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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.  Зміни, що відбулися в Україні наприкінці XX – початку
XXI ст.,  торкнулися не лише політичних та економічних аспектів розвитку, але й
суттєво  вплинули  на  трансформацію  світоглядних  цінностей  суспільства.  У  цих
умовах формувалася новітня генерація української нації, яка відіграє дедалі більшу
роль у демократичних процесах державотворення. Відповідно зростала значущість
молоді в процесах загальнонаціонального розвитку, що зумовлює нові якісні зміни.
Українська  молодь  переважно  використовує  власний  ресурс  і  діє  в  сучасному
інформаційному суспільстві, розбудовуючи незалежну державу, ринкову економіку,
захищає її суверенітет і територіальну цілісність. 

Глобальні виклики третього тисячоліття, зміни в суспільно-політичному житті
України  гостро  поставили  завдання  виходу  держави  на  шлях  динамічного
інноваційного розвитку, який би відкрив нові можливості повноцінної інтеграції в
європейські  і  світові  економічні  та  науково-технічні  структури.  Завдяки
інтелектуальній  свободі,  відмові  від  застарілих  стереотипів  мислення,  сміливому
пошукові  нових  світових  парадигм,  молодь  стає  в  авангарді  обох  радикальних
суспільних зрушень 2004 2005/2013 2014‒ ‒  рр. Ставши каталізатором революційних
процесів, спрямованих на позбуття рудиментів радянського минулого та подолання
командно-адміністративної  системи,  метастази  якої  довгий  час  отруювали
незалежну  українську  державу,  нова  генерація  стала  вагомим  чинником
трансформаційних  процесів  в  Україні,  а  відтак  на  сучасному  етапі  розвитку
соціогуманітарних наук досить актуальним лишається питання історичного розвитку
молодіжних  рухів  в  Україні,  їхнього  впливу  на  державотворення,  а  також
формування оптимальних шляхів їхнього залучення до державотворчих процесів.

З’ясування специфіки молодіжних рухів і діяльності молодіжних організацій,
які  ставили  собі  за  мету  залучення  України  до  європейського  соціокультурного,
правового  та  економічного  простору,  допомогло  вітчизняній  політиці  виробити
адекватну  вимогам  часу  та  суспільним  запитам  стратегію  євроінтеграції  і
демократизації українського соціуму. Значення досліджуваної проблеми окреслено,
насамперед,  сучасними  глобалізаційними  викликами,  коли  помітним  стає  вплив
громадських  активістів,  політиків,  волонтерів  із  молодіжного  середовища  на
суспільно-політичні  трансформації  XXI ст.  Водночас  розуміння  закономірностей
політичних  процесів  в  умовах  двох  революцій  та  початку  російсько-української
«гібридної»  війни,  а  також  сприйняття  участі  молоді  у  вирішенні  складних
загальнонаціональних і міжнародних проблем, дасть змогу розробити чіткий план
щодо розбудови модерної Української держави з потужним потенціалом.

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дисертація
виконана  в  межах  планової  теми  кафедри  історії  та  культури  України  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди»: «Суспільно-політичні трансформації в Україні ХІХ – початку ХХІ ст.»
(номер державної реєстрації 0118U003849).

Метою дослідження є комплексне вивчення впливу молодіжних організацій на
розбудову  демократичної  Української  держави,  їхня  інституціалізація  як



2

організованого руху, а також участь у євроінтеграційних процесах України упродовж
2004 2014‒  рр.

Досягнення  поставленої  мети  передбачає  вирішення  таких  дослідницьких
завдань:

 з’ясувати сучасний стан наукової розробки проблеми, охарактеризувати
наявну  джерельну  базу  та  окреслити  основні  теоретико-методологічні  засади
дослідження;

 розкрити  взаємовплив  державної  молодіжної  політики  і  громадського
молодіжного руху на суспільно-політичне життя України;

 виявити  деякі  закономірності  становлення  і  розвитку  молодіжних
організацій в Україні, запропонувати періодизацію молодіжного руху;

 оцінити  обґрунтованість  і  ефективність  заходів  держави  у  сфері
молодіжної політики України;

 визначити  найважливіші  соціоісторичні  чинники  участі  молоді  в
революційних подіях 2004 2005, 2013 2014‒ ‒  рр. та з’ясувати її роль у формуванні
євроінтеграційних векторів державної політики;

 розкрити  значення  молодіжних організацій  у  розбудові  демократичної
держави;

 відслідкувати  вектори  впливу  молодіжних  організацій  на  зовнішню
політику України;

 окреслити  основні  напрями  діяльності  молоді  на  сучасному  етапі
розвитку української держави;

 сформулювати  практичні  рекомендації  для  поліпшення  соціально-
економічних умов життя молоді  та  залучення її  до  активних суспільно значущих
процесів.

Об’єктом дисертаційного дослідження є  українська  молодь,  яка  упродовж
2004 2014‒  рр. активно сприяла поширенню і втіленню в життя ідей євроінтеграції
України. 

Предметом дослідження є  багатогранна  діяльність  молодіжних  організацій
євроінтеграційного спрямування в 2004 2014‒  рр., а також чинники, які стимулювали
або гальмували молодіжний рух на тлі викликів XXI ст.

Хронологічні  межі дослідження  охоплюють  2004 2014‒  рр.,  зокрема   від‒
початку  Помаранчевої  революції  до  завершення  Революції  Гідності.  Період
бурхливих  внутрішньополітичних,  соціально-економічних,  революційних
трансформацій в Україні, які докорінно змінили становище і соціальну роль молоді
загалом та молодіжних об’єднань.

Територіальні  межі  дослідження  окреслені  кордонами  сучасної  держави
Україна, закріпленими Конституцією України 1996 р.

Методи  дослідження.  Методологічну  основу  дисертаційної  роботи
визначають  загальноприйняті  в  історичній  науці  принципи  історизму,  логічності,
системності, багатофакторності, плюралізму, всебічності та наукової об’єктивності в
підході до вивчення явищ минулого на основі комплексного використання наявної
джерельної  бази та  історіографії.  Зокрема,  для аналізу  використаної  у  науковому
дослідженні  джерельної  бази  було  застосовано  історико-порівняльний  і
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типологічний  методи.  Історіографію  проблеми  оглянуто  за  хронологічним  і
структурно-тематичним науковим принципами. Для дослідження історії становлення
та  розвитку  молодіжних  організацій  та  рухів  України  вказаного  періоду  були
застосовані  такі  наукові  методи:  проблемно-хронологічний,  аналізу  та  синтезу  (в
історичному та історіографічному контексті), індукції та дедукції. Для аналізування
наукової  діяльності  цих  інституцій  обрано  порівняльний  метод.  У  процесі
підготовки дослідження широко залучено нові теоретико-методологічні розробки з
української історичної науки.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є першим
комплексним  міждисциплінарним  дослідженням  участі  молодіжних  організацій  і
рухів України у суспільно-політичних трансформаціях початку XXI ст. 

У результаті проведеного дослідження уперше:
 систематизовано і введено до наукового обігу низку архівних документів

та матеріалів ЗМІ;
 з’ясовано  деякі  особливості  становлення  і  розвитку  молодіжних

організацій у переломний період української історії;
 комплексно  проаналізовано  й  висвітлено  зміни  в  ставленні  держави  і

суспільства  до  молоді,  з’ясовано  її  ресурсний  потенціал  у  стратегіях
державотворення та розбудови громадянського суспільства;

 виявлено ключову роль молоді  в  євроінтеграційному процесі  України,
реконструйовано цілісну картину її діяльності у державному та суспільному житті
на початку ХХI ст.

Уточнено:
 теоретичні  уявлення  й  відомості  про  молодіжні  організації  ХХI ст.  в

Україні;
 основні вектори діяльності молодіжних організацій та рухів у суспільно-

політичному контексті.
На основі введених до наукового обігу матеріалів набули подальшого розвитку

оціночні  положення про взаємовплив молодіжних організацій  та  рухів і  політики
держави.

Практичне  значення  отриманих  результатів полягає  в  тому,  що  основні
положення  та  висновки  дисертаційного  дослідження  можуть  бути  застосовані  у
подальших  дослідницьких практиках,  наукових дискурсах,  сприяти  поглибленому
викладанню  нормативних  спецкурсів  з  історії  України,  історії  громадських
організацій,  загальної  історії,  для  підготовки  праць  з  історії  культури  тощо.
Проведений  науковий  пошук  і  його  результати  дають  реальне  уявлення  щодо
можливостей  подібних об’єднань,  використання  їхнього  досвіду.  Форми і  методи
функціювання,  організаційно-економічні  принципи  діяльності  можуть  служити
орієнтиром  для  вибирання  підходів  і  вирішення  ряду  питань  сучасними
організаціями, об’єднаннями, рухами. Науковий доробок доповнює та систематизує
відомі  уявлення  й відомості  про молодіжні  організації  та  рухи XXI ст.  в  Україні.
Фактологічний  матеріал,  теоретичні  положення,  висновки  й  узагальнення  значно
розширюють сучасні знання з історії України, сприяють інтенсифікації досліджень у
зазначеному векторі.  Водночас результати дисертаційної  роботи та сформульовані
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рекомендації  можуть  стати  у  нагоді  державним  органам  влади,  зокрема  у  сфері
вдосконалення менеджменту молодіжної політики для уникнення конфліктів молоді
і держави, прискорення формування української політичної нації.

