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Зростання політичної активності молоді
як суттєвий чинник вдосконалення

партійної системи

25 жовтня 2006 року Український центр політичного
менеджменту спільно з Регіональним представництвом Фонду ім.
Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі провів круглий стіл на
тему „Зростання політичної активності молоді як суттєвий
чинник вдосконалення партійної системи”.

 У роботі круглого столу взяли участь лідери молодіжних організацій і
політичних партій, політологи, соціологи, соціальні психологи, працівники
засобів масової інформації.

Відкриваючи зібрання, президент Українського центру політичного
менеджменту Ю. Шайгородський і директор Регіонального
представництва Фонду ім. Ф. Еберта в Україні та Білорусі Ш. Хробот
окреслили коло проблем і запросили учасників до широкої дискусії.

Висвітленню ролі молоді в політичних процесах сьогодення, зокрема
в партійній розбудові була присвячена перша сесія круглого столу.

Доповідачі – директор Центру „Соціальний моніторинг” Д. Дмитрук,
заступник голови політради Громадянської партії „Пора” Є. Золотарьов,
голова Спілки молодих соціалістів, народний депутат України Є. Філіндаш,
директор департаменту молодіжної політики Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту О. Ярема, а також учасники дискусії
професор кафедри політології та соціальних технологій Національного
авіаційного університету Л. Тупчієнко, представник організації „Маладая
грамада” (Білорусь) Н. Бєлявська, лідер громадської організації „Віче
України” в Дніпропетровській області В. Кривенко, представник
Громадянської мережі „Опора” А. Когут, член Координаційної ради
Рівненського представництва Громадянської мережі „Опора”, депутат
Рівненської міськради В. Шабунін висловили свої міркування щодо
проблем розвитку політичної культури молоді, залучення її до виборчих
кампаній, прийняття політичних (партійних) рішень.

Робота другої сесії круглого столу спрямовувалась на розкриття
засобів політичних партій щодо формування політичної культури
молоді. Доповідачі – начальник управління Дніпропетровської обласної
держадміністрації Є. Бородін, голова партії „Віче” І. Богословська, голова
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Народно�демократичної партії Л. Супрун, доцент кафедри політології та
соціальних технологій Національного авіаційного університету О.
Траверсе.  В  дискусії взяли участь заступник голови Секретаріату
Української народної партії А. Мостиський, координатор Херсонського
представництва Громадянської мережі „Опора”, президент «Клубу
активної молоді” О. Подолян, представник           Білоруського Гельсінкського
комітету Д. Прикацин.

У третій сесії круглого столу йшлося про політичну активність молоді
як чинник партійної розбудови. Доповідачами були голова Київської
міської організації „Батьківщина молода” Д. Борисов та активіст Соціал�
демократичної партії Німеччини і її молодіжного осередку Н. Хамкенс. В
обговоренні питання взяли участь голова Ради Лабораторії законодавчих
ініціатив І. Когут, президент студентської президії Донецького інституту
МАУП, член Координаційної ради Донецького представництва
Громадянської мережі „Опора” О. Косов, голова Кіровоградської обласної
організації Народно�демократичної ліги молоді Г. Суркова, голова
правління Центру політичної освіти К. Плоский.

У результаті обговорення проблеми учасники круглого столу дійшли
наступних висновків.

• Молодіжний рух в Україні поступово перетворюється на складову
самоорганізації українського суспільства. Він заявляє про себе як
впливовий  учасник формування та реалізації державної молодіжної
політики.

• В сучасних умовах виникає потреба оновлення теоретичного і
практичного інструментарію дослідження молоді як соціальної верстви,
а також усіх форм її діяльності, в тому числі й політичної активності.

• Досвід партійної розбудови в Україні свідчить про брак систематичної
роботи політичних партій з молодіжними осередками. Однією з проблем є
суттєве зменшення інтересу до молоді з боку політичних партій у
міжвиборчий період.

• Шанси молоді на прояв її політичної активності зростають під час
кризових ситуацій в суспільстві – проведення масових акцій „Україна без
Кучми”, „Майдан” тощо. Важливо, однак, ефективно скористатися таким
шансом через членство та діяльність в партії або через молодіжні
організації.

• Основою взаємодії партій і  молодіжних організацій не завжди є
єдність ідеологічних засад. Отже, залучення молоді до вироблення ідеології
політичних партій залишається доволі проблематичним.

• Молодь, її політична активність потребує партійних „інвестицій”,
своєчасність яких стане запорукою створення передумов для подальших
суспільно�політичних трансформацій.

• Зростання політичної активності є найбільш ймовірним за умови
поєднання політичних  інтересів з соціальними проблемами молоді. За



180

таких обставин посилюється роль молоді як партнера політичних партій.
• Досить відчутною є потреба в молодих досвідчених лідерах, здатних

не лише захищати інтереси молодого покоління, а й стати дієвим партійним
резервом.

• Цікавим є зарубіжний досвід партійної розбудови та участі в ній
молоді. Зокрема, поширеною формою набуття знань є політична освіта,
яка за кордоном значною мірою фінансується державою. Проводяться
семінари, на які запрошуються молоді політики, котрі вже пройшли в
парламент, а також представники громадських організацій, де
відбувається обмін досвідом і пошук спільних рішень.

• В цілому існує проблема створення сприятливих умов для залучення
української молоді до громадського життя (починаючи з шкільних громад,
студентського самоврядування тощо). Це складова іншої проблеми –
несформованості громадянського суспільства, що залишає без уваги
громадську думку, позбавляє громаду механізмів впливу на органи
державної влади.

Виходячи з вище зазначеного, учасники круглого столу пропонують:
1. Спрямувати організаційні зусилля громадських організацій і

політичних партій на вдосконалення механізмів самоуправління в
молодіжному середовищі, підвищення політичної активності молоді,
вирішення нагальних молодіжних проблем.

2. Вважати за доцільне продовжити обговорення (у формі круглих
столів, громадських слухань, семінарів, дискусійних клубів, конференцій
тощо) проблем підвищення політичної активності молоді та пошуку шляхів
їх вирішення. Темами подальших дискусій можуть бути:

• роль партій у формуванні та реалізації молодіжної політики;
• політичне лідерство: проблема поколінь;
• політична соціалізація молоді.
3. Всебічно сприяти якісній зміні діяльності молодіжних

координаційних структур, зокрема Національної ради молодіжних
організацій України, Українського національного комітету молодіжних
організацій та ін., для згуртування молоді, посилення її ролі в суспільстві
та вирішення молодіжних проблем.

4. Вважати за необхідне вдосконалювати систему та координацію
роботи з підготовки кадрів для молодіжних громадських організацій  і
політичних партій.

Організатори круглого столу запрошують всіх, хто цікавиться
зазначеною проблематикою, продовжити обговорення на  форумі сайту
– www.politik.org.ua, або надсилати свої пропозиції на адреси: вул.
Волоська, 3, Київ, 04070; e�mail: info@politik.org.ua.

Телефони для довідок  – 238�6549, 238�6587.


