення Інтернету та його сегмента в Україні, де 

відносно високий рівень свободи слова та обмежений адміністративний 

контроль з боку влади, а також життєва необхідність для молоді оволодіння 

комп’ютерними технологіями стимулюватимуть роль інформаційних систем 

щодо можливості впливу на електоральні орієнтири молодого покоління. 

Поява багатопартійності в перехідний період становлення незалежної 

України зумовила, з одного боку, певний прогрес у розвитку засобів масової 

інформації, бо нові партії створювали власні друковані видання та прагнули 

отримати доступ до ефірного часу на телебаченні. Протягом останнього 

десятиріччя в українських ЗМІ відбувалася дедалі більша диференціація на 

офіціозні й неофіціозні. Тоді як перші з них мали державну підтримку, 
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передусім економічну, другі були розподілені між політико-фінансовими 

клановими угрупованнями. 

Говорити про незалежність українських ЗМІ в політичній комунікації 

немає потреби. Унаслідок їхньої комерціалізації відбувається поступове 

витіснення матеріалів, які можна віднести до політичної комунікації, 

політичної реклами тощо. Через проблеми, що існують нині в українському 

інформаційному просторі, преса й телебачення досить часто займають 

неконструктивну позицію, не тільки не сприяючи процесам інтеграції 

суспільства, а й, навпаки, втілюючи своєю інформаційною політикою 

деструктивні тенденції. Усе це створює істотні складнощі в процесі 

політичної соціалізації молоді. 

Проте, незважаючи на ці проблеми, загальні процеси розвитку 

глобального інформаційного простору й медіакультури, зокрема тенденція до 

справжньої демократизації та створення громадянського суспільства з 

властивою йому альтернативною формою політичної комунікації, дедалі 

більше впливатимуть на процес політичної соціалізації молодого покоління, 

особливо зараз, коли Україна намагається зайняти гідне місце серед 

європейської та світової спільноти. 

Таким чином, цінності молоді – загальні уявлення про те, що є бажаним, 

правильним і корисним. Суспільно-політичні, економічні, соціокультурні 

зміни дуалістично пов’язані з ціннісно-нормативною базою і суспільства в 

цілому, і окремих соціальних груп. У першу чергу це стосується молодого 

покоління. Молодь, не обтяжена вантажем упереджень старих орієнтирів, з 

одного боку, швидше адаптується до нових умов, і відповідно має більше 

шансів на реалізацію активної життєвої стратегії і досягненні успіху, а з 

іншого боку – вона більш схильна до деструктивного впливу наслідків 

макросоціальних процесів. Конфліктна самосвідомість молоді – наслідок 

суперечностей і конфліктів в суспільному житті сучасної України. Нині 
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молодим людям на порозі життя вже не нав’язаний готовий ідеал, а кожному 

доводиться самому визначати для себе сенс і напрямок свого життя.  

Відтак поряд із цінностями варто виокремити “проблеми молоді”, тобто 

власне проблеми молодої людини, та «проблеми з молоддю», що виникають 

у старшого покоління у взаємостосунках із молоддю. Л. Сокурянська фіксує 

найбільш гострі молодіжні проблеми. Серед них рання вагітність, про що, до 

речі, говорять не тільки дівчата, а й хлопці. Щодо матеріальних проблем, то з 

середини 1990-х до початку 2000-х рр. помітне зниження їх напруженості. 

Проте матеріальна проблема лідирує лише за кількістю згадувань. Однією із 

найбільш напружених та конотованих є проблема взаємовідносин із 

батьками. Респонденти пояснюють це тим, що знов «розпався зв’язок часів», 

тобто відсутністю наслідування цінностей та норм попередніх поколінь. 

Деякі студенти настільки гостро сприймають конфлікт з батьками, що 

вдаються до спроб самогубства (про це свідчать 2 із 7 біографій, у яких 

респонденти зізнавались у суїцидальних намірах). Гострою є комунікативна 

проблема сучасної молоді. Юнацький максималізм, який виявляється і у 

сфері спілкування, обумовлює серйозні психологічні труднощі молоді, 

вирішенням яких деякі автори біографій вважають самогубство. 

Серед інших проблем студенти називають такі, як пошуки шлюбного 

партнера, проблеми сексуального життя; працевлаштування, що відповідає їх 

інтелектуальним та матеріальним запитам; дефіцит якостей, потрібних для 

самореалізації тощо. У їх вирішенні респонденти перш за все сподіваються 

на себе, виявляючи високий рівень диспозиційної суб’єктності. 

Якісна інформація не підтвердила гіпотезу про те, що економічні 

проблеми повністю витіснили із молодіжної свідомості духовні цінності та 

моральні проблеми. Біографії та фокусовані інтерв’ю свідчать про 

занепокоєння студентів такими явищами, як наркоманія, проституція, 

алкоголізм, злочинність. 
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Аналіз категорії «проблеми з молоддю» свідчить про те, що, як і у 

середині 1990-х рр., сьогодні батьки респондентів наповнюють її тим же 

змістом. Це матеріальні труднощі, в т.ч. житлово-побутові; проблеми 

працевлаштування, зокрема у студентські роки з метою додаткового 

заробітку; проблеми використання вільного часу тощо. Отже, перелік 

проблем той же, але їх ієрархія та бачення старшим поколінням їх значущості 

для молоді суттєво відрізняються. Проте головна відмінність – це 

неадекватне уявлення старшого покоління про шляхи та засоби вирішення 

цих проблем. На відміну від студентства, яке покладається переважно на 

себе, батьки вважають, що без підтримки родини, а ще краще держави 

вирішити їх неможливо. У зв’язку з цим Л. Сокурянська робить висновок, що 

проблеми молоді в інтерпретації «батьків» – це, скоріше, проблеми, які 

виникають у них самих у процесі вирішення проблем своїх дітей. Окрім того, 

«проблеми з молоддю» значною мірою обумовлюється «молодіжними 

паніками», притаманними соціальному, в т.ч. журналістському, а також 

академічному дискурсам: сьогодні саме молодь сприймається як одна із 

найбільш вразливих та знедолених груп населення на пострадянському 

просторі, як «втрачене» покоління [203]. 

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. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Форми політичної участі, починаючи від різних проявів політичного 

інтересу і закінчуючи реальними способами впливу на владу – участь у 

виборах і референдумах, мітингах, голодуваннях, у діяльності політичних 

партій та суспільних організацій, звернень до органів влади тощо, можна 
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вважати класичними. Однак, з розвитком новітніх технічних засобів масової 

комунікації, їх дедалі більшим застосуванням у політиці, такі форми істотно 

змінюються і вдосконалюються. Розширення мережі Інтернет відкриває нові 

можливості для залучення молоді до політичної активності, зміни форм 

політичної участі. Співвідношення конвенційних і неконвенційних форм 

участі молоді 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 в 

цілому. 

Аналіз політико-правових механізмів реалізації політичної участі молоді 

дає підстави їх проранжувати відповідно до поширення в молодіжному 

середовищі, а саме: 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. 

Як парламентські, так і президентські вибори показали, що молоді 

громадяни сприймають зміни в українському суспільстві та основні партії, 

рухи і політичних лідерів на основі емоційно-персоніфікованих оцінок. 

Інституційні і соціокультурні фактори політичної участі здійснюють 

опосередкований вплив на електоральну поведінку через формування 

відповідного політичного ландшафту, системи ідеалів, норм і цінностей. 

Відмова від голосування як масова форма електоральної участі свідчить про 

існування в молодіжному середовищі високого рівня електорального 
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протесту й політичної апатії. Цілком очевидно, що ресурси цієї групи 

електорату – це передусім ресурси низької політичної довіри і протесту 

більшості виборців. 

Ціннісні орієнтації молоді характеризують її ставлення до найбільш 

важливих цілей життєдіяльності та до способів досягнення цих цілей. Навіть 

у стабільних суспільствах процеси розвитку та зміни поколінь зумовлюють 

протидію конкуруючих нормативно-ціннісних систем. Коли ж відбуваються 

кардинальні перетворення, вони, як правило, супроводжуються суттєвими 

зрушеннями у масовій свідомості, зміною ціннісних пріоритетів, конфліктом 

між декларованими цінностями та реальною поведінкою. Для української 

молоді найважливішими ціннісними пріоритетами є безпека, 

доброзичливість, універсалізм і самостійність. Найменш важливими 

виступають такі ціннісні пріоритети, як традиційність, стимуляція та 

конформізм. Виявлено також ціннісну амбівалентність, тобто одночасну 

присутність традиційних, модерністських та постмодерністських цінностей, 

що суперечливо впливає на політичну активність молоді. 
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РОЗДІЛ ІV 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЮ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ МОЛОДІ 

УКРАЇНИ 

 

4.1. Інституціоналізація політичної участі молоді: міжнародно-правовий 

аспект  

 

У процесі глобалізації та інтеграції України в європейський простір 

відбувається інкорпорація юридичних, політичних, соціокультурних і 

духовних цінностей, які розширюють і зміцнюють інститут політичної 

участі. Аналіз соціально-політичних процесів в Україні, зокрема 

інституціоналізації політичної участі молоді, в контексті світових 

глобалізаційних змін базується на емпіричних даних, отриманих в рамках 

порівняльних (зокрема міжнаціональних та міжкультурних) досліджень, адже 

загальновизнаною стала думка про те, що порівняння з іншими 

суспільствами є життєво необхідним для розуміння суспільства власного. 

В контексті задекларованого шляху до європейської інтеграції особливо 

цікавим є моніторинг розвитку соціально-політичних та економічних 

процесів в Україні на тлі відповідних змін у країнах Європи. Моніторинговий 

проект Європейське соціальне дослідження (European Social Survey) дає 

змогу побачити «місце» України серед інших країн Європи. Вище з’ясовано, 

що вимірювання політичної участі здійснюється за допомогою основних 

показників – індексу громадсько-політичної активності та інтегрального 

індексу політичної активності. 

У Таблиці 4 представлено порівняльні дані Індексу громадсько-

політичної активності (ІГПА) по країнах Європи (індекс розраховувався як 

групове середнє арифметичне усереднених значень (по кожній окремо взятій 

країні) змінних ESS В13 (Чи доводилося Вам за останні 12 місяців звертатися 
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до політиків, представників уряду або місцевої влади?) і В19 (Чи доводилося 

Вам за останні 12 місяців бойкотувати які-небудь промислові або 

продовольчі продукти?). 

Таблиця 4.  

Індекс громадсько-політичної активності (ІГПА) 

Країна ІГПА Країна ІГПА 

Швеція 0,22 Греція 0,07 

Норвегія 0,21 Словакія 0,07 

Фінляндія 0,20 Ізраїль 0,06 

Данія 0,18 Естонія 0,06 

Франція 0,17 Латвія 0,05 

Німеччина 0,17 Словенія 0,05 

Швейцарія 0,15 Польща 0,05 

Сполучене Королівство 0,14 Румунія 0,04 

Бельгія 0,13 Угорщина 0,04 

Нідерланди 0,12 Туреччина 0,04 

Хорватія 0,10 Російська Федерація 0,04 

Іспанія 0,10 Україна 0,04 

Чеська Республіка 0,08 Болгарія 0,04 

Кіпр 0,08 Португалія 0,04 

 

Всі країни Східної Європи, у т. ч. Україна, поряд з такими державами як 

Словенія, Туреччина і Португалія, займають найнижчі значення в таблиці 

порівняння індексу громадсько-політичної активності. 

Для більш адекватного розуміння політичної участі населення Східної 

Європи використовується Інтегральний індекс політичної активності (ІПА), 

який враховує рівень громадсько-політичної активності населення (ІГПА) і 

зацікавленість політикою. 
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Порівняння Інтегрального індексу політичної активності по країнах 

Європи (табл. 5) дає підстави стверджувати, що всі країни Східної Європи, в 

т. ч. Україна, перебувають в одній групі країн, що займають нижнє значення, 

поряд з державами Хорватії, Туреччини, Іспанії, Греції, Чехії і Португалії, 

крім Естонії, яка отримала середнє визначення індексу. 

Таблиця 5.  