Окрім того, основні фактичні й теоретичні положення дослідження покликані
сприяти розробленню базових моделей суспільної поведінки молоді.

Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертаційному дослідженні наукові
результати,  узагальнення,  висновки  та  рекомендації  здобуті  автором  особисто.
Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях є одноосібними.

Апробація  результатів  дослідження.  Основні  положення  і  результати
дисертаційного  дослідження  були  обговорені  на  засіданні  кафедри  історії  та
культури  України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». Окрім того, їх доповідали на міжнародних та
всеукраїнських конференціях: I Міжнародній науковій конференції молодих вчених
та  студентів  «Молодь  і  наука  XXI  століття»  (м. Переяслав-Хмельницький,  28 29‒
квітня 2015 р.); II Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів
«Молодь і наука XXI століття» (м. Переяслав-Хмельницький, 16 17 листопада‒  2015
р.);  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Наука  вчера,  сегодня,  завтра»
(м. Варшава,  28 лютого  2016 р.);  III Всеукраїнській  науковій  конференції  молодих
учених та  студентів «Молодь і  наука XXI століття» (м. Переяслав-Хмельницький,
12 13  квітня  2016‒  р.);  I Міжнародній  науково-практичній  інтернет-конференції
«Сучасна  гуманітаристика»  (м. Переяслав-Хмельницький,  28  квітня  2017 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в сучасному європейському
просторі  в  умовах  зовнішньополітичних  викликів»  (м. Переяслав-Хмельницький,
18 19 травня 2017‒  р.); III Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих
учених, аспірантів та студентів «Основні напрямки розвитку наукових досліджень
молодих  учених»  (м. Переяслав-Хмельницький,  9 10  листопада  2017‒  р.);
IV Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  молодих  учених,  аспірантів  та
студентів  «Основні  напрямки  розвитку  наукових  досліджень  молодих  учених»
(м. Переяслав-Хмельницький,  24 25  квітня  2018‒  р.);  Міжнародній  науково-
практичній конференції  «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації»
(м. Переяслав-Хмельницький, 25 26 травня 2018‒  р.).

Публікації. Результати дослідження викладені у 10 публікаціях автора. Серед
них – 5 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях (дві з яких у виданнях,
що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 1  ‒ Web of Science, Index
Copernicus та ін.; 1  ‒ Index Copernicus, РИНЦ та ін.), 1 – у науковому журналі, що
входить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, РИНЦ та ін.,
4 – у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. 

Структура дисертації обумовлена  метою і  завданнями  дослідження.  Робота
складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і
літератури  (308 позицій),  10  додатків.  Повний  обсяг  дисертації  становить  227
сторінок, з яких 181 – основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У  вступі ґрунтовно  розкрито  актуальність,  новизну  теми,  її  теоретичне  і

практичне  значення,  визначено  мету,  завдання,  предмет  і  об’єкт  дослідження,
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окреслено хронологічні  та  територіальні  межі,  наведено відомості  про апробацію
отриманих результатів.

У  першому  розділі  «Історіографія,  джерельна  база,  методологія
дослідження» визначено основні вектори дослідження, комплексно проаналізовано
наукові  здобутки  з  окресленої  проблематики,  охарактеризовано  джерельну  базу,
основні  методи  і  принципи  наукового  пізнання,  використані  для  написання
дисертації.

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» висвітлено деякі тенденції розвитку
наукової  думки  щодо  проблеми  молодіжних  організацій  у  суспільно-політичних
процесах упродовж 2004 2014‒  рр. 

На  основі  аналізу  наукового  доробку  вітчизняних  та  іноземних  дослідників
сформовано  власний  погляд  на  періодизацію  розвитку  молодіжних  об’єднань  та
їхню інституціалізацію. Встановлено, що дослідники виокремлювали основні етапи
формування молодіжних громадських організацій (далі МГО), виходячи з політичної
ситуації  в  Україні,  модернізації  законодавчої  та  нормативно-правової  бази,
суспільних запитів молоді тощо. 

Вивчення  питання  участі  молоді  у  суспільно-політичних  процесах  держави
потребує детального аналізу політичного розвитку України у досліджуваний період.
Цією проблемою займалися дослідники Інституту політичних і  етнонаціональних
досліджень  ім.  І. Ф. Кураса  НАН  України.  Важливі  наукові  досягнення  в  цьому
напрямі здійснили Г. Зеленько 1, Ю. Шайгородський 2 3, Н. Кононенко 4, Р. Балабан 5,
О. Рафальський 6,  М. Горбатюк 7,  В. Яремчук 8 та  ін.  У  наукових  розробках
дослідників здійснено комплексний аналіз провідних тенденцій розвитку політичних
процесів  в  Україні,  проблем  реформування,  взаємовідносин  владних  інститутів  з
громадськістю,  суспільної  консолідації,  раціональних  та  радикальних  шляхів
вирішення наявних суспільних проблем тощо.

Участь молоді у суспільно-політичних процесах, інституціалізація молодіжних
об’єднань є досліджуваною і, водночас, актуальною проблемою. Науковий дискурс
довкола  цієї  теми засвідчив  низку важливих проблем,  на  яких акцентували свою

1 Зеленько Г.І. Екзогенні стимули процесів демократизації в Україні: зміст і наслідки зовнішніх впливів у політичному
розвитку країни. Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні. Збірник наукових праць / за
ред. О.О. Рафальського. О.М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. С. 8-39.
2 Шайгородський Ю.Ж. Ціннісно-смислові  основи  реформування  українського  суспільства.  Демократизація
політичних  інститутів  і  суспільний  розвиток  в  Україні.  Збірник  наукових  праць  /  за  ред.  О.О.  Рафальського.
О.М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. С. 271-300.
3 Шайгородський Ю.  Особливості здійснення суспільно-політичних реформ в Україні. Політика суспільних реформ:
стратегія,  механізми,  ресурси.  Збірник  наукових  праць  /  за  ред.  О.О. Рафальського,  О.М. Майбороди.  Київ:
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. С. 111-142.
4 Кононенко Н.В. Проблеми націогенезу в Україні та формування політичних цінностей.  Україна у пошуку стратегій
суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. С. 8-34.
5 Балабан Р.В.  Політичні  протести:  від  суспільної  кризи  до  консолідації. Україна  у  пошуку  стратегій  суспільно-
політичного розвитку (1991-2018 рр.). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. С. 35-83.
6 Рафальський О.О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН
України, 2018. 400 с.
7 Горбатюк М. Політична залученість організацій громадянського суспільства. Суспільні інтереси в Україні: груповий
вимір, зміст, шляхи узгодження: Аналітична доповідь / за ред. О.М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН
України, 2016. С. 66-88.
8 Яремчук В.  Масова політична участь: між радикалізмом і раціоналізмом.  Суспільні інтереси в Україні: груповий
вимір, зміст, шляхи узгодження. Аналітична доповідь / за ред. О.М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН
України, 2016. С. 130-141.
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увагу  вітчизняні  та  іноземні  дослідники,  зокрема:  нормативно-правова  база
регулювання  суспільно-політичного  життя  молоді,  інституціалізація  молодіжних
рухів,  історія  формування  молодіжних  об’єднань,  особливості  участі  молоді  у
революційних подіях, міжнародна співпраця молоді, державна молодіжна політика
тощо. 

Періодизацію  розвитку  молодіжних  рухів  запропонувала  плеяда  вітчизняних
дослідників:  Г. Коваль 9,  М. Гузенко 10,  Г. Кохан 11,  К. Плоский 12,  В. Якушник,
О. Корнієвський 13. 

Іноземні  дослідники  зосередились  переважно  на  вивченні  питання  участі
молоді  у  міжнародній  діяльності,  зокрема  через  громадські  інститути.  Ці
дослідження  проводилися  в  контексті  перспектив  євроінтеграції  і  відображені  в
працях  Ф. Вайзера 14,  Т. Юнеса 15,  С. Росманн 16,  К. Робертса 17 та  ін.  Більш
детально іноземні вчені розглядали протестні настрої молоді, їхню участь і роль у
Помаранчевій  революції  та  Революції  Гідності.  Розкривається  ця  проблема  у
напрацюваннях  Г. Сассе,  О. Онуч 18,  К. Емеран,  А. Полякової 19,  Т. Юнеса 20,
С. Росманн 21 та інших дослідників.

