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МІСЦЕ ТА РОЛЬ МОЛОДІ У СТАНОВЛЕННІ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
(євроінтеграційний аспект) 

 
Анотація. Розглядаються найбільш перспективні напрями залучення молоді до 
процесу становлення громадянського суспільства з врахуванням важливості розго-
ртання євроінтеграційної стратегії в Україні. Обґрунтовується особлива роль дос-
лідження соціальних Інтернет-мереж та необхідності формування системи грома-
дянської освіти як провідних завдань забезпечення реальної участі молоді у 
розвитку вітчизняного громадянського суспільства. Підкреслено, що саме молодь 
виступає нині чільним творцем глобального «мережевого суспільства» (Network 
Society), найбільш потужним системоутворюючим ресурсом якого стають соціа-
льні інтернет-мережі, що виконують декілька важливих соціальних функцій, зок-
рема обслуговування громадських інтересів і потреб та формування громадської 
думки. Доведено, що українська молодь може стати впливовим актором громадян-
ського суспільства за умов подолання імітаційних ініціатив і практик громадянсь-
кої активності, формування почуття політичної відповідальності на індивідуаль-
ному і груповому рівнях як засади утвердження «зрілого» громадянського 
суспільства. 
Ключові слова: молодь, громадянське суспільство, євроінтеграція, соціальні інтер-
нет-мережі, громадянська освіта.  
 
Аннотация. Рассматриваются наиболее перспективные направления привлече-
ния молодежи к процессу становления гражданского общества с учетом важности 
развертывания евроинтеграционной стратегии в Украине. Обосновывается особая 
роль исследования социальных интернет-сетей и необходимости формирования 
системы гражданского образования как ведущих задач обеспечения реального уча-
стия молодежи в развитии отечественного гражданского общества. Подчеркнуто, 
что именно молодежь выступает ныне главным создателем глобального «сетевого 
общества» (Network Society), наиболее мощным системообразующим ресурсом ко-
торого становятся социальные интернет-сети, последние выполняют несколько 
важных социальных функций, в частности обслуживание общественных интересов 
и потребностей и формирования общественного мнения. Доказано, что украинская 
молодежь может стать влиятельным актором гражданского общества в условиях 
преодоления имитационных инициатив и практик гражданской активности, фо-
рмирования чувства политической ответственности на индивидуальном и 
групповом уровнях как основы утверждения «зрелого» гражданского общества. 
Ключевые слова: молодежь, гражданское общество, евроинтеграция, социальные 
интернет-сети, гражданское образование. 
 
Abstract. The most promising directions for attracting young people to the process of 
formation of civil society regarding importance of implementation of the European 
integration strategy in Ukraine are discussed. It is based the special role of studying 
social networks and the necessity of formation of system of civil education as the leading 
task of ensuring effective participation of youth in development native civil society. It is 
emphasized that it is the youth , who represents itself now as a main doer of the global 
Network Society, the most powerful system creating resource of which is dealt with social 
online networks. The latter perform several important social functions, oriented in 
particular at ensuring public interests and needs and formation of public opinion. It is 
proved that Ukrainian youth can become an influential actor of civil society under 
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conditions of overcoming simulation initiatives and practices of civic activity, developing a 
sense of political responsibility at the individual and group levels as the basis for 
institution of a «mature» civil society. 
Keywords: youth, civil society, European integration, social networks, civic education. 

 
Постановка проблеми. Після драматичних подій останніх двох років в на-

шій країні на якісно новий рівень виходять дискусії щодо пріоритетних векторів 
розвитку української державності та становлення громадянського суспільства. 
Причому обидва ці процеси мають нелінійний характер, асиметричну динаміку 
розгортання та вкрай непрогнозовані результати. Розглядаючи окреслені про-
блеми, обов’язково потрібно враховувати важливість евроінтеграційного фак-
тору як необхідної складової і національного державотворення й утвердження 
засад громадянського суспільства в Україні. Тому не дивно, що у вітчизняному 
соціально-гуманітарному просторі загалом та у політологічному дискурсі зок-
рема нині надзвичайно актуалізувалися дослідження, присвячені зазначеній 
проблематиці.  

