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Зростання суспільної потреби в процесі 
політичної соціалізації молоді 

 
У статті всебічно аналізується й розкривається тенденція зростання суспільної потреби в процесі 

політичної соціалізації молоді. Адже нинішня молодь є більш активною, політично освіченою й має 
вплив на розвиток суспільства. 

 
The tendency of growth of public necessity in the process of political socialization of young people is com-

prehensively analyses in the article and is opened up. In fact a present young person is more active, politically 
formed and has an influence on development of society. 

Аналіз політичних, соціальних, економічних, 
психологічних трансформацій, що відбуваються 
в сучасному українському суспільстві, потребує 
уважного дослідження такого феномена як полі-
тична соціалізація молоді. Історичний розвиток 
суспільства значною мірою залежить від того, 
наскільки використовується такий дієвий чин-
ник суспільно-політичного функціонування як 
молодь. Адже значущість молодого покоління 
визначається тією часткою, яку вони займають в 
структурі населення. За даними ООН на початку 
2000 р. молодих людей віком 15-24 років скла-
дало 17,5% від загальної кількості населення. В 
Україні кількість молодих людей становить 
22,9%  від усього населення. Молодь – одна з 
великих соціально-демографічних груп суспіль-

ства. У всі часи вона була в авангарді громадсь-
ких рухів, своєрідним каталізатором суспільних 
перетворень та постійно поповнює економічно 
активне населення країни [5]. 
На сьогодні, в європейських країнах, спосте-

рігається відносне скорочення чисельності мо-
лодіжного контингенту. Зокрема, у 15-ти краї-
нах Європейського Союзу питома вага населен-
ня віком 15-24 роки зменшилася від 15% у 1991 
р. до 12,5% у 2000 р. Але демостатистичний ана-
ліз свідчить, що чисельність молодіжного конти-
нгенту (14-28 років) в Україні протягом 1991-
2004 рр. збільшилася з 10,7 до 10,9 млн. осіб, а 
його питома вага підвищилася за цей час з 20,7 
до 22,9% (див. табл. 1).  

     Таблиця 1 
Чисельність молоді віком 14-28 років в Україні у 1991-2004 рр., тис. осіб 

(за даними Держкомстату України) 
 

  1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004 

Всього віком 14-28 
років 10685,9 10676,3 10699,4 10735,2 10959,3 11065,4 10899,6 10890,3 

Відсоток у загальній 
чисельності  
населення 

20,7 20,5 20,8 21,5 22,0 22,6 22,8 22,9 

За даними Інтернет www.ipo.org.ua 
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Необхідно відзначити, що за роки незалеж-
ності України її молодь виросла не лише кількіс-
но, але й дуже змінилася якісно. Процеси рефор-
мування, що відбуваються в сучасному україн-
ському суспільстві, вимагають розглядати про-
блему політичної соціалізації молоді під особли-
вим кутом зору. 
Отже, актуальність досліджуваної теми обу-

мовлюється наступними чинниками: 
− підвищенням реальної ролі молоді в фор-
муванні державної політики, збільшенням 
участі її в модернізації суспільства. 

− молодь є однією з найбільших соціально-
демографічних груп нашого суспільства;  

− кожний рік економічно активне населення 
країни поповнюється випускниками на-
вчальних закладів, які прагнуть знайти 
своє місце в суспільстві; 

− протиріччям між новими соціально-
економічними, політичними вимогами і 
якостями особистості.  

Необхідно також враховувати характерні 
риси, притаманні нинішнім суспільно-
політичним процесам: сильний вплив усталених 
форм попереднього устрою; відчутне зростання 
національної самосвідомості; поширення коруп-
ційних, девіантних проявів та бездуховності. 
Наслідок усього цього – наростання політичної 
“втоми” та апатії у більшості громадян, змен-
шення інтересу до політичних процесів, особли-
во у молодіжному середовищі [6]. 
Проблеми соціалізації особистості вперше 