Активізація  молодіжних  і  студентських  рухів  у  період
соціальної напруги є головним  об’єктом  дослідження  не  лише  іноземних,
але й вітчизняних  науковців.  У  працях  О. Волошина 22,  О. Грицюка 23,

9 Коваль Г.В.  Розвиток  державної  молодіжної  політики:  теорія,  методологія,  механізм  реалізації  [монографія].
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 432 с. 
10 Гузенко І.М. Становлення і розвиток державної молодіжної політики в Україні.  Військово-науковий вісник.  2009.
Вип. 11. С. 50-62. 
11 Кохан Г.  Етапи  формування  молодіжного  руху  в  світі  та  в  Україні.  Молодіжні  НУО  в  Україні  та  світі.  URL:
http://www.ya.org.ua/old/brochure/2005/01.html#03 (дата звернення: 15.11.2017).
12 Плоский К.В. Молодіжний громадський рух як чинник державотворення в Україні: автореф. дис. … канд. з держ.
управління : 25.00.01. Київ, 2009. 20 с. 
13 Корнієвський О., Якушик В. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. Київ, 1997. 130 с. 
14 Frank  Visser.  Ukraine  and  the  Eastern  Partnership.  URL:  http://youthepp.eu/blog/ukraine-and-eastern-partnership (дата
звернення: 15.11.2018).
15 Junes T.  Student  Protest  as  the Trigger  for  the Revolution of  Dignity in Ukraine.  URL:  http://www.iwm.at/read-listen-
watch/transit-online/student-protest-trigger-revolution-dignity-ukraine/    (дата звернення: 15.11.2018).
16 Roβmann S. (2016) «To Serve like a Man»  Ukraine’s Euromaidan and the Questions of Gender,  Nationalism and‒
Generational Change. In: Schwartz M., Winkel H. (eds) Eastern European Youth Cultures in a Global Context. Palgrave
Macmillan, London. 202-217.
17 Roberts K. (2016) Youth Cultures and the Formation of a New Political Generation in Eastern Europe. In: Schwartz
M., Winkel H. (eds) Eastern European Youth Cultures in a Global Context. Palgrave Macmillan, London. 45-63.
18 Onuch  O.,  Sasse  G.  The  Maidan  in  Movement:  Diversity  and  the  Cycles  of  Protest . URL:
https://www.academia.edu/30166903/Europe-
Asia_Studies_The_Maidan_in_Movement_Diversity_and_the_Cycles_of_Protest (дата звернення: 15.11.2017).
19 Emeran  Ch.,  Polyakova  A.  External  Actors  in  Revolutionary  Change:  Ukraine’s  Orange  Revolution  and  Euromaidan.
URL: https://www.academia.edu/35573031/External_Actors_in_Revolutionary_Change_Ukraines_Oran
ge_Revolution_and_Euromaidan (дата звернення: 12.10.2018).
20 Junes T.Euromaidan and the Revolution of Dignity: a case study of student protest as a catalyst for political upheaval.
URL: https://www.academia.edu/27462294/Euromaidan_and_the_Revolution_of_Dignity_A_Case_Stud
y_of_Student_Protest_as_a_Catalyst_for_Political_Upheaval (дата звернення: 12.10.2018).
21 Roβmann S. (2016) «To Serve like a Man»  Ukraine’s Euromaidan and the Questions of Gender,  Nationalism and‒
Generational Change. In: Schwartz M., Winkel H. (eds) Eastern European Youth Cultures in a Global Context. Palgrave
Macmillan, London. 202-217
22 Волошин О.В. Проблема активізації участі молоді у молодіжному громадському русі.  Грані. Соціологія. 2014. № 7
(111). С. 72-76. 
23 Грицюк О.О. Молодіжний рух в Україні: від Помаранчевої революції-2004 до Майдану-2013. Студентський вісник
Національного університету водного господарства та природокористування. 2014. Вип. 2 (2). С. 141-144. 

https://www.academia.edu/27462294/Euromaidan_and_the_Revolution_of_Dignity_A_Case_Study_of_Student_Protest_as_a_Catalyst_for_Political_Upheaval
https://www.academia.edu/27462294/Euromaidan_and_the_Revolution_of_Dignity_A_Case_Study_of_Student_Protest_as_a_Catalyst_for_Political_Upheaval
https://www.academia.edu/35573031/External_Actors_in_Revolutionary_Change_Ukraines_Orange_Revolution_and_Euromaidan
https://www.academia.edu/35573031/External_Actors_in_Revolutionary_Change_Ukraines_Orange_Revolution_and_Euromaidan
https://www.academia.edu/30166903/Europe-Asia_Studies_The_Maidan_in_Movement_Diversity_and_the_Cycles_of_Protest
https://www.academia.edu/30166903/Europe-Asia_Studies_The_Maidan_in_Movement_Diversity_and_the_Cycles_of_Protest
http://www.iwm.at/read-listen-watch/transit-online/student-protest-trigger-revolution-dignity-ukraine/
http://www.iwm.at/read-listen-watch/transit-online/student-protest-trigger-revolution-dignity-ukraine/
http://youthepp.eu/blog/ukraine-and-eastern-partnership
http://www.ya.org.ua/old/brochure/2005/01.html#03
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В. Кривошеїна 24,  В. Палагонюка 25,  О. Резніка 26,  Г. Сасин 27 досліджувалися
особливості перебігу революційних подій та місце молодіжних організацій у них. 

Особливу  увагу  заслуговують  дослідження  проблеми  інституціалізації
молодіжних  об’єднань.  Т. Черкашина,  розглядаючи  розвиток  молодіжних  рухів,
стверджувала,  що  створення  МГО  є  основною  формою  інституціалізації,  за
допомогою  якої  можуть  вирішуватись  важливі  питання 28.  Цей  процес  детально
розкрито у дисертаційних дослідженнях В. Барабаш 29, М. Орленко 30, О. Кавиліна 31.

Інституціалізація  молодіжних  рухів  відбувалася  у  контексті  реалізації
державної молодіжної політики, модернізації нормативно-правової та законодавчої
бази,  що  відображено  у  працях  Є. Бородіна 32,  А. Васильєва 33,  І. Гузенко 34,
Г. Коваль 35, І. Демченка 36, М. Обіхода 37 та ін.

Отже, історіографічний аналіз засвідчує значний інтерес до вивчення проблеми
молоді  в  суспільно-політичному  житті  України.  Водночас,  більш  детального
дослідження  потребують  питання  участі  молодіжних  організацій  і  рухів  у
євроінтеграційних та демократичних процесах, взаємовідносини молоді й владних
інститутів, тенденції активізації молоді, її причини і наслідки тощо.

У  підрозділі  1.2.  «Джерельна  база  дослідження» здійснено  характеристику
документальних джерел та  сформовано  їхню класифікацію:  1) архівні  документи;
2) законодавчі  та  інші  нормативно-правові  акти;  3) доповіді,  звіти,  виступи
публічних осіб та організацій;  4) міжнародні правові акти, рекомендації,  доповіді;

24 Кривошеїн В.В. Вплив «Революції Гідності» на політичну та правову культуру українського суспільства.  Вісник
національного університету «Юридична академія України» імені Ярослава Мудрого.  Сер.: Політологія.  2016. № 2
(29). С. 37-58. 
25 Палагонюк В.О. Місце студентства в протестних кампаніях у незалежній Україні: ретроспективний підхід. Держава
і право. 2013. Вип. 60. С. 532-539. 
26 Резнік О. Структурні  виміри  участі  в  помаранчевій  революції  та  Революції  гідності.  Українське  суспільство:
моніторинг соціальних змін. Інститут соціології НАН України, 2014. Вип. 1 (15). Т. 1. С. 64-74. 
27 Сасин Г.В. Обґрунтування сучасного типу революцій в транзитному суспільстві на прикладі України: дис. … канд.
політ. наук. : 23.00.02. Львів, 2015. 212 с. 
28 Черкашина Т.О.  Молодіжні  організації  як  інституціональна  форма  молодіжних  рухів.  URL:
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5) періодичні видання досліджуваного періоду; 6) опубліковані програмні документи
та статути молодіжних організацій.

Перша  група  джерел  представлена  архівними  документами  Центрального
державного  архіву  громадських  об’єднань  України.  Зважаючи  на  те,  що
досліджувана  проблема  охоплює  хронологічні  рамки  новітньої  історії,  більшість
джерел  є  загальнодоступною.  Архівні  документи  дозволяють  деталізувати
особливості  створення  молодіжних  рухів,  їхню  участь  у  демократичних  і
євроінтеграційних процесах.

Висвітлення  процесів  інституціалізації  молодіжних  об’єднань,  реалізації
державної молодіжної політики неможливе без комплексного вивчення законодавчої
та  нормативно-правової  бази.  У  роботі  здійснено  аналіз  Конституції  України,
Декларації «Про загальні засади молодіжної політики в Україні», Законів України
«Про громадські  об’єднання»,  «Про молодіжні  та  дитячі  громадські  організації»,
«Про загальнодержавну програму підтримки молоді  на 2004 2008 рр.»,  Стратегії‒
розвитку державної молодіжної політики до 2020 р., Державної цільової, соціальної
програми «Молодь України» на 2009 2015 рр., Концепції національного виховання‒
студентської молоді, указів Президента України № 1129/95 «Про Національну раду з
питань молодіжної політики», № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»,
№ 1285/99  «Про  заходи  щодо  забезпечення  працевлаштування  молоді»,  «Про
додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді», № 924/2009 «Про
Національну  раду  з  питань  становлення  та  розвитку  молоді»,  Розпорядження
Президента України №244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового
будівництва», Постанови Кабінету Міністрів України № 1059 від 18 червня 1999 р.
«Про  стан  реалізації  державної  молодіжної  політики»,  Постанови  Кабінету
Міністрів України № 1697 від 15 вересня 1999 р., «Про затвердження Національної
програми  патріотичного  виховання  населення,  формування  здорового  способу
життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільств», Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми роботи
з обдарованою молоддю на 2007 2010 роки», Наказу Міністерства юстиції України‒
№  2226/5  від  19.02.2008  «Про  затвердження  Положення  про  Єдиний  реєстр
громадських  формувань»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  1049  «Про
затвердження  Порядку  проведення  конкурсу  з  визначення  програм  (проектів,
заходів),  розроблених  інститутом  громадянського  суспільства,  для  виконання
(реалізації), яких надається фінансова підтримка» від 12 жовтня 2011 року та інших
документів.