На думку авторки представленої розвідки, особливий інтерес становить ви-
світлення специфіки функціонування громадянського суспільства впродовж 
2013 — 2015 рр. та прогнозування найбільш перспективних векторів його роз-
витку у короткостроковій перспективі, зважаючи на євроінтеграційні перспек-
тиви України. Адже, як доводить досвід означеного періоду, саме від готовності 
та здатності громадянського суспільства як колективного соціального актора та 
від активності, а подекуди й громадянської мужності його окремих представни-
ків, багато в чому залежить майбутнє і власне української державності, її успі-
шність і спроможність ефективно реагувати на виклики сьогодення та її здат-
ність стати «Європою» у політичному, економічному, соціокультурному 
вимірах. Молодь за цих умов потенційно може стати одним з найпотужніших 
колективних акторів громадянського суспільства, а окремі її (себто молоді — 
С. Б.) найбільш соціально активні суб’єкти (пасiонарії) — майбутніми предста-
вниками політичної, економічної, культурної еліти України, які просуватимуть 
європейські цінності, ідеали, стандарти життя в широкий загал українства.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Дослідження представленої у 
статті проблематики обумовлює розмаїття джерел, використаних при її підгото-
вці: від електронних ресурсів органів центральної державної влади в Україні [1; 
2] та періодичних видань [3] до наукових статей, монографічних розвідок та ав-
торефератів дисертаційних досліджень останніх років. Так, окрему групу робіт 
становлять монографічні праці вітчизняних науковців В. Буряка [4] та О. Івчен-
ка [5], а також дослідження американських вчених Д. Еберлі [6] та М. Кеннеді 
[7], присвячені розгляду феномену громадянського суспільства й перспектив 
його розвитку у найближчі роки під впливом факторів інформаційної револю-
ції. У роботах вітчизняних вчених А. Варягіної [8] та Н. Ісхакової [9] висвітлю-
ються актуальні питання проявів громадянської активності української молоді. 
У науковій статті Б. Вахули [10] й авторефераті дисертаційного дослідження 
Ю. Карпець [11] досліджуються механізми протестної мобілізації та політично-
го впливу в українському суспільстві. 

Метою статті є висвітлення найбільш перспективних напрямів залучення 
молоді до процесу становлення громадянського суспільства із врахуванням ва-
жливості розгортання євроінтеграційної стратегії в Україні. Завданнями пред-
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ставленої статті є обґрунтування особливої ролі дослідження соціальних інтер-
нет-мереж (інтернетизованих соціальних мереж) та розгляд необхідності фор-
мування системи громадянської освіти й культури громадянськості як базису 
для забезпечення реальної участі молоді у розвитку вітчизняного громадянсько-
го суспільства. 

Основні результати дослідження. Дослідження місця і ролі молоді у про-
цесах становлення громадянського суспільства в Україні, з огляду на вплив єв-
роінтеграційного фактору, можна здійснювати у декількох напрямах. Одним з 
найбільш перспективних з них, на наш погляд, є вивчення соціальних мереж — 
важливої сфери вияву соціальної та громадянської активності української молоді.  

Як відомо, найбільш розвинуті країни світу, передусім — європейські, ще 
наприкінці ХХ ст. вступили в якісно нову стадію цивілізаційного розвитку — 
добу інформаційного суспільства. Політичний поступ флагманів інформаційно-
го суспільства нині відрізняється надзвичайно широким застосуванням новітніх 
інформаційних технологій як у царині державного врядування та прийняття по-
літико-управлінських рішень (рівень функціонування policy), так і в сфері взає-
модії та співпраці між державою і громадянським суспільством (рівень функці-
онування polity та politics). Якщо вести мову про рівень функціонування policy, 
то виявом впливу новітніх інформаційних технологій є, наприклад, створення е-
Уряду (електронного уряду), е-Парламенту (електронного парламенту) зокрема 
та е-Держави (E-Government) як глобального проекту. На рівні функціонування 
polity та politics — це електронна демократія загалом, а також електронне голо-
сування та електронні петиції (інтернет-петиції). Таким чином, можна ствер-
джувати, що нині сутністю євроінтеграційних процесів є не лише запроваджен-
ня тією чи іншою країною на шляху до Європейського Союзу низки 
економічних, соціальних, політико-державних, культурних стандартів, а й роз-
виток на національному ґрунті принципів і стандартів електронної держави та 
електронної демократії. 