Інтегральний індекс політичної активності (ІПА) 

Країна ІПА Країна ІПА 

Данія 0,4042 Україна 0,2555 

Швеція 0,3827 Російська Федерація 0,2533 

Німеччина 0,3750 Словакія 0,2474 

Норвегія 0,3553 Польща 0,2418 

Швейцарія 0,3502 Болгарія 0,2394 

Фінляндія 0,3423 Латвія 0,2378 

Франція 0,3415 Румунія 0,2301 

Нідерланди 0,3372 Угорщина 0,2228 

Сполучене Королівство 0,3271 Хорватія 0,2215 

Бельгія 0,2961 Туреччина 0,2130 

Кіпр 0,2739 Іспанія 0,2122 

Естонія 0,2635 Греція 0,2112 

Ізраїль 0,2596 Чеська Республіка 0,1883 

Словенія 0,2595 Португалія 0,1789 

 

Сформований тип політичних орієнтацій та політичної поведінки 

населення країн Східної Європи є певним етапом розвитку ще не повністю 

демократичної політичної системи і закономірним результатом соціальних 

трансформацій, що відбуваються в цих країнах. О. Боровський припускає, що 

для всіх країн Східної Європи характерні загальні спільні риси однієї нової 

політичної культури. При цьому країни, які перебувають на шляху 
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соціальних трансформацій довше, будуть ближче за своїми 

характеристиками до країн Західної Європи. Особливою рисою країн 

Західної Європи під час сучасних трансформацій прийнято вважати відносно 

високий рівень політичної участі більшості населення країн. Але важливою 

характеристикою в політичній культурі Західної Європи є тенденція до 

ослаблення традиційних групових зв'язків (релігійних, класових і т.п.), які 

раніше були основою політичного вибору, на зміну до цього приходить 

індивідуалізація вибору. У країнах Західної Європи крім традиційної 

економічної ефективності висуваються нові критерії оцінки роботи 

політичної системи. Таким чином, на етапі політичної трансформації 

перебувають не тільки країни, що вступили на шлях демократичного 

розвитку в останні десятиліття, але й країни розвинених демократій. Увесь 

європейський світ сьогодні переживає значні масштабні зміни в структурі 

населення, їхніх поглядів і цінностей, та відповідно перебуває на етапі 

формування нових взаємозв’язків і взаємин громадян і політичної системи. 

Останнім часом все більше дослідників починає говорити про «розходження 

векторів» посткомуністичної трансформації країн Центральній та Східній 

Європі [21, c. 120–121]. 

Інституціоналізацію політичної участі молоді розуміємо у 

діалектичному зв’язку з формуванням демократичної молодіжної політики, 

адекватної запитам молодих громадян і суспільства в цілому та викликам 

сучасності. Необхідними умовами інституціоналізації політичної участі 

молоді є забезпечення повноцінного функціонування політичних інституцій, 

виборності посадових осіб, верховенство права, рівного доступу до мас-

медіа, автономії громадських організацій, налагодження конструктивної 

взаємодії у трикутнику: держава, політичні партії, молодіжні громадські 

організації та рухи. 

Процес інституціоналізації політичної участі в Україні ускладнюється 

тим, що «знищення старих інститутів не супроводжується достатньо 
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енергійним створенням нових» [97, c. 85]. Демократичні інститути, за 

словами В. Перевезія, несправжні, фейкові, адже вони не виконують тих 

основоположних функцій, які на них покладені у справжніх демократіях. 

Парламенти та органи місцевого самоврядування не виконують 

представницьких функцій, політичні партії користуються мізерною довірою 

населення, організації громадянського суспільства створюються владою для 

видимості контролю за її діями тощо. Тобто, уся громіздка 

псевдодемократична інституційна система існує лише для створення 

«демократичного міражу». За такої системи працюють не інститути 

політичної участі, легального лобіювання, узгодження і балансування 

інтересів великої кількості індивідів і груп, а персональні домовленості. 

Рішення чиновника («смотрящего») стає квінтесенцією існування системи. 

Чиновницькі посади віддаються на відкуп, а корупція стає основоположним 

неформальним інститутом [164, c. 59]. Відтак інституційналізації політичної 

участі перешкоджають домінування в політиці й економіці олігархічних 

кланів, патерналізм, сформований роками тоталітарного, а згодом і 

авторитарного панування, відтворення псевдодемократичних правил та норм 

суспільно-політичного життя.  

Задля підвищення ролі громадянського суспільства у процесі 

інституціоналізації політичної участі необхідно забезпечити: 1) ефективну 

взаємодію громадянського суспільства і держави; 2) реалізацію потенціалу 

громадських організацій щодо посилення ефективності влади у сфері 

демократизації та соціалізації держави, а також захисту прав і свобод 

громадян шляхом незалежної експертизи державних рішень, участі у 

законотворчості, моніторингу виконання органами виконавчої влади 

державних рішень та дотримання міжнародних угод тощо; 3) упровадження у 

політичну свідомість та громадську думку прагматичного розуміння 

характеру та функцій громадянського суспільства, корисного з точки зору 

реалізації як повсякденних потреб громадян, так і довгострокових 
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національних інтересів України з огляду на перспективу європейської 

інтеграції [188, с. 24]. Тут йдеться про контроль громадянського суспільства 

за діяльністю влади, що має сприяти формуванню політичної 

відповідальності органів державної влади, владних акторів перед 

суспільством та політичній участі безпосередньо самих громадян, їх 

об’єднань та організацій. 

Інститути державної влади нерідко сприймають молодіжні громадські 

організації як деструктивну силу і часто не враховують тих пропозицій, які 

надають представники громадянського суспільства. З іншого боку, можна 

спостерігати низьку якість роботи самих громадських організацій, «наявність 

серед них егоїстичних та заробітчанських інтересів, недосвідченості, бо 

процес їхньої професіоналізації все ще є далеким від оптимуму, а це, у свою 

чергу, дискредитує «третій сектор» і в очах громадськості, і в очах влади. 

Основою для підозр у непрофесіоналізмі є невчасність і неадекватність 

відповідних рекомендацій. Зокрема, це призводить до того, що державні 

структури частіше сприймають громадські організації як небажаного прохача 

або, в кращому разі, як другорядного партнера» [188, с. 27]. Змінити 

ситуацію на краще можуть представники молодого покоління. 

Нині міжнародною спільнотою приділяється достатньо уваги проблемам 

участі молодих людей у суспільному житті, про що свідчать Всесвітня 

програма дій, яка стосується молоді, до 2000 року та на наступний період 

(прийнята ООН у 1996 р.), Європейська хартія участі молоді у 

муніципальному та регіональному житті (прийнята 1992 р.), Молодіжна 

стратегія Європейського Союзу на 2010–2018 рр., Програма Європейського 

Союзу «Молодь у дії» на 2007–2013 рр. та інші документи. 

Варто зазначити, що зміст поняття «участь молоді» в міжнародних 

документах суттєво різниться від визначень у нормативно-правових актах 

щодо державного управління в Україні. У державному управлінні України, 

так само як і в її законодавчому та нормативному полі, часто 
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використовується термін «залучення молоді» як рівнозначний терміну 

«участь молоді». При цьому донині не існує чітко сформульованого та 

законодавчо закріпленого визначення термінів «участь молоді» та/чи 

«залучення молоді». У той же час, в англомовному варіанті національних та 

міжнародних документів здебільшого вживається сталий термін «youth 

partіcіpatіon» на позначення дій, спрямованих на стимулювання участі молоді 

як способу ґрунтовного удосконалення суспільства, а також і самої участі як 

базового права громадянина. У 1975 р. Національна комісія з ресурсів для 

молоді в США дала визначення поняття «youth partіcіpatіon» як залучення 

молоді до відповідальних, складних дій, що відповідають її справжнім 

потребам, можливостям для планування та/або прийняття рішень, при цьому 

зачіпають інші сфери її діяльності та справляють вплив на інші цільові групи. 

У 1995 р. канадська Асоціація психічного здоров’я сформулювала своє 

визначення поняття активної участі молоді як визнання і виховання сили, 

інтересів та здібностей молодих людей шляхом надання реальної можливості 

для молоді брати участь у прийнятті рішень, які зачіпають їх інтереси на 

індивідуальному та системному рівнях. У 1997 р. Рада Європи ухвалила 

Рекомендацію № R (97) 3 про участь молоді у розбудові майбутнього 

громадянського суспільства. В ній міститься заклик до урядів держав – 

членів Ради розвивати співробітництво між молодіжними організаціями та 

органами влади на національному, регіональному та місцевому рівнях, 

заохочувати молодих людей до участі у добродійній суспільній службі, 

сприяти співпраці між молодими людьми та місцевими і 

загальнодержавними молодіжними структурами в країнах Центральної та 

Східної Європи в рамках діючих європейських програм [281]. 

На теренах Європейського Союзу держава, її органи та інститути 

громадянського суспільства займаються вирішенням актуальних проблем 

молоді у політичній, соціально-економічній, культурно-освітній сферах та у 

підтримці молодіжної діяльності, зокрема. Крім того, ефективність 
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молодіжних організацій на міждержавному рівні досягається за допомогою 

інших учасників, наприклад, профільних та суміжних структур Ради Європи 

та Єврокомісії, реалізації крос-секторального підходу для вирішення 

поточних і пріоритетних задач молодіжної політики. У зв’язку з узятим 

Україною курсом на запровадження європейських стандартів та принципів, у 

тому числі і щодо участі молодих громадян в управлінні публічними 

справами, важливим є аналіз європейського досвіду залучення молоді до 

участі у політичних процесах.  

Нагадаємо, що однією з перших заяв, зробленою під егідою Ради 

Європи, була Європейська Хартія участі молоді у муніципальному та 

регіональному житті. У першій частині Хартії сформульовано керівні 

принципи секторальної молодіжної політики, такі як сприяння зайнятості 

серед молоді, профілактичні заходи у соціальній сфері й галузі охорони 

здоров’я, забезпечення молодим людям доступу до інформаційних центрів і 

баз даних та сприяння рівноправній участі молодих жінок та чоловіків у 

житті суспільства. У другій частині Хартії перераховуються інституціональні 

структури, які необхідні, аби забезпечити участь молоді на регіональному 

рівні. Рекомендується, наприклад, створювати молодіжні ради, що 

складаються з обраних однолітками молодих людей [66]. 

Разом з тим треба враховувати, що успішність роботи з молоддю, 

методи її здійснення та пріоритети мають суттєві національні відмінності. 

Так, до 1980-х років у Європі сформувалися національні системи державної 

молодіжної політики. Робота з молоддю в цих країнах спиралась на 

розроблене законодавство, для керування нею були створені спеціальні 

державні органи, розроблені та впроваджені моделі та механізми співпраці з 

молодіжними громадськими об’єднаннями, тощо. 

Варто зазначити, що в кожній країні склалася певна національна 

традиція роботи з молоддю, що має динамічний або статичний характер. За 

словами українського науковця Р. Сторожука, «у країнах Північної Європи 
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переважає статична модель, у той час як у Великобританії, Данії, країнах 

Середземномор’я – динамічна модель, яка надає великого значення 

постійним змінам у роботі з молоддю, забезпеченню взаємодії між 

учасниками процесу розроблення і впровадження молодіжної політики» 

[210].  

У країнах Європи можна виділити спільні елементи молодіжної 

політики: соціальний взаємозв’язок (ланцюг) між урядом, молодими людьми 

і суспільством через консультації та вплив; поради та інформація про права 

молодих людей та можливості для них; свобода культурного, творчого та 

політичного вираження; культура продовження освіти і професійної освіти; 

підтримка молодим сім’ям; відповідна спеціальна підтримка для молодих 

людей «груп ризику», таких, як люди з особливими потребами чи молоді 

в’язні; підтримка і заохочення активного проведення вільного часу; 

правильна організація професійної підготовки тих, хто працює з молодими 

людьми; дослідження труднощів, з якими стикаються молоді люди; сприяння 

міжнародним зв’язкам між молодими людьми [281, c. 106–110].  

Принципи реалізації молодіжної політики Європейського Союзу: 

1) Принцип Паритету – державні інституції, органи та інституції 

місцевого самоврядування та молодіжні організації представлені 

рівноправно. 

2) Принцип Субсидіарності – рішення, пов’язані з молоддю мають 

прийматись на тому рівні, де вони будуть найбільш ефективними. 

3) Принцип Міжвідомчої координації – державні інституції, органи та 

установи самоврядування співпрацюють та обмінюються досвідом, 

вирішуючи питання пов’язані з молоддю. 

4) Принцип участі – питання, що стосуються молоді, вирішуються за 

участі самих молодих людей через узгодження з представниками молодіжних 

організацій. 
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5) Принцип інформування – державні інституції та установи, а також 

органи місцевого самоврядування інформують молодь про актуальні для неї 

питання в прийнятній та доступній формі. 