досліджувалися в працях таких західних соціо-
логів та психологів як З. Фрейд, Е. Фромм, Ф.Г. 
Гуддінгс, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ж. Піаже, Р. 
Мертон, А. Парк, Дж. Кольман Д. Істон, Дж. 
Денніс та інші. Продуктивно вивчали ці пробле-
ми й українські вчені та їхні колеги з країн, що 
утворилися на терені колишнього СРСР (Л. Ви-
готський, Г. Костюк, С. Максименко, І. Кон, 
В.Г. Андреєва та інші). Питання політичної соці-
алізації в останні роки розглядалися в працях В. 
Бебика, М. Головатого, Є. Головахи, О. Шесто-
пал, М. Остапенко та інших, які зробили поміт-
ний внесок у вирішення процесу політичної со-
ціалізації молоді. 
Тим не меньше, проблема потребує подаль-

шого глибокого аналізу. Тому в умовах тоталь-
ної анемії першочерговим на шляху подолання 
системної кризи політичної соціалізації є вирі-
шення проблеми відчуження населення та, відпові-
дно, підвищення рівня політичної активності.  
Що ж таке політична активність та які існу-

ють заходи щодо підвищення її рівня? Політич-
на активність (від лат. – діяльність) – одна з 
форм суспільної активності, діяльність соціаль-
них суб’єктів, яка має на меті впливати на при-
йняття політичних рішень, здійснення своїх ін-
тересів. Політична активність особи має певну 

спрямованість. В одних випадках вона сприяє 
прогресивному розвитку суспільства, в інших – 
стримує його. Існує досить суперечливий зв’я-
зок між політичною активністю громадян та 
ефективністю діяльності політичної системи. 
Різке збільшення кількості громадян та соціаль-
них груп, залучених до політичної діяльності, 
призводить до зниження ефективності функціо-
нування політичної системи і, навіть, може пара-
лізувати її. І навпаки, політична активність до-
помагає підвищенню ефективності діяльності 
політичної системи, якщо вона проявляється в 
інституційних формах, регулюється правовими 
та політичними нормами. 
Основою підвищення рівня політичної актив-

ності людини є виховання, яке передбачає фор-
мування її найкращих рис, розширення інте-
ресів, ставлення демократичного типу особи. А 
оскільки особу формує, перш за все, суспільст-
во, тому повинен бути використан увесь ком-
плекс обставин та факторів, які сприяють фор-
муванню високо політично соціалізованої особи 
– економічна та соціальна політика, яка створює 
об’єктивні умови для розвитку особи, освіта, 
виховання, а також політична діяльність відпові-
дних суспільних інститутів. 
Які ж потрібні суб’єктивні передумови дося-

гнення найвищого рівня політичної активності? 
Це, перш за все: 

1) світосприйняття, сформоване на основних 
принципах демократизму, національній ідеї дер-
жави, головних конституційних засад; 
особиста зацікавленість в прогресивному 

розвитку суспільства; 
3) участь в суспільно-політичній діяльності, 

громадських організаціях. 
В сучасних умовах важливе значення для 

розвитку політичної активності особи має лікві-
дація тих факторів, які обумовлюють пасивність 
особи. Необхідно, перш за все, укріпити пряму 
залежність між трудовими зусиллями людини та 
ступенем задоволення її особистих інтересів та 
потреб. Кожен член суспільства повинен мати мо-
жливість підвищувати свій матеріальний рівень. 
Слід нагадати, що серед факторів політичної 

активності виокремлюють макрофактори 
(панівні світові тенденції, що звільняють чи за-
кріпачують людину, характер політичного режи-
му, моральнополітичне становище в країні); фак-
тори середнього рівня (добробут окремої особи, 
взаємовідносини в колективі, сімейний стан); мік-
рофактори (освіта, минулий досвід, воля, мотиви, 
самоідентифікація з референтною групою).  
До кола важливих, набутих за роки незалеж-

ності України якостей молоді, необхідно віднес-
ти її здатність більш вільно, ніж люди середньо-
го й похилого віку, висловлювати свої думки з 
політичних питань, не побоюючись за особисту 
свободу, усвідомлення нею можливості критики 
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і демократичного контролю рішень владних струк-
тур. Звичайно, молоді це було притаманним зав-
жди. Проте в нинішнього покоління молодих лю-
дей України це особливо яскраво виражено.  
Переміни в суспільному житті, реалізація 

державної молодіжної політики внесли коректи-
ви в життєві орієнтації молоді, в її поведінку. 
Молодь значно більше від людей середнього та 
старшого віку підтримує ринкові перетворення. 
Нині четверо з п’яти молодих людей висловлю-
ються за прискорення економічних реформ, спо-
стерігається високий рівень молодіжної підтри-
мки інститутів приватної власності, підприємни-
цтва. Значно зросли потреби молоді, якісно змі-
нилися її уявлення про гідний рівень і стиль 
життя. Багато молодих людей прагне мати влас-
ні джерела доходів. Проте, як засвідчують пос-

