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МОЛОДІЖНІ ТА ДИТЯЧІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

З моменту проголошення незалежності України нам доводиться роз-
будовувати нову державу, створювати нові закони, нову економіку і 
соціальну політику. Але слід враховувати, що всі ці поступові перетворен-
ня відбуваються на тій економічній, історичній, соціальній базі, яка 
дісталась нам у спадок від СРСР, що обумовлює також і офіційне визнання 
та стимулювання діяльності молодіжних громадських організацій на 
території нашої країни, закріплення їх статусу, прав та можливостей. 

Результати низки досліджень російських (О. Волохов, В. Грібанов, 
Д. Кірш, Р. Літвак, Т. Пташко, С. Тетерський) та вітчизняних 
(М. Баянівська, І. Звєрєва, Г. Лактіонова, Ю. Поліщук, С. Харченко) 
науковців дають підстави стверджувати, що молодіжні громадські 
об’єднання являють собою сформовані інститути соціалізації молодого 
покоління. У соціальній структурі суспільства вони стали повноправними 
соціальними суб’єктами [2]. 

Більше 90% молоді входять до різноманітних молодіжних громадсь-
ких організацій. Потреба в спілкуванні з однолітками виникає в дитини 
вже в віці 4-5 років (за деякими даними навіть раніше) і з часом 
посилюється. Відсутність товариства однолітків негативно впливає на роз-
виток комунікативних здібностей і самосприйняття особистості. Поведінка 
підлітків є по своїй суті колективно-груповою. Тому основним завданням 
соціально-педагогічної діяльності молодіжних організацій є сприяння про-
цесу соціалізації та соціального виховання молоді в суспільстві [4]. 

Молодіжні громадські організації – це об’єднання громадян віком 
від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на за-
доволення і захист своїх законних соціальних, економічних, духовних та 
інших суспільних інтересів [3]. 

В Україні сьогодні діє більше ніж 60 всеукраїнських молодіжних 
громадських організацій і 300 регіональних. Вони мають досить широкий 
спектр діяльності. За статистичними даними на початку 1998 р в Україні 
діяло 1,5 тис. місцевих громадських об’єднань; на початку 2002 року вже бу-
ло зареєстровано 4,5 тис. об’єднань і їх кількість постійно збільшується [5]. 

Найчастіше молодіжні організації поділяють за напрямком 
діяльності. Виділяють політичні, трудові і творчо-розважальні організації [1]: 

1) політичні – «Ліберально-молодіжне об’єднання», «Тризуб імені 
Степана Бендери», «Об’єднання демократичної української молоді» тощо; 

2) за трудовою діяльністю – «Всеукраїнська рада молодих вчених та 
спеціалістів», «Союз молодих організацій України», «Український фонд 
студентів»; 

3) молодіжні організації, які задовольняють різні творчі, культурні 
та спортивні потреби – «Всеукраїнська молодіжна ліга Eterno Lumo», 



«Сузір’я», «Клуб Івана Піддубного»; 
4) підготовка національної еліти: «Клуб української елітарної 

молоді», «Нова генерація»; 
5) молодіжні організації, які працюють над вирішенням проблем 

дітей – «СПОУ», Асоціація молодіжних пошукових об’єднань «Обеліск», 
Асоціація гайдів України, «Пласт», «Січ»; 

6) молодіжні громадські організації, що займаються 
благодійницькою діяльністю – благодійне товариство «Молодь за мило-
сердя»; 

7) екологічна діяльність – «Українська молодіжна екологічна ліга», 
«Зелені»; 

8) релігійні організації – «Асоціація молодих християн». 
Дорослість, якщо взяти її глибинний моральний зміст, означає не 

лише пристосування до життєвих умов і здатність їх продукувати. Це та-
кож самостійність, здатність ініціювати щось нове, соціально цінне і 
вміння реалізовувати свої ідеали в практичній, сумісній з іншими людьми, 
діяльності. Організації, що створюються молоддю і для молоді надають 
такий необхідний досвід спілкування і можуть допомогти на цьому склад-
ному етапі життя – входження в дорослий світ. 
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