6) Принцип самостійності – молодь сама обирає сферу діяльності, 

формує її ціль, бере активну участь в її реалізації та несе відповідальність за 

виконання цілей. 

7) Принцип добровільності – молодь бере участь у сфері молодіжної 

діяльності за бажанням, без примушення. 

8) Принцип самоврядування – молодь визначає шляхи здійснення цілей, 

форму, відповідальність та оцінку своєї діяльності. 

9) Принцип спілкування та співпраці – молодіжні організації 

спілкуються та співпрацюють між собою та з державними інституціями і 

установами, а також з іншими фізичними та юридичними особами як на 

національному так і на міжнародному рівнях [139]. 

Загалом і поняття, і реалізація молодіжної політики у країнах Європи 

дещо відрізняється від вітчизняного хоча б тому, що в кожній країні склалися 

національні традиції роботи з молоддю. У низці країн Європи молодіжна 

політика, молодіжна робота і молодіжне законодавство є елементами добре 

структурованого та визначеного молодіжного сектора, інші країни не 

виокремлюють молодіжний сектор як напрямок діяльності держави, тут 

молодіжна політика та молодіжне законодавство є складовими традиційних 

напрямків – соціального, освітнього, культурного, охорони здоров’я та ін. 

Основуючись на учасниках молодіжного сектора, способах координації 

молодіжної політики, молодіжному законодавстві, розвинуті країни Європи 

можна класифікувати за трьома категоріями:  

– з розвинутим молодіжним сектором. Тут молодіжну політику 

безпосередньо сконцентровано в добре визначеному молодіжному секторі, 

який домінує. Прикладами є Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн, Іспанія, 

Греція, Португалія;  
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– з обмеженим молодіжним сектором. Молодіжну політику частково 

передано до спеціалізованого молодіжного сектора, а частково розподілено 

серед традиційних секторів таких, як освіта, працевлаштування, охорона 

здоров’я і та ін. Це спостерігається в Нідерландах, Франції, Бельгії, Ірландії, 

Фінляндії, Швеції, Норвегії;  

– без спеціального молодіжного сектора. Молодіжну політику 

розподілено за традиційними секторами без явно вираженого центру. Це 

спостерігаємо у Великобританії, Ісландії, Італії, Данії.  

Європейське законодавство щодо молоді можна поділити на 3 типи:  

– закони про підтримку і стимулювання молоді – в деяких країнах 

називаються про молодіжну роботу, сприяння молоді, молодіжної діяльності.  

– законодавство про соціальне забезпечення (велфер) молоді. Ці закони 

визначають межі між обов’язками сім’ї та суспільства щодо молодих людей.  

– законодавство про захист молоді. Цей тип законодавства включає в 

себе захист молоді в несімейних сферах життя: на ринку праці і в 

суспільному просторі [50].  

Але доцільно зауважити, що наявність спеціалізованого законодавства 

щодо молоді не дає достатніх підстав, аби порівнювати участь молоді у 

політичному житті країн, визначати місце молодіжної політики в політичних 

пріоритетах. Адже спосіб забезпечення молодіжної діяльності – це результат 

історичних традицій, які склалися в організації роботи структур органів 

публічної влади. Тобто, діяльність молоді та молодіжних організацій 

залежить від вектора направленості молодіжної політики самої держави. 

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

культурні традиції та нормативно-правове забезпечення, можна виокремити 

наступні моделі:  

– універсалістська модель (країни Західної Європи та Скандинавії) – це 

найбільш демократична модель, яка характеризується паритетним рівнем 

контролю державою молодіжних організацій при одночасному наданні їм 
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широкої свободи дій. Така модель виникла як результат реорієнтації 

політики щодо молоді в останні роки, який і досі супроводжується 

активними заходами та діяльністю молодіжного руху. Спеціфічним для цієї 

моделі є відсутність міністерства у справах молоді в органах влади.  

– громадівська модель (Великобританія) – характеризується 

мінімальним втручанням держави в діяльність молодіжних організацій, 

ґрунтується на глибоких традиціях. Молодіжних організацій, які беруть 

активну участь у державотворчих процесах – невелика частина. Серед них 

переважають спортивні, культурні та благодійні. Імплементація молодіжної 

політики делегується від держави до інститутів громадянського суспільства.  

– протекціоністська модель (країни Центральної Європи) – держава 

намагається контролювати та встановлювати пріоритетні цілі у діяльності 

молодіжних організацій. У таких державах молодь є соціальною групою, яка 

потребує захисту, підтримки та стимулювання. Головна мета молодіжних 

об’єднань – закладання основ громадянського суспільства.  

– централізована модель (країни Середземномор’я) – за цією моделлю 

залучення третього сектора та молодіжних органів місцевого самоврядування 

є дещо слабким, тому молодіжна політика є централізованою, зосередженою 

на державному рівні [90, с. 124].  

Загалом, уряди різних країн шукають свої підходи та моделі до 

молодіжної політики. У розвинутих демократичних країнах молодіжна 

політика в основному проводиться на державному, регіональному і 

місцевому рівнях. Зокрема, в країнах Західної Європи на цих засадах активно 

розробляються і впроваджуються комплексні закони про молодь. У багатьох 

країнах Центральної і Північної Європи молодіжна діяльність базується на 

визнанні відповідальності держави за успішне включення в суспільно-

політичне життя всіх верств молоді. Отже, вивчаючи досвід європейських 

країн щодо реалізації молодіжної політики та інституціоналізації політичної 

участі, можна виявити такі основні принципи: гуманізм та незалежність, 
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диференційований та індивідуальний підхід, опора на потенційні можливості 

й індивідуальні здібності молодої людини, формування сприятливого соціо-

культурного середовища саморозвитку, самореалізації молоді, виховання 

толерантності та орієнтація на майбутнє. 

Для підвищення ефективності й успішності заходів із залученням 

молоді, а також посилення міри безпеки й ступеню відповідальності 

необхідно застосовувати європейські стандарти участі молоді. Біла Книга 

пропонує нову структуру для Європейської співпраці, яка складається з двох 

головних аспектів: застосування відкритих методів координації особливих 

видів діяльності молоді, а також приділяти більше уваги так званому 

«молодіжному виміру» в інших напрямках політики, який створить відчуття 

динамізму, буде стимулом до творчості, до обміну добрими практичними 

навиками [139]. Проводити відкриті дискусії для місцевих ініціатив, 

стимулювати до більш ефективної співпраці, надавати «молодіжному 

виміру» більш високий статус в кожній сфері політики – все це сприятиме 

створенню умов та можливостей молодим людям відігравати повноцінну 

роль у житті демократичного відкритого та дбайливого соціуму. 

 

4.2. Стратегії залучення молоді до реалізації молодіжної політики 

 

Більшість сучасних молодих людей глибоко зацікавлені в рості 

демократії, а також брати в цьому процесі безпосередню участь. Однак 

недовіра до інституціональних структур міцно вкоренилася в молодих людей. 

Вони не так охоче вступають в традиційні структури, що здійснюють 

політичні і соціальні дії (наприклад, партії, профспілки). Спостерігається 

низький рівень залучення молоді до демократичних дискусій, консультувань. 

Молодіжні організації також відчувають байдужість з боку влади. Але все це 

ще не означає, що молодь не цікавиться громадським життям. Молоді люди 

висловлюють прагнення брати участь і впливати на рішення, однак вони 



149 

 

прагнуть робити це на індивідуальному рівні, минаючи усталені методи й 

механізми участі. Саме від влади залежить, чи зможуть вони подолати прірву 

між готовністю молоді втілити свої думки та наявними методами й 

механізмами участі. Нездатність до цих дій може привести до т. зв. 

«дефіциту громадянства», або й виявлення протесту. 

В Україні до проголошення незалежності політика держави стосовно 

молоді була скоріше складовою політики партії. Вона здійснювалася за 

такою схемою: основна її частина проводилася через ВЛКСМ (фактично 

єдина молодіжна організація), інша – через державні органи освіти, охорони 

здоров’я, оборони, внутрішніх справ, держкомспорту, інформаційні 

відомства, культосвітні заклади тощо [149, с. 207]. 

Об’єктом цієї політики була молодь, яку намагалися виховати в дусі 

будівника комунізму. Молодь не розглядалася як суб’єкт цього процесу. 

Молодіжна політика мала патерналістський характер і вимагала від молодого 

покоління діяти і розвиватися в заданому напрямі. На місцях вона 

впроваджувалася через місцеві партійні і комсомольські комітети, державні 

органи влади, громадські організації, а її характерною рисою була уніфікація.  

Нині проблеми молодіжної політики актуалізують розширення 

можливостей, які дозволяють молодим людям здійснювати повноцінну, 

ефективну та конструктивну участь у житті суспільства. Недостатній рівень 

громадської та політичної активності молоді, її політичне дистанціювання 

зумовлені такими факторами: відсутністю дієвих механізмів впливу молодих 

громадян на формування та реалізацію державної політики; низьким рівнем 

компетентності молодих людей з питань участі у всіх сферах суспільного 

життя, процесі формування і реалізації державної політики; недостатнім 

рівнем кадрового забезпечення місцевих і районних органів виконавчої влади 

з питань роботи з дітьми та молоддю; зменшенням чисельності позашкільних 

навчальних закладів, соціокультурних, спортивних, дозвільних та інших 

закладів і установ, що мають на меті забезпечення виховання та проведення 
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змістовного дозвілля молоді, об’єктів інфраструктури сприяння зайнятості 

молоді та підтримки молодіжного підприємництва тощо; недостатнім рівнем 

міжгалузевої співпраці та координації між цільовими державними та 

регіональними програмами, спрямованими на забезпечення соціального 

становлення й розвитку молодих громадян [64]. 

Наявні проблеми неможливо вирішити лише на рівнях регіонального та 

галузевого управління. Забезпечення активізації молодіжної участі потребує 

відходу від патерналістської орієнтації державної політики і переходу до 

субсидарності, посилення координації зусиль як різних гілок влади на всіх її 

рівнях, так і громадськості в цьому напрямі. 

Упродовж років незалежності в Україні молодіжна політика стала  

складовою державної політики та являє собою цілісну систему заходів  

правового, організаційно-управлінського, фінансово-економічного, 

освітнього, інформаційного характеру, спрямованих на створення  

необхідних  умов  для  свідомого вибору молодими людьми свого життєвого 

шляху. 

Підвалини молодіжної політики в незалежній Україні було закладено з 

прийняттям Верховною Радою України Декларації «Про загальні засади  

державної  молодіжної  політики  в  Україні» (15 грудня 1992 р.) [178] та  

Закону  України «Про  сприяння  соціальному  становленню  та  розвитку  

молоді  в  Україні» (5 лютого 1993 р.) [182], якими визначаються загальні 

засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових 

умов соціального становлення та розвитку молоді, основні напрями реалізації 

державної молодіжної політики в Україні.         

З метою  дієвого залучення молоді до процесу державотворення, 

підвищення  її  громадсько-політичної  активності   та   створення належних   

умов   для  самореалізації  Кабінет  Міністрів  України у 1998 р. постановив: 

1. Схвально поставитись до ініціативи молодіжних організацій України   

щодо створення Молодіжним парламентом України в установленому  
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порядку  та  діяльності  на   громадських   засадах Молодіжного уряду. 

2. Центральним і місцевим органам  виконавчої  влади  сприяти молодіжним  

організаціям у розвитку молодіжного самоврядування, широкому     

залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного,    

політичного   та   культурного   життя суспільства.  Міністерству інформації  

забезпечити висвітлення в ЗМІ діяльності  центральних  і  місцевих  органів 

виконавчої влади, молодіжних громадських організацій щодо розвитку 

дієвих форм роботи з молоддю [181]. 

Державна молодіжна  політика  в Україні є пріоритетним і специфічним 

напрямом діяльності держави і здійснюється: в інтересах молодої людини, 

суспільства, держави;  з   урахуванням   можливостей   України,   її   

економічного, соціального, історичного, культурного розвитку і світового 

досвіду державної  підтримки  молоді. 

Державна молодіжна політика – це системна діяльність держави у 

відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом,  що здійснюється  в 

законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення     

соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та   

гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального,  

фізичного  розвитку молоді,  реалізації її творчого потенціалу як у власних 

інтересах, так і в інтересах України.  