Третя  група  джерел  представлена  доповідями,  звітами,  виступами публічних
осіб та організацій. У ній детально відображено не лише особливості  молодіжної
державної політики, але й соціально-економічне і громадсько-політичне становище
молоді. У процесі написання дисертації детально вивчалися документи «Стратегічні
пріоритети  молодіжної  політики:  освіта  зайнятість,  житло»,  «Участь  молоді  в
суспільному житті:  економічна  активність»,  «Участь  молоді  в  суспільному житті:
досвід,  можливості,  бар’єри»,  «Стан  та  динаміка  розвитку  організацій
громадянського суспільства України 2002 – 2013 роки» та ін.
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Міжнародні  правові  акти,  рекомендації,  доповіді  ввійшли до четвертої  групи
джерел дослідження. Ці документи стали цінними під час вивчення особливостей
молодіжної політики в Україні у контексті  євроінтеграційних прагнень. Водночас,
вони відображають погляд європейських інституцій на становище молодіжних рухів
і організацій в Україні. У роботі проведено аналіз наступних документів з цієї групи:
«Рекомендация CM/REC (2007) 14 Комитета министров государств-членов», «Аналіз
прогалин законодавства України про молодіжну політику в контексті рекомендацій
угоди про Асоціацію між Україною та ЄС й іншими політичними документами ЄС.
Підсумковий звіт», «Молодіжна політика в Україні. Висновок Команди міжнародних
оглядачів  Ради  Європи»,  «Загальна  декларація  з  прав  людини»  (1948  р.),
«Міжнародний пакт про громадські  та  політичні  права» (1966 р.),  Резолюції  60/2
Генеральної Асамблеї ООН «Політика і програми, які стосуються молоді», «Угода
держав-учасників Співдружності Незалежних Держав про співробітництво в сфері
роботи  з  молоддю»,  «Європейська  хартія  про  участь  молоді  в  муніципальному  і
регіональному житті».

До  п’ятої  групи  джерел  увійшли  періодичні  видання,  зокрема:  «Молодь
Черкащини»,  «Терен-Україна»  (газета  Молодіжного  націоналістичного  конгресу),
«Аудиторія», «Українська правда», «Deutschewelle» та ін.

Аналіз  програмних  і  статутних  документів  молодіжних  організацій  (шоста
група  джерел)  дозволив детально  розкрити  основні  напрями їхньої  діяльності.  У
дослідженні використані  статути та програмні документи окремих МГО, зокрема:
Молодого  руху  України,  Європейського  молодіжного  парламенту  –  Україна,
Європейської  молоді  України,  ВМГО  «Демократичний  альянс»,  Євроклубу,
Національного альянсу та ін.

Таким  чином,  комплексне  дослідження  наявних  джерел  дозволяє  об’єктивно
висвітлити  проблеми  молодіжних  організацій  у  суспільно-політичних  процесах
України (2004 2014‒  рр.).

У підрозділі 1.3.  «Методологія наукового пошуку»  обґрунтовано застосування
основних принципів та методів дослідження у дисертації. 

У  цілому  робота  базується  на  принципах  історизму,  достовірності,
об’єктивності,  системності,  аксіологічності,  логічності,  багатофакторності,
плюралізму,  всебічного  пізнання  тощо.  Для  об’єктивного  дослідження  проблеми
застосовувалися наступні групи методів: загальнонаукові (аналіз, синтез, дедукція,
індукція, узагальнення), міждисциплінарні (бібліографічний, статистичний, методи
джерелознавчого  та  архівознавчого  аналізу,  структурно-функціональний)  та
спеціально-історичні  (порівняльно-історичний,  проблемно-хронологічний,
типологічний).

У  другому  розділі  «Нормативно-правове  регулювання  діяльності
молодіжних організацій України на початку ХХІ ст.»  розглядаються законодавчі
та нормативно-правові акти, які регламентували діяльність молодіжних організацій.

У  підрозділі  2.1.  «Формування  правового  статусу  молодіжних  громадських
організацій в Україні» розглянуто особливості розвитку національного законодавства
з врегулювання питань молодіжних об’єднань. 
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Встановлено,  що  формування  законодавчої  та  нормативно-правової  бази
відбувалося у рамках міжнародного права. Всі документи приймалися відповідно до
норм актів міжнародного права, ратифікованих Україною.

Законодавчою  основою,  що  визначала  статус  молодіжних  об’єднань,  стали
наступні  документи:  Конституція  України,  «Декларація  про  загальні  засади
державної  молодіжної  політики»,  Закон  України  «Про  сприяння  соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про молодіжні та дитячі
громадські організації», Закон України «Про громадські об’єднання», Закон України
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських  формувань».  Практично  всі  перелічені  документи  прийняті  були  до
Помаранчевої революції. У 2005 2013‒  рр. парламент лише вносив поправки до цих
актів.  Лише Закон  України  «Про громадські  об’єднання»  був  прийнятий  у  новій
редакції.

З’ясовані особливості прийняття низки нормативно-правових актів, які сприяли
інституалізації  молодіжних  рухів.  Їхній  детальний  аналіз  засвідчив  не  лише
специфіку  державної  молодіжної  політики,  але  й  значну  залежність  молодіжних
організацій  від  державних  органів  влади.  Це  доводить  необхідність  модернізації
законодавчої та нормативно-правової бази, що сприятиме розвитку громадянського
суспільства і розвитку демократичних процесів. 

Встановлено,  що  формування  та  модернізація  нормативно-правової  бази
молодіжної політики здійснювалася здебільшого в умовах виборчих кампаній. Таким
чином,  провладні  політичні  організації  намагались  залучитися  підтримкою
молодіжного сегменту під час виборів. 

Остаточним  документом,  який  фактично  завершив  процес  інституціалізації
молодіжних  організацій,  стало  Положення  «Про  Єдиний  реєстр  громадських
формувань», затверджене наказом Кабінету Міністрів України № 2226/5 19 грудня
2008 р.  Документ  визначав  лише  дві  форми  легалізації  громадських  структур:
шляхом реєстрації чи повідомлення про заснування. 

Отже, прийняття упродовж 1990-х – 2013 рр. низки законодавчих нормативно-
правових  актів  дозволило  сформувати  підґрунтя  для  становлення  молодіжних
громадських  організацій,  визначило  їхній  статус  і  місце  в  суспільстві,  а  також
створило  умови  для  їхньої  подальшої  громадської,  соціальної,  культурної  та
суспільно-політичної діяльності.

У  підрозділі  2.2.  «Молодіжна  політика  в  умовах  суспільно-політичних
трансформацій  2004‒2014 рр.»  розкриваються  основні  засади  державної
молодіжної політики, її напрями і засоби реалізації. 

Розглянуто  особливості  державної  молодіжної  політики  після  Помаранчевої
революції,  її  розвиток  упродовж  2004 2014‒  рр.  Зокрема,  висвітлено  прийняття
міжнародних  угод  і  програм  для  підтримки  молоді,  реалізацію  національних
програм з підтримки молоді. 

Зважаючи  на  євроінтеграційний  вектор  розвитку,  обраний  Україною  після
Помаранчевої  революції,  розглядаються  основоположні  документи,  які
врегульовували  молодіжну  політику  в  ЄС.  Серед  них  відзначимо  Лісабонську

Назва редакції Закону від 2012 р.
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декларацію з молодіжної  політики,  Стратегію Європейського Союзу щодо молоді
2010 2018‒  рр., Європейський Пакт в інтересах молоді, програму «Молодь в дії». 

Характеризуючи  молодіжну  політику  періоду  2005 2014‒  рр.,  відзначимо
структуризацію  державних  органів  влади,  які  працювали  в  молодіжній  сфері.
Загалом  цей  період  відзначився  як  етап  удосконалення  системи  державного
управління  у  цьому  напрямку  й  пошуку  оптимальних  інноваційних  підходів  до
реалізації молодіжної політики. 

Пасивність  та  низький  рівень  громадської  свідомості  ставали  на  заваді
активізації  молоді  у  суспільно-політичному  житті  країни.  Держава,  намагаючись
залучити  молодь  до різних сфер  громадського,  політичного  життя  та  державного
управління, реалізовувала Державну цільову соціальну програму «Молодь України»
за 2004 2008‒  рр. та 2009 2015‒  рр.