Варто зауважити, що протягом останнього року Україна суттєво просунула-
ся на шляху впровадження названих проектів. Так, 3 лютого 2016 р. Голова 
Верховної Ради України В. Гройсман презентував проект електронного парла-
менту «Е-парламент — від паперу до електронного врядування» [1]. На початку 
лютого 2016 р. запрацював у тестовому режимі оновлений портал Державного 
агентства з питань електронного урядування України [2]. Сам процес форму-
вання і запуску е-Уряду в Україні почався у червні 2015 р. як системна робота 
урядових структур, інституцій громадянського суспільства та іноземних соціа-
льних акторів [3]. Впродовж 2015 р. було дано старт низці проектів щодо впро-
вадження електронних петицій у практику роботи центральних та місцевих ор-
ганів державної влади в Україні. Таким чином, процес становлення електронної 
демократії й електронної держави в сучасній Україні постає як один з провідних 
векторів реалізації національного проекту системної модернізації країни, в яко-
му держава (тобто органи центральної і місцевої державного влади й управлін-
ня) та інституції громадянського суспільства мають стати повноправними парт-
нерами. 

Молодь на шляху досягнення вказаних завдань може і повинна відігравати 
одну з провідних ролей, адже саме молодь постає зазвичай як ініціатор та рушій 
докорінних суспільно-політичних змін. До того ж молодь насамперед є творцем 
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глобального «мережевого суспільства» (Network Society), найбільш потужним 
системоутворюючим ресурсом якого стають інтернетизовані соціальні мережі. 
Власне для молоді як в Україні, так і в багатьох країнах світу потужним кана-
лом прояву соціальної та політичної активності стають соціальні мережі, де фо-
рмується спочатку мережева активність (social networking), яка згодом у части-
ни молодих людей трансформується в реальну, а не віртуальну соціальну й 
громадянську активність — таким є типовий алгоритм зростання свідомого 
громадянина нині. Важко не погодитися з твердженням вітчизняного науковця 
В. Буряка про те, що «соціальні мережі — це стратегічний інфраструктурний та 
комунікативний ресурс ХХІ століття» [4, с. 101].  

Інтернетизовані соціальні мережі є сьогодні не просто складовою громадян-
ського суспільства, вони виконують ще декілька важливих соціальних функцій, 
серед яких обслуговування громадських інтересів і потреб та формування гро-
мадської думки. Отож не дивно, що досить часто у певних груп користувачів 
(перш за все, у молоді та у людей середнього віку) інтернетизовані соціальні 
мережі стають головним джерелом інформації, повністю або суттєвим чином 
замінюючи традиційні ЗМІ.  

Український науковець Б. Вахула виокремлює наступні відмінності між ін-
тернетизованими соціальними мережами та традиційними ЗМІ.  

1. Якість. Для традиційних ЗМІ стандарти якості, достовірності та способів 
подачі інформації є чітко визначеними. Інтернетизовані соціальні мережі не є 
однорідними: вони «містять як сегмент високоякісного інформаційного змісту, 
так і великий сегмент низької та сумнівної якості. 

2. Виробники змісту. Виробником змісту сучасних інтернетизованих соціа-
льних мереж потенційно може стати будь-який користувач, для цього не потрі-
бно мати відповідну освіту й кваліфікацію або відробляти чиєсь замовлення. 

3. Доступність та охоплення аудиторії. На відміну від традиційних ЗМІ, ін-
тернетизовані соціальні мережі вимагають від користувачів особливих знань і 
навичок користування комп’ютером, у тому числі — для подальшого поширен-
ня інформації (саме названа якість інтернетизованих соціальних мереж обумов-
лює специфіку їх цільової аудиторії, яку переважно становить молодь — С. Б.). 

4. Динамічність. Особливістю інтернетизованих соціальних мереж є найопе-
ративніше відтворення подій та продукування соціально важливої інформації 
навіть за допомогою кишенькових пристроїв (не дивно, що сучасне молоде по-
коління називають поколінням iphone та ipad — С. Б.). 

5. Мінливість продукуваних артефактів. Контент інтернетизованих соціаль-
них мереж, на відміну від змісту традиційних ЗМІ, є мінливим і відповідно час-
то менш надійним [10, с. 35]. 