Головними завданнями державної молодіжної політики є:  а)   вивчення 

становища  молоді,  створення  необхідних  умов  для зміцнення правових та 

матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод  молодих  громадян,  

діяльності  молодіжних організацій для повноцінного соціального 

становлення та розвитку молоді;  б)   допомога молодим  людям  у  реалізації  

й  самореалізації  їх творчих можливостей та ініціатив, широке залучення 

юнаків і дівчат до   активної   участі   у   національно-культурному   

відродженні українського народу, формуванні його свідомості, розвитку 

традицій та національно-етнічних особливостей;   в)  залучення молоді до 
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активної участі в  економічному  розвитку України; г)  надання  державою  

кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, вихованню, 

духовному і фізичному  розвитку,  професійній підготовці;  д)   координація 

зусиль всіх організацій та соціальних інститутів, що працюють з молоддю.  

Головними принципами державної молодіжної політики є:    повага до 

поглядів молоді та її переконань;     надання  права  і залучення молоді до 

безпосередньої участі у формуванні  й  реалізації  політики  та програм,   що   

стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема;     правовий  та  соціальний 

захист молодих громадян, перш за все осіб, які не  досягли  18  років,  з  

метою  створення  необхідних стартових  можливостей для їх повноцінного 

соціального становлення та розвитку;     сприяння  ініціативі та  активності  

молоді  в  усіх   сферах життєдіяльності суспільства.  

Державна  молодіжна  політика  поширюється  на  громадян України 

віком від  14  до  35  років   незалежно  від  походження, соціального  і 

майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, 

ставлення до релігії, роду і характеру занять і здійснюється через органи 

державної виконавчої влади,  установи, соціальні  інститути  та  об'єднання  

молодих  громадян. 

Головними   напрямами  державної  молодіжної  політики  в Україні є:   

розвиток  і  захист   інтелектуального   потенціалу   молоді, поліпшення умов 

і створення гарантій для здобуття  молоддю освіти, спеціальної професійної 

підготовки та перепідготовки;     забезпечення   зайнятості  молоді,  її  

правового  захисту  з урахуванням  економічних  інтересів,  професійних   і   

соціальних можливостей суспільства;     створення  умов  для  оволодіння  

духовними   і   культурними цінностями  українського  народу  та  для  

безпосередньої   участі молодих   людей   у  їх  відродженні  і  розвитку,  в  

охороні та відтворенні навколишнього природного середовища;     

формування   у   молоді   почуття   національної  гордості, патріотизму, 

готовності захищати суверенітет України;     охорона  здоров'я молоді, 



153 

 

формування у неї глибокої потреби в духовному і  фізичному  розвитку,  

вжиття  інших  заходів,  які  б забезпечували здоровий генофонд народу 

України. 

Державна молодіжна  політика  формується  та  реалізується шляхом:  

прийняття   законодавчих  актів,  рішень  державних  органів, спрямованих 

на реалізацію державної молодіжної політики;     проведення у Верховній  

Раді  України  щорічних  слухань  про становище  молоді та підготовки 

доповіді з цього питання Верховній Раді України, Президенту України;     

діяльності  в  органах  державної  влади  та  управління всіх рівнів 

структурних підрозділів, що займаються проблемами молоді;     створення   

соціальних   служб   для   молоді  та  підготовки соціальних працівників;     

розробки  та  реалізації  державних цільових програм з питань молодіжної  

політики;      виділення у державному та місцевих бюджетах  цільових  

коштів на   фінансування   державної   молодіжної   політики,   залучення 

матеріальних  і  фінансових  ресурсів   підприємств,   установ   і організацій,   

об’єднань  громадян,  заінтересованих  у  роботі  з молоддю;     утворення 

спеціальних фондів [178]. 

У  січні 2009 р.  Кабінет  Міністрів  України затвердив  Державну  

цільову  соціальну  програму «Молодь  України» на 2009–2015 рр. Але на 

реалізацію програми з державного бюджету було виділено мізерні кошти – 

2,5 млн.грн., або по17 коп. на кожну молоду людину. За даними Міністерства 

України у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту,  відповідно  до  Державної  

цільової соціальної  програми «Молодь  України» на 2009–2015 роки, у 2009 

р. було  передбачено  фінансування  із  державного  бюджету  в  обсязі 21,5 

млн.  грн.,  однак  фактично  було  виділено всього 2488 тис.  грн., що  

становить 11,5% від  запланованого  фінансування [127]. Про ефективність 

цієї програми свідчать дані, наведені у Таблиці 6. Загалом, фінансування 

молодіжних програми потребує значного збільшення, а також посилення 

контролю за його виконанням. 
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Таблиця 6. 

Залучення молоді відповідно до Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2009–2015 роки 

№ Найменування показника, % Значення показника 

усього За роками 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. кількість молоді, залученої до 

співпраці з органами виконавчої 

влади та органами місцевого 

самоврядування, а також до 

роботи в таких органах 

0,26 0,01  0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

2. кількість молоді, яка бере 

участь у заходах у рамках 

виконання програм Ради 

Європи та Європейського 

Союзу, в т. ч. програми 

“Молодь в дії”, що 

впроваджуються в Україні 

0,83 0,06  0,08 0,09 0,1 0,2 0,3 

3. кількість молоді, яка бере 

участь у заходах у рамках 

міжнародного співробітництва 

у сфері молодіжної політики 

3,85 0,3 0,05 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

4. кількість молоді, яка бере 

участь у заходах у рамках 

міжнародного співробітництва 

у сфері молодіжної політики 

2,62 0,1 0,02 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

5. кількість молодих державних 

службовців, що пройшли 

стажування за кордоном 

1,4 0,1  0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 

Зауважимо, що в таблиці наведено заплановані показники залучення 

молоді. Щодо реальної участі молоді можемо лише стверджувати, що вона 

потребує інвестування та надання широких можливостей молоді. 

З метою забезпечення провадження комплексної, послідовної та 

взаємоузгодженої діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань, що представляють інтереси 

молоді, у справі формування та реалізації державної молодіжної політики, 

створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових 

умов для стимулювання освіти, зайнятості, ініціатив, творчості та 

інноваційної діяльності молоді було прийнято Стратегію розвитку державної 

молодіжної політики на період до 2020 року, яка базується на таких 
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принципах: пріоритетність реалізації молодіжних програм та ініціатив, 

спрямованих на розв’язання актуальних проблем молоді; залучення 

громадських об’єднань, що представляють інтереси молоді, до процесу 

прийняття центральними і місцевими органами виконавчої влади рішень 

щодо розв’язання проблем молоді; інформаційна відкритість. 

Пріоритетами реалізації державної молодіжної політики є: 1) 

забезпечення доступної освіти; 2) формування здорового способу життя 

молоді; 3) забезпечення зайнятості молоді на ринку праці; 4) забезпечення 

молоді житлом; 5) активізація участі молоді у суспільно-політичному житті 

шляхом: залучення молоді до формування та реалізації державної молодіжної 

політики; залучення молоді до роботи в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування; забезпечення участі молоді у розвитку 

громадянського суспільства; 6) сприяння інтеграції української молоді в 

європейське молодіжне співтовариство шляхом: залучення центральними і 

місцевими органами виконавчої влади молоді, громадських об'єднань, що 

представляють її інтереси, до виконання міжнародних програм; 

популяризації вивчення іноземних мов, що є поширеними у державах – 

членах Європейського Союзу; розроблення молодіжних проектів та 

укладення міжнародних договорів; сприяння навчанню талановитої молоді за 

кордоном; розширення міжнародного молодіжного співробітництва; 

сприяння інтеграції громадських об'єднань, що представляють інтереси 

молоді, до відповідних міжнародних організацій, співпраці таких об'єднань з 

українською діаспорою. 

Реалізація Стратегії здійснюється трьома етапами. На першому етапі 

(2013–2015 роки) передбачалося: удосконалення нормативно-правової бази 

щодо забезпечення реалізації державної молодіжної політики; розроблення та 

затвердження плану заходів з підтримки молоді на 2016–2020 роки; 

розроблення та затвердження регіональних програм реалізації державної 

молодіжної політики. На другому етапі (2016–2018 роки) передбачається 
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забезпечення активної участі у суспільному житті молоді, громадських 

об’єднань, що представляють її інтереси, а також збільшення обсягу 

фінансування молодіжних програм за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів. На третьому етапі (2019–2020 роки) передбачається: 

створення умов для надання молоді необхідних соціальних послуг з 

навчання, професійної підготовки, працевлаштування, житлового 

забезпечення тощо; передача функцій з реалізації державної молодіжної 

політики органам місцевого самоврядування та громадським об’єднанням, 

що представляють інтереси молоді [183]. 

Ставлення  держави  до  молодіжної  політики  відображається не лише у 

прийнятих документах, але й у настроях молоді. За даними дослідження  

Державного інституту проблем сім’ї та молоді, 64% молоді віком від 14 до 28 

років не відчували підтримки з боку держави [150, с. 38]. Відповіді  

респондентів  під  час  проведення  дослідження «Молодь України: спосіб 

життя та ціннісні орієнтації» показують, що настрої молодих людей стосовно 

реалізації державної молодіжної політики в країні залишалися негативними 

(табл. 7). 

Таблиця 7. 

Розподіл респондентів різних вікових груп за відповідями на 

запитання «Чи відчуваєте Ви реалізацію державної молодіжної політики 

в Україні?», % 

Варіанти відповіді 15–19 

років 

20–24 

років 

15–28 

років 

28–34 

років 

15–34 

років 

Так 10 10 10 7 9 

Ні 75 79 77 82 79 

Важко відповісти 15 11 13 11 12 

 

Молодіжна політика є інструментом, що має забезпечити у комплексі 

стратегічного розвитку країни геополітичну конкурентоспроможність 
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Української держави, а також розвиток місцевих громад та суспільства 

протягом наступних 10–15 років. Різноманітні дані аналізу та прогнозів 

середньо- та довгострокових тенденцій визначають, що найбільш важливими 

змінами майбутнього є перехід до самоорганізації суспільства. 

Самоорганізація громадян, їх об’єднань та бізнесу, їх взаємодія – мають 

стати основою суспільства майбутнього. Одночасно, традиційна система 

освіти та виховання молоді, як і державна молодіжна політика та громадські 

організації, не здійснювали цілеспрямованого виховання самостійної, 

відповідальної молоді та її підготовки до життя у самоорганізованому 

суспільстві. З іншого боку, увесь комплекс проблем та протиріч, із якими 

зіткнеться Україна у найближчі 10–15 років, формує достатньо жорсткий 

набір вимог до нових поколінь. Життя молодої людини у прогнозованих 

умовах не буде розвиватися прямолінійно, як послідовність простих 

переходів від загальної освіти до професійної, від освіти до праці, від життя у 

родинному домі до створення власної сім`ї. Нові умови потребуватимуть від 

кожної молодої людини та її сім`ї мобільності, пошуку нових нестандартних 

варіантів побудови власного життя. Від глобальної людини ХХІ ст., як 

зазначає В. Співак, вимагатиметься особлива мобільність і здатність 

адаптуватися до жорсткої зміни умов життя, професій, культурного 

середовища і колективів. Показником глобальної мобільності людини буде 

універсальна освіта і здатність напружуватися, рухатися, мобілізуватися і 

вчитися все життя [206, c. 131]. Глобалізація трансформує світогляд. Доказом 

цього, на думку Н. Хоми, є частина молоді, особливо ті, хто працює у сферах 

фінансів, інформаційного та шоу-бізнесу, яка більшою мірою є під впливом 

«глобальних» цінностей, і дедалі менше звертає увагу на національні традиції 

соціальної солідарності [227, c. 393]. Отже, пріоритетними мають стати такі 

напрямки молодіжної політики, реалізація котрих надасть молоді можливості 

для самостійного вирішення проблем, які виникають. Тільки такий підхід 
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буде сприяти поліпшенню якості життя переважної більшості молоді та 

розвитку країни в цілому.  

Треба відзначити, що ефективна практична реалізація може 

відбуватися насамперед на рівні місцевих громад, що наближені до реальних 

потреб та участі молоді. Розбудова молодіжної політики «знизу догори» має 

збалансувати державну політику та стати її пріоритетом.  