Загалом державні інститути намагалися вирішувати нагальні проблеми молоді:
освіта,  працевлаштування,  соціальний  захист,  охорона  здоров’я,  національно-
патріотичне  виховання  тощо.  Європейські  експерти  відмічали  необхідність
активнішого втручання влади у вирішення соціально-економічних проблем молоді.
До того ж існували проблеми щодо активної участі нової генерації у громадянському
та  політичному  житті,  що  обумовлювалося  нерозумінням  молоддю  механізмів
самореалізації у цих процесах. Тому важливим завданням для влади мало б стати
залучення молодіжного кадрового резерву до участі в управлінні державою. Після
Помаранчевої  революції  створювалися  окремі  дорадчі  органи,  втім  вони  носили
здебільшого формальний характер.

Отже, держава сформувала певні цілі реалізації молодіжної політики в Україні,
але  повністю  їх  реалізувати  не  вдалося  через  ряд  обставин.  Низку  нагальних
проблем  молоді  державні  інститути  вирішували,  втім  не  вдалося  долучити  до
реалізації молодіжної політики МГО.

У підрозділі 2.3. «Нормативно-правове поле громадсько-політичної діяльності
молодіжних організацій України» охарактеризовано норми права, які регламентують
громадсько-політичну діяльність молодіжних організацій. 

Діяльність  МГО  врегульовувалася  наступними  документами:  Конституцією
України,  Законом  України  «Про  громадські  об’єднання»,  Законом  України  «Про
дитячі  та  молодіжні  громадські  організації»,  Законом  України  «Про  сприяння
соціальному  становленню  та  розвитку  молоді  в  Україні»,  Законом  України  «Про
волонтерську  діяльність»,  Законом  України  «Про  освіту»,  Законом  України  «Про
вищу освіту»,  Законом України «Стратегії  державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства та першочергові заходи щодо її реалізації».

Врегульовувалася діяльність молодіжних організацій й міжнародним правом та
низкою  двосторонніх  угод  України  з  іншими  країнами.  Ці  документи  сприяли
активізації та міжнародній мобільності молоді. Таким чином, будувалося підґрунтя
для інтеграційних процесів України.

Після  прийняття  у  2012 р.  Закону  України  «Про  громадські  об’єднання»  та
постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  реєстрацію  символіки  громадського
об’єднання»  молодь  отримала  нові  можливості  для  об’єднання  у  громадські
організації чи рухи для задоволення власних політичних, економічних, соціальних,
культурних  потреб.  Водночас,  зміни  у  Законі  України  «Про  молодіжні  та  дитячі
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громадські  організації»,  затверджені  у  2010 р.,  передбачали  всебічну  підтримку
державними та місцевими органами влади розвитку молодіжних організацій і рухів,
реалізацію  цільових  програм  для  молоді  і  залучення  молодіжних  організацій  до
управління державою. Всі  ці  аспекти сприяли позитивному розвитку молодіжних
організацій,  незважаючи  на  значне  суспільне  розчарування.  У  2010 2012‒  рр.
відбулося зростання легалізованих молодіжних організацій з 7555 до 8072. Станом
на 2013 р. легалізовано 232 молодіжні громадські організації, які мали міжнародний
чи  всеукраїнський  характер,  і  19  спілок  МГО.  Тобто  прийняття  вищезазначених
документів збільшило кількісні показники інституціолізованих молодіжних рухів.

Іншим документом, який мав сприяти розвитку громадянського суспільства і
входження у нього молоді, стала «Стратегія державної політики сприяння розвитку
громадянського  суспільства  в  Україні»  і  відповідний  план  її  реалізації.  Він
передбачав запровадження механізмів контролю та сприяння діяльності громадських
інститутів. 

Враховуючи інтеграційні прагнення України, ЄС готував для неї пакет програм,
нормативних документів та  планів для модернізації  всіх сфер суспільного життя.
Зокрема,  в  молодіжній  сфері  передбачалося  здійснити  інформаційну  кампанію  в
середовищі молодіжних організацій щодо їхніх можливостей та потенціалу. 

Встановлено, що попри рекомендації,  програми, плани ЄС щодо модернізації
законодавчого поля молодіжної політики та діяльності молодіжних рухів, реальних
дій зі сторони владних інститутів України було недостатньо.

Таким чином, нормативна та законодавча база в цілому створювала умови для
громадсько-політичної  діяльності  молодіжних  рухів,  але  потребувала  конкретних
кроків  удосконалення.  Євроінтеграційні  прагнення  українського  суспільства
обумовлювали  необхідність  реформування  громадських  інститутів  державною
владою, втім реальних заходів упродовж 2011 2013‒  рр. не було втілено.

У третьому розділі  «Становлення і розвиток проєвропейських молодіжних
організацій  в  Україні  (2004‒2014  рр.)»  акцентовано  увагу  на  діяльності
молодіжних  організацій,  їхній  участі  в  суспільно-політичних  змінах  і  впливі  на
процеси демократизації та євроінтеграції України.

У  підрозділі  3.1.  «Формування  проєвропейських  молодіжних  громадських
організацій та вектори їхньої діяльності»  висвітлено процеси створення і основні
вектори  діяльності  молодіжних  організацій  демократичного  та  проєвропейського
спрямування. З’ясовано історичні передумови формування молодіжних організацій,
рухів проєвропейського спрямування і визначено основні етапи їхнього становлення.
Детально розглянуто їхню діяльність на кожному етапі розвитку й визначено основні
досягнення. 

Висвітлено діяльність низки молодіжних рухів і організацій, а також політичних
структур партій, зокрема: Молодий рух, Студентське братство, ВМГО «Європейська
інтеграція»,  Молодіжний  націоналістичний  конгрес,  «Європейський  молодіжний
парламент  –  Україна»,  Демократичний  альянс,  Національний  альянс,  ВМГО
«Селянська  ліга  молоді»  та  ін.  У  2000-х рр.  визначався  новий  формат  реалізації
молодіжних ініціатив, що зумовило створення незалежних громадських організацій і
платформ, а також розширювало можливості для реалізації власних ідей.
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Встановлено  роль  молоді,  зокрема  студентської,  під  час  Помаранчевої
революції. Студенти здійснювали координацію своїх дій через страйкоми, створені
при університетах. Щодо іншої молоді, то значну її частину об’єднала громадська
ініціатива «ПОРА», яка стала дієвою платформою для консолідації молоді під час
масових протестів. Участь у революційних подіях 2004 р. брали й такі організації як
ВМГО «Європейська інтеграція», Молодіжний націоналістичний конгрес, «Пора!»,
«Студентська хвиля», «Європейський молодіжний парламент – Україна» та ін. 

Спостерігалася позитивна динаміка зростання кількості молодіжних організацій
упродовж 2000-х рр. Так, у 2006 р. було зареєстровано 255 молодіжних організацій ‒
від  місцевого  до  всеукраїнського  рівня,  а  в  2007 р.  –  269.  Кількісне  зростання
обумовлювалося  політичними  подіями  в  Україні.  Після  прийняття  Кабінетом
Міністрів  України  Положення  «Про  Єдиний  реєстр  громадських  формувань»
кількісні показники молодіжних організацій продовжували зростати, ця ж тенденція
спостерігалася і упродовж 2010 2013‒  рр. 

Політичні  партії,  розуміючи  потенціал  молоді  як  потужного  ресурсу,
створювали  молодіжні  структури,  при  цьому  намагаючись  залучити  молодь  до
участі  в  громадсько-політичному  житті.  Особлива  активність  у  2005‒2010 рр.
спостерігалася  в  молодіжних  філіях  «Партії  регіонів  України»,  «Батьківщини»,
«Народного руху України»,  «Нашої України» та ін. Втім,  ці  молодіжні  структури
повністю залежали від лідера партії, її  основних принципів і програмних засад,  а
відтак були повністю підконтрольними.

Згортання євроінтеграційних перетворень у роки президентства В. Януковича
зумовлювало,  з  одного  боку,  розчарування  молоді  державною  політикою,  що
пояснюється  зниженням  її  активності  і  зацікавленості  політичними  подіями,  а  з
іншого – часткову радикалізацію і популяризацію правих сил. Студентська молодь,
шляхом  пошуку  раціонального  обґрунтування  перспектив  євроінтеграції,  сприяла
поширенню  ідей  та  принципів  європейського  суспільства.  Водночас,  вона  стала
ініціатором  проведення  низки  семінарів,  круглих  столів  та  конференцій,  де
розглядалися  особливості  й  переваги  європейського  вектору  розвитку  над
євразійським. 

Встановлено, що остаточна відмова В. Януковича від євроатлантичної інтеграції
та  нехтування  Конституцією  України,  зумовили  спротив  суспільства,  основну
частину якого становила молодь. Активними учасниками Революції Гідності стало
студентство Києво-Могилянської академії та Київського національного університету
ім. Т. Шевченка,  яке  відразу  підтримала  молодь  з  інших  навчальних  закладів,
зокрема  НТУУ  «Київський  політехнічний  інститут»,  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  ім.  Григорія  Сковороди»  та
інших  вузів,  організації  Молодий  рух,  Молодіжний  націоналістичний  конгрес,
Демократичний альянс,  Національний альянс  та  низка  інших,  а  також молодіжні
структури  політичних  партій  «УДАР»,  «Свобода»,  «Батьківщина».  Радикалізація
суспільства  зумовила  зростання  популярності  правих  організацій  («Правий
Сектор»),  які  відзначалися  своєю  активністю  на  «Майдані».  Саме  вони  стали
авангардом революційних подій. 
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Отже,  упродовж  досліджуваного  періоду  розвиток  молодіжних  організацій
пройшов  низку  етапів.  Втім,  ключовим  вектором  їх  діяльності  стала  розбудова
національної демократично-правової держави з євроінтеграційним потенціалом.