тійні соціологічні дослідження, загальний рівень 
соціального самопочуття молоді залишається на 
досить низькому рівні, кількісне значення якого 
показує про переважання негативних оцінок 
достатності основних соціальних благ. Понад 
40% молоді постійно оцінює своє матеріальне 
становище як дуже низьке, низьке й нижче за 
середнє. Хоча молоді люди відчувають себе впе-
вненіше, ніж покоління середнього та старшого 
віку, однак тривожною є відносно низька оцінка, 
яка надається чесній та сумлінній праці, можли-
востям працевлаштування, з огляду на засоби 
життєвого просування, на які орієнтується мо-
лодь. З кожним роком збільшується питома вага 
молодих людей, котрі ідентифікують себе з 
Україною, вважають її своєю Батьківщиною 
(див. табл. 2).  

     Таблиця 2 
Розподіл відповідей респондентів на запитання 

“Чи сприймаєте Ви Україну як свою Батьківщину?”  
(залежно від віку опитаних, у %) 

 

   2005 рік 
До 30 лет у % 30-55 у % 55+ у % 

Так 90,7 90,2 91,1 
Важко    сказати 4,9 6,9 5,7 

Ні 4,4 2,8 3,2 
За даними Інтернет www.ipo.org.ua 

Чи сприймаєте Ви Україну як 
свою Батьківщину?  

Крім того, сталися певні позитивні зміни в 
громадській активності молоді. Хоча, як свід-
чать соціологічні дослідження, що були прове-
дені українським інститутом соціальних дослі-
джень у травні 1995 р. та в червні 2004 р., впро-
довж усіх десяти років молоді люди залишають-
ся у своїй масі досить аполітичними, проте кіль-
кість тих, хто цікавиться політичними процеса-
ми зростає – якщо у 1995 р. лише 1% опитаних 
позитивно відповіли, що цікавляться і беруть 
активну участь у політичному житті, то у 2004 р. 

уже 8% молоді відповіли, що постійно стежать 
за ним, збільшилася кількість і тих, хто намага-
ється бути у курсі політичних подій (див. табл. 
3). Зростає громадська, електоральна активність 
молоді: якщо в президентських виборах 1994 р. 
взяли участь лише 25% молодих людей, які мали 
право голосу, підчас парламентських виборів 
1998 р. голосувало трохи більше 50% молоді, то 
в парламентських виборах 2002 р. – уже близько 
60%.  

Таблиця 3  
 

Розподіл відповідей рес-
пондентів на запитання 
"Чи цікавитеся Ви про-
блемами політичного 
життя України?", %  

Травень 1995 р. Червень 2004 р. Червень 2005 р. Розподіл відповідей респонден-
тів на запитання 
"Якою мірою ви цікавитеся 
політичними процесами, що 
відбуваються в Україні?",  %  

Серед респонде-
нтів віком  
15-28 років 

Серед респонде-
нтів віком  
14-28 років 

  
Серед респонден-

тів віком  
до 30 років  

Цікавлюся і беру в ньому 
активну участь  1  

8 13,1 Постійно стежать за політич-
ним життям в Україні 

Намагаюся бути в курсі 
справ 

 
23  37  

74,7 
Стежать за головними подіями 
в політичному житті 

Цікавлюся, коли вони 
мене стосуються 51 34   

– 
Інтерес до політичного життя 
проявляється дуже рідко 

Зовсім не цікавлюся   
24 

  
19 

  
12,1 

Взагалі не цікавляться політи-
кою 

Немає відповіді 1 2 – Важко відповісти 

За даними Інтернет www.ipo.org.ua 
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Процеси, пов’язані з розбудовою держави, 
значно змінили політичне життя українського 
суспільства. З одного боку, поліпшується струк-
тура політичної системи, з іншого – якісно змі-
нюються її складові, частиною яких є молодіж-
ний рух. 
Зі становленням правової, демократичної 

