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Розвиток політичного процесу можна представити як перелік деяких піків впливу тих 

чи інших груп, але не просто груп, а за типом суб’єкта, який ці групи представляє. Поява цих 

груп була пов’язана з тією чи іншою ситуацією в Україні. 

Першою групою активних “політичних гравців” були дисиденти, другою – 

“номенклатура”, що зуміла змінити політичну орієнтацію і запропонувати свої послуги 

професіоналів, третьою – люди з великого бізнесу, які зуміли запропонувати нові підходи до 

справи формування та реалізації державної політики [5]. 

Тобто кожний період у розвитку держави породжував свою еліту, і в кожної були свої 

інтереси, завдання, можливості, обмеження і межі зростання. 

Зараз ми маємо унікальне політичне середовище, де присутні всі три названі групи 

реальних “політичних гравців”, а також породжена ними група тих, кого називають 

професійними політиками [1]. Це люди, які поєднують у собі ідеали і прагнення до свободи 

перших, професіоналізм других і підприємливість третіх. Такими є члени Партії регіонів [1]. 

Так, 6 років тому на політичній арені держави з’явилася партія, що поставила благородну 

мету – підняти роль регіонів у політичному, соціально-економічному та культурному 

розвитку України. І це не дивно, адже лозунг партії – “Сильні регіони – міцна держава – 

заможні люди” [4]. Саме тому вона виступає за узгодження інтересів суспільства і держави в 

справі справедливого розподілу й перерозподілу суспільних благ, за збереження реального 

рівноправ’я всіх громадян і створення умов для самореалізації кожної людини. 

Партія регіонів – це лідируюча парламентська партія. У Верховній Раді вона 

представлена фракцією “Регіони України” та депутатською групою “Європейський вибір”. 

Партія регіонів сьогодні – це більш ніж 553,5 тис. чоловік, більше 12 тис. парторганізацій [7]. 

Вона має могутній депутатський корпус – 63 народні депутати входять в склад 

парламентських об’єднань. Нині партія має свої відділення в усіх регіонах країни і завдяки 

великій чисельності є самою масовою політичною організацією України. Для розширення 

організаційної структури сільські організації отримали назву первинних. Обласні, міські, 

районні підрозділи партії створені в усіх областях України, містах Києві, Севастополі та 

Автономній Республіці Крим [2]. 

Стратегічний етап діяльності партії, який заснований на реалізації пріоритетних 



направлень, – це захист особистих інтересів, інтересів сім’ї та регіону в цілому, створення 

соціальних та правових гарантій для громадян, забезпечення високою заробітною платнею та 

окреслення помірних податків.  

Основною політичною стратегією Партії регіонів є політична концепція ефективної 

регіональної політики. Виходячи з цього, головною метою діяльності партії є зосередження 

зусиль на розбудову сильної незалежної держави, розвиток регіональної політики, місцевого 

самоуправління, підвищення добробуту людей [3]. 

В реалізації цих завдань важливого значення набуває діяльність первинних 

організацій. Адже саме в первинних організаціях здійснюються ті конкретні справи, які 

визначають імідж не тільки даної організації, але й партій у цілому. 

На території Миколаївщини Партія регіонів діє майже 3 роки [4]. За цей порівняно 

невеликий термін територіальні партійні організації створені в 5-ти містах обласного 

підпорядкування, 4-х районах м. Миколаєва, 19-ти сільських районах. У м. Миколаєві 

Партію регіонів очолює М. Круглов, який є головою регіонального відділення, членом 

політради партії та народним депутатом України. За час партійного лідерства М. Круглов 

перетворив Партію регіонів у потужну політичну силу, яка впевнено нарощує свою 

чисельність та посилює свій авторитет у Миколаївській області. 

За роки своєї успішної політичної діяльності Миколаївська обласна організація 

сформувалася в одну із впливових політичних сил Миколаївської області. Про це свідчить і 

розгалужена партійна структура, й активна участь організації в житті регіону. Так, 

Миколаївське обласне відділення Партії регіонів об’єднує зусилля територіальних 

парторганізацій, які діють у містах обласного підпорядкування. На відміну від інших 

обласних організацій різних політичних партій, яких після виборів “практично не видно і не 

чутно”, Миколаївське обласне відділення Партії регіонів працює за принципом “Ми – партія 

конкретних справ, партія, яка відкрита для людей” [6]. На реалізацію цього гасла спрямоване 

виконання соціальних контрактів і активна робота в громадських приймальнях, що створені 

у всіх міських і районних організаціях. Кожна міська і районна парторганізації визначили 

пріоритетні напрями у соціальній сфері діяльності, здійснення яких безумовно сприяє 

підвищенню авторитету членів партії, партійних організацій і Партії регіонів у цілому [7]. 