У  підрозділі  3.2.  «Регіональна  специфіка  громадсько-політичної  роботи
молодіжних  організацій»  розкрито  особливості  функціонування  МГО  у  різних
регіонах України та основні напрями їхньої діяльності. 

У дисертаційному досліджені розглянуто діяльність молодіжних організацій і
рухів  у  АР  Крим,  Південно-Східному,  Північному,  Західному,  Центральному
регіонах  України.  Потужні  інтеграційні  прагнення  до  євроатлантичного  простору
спостерігалися в Західному регіоні, натомість, проросійські – в Південно-Східному
та АР Крим. На Півночі  і  в Центрі підтримка проєвропейського і  проросійського
зовнішньополітичних  векторів  була  практично  рівнозначною.  Це  засвідчують
соціологічні  дослідження  фонду  «Демократичні  ініціативи»  й  Інституту
євроатлантичного  співробітництва.  Так,  курс  на  входження  до  структури  НАТО
підтримали на заході 53 % (не підтримали 21 %), в центрі відповідно 34 % та 39 %,
на півночі – 39 % і 35 %, на сході – 17 % і 50 %, на півдні – 33 % і 47 %. Перевагу у
співпраці з Євросоюзом надавали жителі Західної України – 59 %, у той час як в
центральній частині – 30 %, на сході – 21 %. 

Молодіжні організації на Заході та Півночі відрізнялися особливою активністю.
Особливо проєвропейські цінності  підтримувала молодь з  Львівської,  Волинської,
Тернопільської, Київської областей та міста Київ. Водночас, не можна категорично
заперечувати  активність  молодіжних  об’єднань  інших  областей,  у  тому  числі
Донецької,  Луганської,  Херсонської,  Одеської,  АР  Крим.  Молодь  створювала
Євроклуби,  об’єднувалася  у  рухи,  які  сприяли  поширенню  інформації  щодо
європейських цінностей та перспектив. Крім того, окремі організації міжнародного
характеру проводили регіональні з’їзди,  конференції,  семінари з метою залучення
молоді до участі в громадсько-політичному житті.

Участь  молоді  у  суспільно-політичній  діяльності  обумовлювалася
регіональними, історичними та політичними особливостями. Це відображається як в
процесах активізації молодіжних рухів, так і у векторах їхньої діяльності.

У підрозділі  3.3.  «Міжнародна  діяльність  молодіжних  організацій  України»
розкрито  особливості  співпраці  українських  МГО  з  міжнародними  партнерами,
зокрема з ЄС. 

З’ясовано, що участь молоді  у міжнародній співпраці є яскравим свідченням
євроінтеграційних  прагнень  України.  Визначено  основні  напрями  міжнародної
співпраці,  а  також  розкрито  діяльність  вітчизняних  молодіжних  організацій  у
європейських  структурах.  Упродовж  2004 2014‒  рр.  сформувалася  система
координації вітчизняних та європейських молодіжних організацій.

Діяльність  європейських  організацій  на  території  України  посилювала
демократизацію  суспільства.  Серед  них  відзначимо  Європейський  молодіжний
парламент,  Молодь  Європейської  народної  партії,  AIESEC,  європейську програму
«Молодь  в  дії»  та  інші.  Здебільшого  співпраця  велася  в  освітній,  культурній,
соціальній  і  волонтерській  сферах.  Втім,  Молодь  Європейської  народної  партії  є
прикладом  правоцентриської  організації,  до  якої  входили  молодіжні  структури
політичних сил України («Молодий рух», «Батьківщина»). 
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Вітчизняні  молодіжні  організації,  зокрема  «Молодий  рух»,  «Демократичний
альянс»,  «Український  молодіжний  фонд»,  Всеукраїнська  асоціація  молодіжного
співробітництва «Альтернатива-В», Ліберальна молодіжна організація «Європейська
молодь України» та інші, намагалися координуватися з європейськими інститутами.
Це обумовлювалося  необхідністю зближення України з  ЄС,  а  також поширенням
демократичних цінностей у суспільстві. Згідно зі статистичними даними за 2011 р.
спостерігалася висока інтенсивність участі всеукраїнських молодіжних організацій у
міжнародних структурах. Вони входили до 21 міжнародної молодіжної організації,
15 з яких є структурними одиницями Європейського молодіжного форуму.

У більшій мірі співпраця вітчизняних і європейських організацій здійснювалася
в гуманітарній  сфері  поза  політичним полем.  Незважаючи  на  це,  така  діяльність
сприяла налагодженню зв’язків між молодим поколінням та сприяла формуванню
громадянського суспільства в Україні.

У четвертому  розділі  «Провідні  тенденції,  особливості  роботи молодіжних
організацій  України  євроінтеграційного  спрямування»  детально  розкрито
основні типи, форми і напрями діяльності молодіжних організацій.

У  підрозділі  4.1.  «Визначальні  індикатори,  основні  форми  діяльності
молодіжних  організацій»  розкрито  основні  аспекти  діяльності  молодіжних
організацій України упродовж 2004 2014‒  рр.

Відомо, що існує кілька типів молодіжних організацій. Критерії класифікації їх
досить  різноманітні,  а  відтак  виокремити  якийсь  один  неможливо.  Здійснено
компаративний  аналіз  запропонованих  класифікацій  дослідників  Ю. Ївженка,
О. Волошина, М. Головатого, О. Кулеби, О. Кавиліна та ін. 

Встановлено, що аполітичність молодіжних рухів не обмежує їхнього впливу на
політичні  процеси.  Тобто  вони  є  об’єктами  молодіжної  політики,  а  інколи  й
відіграють роль суб’єктів, зокрема, у таких випадках: 1) під час взаємодії з органами
влади;  2) під  час  реалізації  молодіжних  ініціатив  спільно  із  державними
інститутами;  3) міжнародні  політичні  тренди  відіграють  роль  каталізатора
громадянської мобільності молоді.

Детально  розглянуто  особливості  діяльності  молодіжних  філій  політичних
партій, молодіжних громадсько-політичних партій, студентських рухів. Встановлено,
що, залежно від типу організації, визначаються основні форми їхньої діяльності, які
закріплюються у програмних документах. Серед них відзначимо протест, співпрацю,
інформаційну  роботу,  реалізацію  цільових  проектів  тощо.  Застосування  їх
здійснюється  з  метою  захисту  інтересів  молодіжного  сегменту  суспільства  та
вирішення загальних проблем розвитку держави.

У  підрозділі  4.2.  «Роль  молодіжних  організацій  євроінтеграційного
спрямування в розвитку Української держави» розкрито значення молодіжних рухів
та  організацій  євроінтеграційного  вектору  розвитку  в  українському
державотворенні. 

Визначено потужний раціонально-критичний потенціал молодіжних організацій
і  їх  здатність  посилити  демократичні  тенденції  у  суспільстві.  Вони  є  активним
учасником  державних  перетворень,  мають  вагоме  значення  в  трансформаційних
процесах національної свідомості та беруть участь у міжнародній діяльності, тобто
виступають суб’єктом державної політики. 
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Особливістю української молоді є високий рівень самоорганізації у критичний
момент.  Яскравим прикладом  є  Помаранчева  революція  і  Революція  Гідності,  де
молодь  виступала  рушійною  силою.  Водночас,  відмічається  низький  рівень
конструктивного  вирішення  проблем,  що  відзначається  надмірним  рівнем
політичного  нігілізму  чи  зростання  протестних  настроїв  серед  молоді.  Це
пояснюється, перш за все, відсутністю оптимальних механізмів ведення діалогу між
молоддю і державою.

Помаранчева революція зумовила сплеск активності  молоді,  створення низки
молодіжних  організацій,  які  поширювали  демократичні  принципи  та  цінності
європейського  суспільства.  Незважаючи  на  спад  активності,  зумовленої  першими
невдачами  «помаранчевих»,  молодь  все  ж  стала  вагомим  чинником
державотворення, що сприяло залученню молодіжних організацій і рухів до участі в
політичних структурах.  

Ще  однією  особливістю  молодіжних  організацій  України  є  вміння
співпрацювати на міжнародному рівні. Безумовно це позначалося на іміджу держави
та  створювало  нові  засоби  комунікації  та  координації  у  різних  сферах
життєдіяльності  країни.  У  результаті  відбувалася  реалізація  низки  проектів
освітнього, соціального характеру, що дозволяло вирішити окремі проблеми молоді
та суспільства загалом. 

Інституціалізація  молодіжних  рухів  створила  підґрунтя  їхньої  активізації  і
залучення  до  державотворення.  Це  лише  прискорило  процес  побудови
громадянського суспільства і вплинуло на подальші успіхи молодіжних організацій у
ході національного державотворення.