держави молодіжний рух змінюється як за фор-
мами, так і змістом діяльності, що передбачає 
нові методи та напрями роботи молодіжних ор-
ганізацій, співпрацю з органами влади, інтегра-
цію у міжнародні молодіжні структури, створен-
ня необхідного законодавства, інформаційної 
бази. 
За нових умов розвитку держави все більш 

зримими стають ознаки молодіжного руху як 
певної системи, дієвого механізму представниц-
тва й реалізації інтересів молоді, здійснення мо-
лодіжної політики в країні, яка включає, як міні-
мум, три підсистеми: інституційну, або організа-
ційно-інституційну (державні та громадські 
структури, що вирішують проблеми молодіжної 
політики); регулятивну, або нормативну 
(законодавство стосовно молодіжного руху, про-
грамні та статутні документи самих організа-
цій); комунікативну, або інформаційну 
(молодіжні засоби масової інформації, інші мо-
лодіжні видання). Структури молодіжного руху 
присутні практично у всіх формах політичної і 
соціальної організації суспільства, він пронизує 
політичну систему суспільства на всіх рівнях: 
загальнодержавному, регіональному, місцевому. 
За доби незалежності України відбулося ста-

новлення регулятивної підсистеми молодіжного 
руху, яка, зокрема, включає Декларацію “Про 
загальні засади державної молодіжної політики 
в Україні”, “ Закони України” про сприяння соці-
альному становленню та розвитку молоді в 
Україні", “Про молодіжні та дитячі громадські 
організації”, “Про Загальнодержавну програму 
підтримки молоді на 2003-2008 роки”. Окрім 
цих основних, базових законів прийнято низку 
інших законодавчих актів, що регламентують 
порядок здійснення державної молодіжної полі-
тики, розвитку молодіжного руху.  
Значні переміни відбулися в інформаційній 

підсистемі молодіжного руху України. Появили-
ся нові молодіжні, дитячі видання. Так, за дани-
ми Державного комітету телебачення і радіомо-
влення України станом на 15 лютого 2003 року в 
Україні зареєстровано 174 молодіжних друкова-
них видання. Але молодіжна тема практично не 
представлена на вітчизняному телебаченні, кіль-
кість українських молодіжних інформаційних 
ресурсів в Інтернеті складає не більше 0,03%. 
Але найбільш значимі зміни відбулися впро-

довж останніх 10-15 років в організаційно-
інституційній підсистемі українського молодіж-
ного руху. Нині утворилася низка різноманітних 

з аполітичними уподобаннями та формами дія-
льності громадських молодіжних і дитячих    
об’єднань.  
Впродовж розбудови української держави, не 

дивлячись на складну політичну, економічну, 
соціальну ситуацію в країні, громадські структу-
ри молодіжного руху активно розвиваються, 
враховуючи свої історичні традиції, корені, за-
ймають відповідне місце у політичній системі 
суспільства. 
Визначальними рисами молодіжного руху 

України є: 
− демократичність за характером творення 
та існування; 

− різноплановість молодіжних організацій; 
− кількісний ріст всеукраїнських молодіж-
них та дитячих об’єднань; 

− регіоналізація процесу становлення струк-
тур громадських молодіжних та дитячих 
об’єднань; 

− короткотерміновість функціонування гро-
мадських організацій на регіональному 
рівні тощо. 

Впродовж останніх років поглиблюється 
процес певної політизації українського молодіж-
ного руху, хоча молодь у своїй масі залишається 
аполітичною. Це значною мірою спричинено 
тим, що з кожним роком у країні відбувається 
становлення багатопартійності, зміцнюють свої 
позиції політичні партії, які намагаються ство-
рювати свої молодіжні припартійні структури. 
Нині майже всі провідні політичні партії Украї-
ни мають молодіжних партнерів. Особливо ак-
тивно це відбувається в період передвиборчих 
кампаній. Так, зокрема, в період підготовки та 
проведення останніх президентських виборів 
було створено коаліції молодіжних організацій – 
“Наша Україна” та “Молодь обирає Януковича”.  
З кожним роком поглиблюється співпраця 

органів державної влади з громадськими молоді-
жними та дитячими організаціями. Але й у мо-
лодіжному русі України існує багато проблем. 
Ще неповною мірою використовується потенці-
ал структурованої молоді у вирішенні молодіж-
них, загальнодержавних проблем. Недостатньою 
є матеріальна база громадських молодіжних ди-
тячих об’єднань, вони постійно відчувають фі-
нансову скруту, мають нерозвинені організацій-
ні структури на місцях, їм недостає підготовле-
них кадрів для роботи з молоддю. Не викорене-
но і таке негативне явище, як наявність певної 
гуртківщини, чвар. 
Проте громадські молодіжні та дитячі об’єд-