Модель муніципальної молодіжної політики, розробка якої почалася з 

2001 р. та була частково реалізована у м. Одесі, Херсоні та інших містах 

України, радикально змінює традиційний підхід створення та спрямованості 

міських та регіональних молодіжних програм, наслідки реалізації котрих 

протягом 15 років доводить їх недоцільність та неефективність. Замість 

відокремлення проблем молоді у міську/регіональну молодіжну програму, 

реалізація яких не призвела до вирішення жодної проблеми молоді, модель 

визначає за доцільне спрямувати зусилля на залучення молоді до вирішення 

проблем місцевої громади. Ці проблеми визначаються у відповідних цільових 

або комплексних місцевих програмах, а підтримки потребує саме 

життєздатна система залучення молоді до вирішення проблем громади. Це є 

метою моделі муніципальної молодіжної політики, яка складається з 4-х 

взаємозалежних систем, послідовна реалізація яких призводить до 

впровадження сучасної політики відносно молоді: 1. Система постійного 

громадянського представництва молоді на місцевому рівні; 2. Система 

залучення молоді до формування міської політики, що впливає на її життя; 

3. Система залучення молоді до безпосередньої реалізації міської політики; 

4. Система розвитку компетентності молоді у формуванні та реалізації 

міської політики.  

Перша система розкриває механізм забезпечення урахування думки 

молоді, її проблем та ініціатив при прийнятті рішень на місцевому рівні, що 

впливають на її життя. Вона обґрунтовує та визначає основні принципи 

створення представницького органу молоді на місцевому рівні – Молодіжної 
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ради, підсистему громадського інформування та організації ефективної 

системи зворотного зв’язку, компоненту «молодіжного парламентаризму», 

тобто процесу колегіальних обговорень при прийнятті рішень, що впливають 

на життя молоді, а також визначає обсяг матеріально-технічного 

забезпечення цієї діяльності. 

Друга система визначає «законодавчу гілку», тобто повноваження та 

процедури впливу молоді на процес прийняття владних рішень. Вона 

створена на чотирьох основних компонентах: аналіз проектів та вже 

прийнятих владних рішень, нормотворча ініціатива, партнерська участь у 

прийнятті рішень та громадський контроль.  

Третя система визначає «виконавчу гілку», тобто систему поетапного 

залучення молоді до вирішення проблем місцевої громади. Основні етапи: 

міська волонтерська програма» (перший досвід громадської участі), міні-

гранти для ініціативних груп без статусу юридичної особи (перший досвід 

вирішення проблем однолітків), гранти на соціальне замовлення міста для 

громадських об’єднань (вирішення проблем місцевої громади). 

Використання сучасних механізмів, наприклад молодіжного банку, фондів 

розвитку громад та інше, надає можливість залучити широку громадськість 

до активної участі на ринку відповідних соціальних послуг.  

Четверта система моделі забезпечує розвиток компетентності молоді 

щодо основ місцевого самоврядування, молодіжної участі та використання 

можливостей моделі. Ця система реалізується у трьох основних напрямках: 

1) спеціальний учбовий курс для учнів загальноосвітніх установ із основ 

місцевого самоврядування та молодіжної участі, який викладається 

підготовленими вчителями; 2) тренінги для студентів ВНЗ із основ місцевого 

самоврядування та молодіжної участі, який може викладатися як 

підготовленою молоддю, громадськими організаціями, так і фахівцями 

державних установ (наприклад, ЦССМ); 3) неформальна освіта молоді – 
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шляхом створення та розповсюдження серед молоді інформаційних 

матеріалів за тематикою стосовно моделі та її можливостей. 

Впровадження моделі на місцевому рівні відбувається наступним 

шляхом: 

1. Затвердження на сесії міської ради перспективної Концепції 

розвитку участі молоді у вирішенні проблем місцевої територіальної громади 

«Молода громада», розробленої на підставі типової Концепції. Основна мета 

цього етапу – визначення перспективної цілі та завдань, структури 

молодіжної політики та 4-х вищезазначених систем, основних принципів їх 

створення та реалізації, а також перелік основних міських програм для 

практичної реалізації Концепції, принципів фінансування, та систему 

проведення моніторингу та оцінки виконання Концепції. Концепція є 

стратегічним документом, який має прийматись на 10–15 років, тобто 

протягом цього терміну відбувається послідовна практична реалізація через 

щорічні міські програми. 

2. Затвердження на сесії міської ради міської щорічної програми 

розвитку участі молоді у вирішенні проблем місцевої територіальної громади 

«Молода громада», розробленої на підставі типової Програми. Основна мета 

цього етапу – забезпечення практичної реалізації завдань Концепції із 

відповідним фінансуванням конкретних заходів за рахунок коштів місцевого 

бюджету. Щорічний аналіз виконання Програми є інструментом корегування 

та створення наступної щорічної Програми стосовно реалізації завдань 

Концепції. Додаткові міські програми, запропоновані у Концепції, можуть 

бути створені окремо, або як додаткові частини основної програми «Молода 

громада». 

3. Затвердження на сесії міської ради Положення про Молодіжну Раду, 

розробленого на підставі типового Положення. Положення має визначати 

змішані принципи створення, що забезпечують незалежне формування 

персонального складу самою молоддю (прямі таємні вибори учнівською та 
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студентською молоддю бюлетенями на виборчих дільницях своїх 

представників у Молодіжній Раді, а також система рейтингу громадських 

організацій, що об’єднують молодь поза межами учбових установ, та 

прагнуть бути представленими у Молодіжній Раді), демократичні принципи 

парламентської діяльності Молодіжної ради, її мету, завдання, повноваження 

та обов’язки Молодіжної ради та її членів для ефективного впровадження 

моделі. 

Для забезпечення більш ясного розуміння щорічних кроків для 

реалізації завдань Концепції може бути створена Стратегічна Програма 

«Молода громада», що має також бути затверджена на сесії міської ради. 

Така Програма надасть можливість визначати щорічні пріоритети та їх 

послідовність для ефективного досягнення мети та завдань Концепції. Вона 

має також надавати ефективний інструментарій щодо стратегічного 

управління впровадженням, серед яких – система корегування щорічних 

пріоритетів на підставі аналізу виконання за минулий рік.  

Модель передбачає систему оцінки. Система оцінки може 

використовуватись у двох напрямках: 1) для об’єктивної оцінки будь-якої 

міської моделі або системи молодіжної політики; 2) для оцінки відповідності 

впровадження запропонованої моделі. Другий напрямок є підставою для 

наступної системи ліцензування та\або сертифікації впроваджених міських 

моделей.  

Треба відзначити, що йдеться не про створення державного чи місцевого 

монополіста у сфері молодіжної політики (орган громадянського 

представництва молоді не є юридичною особою, і фізично не може 

отримувати кошти). Використання демократичних принципів створення та 

впровадження,  наближення до діючих механізмів парламенту та місцевого 

самоврядування, використання сучасних механізмів залучення фінансів та 

інших механізмів, передбачених у моделі, надають упевненості у формуванні 

соціально-відповідальної поведінки молоді, набуття молоддю навичок та 
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якостей, які мають забезпечити розвиток Української держави та суспільства 

протягом 10–15 років [37]. 

Цілісна і послідовна державна молодіжна політика покликана 

забезпечити високу ефективність реалізації соціальних функцій молоді, що є 

найважливішим чинником стійкого розвитку суспільства й успішного 

вирішення завдань, що стоять перед державою. При цьому необхідно 

враховувати, що молодь, як соціально-демографічна група, володіє низкою 

особливостей: по-перше, через об’єктивні причини молодь відрізняє 

несформованість ціннісних, духовно-етичних орієнтирів і нестача життєвого 

досвіду, що збільшує вірогідність помилкового вибору при ухваленні 

відповідальних рішень; по-друге, молоді властиво неповне включення в 

існуючі соціально-економічні відносини, водночас саме молодь найбільшою 

мірою забезпечує соціальну мобільність і є джерелом економічної ініціативи; 

по-третє, як і будь-яка соціальна група, молодь має власні цілі та інтереси, які 

не завжди збігаються з цілями та інтересами всього суспільства; по-четверте, 

молодь виконує особливі соціальні функції: успадковує досягнутий рівень 

розвитку суспільства і держави, забезпечує спадкоємність; формує в собі 

образ майбутнього і несе функцію соціального відтворення; є основою 

«нової» постіндустріальної економіки, розвитку її високотехнологічних 

галузей, а також науки і культури, служить джерелом і базою інновацій; 

молоді люди складають основну частину кадрового складу силових відомств 

(зокрема, поліції), що відповідають за забезпечення правопорядку і безпеки 

країни в цілому.  

Аналіз міжнародного досвіду переконує, що стратегії залучення молоді 

до реалізації молодіжної політики мають будуватися за відомою схемою 

«драбини участі» (таблиця 8) [281]. Розуміння «драбини участі» важливе як 

для молоді, яка шляхом маніпулювання може перетворюватися на засіб 

досягнення цілей дорослих, так і для дорослих з метою створення умов, які 

спонукають молодь брати участь на будь-якому рівні за її вибором. 
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Таблиця 8. 

Драбина громадянської участі 

Назва рівня Міра участі 

Контроль з боку громадян Влада громадян 

Делегування повноважень 

Участь 

Умиротворення Формальна участь 

Консультування 

Інформування 

Терапія Неучасть 

Маніпулювання 

 

Сучасне становище молоді в Україні визначається наступними 

чинниками: низький рівень участі молоді в об’єднаннях громадян; 

відсутність системи формування культури участі; низький рівень 

поінформованості молоді з питань участі в усіх сферах суспільного життя, 

процесі формування і реалізації державної молодіжної політики; зовнішня 

трудова міграція частки молоді; недостатній рівень правової освіти молоді; 

відсутність рівності можливостей та стартових умов для усієї молоді.  

Водночас, українська молодь адекватна своєму часу, адаптується до 

соціально-економічних і політичних умов. Разом з тим, існує велика частка 

соціально невлаштованих і неблагополучних молодих людей. Відбувається 

зростання традиційних і зародження нових «груп ризиків».  

Негативні тенденції, що зараз домінують у молодіжному середовищі: 

зменшується абсолютна чисельність і частка молоді в структурі населення у 

зв’язку з негативними демографічними процесами; погіршується стан 

фізичного і психічного здоров’я молодого покоління, що може привести до 

якісного зниження репродуктивного, інтелектуального, економічного 

потенціалу суспільства (найвразливішим і незахищеним сьогодні є здоров’я 
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молодих людей в підлітковій віковій групі); триває маргіналізація і 

криміналізація молодіжного середовища, збільшується число молодих 

людей, схильних до правопорушень; знижується якість освіти; відбувається 

деградація структури зайнятості, руйнування трудової мотивації молодих 

працівників. Молоді люди інтегруються переважно в сферу обміну і 

перерозподілу товарів і послуг, віддають перевагу робочим місцям, що не 

вимагають високої професійної кваліфікації, частка підприємців не 

перевищує 2–3% від чисельності всієї молоді; відбувається деформація 

духовно-етичних цінностей, розмиваються моральні норми на шляху до 

досягнення особистого успіху; слабо розвивається культура відповідальної 

громадянської поведінки.  

Водночас, спостерігається зростання позитивних тенденцій в розвитку 

української молоді: у молодіжному середовищі дозріває потужний 

інноваційний потенціал, збільшується число молодих людей, що вибирають 

особисту ініціативу як головний спосіб вирішення своїх проблем; зростає 

самостійність і практичність, відповідальність за свою долю, мобільність, 

сприйнятливість до нового; збільшується престижність якісної освіти і 

професійної підготовки. Змінюється ставлення до освіти – формально-

статусне ставлення поступається місцем практичному використанню 

отриманих знань як основи особистого і професійного успіху і майбутнього 

добробуту; зростає економічна зацікавленість у збереженні свого здоров’я; 

сучасна молодь стала повноправною частиною міжнародного молодіжного 

співтовариства, активно інтегрується в глобальні економічні, політичні і 

гуманітарні процеси.  

Поряд з процесом розвитку цих тенденцій за останнє десятиліття зазнав 

істотних змін характер ставлення держави і суспільства до молоді: споживче 

ставлення до молоді у сфері економіки і праці змінилося незатребуваністю; 

насторожене, недовірливе ставлення у сфері політики змінилося відвертими 

маніпуляціями. Молодь розглядається виключно як електоральний ресурс; 
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тотальний контроль у сфері культури змінився байдужістю і передачею цієї 

сфери під вплив засобів масової інформації та індустрії розваг, бізнес яких 

побудований на культивуванні споживача, примітивних людських інстинктів; 

повчально-опікунське ставлення в духовно-ідеологічній і виховній сферах 

трансформувалося в нерозуміння і байдужість з боку старших поколінь. 