Прикладом можуть бути конкретні справи міських і районних парторганізацій.  

Беручи активну участь у стабілізуванні соціально-політичної ситуації і покращенні 

економічних показників у розвитку області, представники Миколаївського відділення Партії 

регіонів, при підтримці представників влади, висловлюють пропозиції та намагаються 

реалізувати плани по розширенню прав органів місцевого самоврядування, підтримують 

підприємницьку діяльність в області, розвиток малого та середнього бізнесу як 



стимулюючого фактора для ефективного розвитку продуктивних сил регіону. 

 Дієвим резервом партії стала обласна молодіжна організація – Союз Молоді 

Регіонів України (СМРУ), яка була створена у квітні 2001 р., чисельність якої складає 2273 

чол. Сьогодні 24% від складу партії в м. Миколаєві складає молодь до 28 років. В області 

нараховується 17 постійно діючих молодіжних організацій Партії регіонів, у тому числі є 

скаутська організація. Молодіжне крило Партії регіонів активно працює над залученням до 

своїх лав студентів, молодих спеціалістів, членів громадських організацій. Завдяки цьому в 

області створено 13 “молодіжок”, які об’єднані в первинні осередки та районні організації. В 

них створена система ефективного функціонування СМРУ з розподілом функцій серед 

членів організації та практичних напрямів взаємодії з іншими об’єднаннями. 

Сьогодні до складу СМРУ увійшли найкращі сили всіх попередніх молодіжних рухів. 

Тому молодіжна організація Партії регіонів має у своєму складі високоосвічених 

професіоналів, які регенерують потужний потенціал модерних ідей, що уже втілено у 

перших перемогах.  

Особливістю практичних досягнень молодіжної організації Партії регіонів є активна 

співпраця з іншими молодіжними громадськими організаціями, що об’єднують юнаків та 

дівчат Миколаївщини, а також окреслення нових напрямків у роботі, які представлені 

оригінальними навчальними і соціальними програмами.  

Залучення молоді до лав Партії регіонів здійснюється в різних формах. Це і створення 

служби правозахисту студентів, і допомога молодіжній організації “Сокіл”, і щотижневе 

проведення нарад з питань політико-виховної діяльності для молодих політиків, й інші 

заходи. На рахунку Миколаївського регіонального відділення десятки великих і малих акцій, 

що постійно проходять за сприяння партії і формують у населення доброзичливе ставлення 

до Партії регіонів. Постійну увагу керівництво Партії регіонів приділяє сприянню молоді в 

працевлаштуванні, в організації спортивних змагань з волейболу і занять гуртків юних 

політологів. Наполеглива робота здійснена і по виявленню та підтримці обдарованої молоді, 

і допомозі малозабезпеченим дітям. 

Кожна районна та первинна молодіжна організація намагається знайти родзинку для 

своєї роботи в регіоні. Наприклад, Доманівська організація вибрала своїм напрямком спорт. 

Там відбулися змагання з волейболу серед команд школярів та вчителів. Також не менш 

важливою подією стали спортивні ігри з парусного спорту [4]. В м. Очакові разом з 

Миколаївським союзом скаутів пройшла акція під назвою “Осінні посиденьки”. Під час цієї 

акції учасники змагались один з одним не тільки в спортивні, але і в інтелектуальних іграх. 

Організатори цих заходів також приділили увагу і суспільно-корисній праці, а саме –  

прибиранню території біля Чорного моря [4]. 



 Кожного року під час зимових канікул проходять дитячі “ранки” для 

обдарованих дітей з малозабезпечених сімей всіх районів Миколаївської області [3]. 

Під керівництвом СМРУ працюють молоді волонтери державної податкової служби 

України. Їхня мета – проведення широкомасштабної масово-роз’яснювальної роботи 

податкового законодавства серед населення та формування належного рівня його податкової 

культури. 

Волонтери державної податкової служби України діють на засадах добровільності і 

керуються у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України в галузі оподаткування, а також 

наказами та розпорядженнями органів державної податкової служби [7]. 