нання, незважаючи на всі перепони, за підтрим-
ки державних органів центральної та місцевої 
влади організаційно зміцнюються, розширюють-
ся, перетворюючись у невід’ємну складову час-
тину структур самоорганізації українського сус-
пільства. І загалом молодіжний руу країни все 
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активніше заявляє про себе в алгоритмі суспіль-
ного життя країни як інструмент формування та 
реалізації молодіжної політики, яка здійснюєть-

ся як в інтересах молодих громадян, так і суспі-
льства, держави в цілому.  
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Осип Назарук про місце та роль церкви 
у державотворчих процесах в Україні 

 
На основі творчої спадщини Осипа Назарука вивчається трансформація його політичних поглядів, 

а разом з ними і зміна у ставленні до релігії та церкви. Зроблено спробу дослідити концепцію вченого 
щодо місця і ролі церкви у суспільно-політичному житті. Розглядаються релігійні погляди О.Назарука, 
в основі яких стоїть Греко-католицька церква як вагомий чинник розбудови української державності 
початку ХХ ст. 

 
On the basis of creative inheritance Osip Nazaruc’s transformation of his political looks is studied, and 

together with them and change in attitude toward religion and church. An attempt to explore conception of 
scientist in relation to a place and role of church in social and political the life is done. Religious looks of 
O.Nazarouc, in the basis of which the Greco-catolitsca church as ponderable factor of alteration of the Ukrain-
ian state system of beginning of ХХ age stands, are considered. 

Релігія відіграє важливу роль у житті кожно-
го народу. Виступаючи як суб’єкт політики й 
один із типів організації та об’єднання людей, 
вона стає універсальним чинником, без якого 
суспільство не може повноцінно розвиватися. 
Перетворившись у важливий фактор державот-
ворчих процесів в Україні за роки незалежності, 
релігія суттєво впливає на шляхи реалізації наці-
ональної ідеї, формування правової держави та 
громадянського суспільства. Тому українська 
влада стала перед складною проблемою налаго-
дження адекватних стосунків з Церквою, зважаю-
чи на існування трьох Православних конфесій та 
УГКЦ [3, с. 563]. Державно-церковні відносини 
можуть розбудовуватись, як засвідчила практика, 
лише за умов врахування державою ролі кожної 
церкви у виконанні нею суспільно-творчої ролі. 
У цьому контексті важливого значення набу-

ває вивчення досвіду відомих українських нау-
ковців В.Липинського та С.Томашівського, які з 
огляду на власну державотворчу діяльність вио-
кремлювали церкву і її роль у політичному орга-
нізмі. Державницькі монархічні погляди у поєд-
нанні з засадами християнства, етики та консер-
ватизму були близькі і українському громадсько

-політичному діячеві поч. ХХ ст. О.Назаруку, 
голові пресової служби Українських січових 
стрільців, члену урядів ЗУНР та УНР, лідеру 
партії Українська народна обнова (УНО). 
Мета даного дослідження – вивчення транс-

формації політичних поглядів О.Назарука, а 
також зміни його ставлення до релігії і церкви, 
висвітлення концепції науковця щодо особливо-
го статусу Греко-католицької церкви у розбудо-
ві української державності. 
Політична кар’єра О.Назарука розпочалася у 

1905 р., коли він вступає до Радикальної партії. 
Її програма базувалася на соціалістичних заса-
дах. Сповідування таких ідей, відповідно, впли-
вало і на ставлення Назарука до релігії та церк-
ви. Вже в перших його публікаціях простежуєть-
ся до певної міри критичне ставлення до релігій-
них відносин в тодішньому галицькому суспіль-
стві [23, ф. 789, оп. 1, спр. 30, арк. 187]. Держа-
вотворчі погляди молодого Назарука стали ще 
виразнішими в роки Першої світової війни, коли 
він вступає в ряди Українських січових стріль-
ців, очоливши їх пресову службу [6]. 
О.Назарука захоплюють революційні події в 

Україні 1917-1920 рр. Він активно працює в уря-