Домінує погляд на молодь як на пасивну соціальну групу, що перебуває в 

перехідному, маргінальному стані. В сукупності це призвело до того, що 

ціннісно-смисловий простір молоді формується або на основі кримінальної 

субкультури, або на основі ціннісно-поведінкових моделей, які руйнують 

національно-культурну самоідентифікацію молодих українців. Ускладнює 

ситуацію відсутність суспільно-визнаних морально-етичних орієнтирів 

розвитку, слабо розвинені умови для самореалізації і втілення соціально 

значимих ініціатив молоді. Відсутній механізм узгодження інтересів молоді з 

інтересами інших груп суспільства.  

Розвиток позитивних тенденцій і використання потенціалу інноваційної 

активності молоді на користь творення і громадянського служіння може бути 

досягнуте лише при створенні адекватної системи участі держави і 

суспільства в процесах соціалізації молоді, розвитку цивілізованих 

механізмів взаємин між суспільством і новими поколіннями, що входять до 

нього. 

Реалізація молодіжної політики має бути спрямована на забезпечення 

через процеси соціалізації впливу на становлення нового покоління як 

основного інноваційного ресурсу розвитку країни.  

Молодіжну політику слід розглядати як один з провідних чинників 

вирішення стратегічних завдань у сфері забезпечення 

конкурентоспроможності і національної безпеки України, становлення 

громадянського суспільства, забезпечення гідних умов життя громадян.  

У свою чергу, державна молодіжна політика повинна розглядати молодь 

як базовий стратегічний ресурс держави і суспільства, як суб’єкт соціальної і 
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економічної політики. Це, насамперед, означає підвищення ступеня уваги до 

проблем молоді, принципова зміна ставлення до неї на всіх рівнях влади, а 

також оптимізація системи реалізації молодіжної політики України. Основою 

повинні стати соціальне партнерство, стимулювання активності молоді в 

різних сферах, вироблення ефективних механізмів участі держави в процесах 

соціалізації.  

Молодим людям мають бути гарантовані рівні можливості розвитку і 

участі в громадському і державному будівництві, захист їх прав і законних 

інтересів.  

Повинні дотримуватися базові соціальні стандарти забезпечення молоді 

послугами, формуватися єдиний інформаційний простір для молоді, 

впроваджуватися загальні механізми економічної підтримки молоді і 

молодіжних ініціатив.  

Необхідне створення інфраструктури реалізації державної молодіжної 

політики. Має бути сформована самостійна галузь з відповідними 

елементами: спеціалізованими установами, стандартами діяльності і 

методичним забезпеченням, переліком спеціальностей, штатом професійних 

працівників у сфері державної молодіжної політики, фінансово-

організаційним механізмом, бюджетними статтями, матеріально-технічним 

забезпеченням, а також мобілізувати можливості інститутів соціалізації 

молоді, потенціалу громадянського суспільства. 

Посилення впливу й прагматизму державної складової молодіжної 

політики вимагає адекватного посилення її громадської складової. Органи 

державної влади і органи місцевого самоврядування повинні систематично 

здійснювати профілактичні, культурно-просвітницькі, інформаційні та інші 

заходи за рахунок бюджетних коштів. Це дасть змогу певною мірою 

забезпечити контроль та звітність перед державою і громадськістю щодо 

ефективності проведених заходів, які спрямовані на розв’язання проблем 

молоді. Проте лише участь органів влади є мало ефективною, оскільки вона 
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потребує значних людських затрат службовців та бюджетних коштів. Саме 

тому слід передбачати конструктивну співпрацю органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування з громадськими і благодійними 

організаціями у розв’язанні проблем молоді. Молодіжні громадські 

об’єднання є основним соціальним партнером держави у формуванні та 

здійсненні державної молодіжної політики, а отже – основним суб’єктом 

громадської складової молодіжної політики.  

Чим вища самостійність молодіжного об’єднання, тим більші його 

можливості для розбудови партнерських відносин із владою і його цінність 

як соціального партнера. Самостійність молодіжних об’єднань визначається 

наявністю конструктивної діяльності, можливістю приймати рішення на 

основі власних інтересів, розгалуженої регіональної мережі, здатністю 

самостійно забезпечувати життєдіяльність організації.  

Нині молодіжні об’єднання не є масовими, проте більшість молодих 

людей вважає їх існування необхідним, бо вони є важливою ланкою 

самореалізації особистості, соціалізації молоді, набуття нею культури участі. 

Практика провідних європейських держав свідчить про ефективність 

сильних, авторитетних молодіжних організацій, які мають власні програми й 

проекти з розв’язання молодіжних проблем і є провідниками державної 

молодіжної політики. Головним завданням у цій сфері вбачається 

налагодження партнерських взаємин для делегування молодіжним 

організаціям частини завдань держави, які вони здатні розв’язати самостійно. 

Включення молоді у процеси прийняття рішень є основною умовою 

розвитку потенціалу держави. Держава покликана сприяти самоорганізації та 

самореалізації молоді, розвитку її творчого потенціалу, запровадження 

ініціатив у різних сферах діяльності, залученню до процесів реформування 

українського суспільства та економіки, формуванню її відповідальності за 

сьогодення та майбутнє.  
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Держава разом із громадськістю сприяє включенню молоді до участі у 

процесах прийняття рішень на всіх рівнях державно-громадського 

управління, прозорості виконавчих процедур та рівних можливостей.  

Нова модель системи управління молодіжною сферою має бути 

відкритою і демократичною, в якій передбачається забезпечення державного 

управління з урахуванням громадської думки на центральному та 

регіональному рівнях. Соціальне партнерство є обов’язковою умовою 

ефективного управління та розв’язання нагальних проблем молоді.  

Держава сприяє розвитку громадського сектору, в тому числі підтримує 

молодіжні неурядові організації, діяльність яких спрямована на суспільно-

економічний розвиток та демократизацію українського суспільства.  

Підтримка регіональних та місцевих громадських ініціатив молоді є 

пріоритетним напрямом діяльності центральних та місцевих органів влади.  

Держава гарантує всебічне інформування та залучення до процесів 

демократизації представників молодіжних громадських організацій, створює 

умови для такої діяльності згідно міжнародним підходам.  

Участь молоді у процесах прийняття рішень забезпечується шляхом: 

оптимізації відповідного нормативно-правового забезпечення сфери 

громадського молодіжного сектору; сприяння розвитку інфраструктури 

громадських молодіжних організацій серед учнівської, студентської, 

робітничої та ін. категорій молоді; залучення молоді до процесів 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 молоді, що активізує молодь; навчанням 

молоді основним формам та структурі органів влади та основним засадам 

законодавчої та управлінської діяльності та формування молодіжної політики 
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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 [62]. 

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що залучення молоді до 

реалізації молодіжної політики має носити не ситуативний характер, 

взаємодія молодіжних організацій і влади має перерости у реальну ефективну 

співпрацю. Як зазначають К. Захаренко і Я. Ярош, негативним фактором є те, 

що влада прагне залучати до реалізації державної політики лише певні 

молодіжні організації, які вона трактує як прихильні до себе. Надання 

фінансової допомоги через систему проектів так само трактується владою, як 

спосіб забезпечення лояльності з боку цих організацій [76, c. 168].  

У взаємодії органів державної влдаи і молодіжних організацій можна 

виділити три моделі: 1) молодь – споживач, держава – надавач певних 

послуг. За такої моделі держава виступає в ролі виконавця, який визначає, які 

послуги, в якому обсязі та кому надавати, молодь – об’єктом та пасивним 

отримувачем цих послуг, роль та місце молодіжних організацій є 

номінальною; 2) молодь – споживач, держава – замовник, молодіжні 

оргнаізації – виконавці; 3) молодь, держава та мололодіжні організації є 

партнерами у визначенні потреб та наданя послуг. Ця модель передбачає 

залучення молоді та об’єднань громадян до розробки політики на якісно 

новому рівні, що, на нашу думку, не повною мірою відповідає потребам та 

інтересам і молоді, і представників органів влади. 

 

4.3. Участь молодіжних об’єднань та рухів у міжнародних проектах 

 

Європейська хартія участі молоді в громадському житті на місцевому і 

регіональному рівні підкреслює, що участь у житті суспільства можна 

вважати повноцінною лише в тому випадку, коли визнається роль молоді в 

політичних партіях, профспілках та громадських об’єднаннях і, 
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найголовніше, коли здійснюються зусилля у напрямі сприяння формуванню 

молодіжних об’єднань за участі та силами самих молодих людей [165]. 

Згідно чинного законодавства України, молодіжні громадські  

організації – це об’єднання громадян 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 [180]. Діяльність молоді в цих організаціях є формою вияву своєї 

соціальної позиції та одним з ефективних механізмів взаємодії нових 

поколінь із суспільством та владою. 

Активний масовий молодіжний і студентський громадсько-політичний 

рух, що оформився у великі молодіжні організації, розпочався з 1990-х рр. За 

даними Державної служби статистики України, починаючи 1991 р., було 

зареєстровано 319 громадських організацій. На початок 2000 р. в Україні вже 

функціонувало понад 23 тисячі громадських організацій і благодійних 

фондів, 10,5% з яких становили молодіжні організації.  

Таблиця 9. 

Динаміка кількості легалізованих молодіжних та студентських 

організацій в Україні (за даними Державної служби статистики України) 
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Для порівняння, станом на кінець грудня 2014 р. в Польщі було 

зареєстровано 103 тисячі громадських організацій, з яких 17 тис. благодійних 

фондів, у Великобританії – 215 тис., Росії – 277 тис., Індії – 1 млн. [281]. 

Наведені статистичні показники діяльності громадських організацій в 

Україні відображають лише кількісні характеристики їхньої діяльності. 

Водночас, відсутня вичерпна база наявності членів цих організацій, кількості 

виконаних проектів та заходів, а також реальної залученості молодих людей 

до реалізації програм цих організацій. І хоча зростаючі кількісні показники 

показують великий потенціал для соціальної активності, проте, реальні 

показники їх активності є досить низькими. За різними даними, нині реально 

активними є лише 3–4 тис. громадських організацій.  

Зазвичай молодіжну організацію розглядають як добровільне об’єднання 

молодих громадян, що утворюється для реалізації та захисту їх різнобічних, і, 

зокрема, специфічних (як особливої вікової категорії населення), інтересів з 

метою об’єднання зусиль молоді для участі в соціально-економічних, 

громадсько-політичних, державотворчих процесах. Основними формами 

активності сучасних молодіжних громадських організацій в Україні є: 

проведення мітингів, демонстрацій, лекцій, зустрічей, з’їздів, конференцій, 

зборів, семінарів, виставок, заходів спортивно-оздоровчого спрямування, 

організація міських свят, волонтерська діяльність тощо. Проте, ця інформація 

лише частко відображає реальну картину діяльності молодіжних громадських 

організацій, адже й досі не сформовано єдиної системи звітності цих 

організацій про свою діяльність, а також не завжди висвітлюється реальна 

картина запланованих і реалізованих заходів та особливості їх фінансування. 

Виникають молодіжні організації переважно внаслідок усвідомлення 

неформальною групою молодих людей необхідності «акту формалізації» 

своїх внутрішньогрупових відносин з метою досягнення більшої 

ефективності у втіленні спільних цілей. Відповідно, з одного боку, молодіжні 

організації дозволяють адекватно відрегулювати стосунки молоді з державою 
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та її інститутами, а з іншого – сприяють ефективному втіленню основних 

цілей та завдань молодіжних груп, зокрема: захист різноманітних потреб та 

інтересів молоді, мобілізація та інтеграція молодіжних структур на 

виконання соціально значущих завдань, виховна робота тощо. Зважаючи на 

це, молодіжні громадські організації на добровільних засадах об’єднують 

молодих людей задля захисту певних спільних інтересів. Крім того, як 

правило, ці інтереси дійсно є специфічними, що зумовлено доволі жорсткими 

критеріями відбору членства. 

Варто зазначити, що така організація може мати як вузькофаховий 

напрямок, так і загально-громадський чи політичний. 

Молодіжні організації мають свої особливості, які визначено такими 

характеристиками: 

− основними учасниками молодіжних громадських організацій, як 

правило, є молоді люди віком від 17 до 35 років; такий віковий діапазон 

вказує, що в організації одночасно можуть працювати і перебувати люди 

різних поколінь; 

− вони залучають до своєї діяльності молодь, яка має яскраво виражене 

бажання самореалізовуватися, самоствердитися, доводити свої ідеї, 

реалізувати здібності, отримати практичні професійні навики тощо; 

− мотивація участі в молодіжному об’єднанні пов’язана передусім із 

життєвими пошуками особистості. Зважаючи на те, що члени цих організацій 

переважно молоді люди, для них доволі характерно вступати в конфронтацію 

зі старими суспільними шаблонами задля втілення в життя своїх ідей, 

сформованих під впливом інноваційних та трансформаційних процесів. 