У  висновках дисертації  викладено  основні  результати  дослідження  та
обґрунтовано положення, які виносяться на захист:

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено участь молодіжних організацій
у  сучасних  політичних  процесах  України  та  їхній  вплив  на  демократизацію
суспільства  і  євроінтеграцію  упродовж  2004 2014‒  рр.  Комплексне  вивчення
історичних  джерел  та  наукового  дискурсу,  застосування  сучасних  наукових
теоретико-методологічних  засад  дослідження  дозволило  з’ясувати  ключові
закономірності  розвитку  молодіжних  об’єднань  та  визначити  основні  тенденції
інституціалізації  молодіжних  рухів  в  Україні,  окреслити  їхній  вплив  на  процеси
державотворення. 

1. Сучасний  історіографічний  дискурс  указує  на  те,  що  попри  наявність
значного масиву наукових розробок з питання молоді та молодіжного руху в Україні,
окремі  аспекти  залишилися  недостатньо  висвітленими,  зокрема:  роль  молоді  в
демократичних  процесах  та  євроінтеграції  України,  проблеми  інституціалізації
молодіжних  рухів,  вплив  молодіжних  громадських  об’єднань  на  перебіг
революційних  подій,  шляхи  оптимізації  нормативно-правового  урегулювання
діяльності  сучасних  молодіжних  організацій.  Також  немає  науково-історичного
узагальнення щодо динаміки розвитку молодіжних організацій, не осмислено вплив
молоді  на  трансформацію  світоглядних  установок  суспільства  та  формування
демократичних і європейських цінностей. 

Комплексний  аналіз  джерельної  бази  допоміг  розкрити  основні  етапи
становлення державної політики у сфері молоді, а також сформувати цілісну картину
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щодо участі молодіжних об’єднань у загальнонаціональних та світових політичних
процесах.  Основою  джерельної  бази  стали  законодавчі,  нормативно-правові,
міжнародні акти, доповіді, періодичні видання молодіжних громадських організацій
та  їхні  програмні  документи,  завдяки  яким  встановлено  основні  закономірності
розвитку  молодіжного  руху  в  Україні  та  з’ясовано  їхні  особливості.  Особливою
групою  джерел  є  архівні  документи,  в  яких  розкривається  участь  молоді  в
революційних  подіях  2004 р.,  а  також  їхня  подальша  діяльність.  Комплексне
вивчення  зазначених  джерел  дало  змогу  виокремити,  узагальнити  та
систематизувати наявну інформацію, розкрити особливості  діяльності  молодіжних
рухів та організацій в умовах політичної кризи. Окреслений автором методологічний
інструментарій  дав  змогу  критично  оцінити  спадок  історичної,  політологічної,
соціологічної  літератури  і,  насамперед,  джерельної  бази.  Застосування  ключових
принципів  і  методів  наукового  пізнання  сприяли  визначанню  напряму
дисертаційного дослідження і цілісному розгляду питання впливу молоді на процес
інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. 

2. Розкрито особливості співпраці державних органів влади, органів місцевого
самоврядування  з  молодіжними  громадськими  організаціями.  Висвітлено  вплив
державної  і  регіональної  молодіжної  політики  на  соціалізацію  молоді  та  їхню
самореалізацію,  зокрема  й  політичну.  Враховуючи  низку  проблем,  пов’язаних  з
відсутністю  модернізованого  законодавства  та  механізму  реалізації  державної
молодіжної  політики,  а  також  декларативний  характер  положень  окремих
нормативно-правових  документів  упродовж  2004 2014‒  р.,  з’ясовано  ключові
причини аполітичності молоді. Встановлено чинники, які впливали на активізацію
молодіжного руху,  зокрема формування державних програм на підтримку молоді,
реалізацію  регіональних  молодіжних  проєктів,  формування  умов  для  політичної,
економічної,  культурної  діяльності  молоді  тощо.  Водночас,  розкрито  напрями
співпраці  молодіжних  громадських  організацій  з  місцевими,  регіональними  та
державними органами влади.

3. Визначено основні етапи розвитку молодіжних організацій та рухів, а також
основні чинники, які  зумовили їхнє становлення в незалежній Україні.  На основі
детального  вивчення  наукових  розробок  сучасних  дослідників,  сформовано  та
удосконалено  періодизацію  розвитку  молодіжного  руху  демократичного  та
євроінтеграційного  спрямування:  1) передумови  формування  молодіжних
організацій європейського вектора розвитку (1991 2002‒  рр.);  2) створення перших
молодіжних рухів,  які мали демократичний та євроінтеграційний характер (2002‒
2004 рр.);  3) інституціалізація  молодіжних  демократичних  та  євроінтеграційних
рухів після Помаранчевої революції (2005 2010‒  рр.); 4) євроінтеграційні прагнення і
боротьба молодіжних організацій за європейський вибір  (2010 2013‒  рр.); 5) участь
молоді  у  Євромайдані  та  Революції  Гідності  (2013 2014‒  рр.);  6) сучасний  етап
діяльності  молодіжних  організацій  євроінтеграційного  та  демократичного
спрямування в умовах російсько-української війни.

4. Детальне вивчення основних заходів, проявлених органами державної влади
та  чинним  законодавством,  засвідчило  важливість  та  специфічність  молодіжної
політики. Водночас, аналізуючи особливості реалізації окремих заходів та програм у
молодіжній сфері,  виявлено певну тенденцію, пов’язану з підвищеною увагою до
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нової генерації у передвиборчий період. Відсутність модернізованого законодавства
за  європейськими зразками лише поглибило кризу діалогу та  непорозуміння  між
державою і молоддю, що вилилося у суцільний протест останніх. Встановлено, що
після  2005 р.  держава  брала  активну  участь  у  міжнародному  співробітництві  в
молодіжній сфері, що, безумовно, позитивно позначилося на розвитку молодіжних
рухів. З’ясовано, що процес інституціалізації молодіжних рухів пройшов складний
шлях  і  був  завершений  лише  у  2008 р.,  завдяки  введенню  в  дію  відповідних
нормативно-правових  актів.  Усе  це  дало  змогу  МГО  самостійно  реалізовувати
власну  громадську,  політичну,  економічну  та  культурну діяльність,  що позитивно
вплинуло на процес демократизації та оновлення суспільства.

5. Встановлено, що молодь стала рушійною силою Помаранчевої революції та
Революції  Гідності.  Аналізуючи  передумови  соціального  вибуху  та  початку
трансформації суспільної свідомості, треба вказати, що нове покоління протестувало
проти згортання демократичних процесів та інтеграції України до євроатлантичних
структур.  Втім  ключовою  позицією  для  них  стала  необхідність  зміни  системи,
побудованої на основі радянських стереотипів. Відмінною рисою Революції Гідності
від  Помаранчевої  революції  був  широкий  спектр  причин,  які  зумовили  їхню
активізацію,  зокрема необхідність  євроінтеграції,  захист української  ідентичності,
тотальна  корупція,  відсутність  перспектив  працевлаштування  та  кар’єрного
розвитку, цензура. Як під час подій 2004 р., так і у 2013 2014‒  рр. молодь відіграла
важливу  роль  у  формуванні  основних  суспільних  ціннісних  орієнтирів  та  взяла
активну участь у революціях.

6. Розкрито  специфічні  особливості,  характер  діяльності,  роль  молодіжних
рухів і організацій в українському державотворенні. Зазначено, що активність молоді
впливала  на  процес  формування  громадянського  суспільства,  а  тому  варто
наголосити,  що  участь  МГО  в  усіх  сферах  життя  країни  прискорювало
демократизацію  суспільства.  Висвітлено  діяльність  низки  молодіжних  рухів  та
організацій,  як  місцевого  і  регіонального,  так  і  загальнонаціонального  та
міжнародного  рівня.  З’ясовано  напрями  їхньої  роботи  та  вплив  на  процес
євроінтеграції України.

7. Детально висвітлено процес міжнародної співпраці молодіжних організацій
України. Визначено основні напрямки діяльності вітчизняних та європейських МГО.
Охарактеризовано  особливості  європейської  та  регіональної  співпраці,  а  також
розкрито  її  основне  значення  для  України.  Узагальнено  особливості  реалізації
молодіжної  політики,  участі  молоді  у  втіленні  ключових  її  заходів  та  вплив
європейської спільноти на неї. Систематизовано основні міжнародні програми, які
сприяли загальному розвитку молоді в Україні, формували можливість управлінської
діяльності нової генерації на місцевому рівні, залучали її до волонтерських рухів та
розкривали її потенціал. Це впливало на налагодження взаємозв’язку національних
органів влади та європейських структур. Водночас встановлено, що молодь активно
пропагувала та відстоювала європейський вибір в умовах двох революцій.

8. Характер  та  особливості  діяльності  молодіжних  громадських  організацій
визначено  їхніми  програмними  документами.  Зважаючи  на  низький  рівень
політичної зацікавленості  молоді,  пріоритетними напрямами діяльності  МГО були
волонтерство, організація дозвілля, робота в культурно-розважальній та спортивній
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сферах, соціальне забезпечення тощо. Водночас, незначний відсоток молоді звернув
увагу на громадсько-політичну діяльність і мав певний вплив на діяльність органів
місцевої,  регіональної  та  державної  влади.  Розкрито  значення  цих  організацій  у
процесах демократизації  суспільства та участі  у політичній діяльності.  Визначено
основні типи молодіжних політичних організацій та особливості їхньої діяльності в
Україні.  Встановлено  особливості  роботи  молодіжних  громадських  організацій,
спрямованої  на  євроінтеграцію:  1) поширення  інформації  щодо  перспектив
входження до структур ЄС і НАТО; 2) проведення тренінгів, семінарів, конференцій,
які впливали не лише на загальне уявлення про ЄС, але й допомагали формувати
європейські цінності; 3) міжнародна співпраця з громадськими організаціями країн
Євросоюзу.

