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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
Молодь – найшвидша соціальна група, яка адаптується до інновацій. Це молодь, яка 

відірвалася від радянської традиції, думає критично і, можливо, справедливо заявляє про 
те, що попереду в суспільстві. Може публічно висловлювати невдоволення чинним 
режимом чи політикою держави, та будь-які негативні явища. Тому поява молодіжних 
організацій цілком закономірна. Наприклад, організації, які борються з корупцією та 
зловживанням владою тощо. Все це свідчить про активну громадянську позицію молоді. 
Від розвитку молодіжних організацій залежить рівень розвитку всього суспільства, тому 
молодь вважає, що цей рух надзвичайно важливий для життя країни. 

Проблеми з функціонуванням громадських організацій, особливо молодіжних стали 
об’єктом дослідження науковців. Дослідження, на які варто звернути увагу М. Головатого, 
В. Головенька, Ю. Криворучка, І. Гузенко. 

Досліджуючи діяльність молодіжних ГО, слід виділити, що розвиток вітчизняних 
молодіжних громадських організацій пройшов великий шлях. Сьогодні ці організації часто 
служать платформами для спілкування, розвитку молоді. За рахунок молодіжних 
громадських організацій створюється система соціальних зв'язків і стосунків, у яких 
навчаються, соціалізуються члени таких організацій. Позитивний соціальний досвід, 
формування соціально значущих установок, розвиток навичок про-соціальної поведінки 
відбувається в процесі перебування в таких організаціях. Це забезпечує успіх соціалізації 
молоді. 

Молодіжні громадські організації мають вплив на соціалізацію особистості не тільки 
прямо, а й опосередковано, а саме як на членів самої організації, так і на тих, з ким ця 
організація пов’язана або співпрацює. Це можуть бути заклади освіти, дитячі та молодіжні 
організації, навчальні заклади та інші. На цьому свою увагу акцентують багато науковців. 
Так, Ю. Поліщук зазначає, що «саме в процесі взаємодії з різними соціальними 
інститутами у особистості накопичуються відповідні знання і досвід соціально схвалюваної 
поведінки» [2]. 

Також не слід забувати про проблеми, які з’являються у процесі соціалізації  молоді, 
вченні розділяють їх на такі групи: 
 – соціальні молодіжні проблеми – визначення ролі та місця молоді в сучасному 
суспільстві, формування ціннісних орієнтацій молодих людей і їхніх моральних 
пріоритетів, становище на ринку праці, забезпечення молоді певного освітнього рівня, 
політичні орієнтації та електоральна поведінка молоді; 
 – особистісні проблеми молоді – пошук життєвого сенсу, професійне самовизначення, 
кохання, створення власної сім’ї, взаємовідносини з дорослими та однолітками, здоров’я 
молодих людей [3, с.151]. 

Роблячи підсумки, можна погодитися з твердженням В. Кравчук, яка пише, що 
розвиток нашого суспільства достатньо залежить від того, чи користується попитом такий 
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дієвий фактор суспільно-політичного функціонування, як молодіжні ГО у процесі 
державотворення і побудови справжнього громадянського суспільства [4, с.156]. З кожним 
роком можна побачити тенденції збільшення більш різноманітності напрямків роботи 
громадських організацій молоді, а також зростає і їх кількість. Велика кількість молодіжних 
організацій діє на місцевому рівні, а тому вони реально можуть впливати на органи влади 
(безпосередня діяльність зосереджена на покращення стану місцевості). Роль 
громадських організацій формувати механізми задоволення потреб людини та вирішення  
важливих соціальних проблем, стаючи тим самим засобом справжнього покращення 
життя людей та захисту інтересів усіх соціальних груп. В свою чергу, громадські організації 
справляють позитивний вплив на розвиток і соціалізацію молоді, які є членами таких 
організацій, забезпечуючи в межах діяльності останніх набуття позитивного соціального 
досвіду, формування соціально значущих установок, розвиток навичок про-соціальної 
поведінки. 
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