Відповідно, організація повинна бути завжди готовою до створення нових 

шляхів реалізації таких ідей і володіти великим арсеналом механізмів, які 

дозволять відкинути старі методи роботи, що виступають бар’єрами на 

шляху її подальшого поступу, та перейти до нових способів діяльності, 

відповідаючи новим викликам, що стоять перед нею та її членами; 
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− у громадському об’єднанні молодій людині надається можливість 

освоїти нові соціальні ролі, стати суб’єктом права й громадської активності, 

набути досвіду самостійної роботи й відповідальності за її результати; 

− таке об’єднання часто опирається на інтуїцію та ситуативність у 

діяльності, що обумовлено дефіцитом апробованих професійних вмінь, 

технологій і методів роботи його членів. 

Не менш вагомою специфічною характеристикою діяльності 

молодіжних громадських організацій є й те, що вони з легкістю освоюють 

нові сфери діяльності та швидко реагують на виклики суспільства. Завдяки 

тому, що молоді люди мають великі запаси енергії та ентузіазму, їм властива 

ініціативність та здатність швидко реагувати на актуальні виклики 

суспільства. Прикладом цього слугує бурхливий сплеск молодіжної 

активності під час Євромайдану та активна волонтерська діяльність 

молодіжних громадських організацій задля підтримки учасників протесту, а 

згодом і АТО на Сході України. Отож, молодь досить швидко готова 

впливати на вирішення складних суспільних проблем, демонструє високий 

ступінь її групової активності та неабияку здатність до мобілізації. 

Як відзначають вітчизняні дослідники, класифікувати громадські 

організації загалом та молодіжні громадські організації зокрема, особливо за 

видами діяльності, дуже важко, оскільки значна кількість організацій в якості 

статутних вказують не один-два напрями діяльності, а до десяти й більше. 

Формальні (тобто офіційно зареєстровані в органах влади, організаційно 

оформлені) молодіжні об’єднання зазвичай класифікують на: молодіжні 

партії; молодіжні філії політичних партій;  громадсько-політичні організації 

молоді;  молодіжні фахові об’єднання, організації за інтересами;  благодійні 

фонди для молоді та молодіжні благодійні фонди; національні молодіжні 

організації (об’єднання, утворені національними меншинами); студентський 

рух (профспілки, громадські студентські організації, органи студентського 

самоуправління) [110, c. 70–76]. 
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За масштабом діяльності молодіжні організації поділяються на 

міжнародні, всеукраїнські, обласні, міські, районні. Вони вирішують різні 

завдання та різняться за ступенем впливу на молодіжну політику. 

Міжнародні та всеукраїнські організації користуються більшою 

самостійністю і можливостями впливу, а місцеві та регіональні 

відзначаються більшою залежністю від владних структур. 

Для поділу молодіжних громадських організацій за сферами діяльності 

можемо скористатися Міжнародною класифікацією некомерційних 

організацій (МКНО), відповідно до якої молодіжні громадські організації 

можна поділити на такі групи: культура й відпочинок; освіта й наукові 

дослідження, студентські організації; охорона здоров’я та соціальні послуги; 

спорт; навколишнє середовище; міжнародні відносини; релігія; ділові й 

професійні асоціації, спілки; право, агітаційно-пропагандистська діяльність і 

політика. 

Кожна громадська організація надає певні можливості вибору та 

соціальних зв`язків, що утримують молоду людину в цій групі. Часто 

молодіжні громадські організації є одними з перших добровільних структур, 

до яких залучається молодь. Це дає їм можливість сформувати міцні 

відносини довіри, які допомагають спільно здійснювати формальну 

організаційну діяльність, а також налагодити тісну неформальну 

комунікацію. Такий тип відносин налагоджується між членами організації 

завдяки їхній праці, базованій на принципах доброї волі та соціальної 

ініціативи. Незважаючи на широке розмаїття інтересів і потреб членів 

молодіжної організації, у переважної більшості значна частина їх збігається. 

Не менш важливими у процесі залучення до діяльності молодіжних 

організацій є такі характеристики, як уміння працювати в команді, 

впевненість у собі, позитивний настрій, готовність до співпраці, емоційна 

стійкість, толерантність, відповідальність, здатність прийняти виклик, 

готовність до змін. Специфіка прояву цих характеристик у молодих людей 
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полягає в тому, що вони найкраще проявляються в атмосфері дружніх 

взаємовідносин. У процесі налагодження дружніх контактів формується і 

такий тип довіри, який сприяє їхній активності та допомагає формувати 

соціальний капітал, який починається з індивіда і піднімається вверх до 

суспільства. 

У ході становлення в Україні правової демократичної держави 

молодіжний рух формується як самостійна складова структура 

самоорганізації суспільства, стає якісно іншим організаційно і за змістом 

діяльності. Нині створено державні органи для роботи з молоддю, прийнято 

основи ювенального законодавства, змінюються методи та напрями роботи 

молодіжних організацій з молоддю і співпраці з органами влади, інтеграції в 

міжнародні молодіжні структури. В структурі молодіжного руху 

виокремилися такі три основні складові підсистеми: інституційна (або 

організаційно-інституційна), регулятивна (або нормативна) та комунікативна 

(або інформаційна). Упродовж років свого розвитку в складних політичних 

та економічних умовах український молодіжний рух пройшов непростий 

шлях, перш ніж набув тих рис, якими він нині характеризується.  

По-перше, відбулося формування його регулятивної підсистеми. Перші 

підвалини її були закладені ще законодавством СРСР. Так, 1990 р. був 

прийнятий Закон СРСР «Про громадські об'єднання», який уперше за 

радянської доби виходив з реалій тієї багатопартійності, яка формувалась у 

країні. Ще більш значною подією для розвитку молодіжного руху стало 

прийняття 16 квітня 1991 р. Закону СРСР «Про загальні засади державної 

молодіжної політики в СРСР». Цей процес поглибився за доби незалежності 

України. Так, 16 червня 1992 р. було прийнято Закон України «Про 

об'єднання громадян», 15 грудня 1992 р. – Декларацію «Про загальні засади 

державної молодіжної політики в Україні», 5 лютого 1993 р. – Закон України 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 1 

грудня 1998 р. – Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські 
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організації». Окрім цих основних, базових законів, прийнято було й цілу 

низку інших законодавчих актів, що регламентують порядок здійснення 

державної молодіжної політики. Зокрема були видані укази Президента 

України, а також низка постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації 

державної молодіжної політики.  

По-друге, впродовж останнього часу значно змінилася інформаційна 

підсистема молодіжного руху України. Появилися нові молодіжні та дитячі 

видання. Низку газет і журналів почали видавати новоутворені громадські 

молодіжні та дитячі організації. Серед них зокрема «Молодіжний об'єктив» 

(Український національний комітет молодіжних організацій), «Українське 

студентство» (Українська студентська спілка), «Молодь» (Соціалістичний 

конгрес молоді), «Нова політика» (Асоціація молодих українських 

політологів і політиків), «Вірую» (Організація «Українська молодь – 

Христові»), «Цвіт України», «Пласт», «Пластовий шлях» («Пласт» – 

Українська скаутська організація), «Поступ» (Перша студентська українська 

профспілка), «Нова генерація» (Всеукраїнське громадське об'єднання «Нова 

генерація») та інші. Почали виходити деякі молодіжні видання і на 

обласному рівні, як, наприклад, «Світ молоді» (Івано-Франківська область), 

«Нова Україна» (Харківська область), «Ровесник» (Тернопільська область) та 

інші. 1994 року було утворено Українське молодіжне агентство.  

Слід визнати, що до «Помаранчевої революції» ставлення пересічних 

громадян і бізнесменів до молодіжних громадських організацій залишало 

бажати кращого: перші рідко коли розуміли, для чого ці організації існують, 

а другі – не розуміли, чому вони мають фінансувати якісь проекти цих 

організацій. Під час революції, наприклад, громадянська кампанія «Пора» 

довела, що молодіжні організації можуть бути достатньо дієвими. Крім того, 

ці навколовиборні події змусили багатьох молодих людей, і не тільки їх, 

замислитися над тим, що вони є джерелом влади. Таким чином, бізнес 

побачив, що ці організації можуть справляти певний вплив і давати 
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результати, а молодь стала брати активнішу участь у громадському житті 

країни. З’явилася всеукраїнська молодіжна громадська організація 

«Національний альянс», яка об'єднала в своїх лавах молодь, народжену 

«Помаранчевою революцією». За словами одного з ініціаторів створення 

Національного альянсу Ю. Міндюка, вибори Президента України зробили те, 

над чим усі молодіжні організації працювали понад 10 років, – розбудили в 

молодих людях громадянську свідомість, змусили їх узяти активну участь у 

житті держави. Тепер надзвичайно важливо знайти застосування цій енергії і 

правильно скерувати її. Зробити це покликаний зокрема і Національний 

альянс. Ця організація має на меті сприяти розбудові державності України 

шляхом поширення національної ідеї, налагодження співпраці з 

громадськими та політичними організаціями правого спектру інших країн, 

ведення в Україні інформаційно-просвітницької роботи про Європейський 

Союз та європейські цінності і про Україну та українську культури – в 

країнах ЄС, здійснення активної діяльності в інформаційному просторі 

(інтернет-проекти, поширення українського софту, організація навчальних 

семінарів, тренінгів, ведення просвітницької роботи) [68].  

В українському суспільстві назріла потреба в ефективних молодіжних 

організаціях, оскільки вони є невід’ємною складовою будь-якої 

демократичної суспільної системи. Через це пройшли багато розвинених 

країн, де саме завдяки активності молоді відбулися позитивні зрушення в 

напрямку демократизації суспільства.  

Проте добровільні об’єднання громадян можуть створюватися для 

здійснення діяльності, спрямованої на насильницькі дії на ґрунті расової та 

національної ворожнечі. Приміром, з 2005 р. в Україні великої популярності 

набули молодіжні об’єднання «скінхедів». У Львові, наприклад, діяла 

організація «Біла Україна», членами якої були молоді люди у віці від 14 до 27 

років. Свою діяльність вони спрямовували на «захист» країни від засилля 

чужинців, зокрема, проводили нетолерантну діяльність, починаючи від образ 
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людей «неслов’янської» зовнішності, закінчуючи їх побиттями та 

вбивствами. Діяльність руху «скінхедів» припинилась, коли правоохоронні 

органи почали переслідувати його учасників за насильницьку діяльність. 

Таким чином, постає потреба у формуванні ціннісних рамок діяльності 

громадських організацій. 

Посилення демократичних процесів у сфері внутрішніх і міжнародних 

відносин, інституційним вираженням яких є громадські об’єднання, 

зумовлює зростання кількості молодіжних організацій, у тому числі з 

міжнародним статусом. За даними Державної служби статистики України, 

якщо в 1995 р. діяло 26 всеукраїнських та міжнародних громадських 

молодіжних і дитячих організацій, то у 2005 р. – 144, а в 2011 р. – 237 [143, 

c. 262–263]. Численні регіональні і місцеві молодіжні об’єднання у своїх 

установчих документах також орієнтуються на міжнародні зв’язки та 

міжнародну співпрацю.  

Нині 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, приміром, в 

Європейських молодіжних центрах (у Страсбурзі та Будапешті), де щороку 

відбувається велика кількість навчальних стажувань для активістів 

молодіжних організацій та молодіжних рухів, під час яких розглядаються 

питання європейської молодіжної діяльності, міжнародного співробітництва, 

міжкультурної та неформальної освіти. Особлива увага приділяється правам 

людини, меншинам, міжкультурному діалогу та участі молоді в 

демократичному громадянстві. Численні міжнародні молодіжні семінари 

збирають разом щороку членів молодіжних об’єднань та експертів на 

тижневі навчальні сесії для обговорення великої кількості актуальних тем, 

що надає можливість багатьом активістам молодіжних організацій 



179 

 

обмінюватись інформацією з тим, щоб збагатити та розширити свій 

потенціал відносно майбутнього молодіжної політики в Європі.  

