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Перші згадки про молодіжні організації на теренах України належать
до XVI сторіччя. Наступний період молодіжного руху в широких наукових
колах вирізняється з початку XX сторіччя. На той час в Україні було досить
багато молодіжних організацій, але з кінця 20-х рр. комсомол фактично
монополізував молодіжний рух, і цей період можна умовно назвати
комсомольсько-піонерським.

Він

тривав

до

кінця

80-х

рр.,

коли

демократичні процеси в Радянському Союзі зумовили якісно новий ступінь
розвитку

молодіжних

організацій.

Молодіжні

об’єднання

займалися

проблемами росту політичної культури молоді, пробудження національної
самосвідомості, підвищення інтересу до історії України, етнографії
українського народу. Вся їхня діяльність була невіддільною від політичних
процесів у країні. Загалом же у створенні організацій відображалося
протестне

прагнення

свободи,

практичного

втілення

записаних

конституційних прав громадян, хоч протест цей був радше стихійним,
„неформальним”.
Саме цей період
українського
молодіжного
сприяв

руху

виходу

політичну
молодіжних

на

арену
лідерів,

наділених
авторитетом

та

„харизмою”, бодай в
рамках організацій.
На сьогодні кількість громадянських об’єднань непорівнянно зросла –
налічується близько п’ятдесяти всеукраїнських організацій та кілька сотень
регіональних. І це лише зареєстрованих. Проблеми більшості з них однакові:
відсутність розгалужених та міцних організаційних структур, брак яскравих

особистостей серед лідерів, відсутність чітких політичних принципів та
консолідуючої ідеї.
На підставі вище вказаного можна прогнозувати подальшу еру
розквіту локальних молодіжних об’єднань, з одного боку, і перехід
більшості всеукраїнських об’єднань молоді в категорію суто номінативну.
Місцеві відділення останніх якщо зрідка й жевріють, то як самостійні
локальні

організації,

оскільки

відчуття

їхньої

приналежності

до

загальнонаціональної структури зведене до мінімуму. А сама об’єктивна
потреба бути ближчими до тих, кого представляють, змусить регіональні,
місцеві громадські молодіжні об’єднання більше уваги приділяти питанням
соціального захисту, правової допомоги, підвищення фахового рівня та
організації дозвілля молоді
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