Оскільки відсоток молоді серед активних користувачів соціальних мереж є 
незрівнянно вищим по відношенню до користувачів середнього, а тим більше 
похилого віку, то цілком природним є намагання стимулювати громадянську 
активність представників молодої генерації, використовуючи можливості інте-
рнетизованих соціальних мереж. Доречно нагадати, що Революція гідності лис-
топада 2013 — лютого 2014 рр. починалася як Facebook-революція, а мобіліза-
ція української молоді, передусім студентства, здійснювалася завдяки 
інтернетизованим соціальним мережам. За даними на 2014 р., Україна займає 9-те 
місце серед країн Європи за кількістю інтернет користувачів (18,5 млн. осіб — 
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42% від загальної кількості населення). «Майданчиками для комунікації молоді 
в інтернет-середовищі, місцем пошуку однодумців, обміну поглядами, реаліза-
ції свого права на участь в громадсько-політичному житті держави стали соціа-
льні інтернет-мережі», — підкреслює вітчизняна дослідниця А. Варягіна [8, с. 74]. 

Безумовними перевагами таких мереж, за словами теоретика «глобального 
громадянського суспільства» Дона Еберлі, є: можливості багаторазового збіль-
шення швидкості інформаційних потоків та застосування методів «мережевого 
маркетингу» [6, p. 17]. Саме названі якості інтернетизованих соціальних мереж 
ефективно використовуються громадянським суспільством. Адже завдяки за-
стосуванню сучасних технологій стає можливим поширення соціально і політи-
чно важливої інформації у найкоротші терміни на якомога довші відстані. Роль 
молоді у подібних процесах важко переоцінити, бо молоді люди у вітчизняних 
реаліях сьогодення не тільки поширюють інформацію у своєму середовищі, а й 
завдяки більш глобалізованій освіті, ніж у представників попередніх генерацій, 
можуть створювати дієві канали комунікації українського громадянського сус-
пільства з зовнішнім середовищем і на Заході, і на Сході. 

Окрім того не слід забувати, що однією з найважливіших функцій громадян-
ського суспільства є не просто контроль за діями влади, а й розробка альтерна-
тивних проектів соціально-політичного, економічного, культурного розвитку 
країни. На переконання авторки, здатність колективних та індивідуальних акто-
рів громадянського суспільства продукувати такі проекти стає нині важливим 
показником зрілості громадянського суспільства, його «європейськості» у зага-
льноцивілізаційному сенсі цього слова. Втім, варто зазначити, що в Україні кі-
лькісні зміни на шляху становлення громадянського суспільства не завжди на-
бувають якісного змісту. Тому, скажімо, практика електронних петицій на 
вітчизняному грунті часто перетворюється у пародію на активність громадян в 
їх взаємодії з державою. Як це не прикро констатувати, але інтернет-петиції, які 
реєструються у тих чи інших органах державної влади, з прояву низової грома-
дянської ініціативи, легалізованого важелю політичного впливу подекуди пере-
творюються на фарсові та/або імітаційні ініціативи окремих соціальних і полі-
тичних акторів, що є підтвердженням недостатньої зрілості вітчизняного 
громадянського суспільства. Отже, в Україні, на жаль, політична і соціальна ак-
тивність, готовність стати генератором суспільних трансформацій та здійсню-
вати реальний й ефективний політичний вплив часто підмінюється симулякра-
ми громадянськості — імітаційними політичними і соціальними практиками.  

І тому ведучи мову про місце та роль молоді у складному, суперечливому 
процесі становлення громадянського суспільства в Україні, необхідно звернути 
прискіпливу увагу на важливість громадянської освіти насамперед молодого 
покоління, у якого відсутній досвід життя за часів авторитарно-тоталітарного 
режиму радянського періоду. Молоді українці, які не мають за плечима досвіду 
життя в умовах несвободи, більш органічно й безболісно можуть увійти в прак-
тики справжньої, а не імітаційної, громадянськості європейського взірця та по-
тому самі стати наставниками у засвоєнні цих практик для представників стар-
ших генерацій. Кінцевою метою громадянської освіти має стати формування 
культури громадянськості або «культурної громадянськості». Цікаво, що кон-
цепцію «культурної громадянськості» для українства вперше запропонував 
американський вчений М. Кеннеді ще на початку 90-х рр. ХХ ст. Її центральна 
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формула зводилася до наступного: «Ідеологія громадянського суспільства буде 
послаблена, якщо не приєднається до якого-небудь виду націоналізму» [7, 
с. 83]. Звісно, якщо Україна планує стати повноправним членом європейсь-
кого політичного та соціокультурного простору, мова має йти передусім про 
формування культури громадянськості на засадах політичного, а не етнічно-
го націоналізму. 