У міжнародному співробітництві молодь активно долучається до таких 

важливих питань, як освіта і студентське самоврядування, соціально-

економічний розвиток регіону, держави, охорона здоров'я, екологічна 

безпека, рівні права та можливості чоловіків і жінок та інших суспільно 

важливих аспектів життя. Про це свідчать численні проекти, які реалізуються 

в Україні, зокрема: Міжнародний українсько-польський проект «Лідери 

освітніх ініціатив», Українсько-нідерландський проект «Громадські 

платформи освітньої реформи в Україні», Програма Intel® «Навчання для 

майбутнього», Проект «Спільнота споживачів та громадські об’єднання», 

Міжнародний проект «Civic Education – Ukraine» («Громадянська освіта – 

Україна»), Міжнародний українсько-швейцарський проект «Сприяння 

розвитку освіти для демократичного громадянства», Проект «Рівні 

можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих 

навчальних закладах», Проект «Підвищення рівня працевлаштування 

сільської молоді та студентства», Проект Європейського Союзу 

«Вдосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІДу серед 

молоді України», Проект покращення планування сім’ї та репродуктивного 

здоров’я в Україні «Разом до здоров’я», Міжнародний екологічний освітній 

проект «Зелений пакет» за сприяння ОБСЄ в Україні, Міжнародна програма 

GLOBE «Глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля» 

та ін. 

Український молодіжний рух представлений і в релігійній сфері. 

Приміром, молодіжна громадська організація «Молодіжна асоціація 

релігієзнавців» основними своїми завданнями ставить співпрацю з 

національними та міжнародними фондами й асоціаціями, державними, 

релігійними, освітніми, молодіжними і громадськими організаціями, котрі 

підтримують релігійну толерантність та зацікавлені в міжрелігійному діалозі;  
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активну підтримку налагодження молодіжного міжконфесійного та 

міжрелігійного діалогу;  сприяння утвердженню загальнолюдських прав та 

свобод у свідомості молоді. 

Досить вагомий у молодіжному русі скаутський напрямок, зокрема 

організація «Пласт», діяльність якої спрямована на всебічне патріотичне 

самовиховання української молоді на засадах християнської моралі. У 2008 р. 

Національну організацію скаутів України, куди входить і «Пласт», було 

прийнято до Всесвітньої організації скаутського руху. Відтак, пластуни 

отримали змогу відвідувати міжнародні скаутські заходи та інтегруватись у 

світове скаутське співтовариство. 

Міжнародні проекти із залученням молоді реалізуються і в Україні. 

Так, у 2003 році за фінансової підтримки Міністерства у справах 

міжнародного розвитку Великої Британії (DFID) розпочала свою діяльність 

Програма «Демократизація України: програма малих проектів». Її виконавці - 

консорціум українських неурядових організацій у складі Комітету виборців 

України, Українського незалежного центру політичних досліджень та 

Творчого центру Каунтерпарт у партнерстві з Британською радою в Україні. 

Мета Програми – перевести процес демократизації зі сфери 

політичного спілкування до рівня людей у громаді. Сприйняття людини як 

частини громади, а не наголошування на формальних ознаках прописки чи 

належності до трудового колективу, як це було за радянських часів, є 

принципово новим демократичним підходом, який виходить з визнання прав 

людини, її свобод, у т. ч. свободи об`єднань, віросповідань тощо, права на 

участь у прийнятті рішень та розв`язанні наявних проблем. Громада є 

спільністю, яка здатна самоорганізовуватися для розв`язання наявних 

проблем та брати на себе відповідальність. І в цьому розумінні очевидним є 

зв`язок понять «громада» та «громадянське суспільство».  

Програма «Демократизація України» стосується зміни ставлення, 

відносин і сприйняття у громадах, а також демократизації цієї країни шляхом 
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розбудови громад – громад як за географічною ознакою, так і за ознакою 

спільних інтересів. Програма працює задля надання можливості людям у 

громадах – особливо незаможним і соціально вразливим, у т.ч. молоді – мати 

більший вплив на формування та прийняття владних рішень на місцевому 

рівні та якість послуг, які є важливими для їхнього життя. 

Хоча Програма впроваджувалася лише у двох областях (10 громадах 

Львівської та Донецької області) здобутки Програми розповсюджуються по 

всій країні і їх можна поступово відтворити поза географічними межами 

даної Програми. 

Основні зусилля Програми були спрямовані на апробацію в Україні 

інноваційних моделей демократії участі й розвитку громади. Усі, хто був 

залучений до реалізації Програми на місцевому рівні, можуть 

використовувати здобуті знання та досвід в інших ситуаціях, розв`язуючи 

інші проблеми, в інших ініціативах і в такій спосіб збільшувати вплив 

громадськості на впровадження змін та розв`язання місцевих проблем. 

Проекти на місцевому рівні поступово перетворилися з таких, що 

реалізовувалися для цільової аудиторії, на ті, що виконуються разом з ними. 

Більшість громад, в яких працювала Програма «Демократизація України», 

обрали своєю цільовою групою молодь – від школярів старших класів до 

студентства та безробітних молодих людей, які вже закінчили навчатись. 

Виконавці проектів громад виходили з того, що молодь є соціально 

вразливою, тобто залежною від зовнішніх обставин, таких як родинні 

проблеми, наявність чи відсутність робочих місць, інших суб’єктивних та 

об’єктивних факторів, які можуть негативно впливати на цю категорію 

населення і навіть поставити її на межу бідності. При цьому, звичайно, кожна 

з громад обрала свій шлях роботи з молоддю. 

У рамках Програми «Демократизація України» було апробовано 

чимало форм роботи з молоддю, зокрема: шкільні та міські учнівські 

парламенти; школи лідерства; комп'ютерні курси; курси профорієнтації 
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(пошиття одягу, перукарі, екскурсоводи тощо); дорадчі органи при міських 

органах влади; участь у засіданнях депутатських комісій; молодіжні спілки, 

рухи; незалежні молодіжні центри зайнятості та їх представництва у 

навчальних закладах міста; спортивно-оздоровчі, культурні програми, акції 

благоустрою; написання міні-проектів на теми, пов'язані з їх дворовим чи 

шкільним життям, та отримання фінансування на них на конкурсній основі; 

залучення до роботи з неповносправними, дітьми-сиротами; поєднання 

роботи з молоддю та людьми старшого віку – передавання досвіду поколінь; 

спільні заходи для молоді з різних регіонів України, особливо Сходу і 

Заходу. 

У більшості громад-виконавців проекту молодь мала можливість 

долучитися до різноманітної діяльності та заходів в рамках проектів, 

відвідувати тренінги та консультації Програми. Завдяки цьому молодь 

підвищила обізнаність щодо діяльності НУО, механізмів місцевої демократії, 

розробки проектів, різних правових та соціальних питань (наприклад, 

безробіття й можливостей працевлаштування). Молодь, що брала участь у 

проектах, отримала суттєвий поштовх до самореалізації та участі у 

громадському житті, стала активнішою, ініціативнішою, чимало з них 

працевлаштувалися, стали волонтерами громадських організацій. Молодь 

стала більш впевненою не тільки в собі, але й у своєму майбутньому. Є 

бажання молоді продовжувати громадську діяльність як у рамках проекту, 

так і поза його межами. 

Відповідно до своїх потреб, виконавці проектів пройшли навчання, 

беручи участь у тренінгах та консультаціях з широкого кола питань, у 

семінарах з обговорення уроків реалізації проектів, у заходах з обміну 

досвідом, навчальних поїздках до українських міст та зарубіжних країн 

(Північної Ірландії, Словаччини, Уельсу, Угорщини, Шотландії). Учасники 

Програми отримали змогу перейняти досвід як від іноземних експертів та 

експертів, що працюють на національному рівні, так і від фахівців з місцевих 
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громад. Заходи з обміну досвідом відбувалися не лише в рамках одного 

регіону, а й між Львівською та Донецькою областями, допомагаючи розуміти 

спільні проблеми. Надзвичайно важливим є обмін і передача досвіду власне 

на рівні кожної громади, що сприяє її активізації, згуртуванню широкої 

громадськості навколо вирішення нагальних проблем.  

За три роки Програма «Демократизація України» подолала взаємну 

недовіру й дистанціювання громадян, неурядових організацій та влади у 

громадах, зробила значні кроки до розвитку їх співпраці та налагодження 

справжнього рівноправного партнерства та створення можливостей для 

громадян впливати на рішення місцевих органів влади. Взаємодія НУО і 

влади призвела до ухвалення низки рішень та місцевих нормативних актів, 

спрямованих на підтримку, в тому числі фінансову, місцевих ініціатив. 

Виявилося, що досить амбітна назва Програми, що фіксує той ідеал, 

якого ми прагнемо, не є такою вже й недосяжною чи далекою мрією. 

Демократизація – це реальний процес, у якому кожен і всі разом є «агентами 

змін». Програма та інші подібні проекти є суттєвою допомогою на шляху 

налагодження діалогу влади з громадськістю, адже вони дають можливість 

отримати нові знання, новий досвід, який і є суттєвою складовою готовності 

до взаємодії, реального діалогу на паритетних началах та спільного пошуку 

оптимальних рішень розв`язання наявних проблем.  

Головним досягненням Програми є посилення віри багатьох людей у 

власні сили, у те, що до їх думки прислухаються. Вони почали не лише 

критикувати, але й пропонувати шляхи вирішення проблем, не лише 

говорити, але й діяти. Люди повірили у те, що можуть щось змінити на 

краще, і переконані у потребі цих змін. 

Таким чином, участь у міжнародних проектах та міжнародна інтеграція 

українського молодіжного руху відповідають потребам сучасності. По-

перше, міжнародні інститути економічного, політичного, соціокультурного, 

екологічного тощо призначення «у своїй функціональності спираються на 
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демократичні цінності і сприяють тому, що в Україні міцно утверджуються 

політичні свободи як засадничі цінності демократії» [93, c. 445]. По-друге, 

перебування в європейському та світовому молодіжному просторі надає 

додаткових можливостей, зокрема можливість подання спільних проектів, 

наприклад, в молодіжний фонд Ради Європи і отримання ресурсів для того, 

щоб проводити ці проекти в Україні чи приймати безпосередню участь в їх 

реалізації за кордоном. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Проаналізовано політичну участь молоді у процесі розробки та 

реалізації молодіжної політики. Низький рівень політичної участі пов’язано з 

дією таких факторів: 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 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 відходу від патерналістської 

орієнтації державної політики і переходу до субсидарності, посилення 

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

громадськості в цьому напрямі.  

Ефективна практична реалізація молодіжної політики може відбуватися 

насамперед на рівні місцевих громад, що наближені до реальних потреб та 

участі молоді. Розбудова молодіжної політики «знизу догори» має 
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збалансувати державну політику та стати її пріоритетом. Модель 

муніципальної молодіжної політики складається з чотирьох взаємозалежних 

систем, послідовна реалізація яких призводить до впровадження сучасної 

політики відносно молоді: 1) система постійного громадянського 

представництва молоді на місцевому рівні; 2) система залучення молоді до 

формування міської політики, що впливає на її життя; 3) система залучення 

молоді до безпосередньої реалізації міської політики; 4) система розвитку 

компетентності молоді у формуванні та реалізації міської політики. 

В наш час для нормального розвитку молодіжного руху в Україні є всі 

передумови: достатнє законодавче забезпечення, емоційно-патріотичне 

піднесення серед молоді, проголошена увага влади до проблем молодіжного 

руху. Посилення демократичних процесів у сфері внутрішніх і міжнародних 

відносин, інституційним вираженням яких є громадські об’єднання, 

зумовило зростання кількості молодіжних організацій, у т. ч. з міжнародним 

статусом. Численні регіональні і місцеві молодіжні об’єднання у своїх 

установчих документах також орієнтуються на міжнародні зв’язки та 

міжнародну співпрацю. Нині відбувається тісніше співробітництво 

представників українського молодіжного руху з громадськими об’єднаннями 

інших держав. Спільні проекти сприяють створенню нових моделей участі і 

розбудови громад, а також апробовують, у який спосіб моделі з інших країн 

можуть бути адаптованими до особливостей і обставин в Україні, визначають 

складові, які можуть бути відтвореними серед інших громад і організацій 

громадянського суспільства. 

Міжнародна інтеграція українського молодіжного руху – це потреба 

сучасності. Адже перебування в європейському та світовому молодіжному 

просторі надає додаткових можливостей, зокрема можливість подання 

спільних проектів, наприклад, в молодіжний фонд Ради Європи і отримання 

ресурсів для того, щоб проводити ці проекти в Україні чи брати 

безпосередню участь в їх реалізації за кордоном. 
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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 

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. 



187 

 

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 традиційної виборчої арени, а саме: участь у політичних 

дискусіях на форумах і чатах, голосування за кандидатів в онлайнових 
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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 
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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 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 
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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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