 Це, насамперед, волонтерство, яке стало традиційним і проводиться не лише на свята, 

а щомісяця триває тиждень волонтерства під назвою “Долоні допомоги”. Разом з 

організацією “Сокіл” створено загін народної дружини, що забезпечує правопорядок на 

довіреній їм території. Також було створено веб-сайт організації, який дає змогу посилити 

інформаційну підтримку обласної організації та охопити додаткові верстви населення. 

Їхньою головною метою є сприяння органам державної податкової служби у виконанні 

завдань, які в свою чергу полягають у наступному: по-перше, в проведенні цілеспрямованої 

постійної пропаганди, по-друге, в наданні консультацій, які стосуються питань 

оподаткування, по-третє, в розповсюджуванні брошур, плакатів, листівок з питань 

оподаткування, по-четверте, у проведенні соціологічних опитувань населення з питань, що 

цікавлять органи державної податкової служби. 

В цілому за час існування СМРУ досягла рівня однієї з кращих молодіжних 

організацій регіону та здобула певний авторитет серед них. 

Реалізація молодіжних програм та проектів СМРУ виявлена і в розвитку 

студентського самоврядування. Зокрема, надається допомога студентським лідерам ВНЗ м. 

Миколаєва в процесі створення та функціонування органів студентського самоврядування, а 

також у підтримці молодіжного підприємництва та допомозі членам організації у 

започаткуванні власного бізнесу, відстоюванні їхніх інтересів в органах державної влади та 

наданні консалтингових послуг у процесі їхньої діяльності. Звертається увага на розвиток 

молодіжного туризму як по території України, так і за її межами, допомогу студентській та 

учнівській молоді в організації і проведенні краєзнавчих та оглядових екскурсій. СМРУ 

Миколаївської області постійно проводить безліч спортивно-оздоровчих заходів, через які 

пропагується здоровий спосіб життя в молодіжному середовищі. Проведення цих та інших 

різноманітних акцій та заходів сприяє посиленню позитивного іміджу організації серед 

молоді та дорослого населення області, а також підвищує у молодіжному середовищі рівень 



політичної свідомості, формування національно-патріотичних почуттів. 

З розвитком та зміцненням структури Миколаївського регіонального відділення 

СМРУ нерозривно пов’язана цілеспрямована агітаційно-масова робота, основними 

напрямками якої є пропаганда політичної платформи партії, завоювання довіри й авторитету 

в населення, створення іміджу Партії регіонів як партії конкретних справ. 

Миколаївське обласне відділення СМРУ не існує відокремлено від інших громадських 

організацій. Під його підтримкою знаходяться Миколаївська обласна дитяча організація. 

Миколаївський загін скаутів, до складу якого входять волонтери, загони та патрулі 

молодіжної організації. До роботи з юнацтвом залучаються й їх батьки, члени навчальних 

рад, інші однодумці. В своїй роботі загони скаутів використовують ігри, конкурси та інші 

заходи. Саме такі методи роботи допомагають самозатвердитися молоді регіону. Як 

альтернативу бездіяльності та шкідливим звичкам скаутськими загонами пропонуються нові 

програми, а саме: “За здоровий спосіб життя”, конкурс “До чистих джерел” [7]. Вони разом з 

членами СМРУ ведуть невтомну боротьбу зі стихійними звалищами сміття, доглядають 

молоді насадження парків, чистять та озеленяють береги рік. 

 Важливою відмінністю сучасного покоління молоді є той факт, що молодь не просить 

взаємної допомоги, а прагне співпраці, вбачаючи в цьому можливість для особистого 

розвитку та професійного росту. 

Таким чином, завдяки підтримці старших партнерів молоді активісти з СМРУ 

розвиваються і діють, тим самим вносять посильний вклад у розвиток регіону. 

Це свідчить про те, що молоде покоління України має достатньо амбіцій та розуму, 

щоб сформувати Нове покоління українських політиків, підприємців, управлінців, діячів 

культури та мистецтв, науковців і т.д. 

Подальший розвиток українського суспільства та держави потребує активної участі 

молоді в державотворчих процесах. Дуже важливо, щоб на зміну нинішньому поколінню 

політичних лідерів прийшли молоді енергійні люди, здатні ефективно керувати державою. 

Головний ресурс України – це потенціал її регіонів, відкритість життєвих перспектив 

для кожної молодої людини, для кожного, хто хоче працювати, вчитися, розвиватися як 

особистість та приносити своєю працею користь рідному краю та взагалі країні. 
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