Громадянська освіта є частиною політичної освіти, її основою є світогляд 
активного громадянства. За словами вітчизняної дослідниці Н. Ісхакової, «гро-
мадянська освіта спрямована на формування у індивіда певних якостей грома-
дянина. В основі громадянськості — почуття відповідальності, обов’язку, пат-
ріотизм (почуття солідарності, причетності до історичної долі своєї вітчизни та 
її народу), усвідомлення себе як повноцінного члена соціальної спільноти, гро-
мадянина своєї країни, зрілість політичної і правової свідомості, повага до прав 
і обов’язків» [9, с. 12]. В сучасній Україні необхідність і важливість громадян-
ської освіта постає ще й тому, що саме серед молодих людей вітчизняними со-
ціологами відмічається найвищий відсоток абсентеїзму. Відтак, становлення в 
нашій країні системи громадянської освіти, її поширення передусім серед мо-
лодого покоління сприятиме не тільки і не стільки формуванню культури гро-
мадянськості, але й трансформації всієї політичної системи України, набуттю 
нею нової якості. Адже не викликає сумнівів пряма кореляція: розвинена сис-
тема громадянської освіти — сформована культура громадянськості — зріле й 
авторитетне громадянське суспільство — відкрита і демократична політична 
система. Таким чином, українська молодь може стати впливовим актором гро-
мадянського суспільства завдяки набуттю нею громадянської освіти та форму-
ванню культури громадянськості.  

Висновки. Ідеальний алгоритм формування культури громадянськості 
української молоді має містити, на наш погляд, наступні складові. По-перше, 
розрізнення соціальним актором (актором громадянського суспільства) на 
теоретично-концептуальному рівні та гармонійне поєднання на рівні залу-
чення до громадянської діяльності політичної поведінки (political behavior), 
політичної діяльності (political action), політичної участі (political 
participation) та політичної активності (political action). По-друге, формуван-
ня у особи на основі здобутої громадянської освіти усвідомленої потреби в 
самоактуалізації в політиці. По-третє, створення умов для реалізації реаль-
ного соціального і політичного впливу індивідуальних та колективних акто-
рів громадянського суспільства на державу, у тому числі завдяки викорис-
танню інтернетизованих соціальних мереж. Причому такий вплив, як 
відзначає українська дослідниця Ю. Карпець, має відповідати принципам 
універсальності, системності, динамічності, єдності психологічної та соціа-
льної складової (тобто усвідомлення потреби на особистісному рівні та ро-
зуміння необхідності її реалізації на рівні соціально важливих дій — С. Б.), а 
також двоєдиності — розгортання політичного і соціального впливу як еле-
менту політичного процесу у просторі і часі [11, с. 11]. Кінцевим результа-
том формування культури громадянськості має постати «людина як агент 
взаємозалежності та опосередкування взаємодії громадянського суспільства і 
влади» (визначення вітчизняного науковця О. Івченка) [5, с. 131]. 
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Анотація. У статті йдеться про українську школу фізичної економії, зокрема, 
проблеми поєднання економічних, природничих та політичних наук. Обґрунтовано 
положення, що у світовій енергетиці повинно статись підвищення ролі невичерп-
них та поновлювальних джерел енергії. Зазначено, що Україна має значний і досить 
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стей та суспільного способу життя. Вчення української наукової школи фізичної 
економії створює передумови для наступників, дає шанс українським ученим, укра-
їнським політикам стати в авангарді розвитку та поширення здобутків на світо-
ве товариство. Українські еліти мають можливість перебрати на себе роль цент-
ру, де найновітні знання модифікуються в нову модель економічного і 
філософського мислення. Враховуючи зазначене в сучасній Україні має бути 
прийнята стратегія економічного розвитку суспільства на засадах: досягнень щодо 
кількісного і якісного розповсюдження різних форм енергії, її збереження, накопичен-
ня; перманентного перевищення народжуваності над смертністю населення; ком-
плексної протидії нераціональному використанню енергії людства тощо. 
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