9. За результатами дослідження автор пропонує такі рекомендації:
 враховуючи  необхідність  вирішення  низки  важливих  молодіжних  питань,

важливо  провести  модернізацію  національного  законодавства,  привести  його  у
відповідність до європейського.  Цей крок сприятиме не лише успішній реалізації
державної  молодіжної  політики,  але  й  стимулюватиме  подальший  поступ  у
відносинах між Україною та ЄС;

 участь молоді у захисті  територіальної цілісності  країни сформувала нові
виклики перед державою, зокрема необхідність забезпечення для них відповідних
соціально-економічних  умов.  Вирішення  цього  питання  можливе  з  прийняттям
відповідної  програми,  надання молоді,  яка  повертається  з  війни,  певних пільг  на
отримання житла, працевлаштування тощо;

 зважаючи на високий рівень безробіття серед молоді, а також зневіру у тому,
що держава може працевлаштувати молодих фахівців, важливо розробити комплекс
заходів, які сприяли б розвитку молодіжного бізнес Start-up. Це, з одного боку, дає
можливість  талановитій  молоді  реалізувати  власний  потенціал  та  матеріально
забезпечити себе і свою сім’ю, а з іншого – надати державі нові конструктивні ідеї,
що стануть каталізатором економічного розвитку країни.
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Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  зі
спеціальності  07.00.01   «Історія  України».   ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький‒ ‒
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  Переяслав, 2020.‒

Робота  виконана  на  засадах  міждисциплінарного  підходу  із  дотриманням
принципів  об’єктивності,  комплексності,  історизму.  Дисертація  присвячена
дослідженню  проблем  молодіжних  організацій  України  в  контексті  суспільно-
політичного  життя  2004 2014‒  рр.  Вперше  здійснено  систематизацію  наявних
наукових  праць,  архівних  документів  і  матеріалів  газетної  публіцистики,  в  яких
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відображено місце молодіжних організацій і рухів у суспільно-політичних процесах
України та їхнє значення на сучасному етапі державотворення. 

У  дисертації  розглянуто  основні  етапи  та  напрями  діяльності  молодіжних
організацій  на  початку  XXI століття,  розкрито  тенденції  активізації  протестної
молоді в Україні. Встановлено періоди найбільшого сплеску активності молодіжних
організацій,  а  також  відображено  їхню  участь  у  ключових  суспільно-політичних
процесах країни. Відзначено євроінтеграційний потенціал молодіжних організацій
упродовж 2004 2014‒  рр. 

Молодіжні організації в запропонованій праці розглядаються як рушійна сила
розвитку українського суспільства, його демократизації. В умовах кризи політичної
системи  України  молодіжні  організації  стали  авангардом  трансформаційних  та
революційних  процесів  і  довели  свою  спроможність  впливати  на  формування
зовнішньої і внутрішньої політики України.

Ключові  слова: молодь,  молодіжні  організації,  молодіжні  рухи,  Україна,
молодіжна політика, революція, євроінтеграція, демократизація. 
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Работа  выполнена  на  основе  междисциплинарного  подхода  с  соблюдением
принципов  объективности,  комплексности,  историзма.  Диссертация  посвящена
исследованию  проблем  молодежных  организаций  Украины  в  контексте
общественно-политической  жизни  2004‒2014 гг.  Впервые  осуществлена
систематизация  имеющихся  научных  трудов,  архивных  документов  и  материалов
газетной  публицистики,  в  которых  отражено  место  молодежных  организаций  и
движений  в  общественно-политических  процессах  Украины  и  их  значение  на
современном этапе государственного строительства.

В  диссертации  рассмотрены  основные  этапы  и  направления  деятельности
молодежных  организаций  в  начале  XXI  века,  раскрыто  тенденцию  активизации
протестной  молодежи  в  Украине.  Установлено  периоды  наибольшего  всплеска
активности  молодежных  организаций,  а  также  отражено  их  участие  в  ключевых
общественно-политических  процессах  страны.  Отмечено  евроинтеграционный
потенциал молодежных организаций в течение 2004‒2014 гг.

Молодежные  организации  в  предложенном  труду  рассматриваются  как
движущая сила развития  украинского  общества,  его  демократизации.  В  условиях
кризиса политической системы Украины молодежные организации стали авангардом
трансформационных  и  революционных  процессов  и  доказали  свою  способность
влиять на формирование внешней и внутренней политики Украины.

Ключевые слова: молодежь, молодежные организации, молодежные движения,
Украина, молодежная политика, революция, евроинтеграция, демократизация.
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ANNOTATION
Redziuk V.V. «Youth organizations of Ukraine in the context of socio-political

life in 2004‒2014». – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
Thesis  for  a  Candidate  Degree  in  Historical  sciences  on  a  specialty  07.00.01  –

«History  of  Ukraine».  –  SHEI  «Pereyaslav-Khmelnytsky  Hryhorii  Skovoroda  State
Pedagogical University». – Pereiaslav, 2020.

Thesis is devoted to the research of problems of youth organizations of Ukraine in the
context of social  and political life in 2004‒2014. For the first  time systematization of
available scientific works, archival documents and materials of newspaper journalism is
carried out at the present stage of state formation.

Thesis  comprehensively  reveals  the  source  base  of  the  study,  which  allows  to
comprehensively track the leading trends in youth organizations in the context of socio-
political processes in Ukraine in 2004‒2014, to reveal in detail  the interactions in the
triangle state - political parties - youth organizations. 

The  main  features  of  the  gradual  institutionalization  of  youth  associations  are
clarified  in  the  work.  The  main  periods  of  development  of  youth  movements  are
established and the legislative and normative-legal base which has regulated youth policy
in Ukraine is opened. The main trends of activation of state institutions in solving the
youth issue are clarified,  the legislative and normative-legal bases of activity of  youth
organizations, their development and problems of modernization are characterized. It was
established that most of the documents adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine, the
Cabinet of Ministers of Ukraine and the President of Ukraine were to address the socio-
economic  problems of  young people  and were  adopted  in  the  context  of  the  election
process.

The peculiarities of the implementation of the state youth policy in 2005‒2013 are
highlighted,  the  characteristic  obstacles  that  hindered  the  development  of  youth
organizations and movements are revealed,  the main directions of  activity of  the state
authorities in the field of youth policy are established. It is proved that the events of the
Orange Revolution led to a rethinking of the role of youth organizations in socio-political
processes,  and  the  state  tried  to  solve  key  political,  socio-economic,  educational  and
cultural problems of youth.

The  dissertation  considers  the  main  stages  and  directions  of  activity  of  youth
organizations at the beginning of the XXI century, the tendency of activation of protest
youth  in  Ukraine  is  revealed.  The  periods  of  the  greatest  surge  of  activity  of  youth
organizations  are  established,  and  also  their  participation  in  key  social  and  political
processes  of  the  country  are  reflected.  The  European  integration  potential  of  youth
organizations during 2004‒2014 is noted. 

The main vectors of youth organizations and their participation in the revolutionary
events of 2004 and 2013‒2014 are considered.  It  is  established that youth movements
became  the  main  driving  force  of  revolutionary  changes  due  to  the  lack  of  rational
domestic policy, including youth, that created the basis for radicalization of youth.

The  special  emphasis  in  thesis  is  made  on  the  international  activity  of  youth
organizations. Given the globalization and prospects of integration into the Euro-Atlantic
area, the participation of Ukrainian youth in European programs can be traced, the results
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of  international  humanitarian,  educational,  cultural,  socio-political  cooperation  are
summed up, the prospects of cooperation of domestic youth organizations with European
ones are outlined.

The author reveals the characteristics, forms of organization of youth movements and
organizations and their participation in socio-political processes. The peculiarities of the
student  movement  in Ukraine,  their  intensification during the revolutions of  2004 and
2013‒2014 are studied, the role of youth organizations in the formation of civil society is
noted.

A prominent  place  is  given  to  youth  organizations  that  position  themselves  with
democratic and European integration movements. The forms of youth participation in the
Orange Revolution and the Revolution of Dignity are considered, a comparative analysis
of the protest movements that contributed was conducted. formation of a positive image of
Ukraine abroad and a democratic offensive of society, deepening of European integration
processes. 

Youth organizations  in  the proposed work are  considered as  the  driving force of
development  of  Ukrainian  society,  its  democratization.  In  the  period between  the  two
revolutions of 2004‒2014, the youth segment was not only active in the political arena,
but also gradually institutionalized. Thus, young people have become not only the object
of state policy, but also its subject. In the crisis of the political system of Ukraine, youth
organizations  have  become  the  driving  force  of  transformational  and  revolutionary
processes and have proven their ability to influence the formation of foreign and domestic
policy of Ukraine.

Keywords: youth,  youth  organizations,  youth  movements, Ukraine,  youth  policy,
revolution, European integration, democratization. 


