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У статті аналізується сучасний стан вивчення проблеми залежності між віковими особливостями дитини та її здатністю нести кримінальну 
відповідальність. Здійснюється огляд відповідних теоретичних та експериментальних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі 

правознавства, психології, педагогіки. Використовуються матеріали судової практики і дані правової статистики. Наводяться доводи на 

користь доцільності зниження в Україні початкового віку кримінальної відповідальності. 
Ключові слова: вік кримінальної відповідальності, дитина, злочин, вікова осудність, соціалізація, суб’єкт злочину, підліткова злочинність. 

В статье анализируется современное состояние научного изучения проблемы зависимости между возрастными особенностями ребенка и его спо-

собностью нести уголовную ответственность. Осуществляется обзор соответствующих теоретических и экспериментальных исследований отече-
ственных и зарубежных ученых в областях психологии, педагогики, правоведения. Используются материалы судебной практики и данные правовой 

статистики. Приводятся доводы в пользу целесообразности снижения в Украине начального возраста уголовной ответственности. 
Ключевые слова: возраст уголовной ответственности, ребенок, преступление, возрастная вменяемость, социализация, субъект пре-

ступления, подростковая преступность. 

The article analyzes the current state of scientific study of the relationship between age-related characteristics of the child and its ability to bear crimi-
nal liability. The author analyzes the relevant theoretical and experimental studies of domestic and foreign scientists in the fields of psychology, peda-

gogy, law. The author uses the materials of judicial practice and the data of legal statistics. The researcher proves the need to reduce the starting age of 

criminal responsibility in Ukraine. The author supports periodization of children's development, which has legal significance and is offered in the 
modern legal literature. Children under 11 years are outside the scope of criminal punishment and cannot be prosecuted. Children between 11-14 years 

should be brought to criminal responsibility only for the comprehensive list of crimes. Before that, they must undergo review for compliance with the 

actual level of their development and chronological age. 
Keywords: age of criminal responsibility, child, crime, age-related responsibility, socialization, subject of crime, juvenile criminality. 

 

Вступ. Проблема початкового віку кримінальної 

відповідальності є досить актуальною. Її по-різному 

розв’язують законодавці сучасних держав, вона постій-

но знаходиться у центрі уваги як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців та практиків. Це пов’язано на-

самперед з високим рівнем підліткової злочинності в 

Україні та інших країнах сучасного неспокійного світу. 

Соціально-економічна криза в нашій державі, безробіт-

тя, невирішені завдання виховного характеру негативно 

впливають на формування молодого покоління. В не-

поодиноких випадках ці явища обумовлюють відчу-

ження неповнолітніх від інститутів соціалізації, зокре-

ма, сім’ї і школи. Підліткова злочинність щільно 

пов’язана з гострою проблемою дитячої безпритульно-

сті. За даними Міністерства освіти і науки України 

12 тисяч дітей віком від 7 до 15 років не відвідують 

школу [3, с. 3]. Інакше кажучи, їхня освіта і виховання 

відбуваються переважно на вулиці. Інтеграція України 

в міжнародну спільноту, зокрема, євроінтеграція немо-

жлива без приведення національного законодавства у 

відповідність з загальновизнаними міжнародними ста-

ндартами. Не в останню чергу це стосується і підходу 

до визначення науково обґрунтованого початкового 

віку кримінальної відповідальності. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі зале-

жності кримінальної відповідальності від соціально-

психологічних та вікових особливостей людини приді-

ляється помітна увага в сучасній юридичній літературі. 

Істотний внесок в її розв’язання зробили, зокрема, 

В. І. Арькова, З. А. Астеміров, В. М. Бурдін, Н. М. Кре-

стовська, Г. С. Гаверов, Н. І. Гуковська, А. І. Долгова, 

І. О. Кобзар, Л. М. Кривоченко, Г. М. Міньковський, 

Е. Б. Мельникова, В. Ф. Мороз, Є. С. Назимко, 

В. С. Орлов, А. А. Прімаченок, І. М. Сабіров, 

Н. К. Семернева, М. О. Скрябін, К. К. Сперанський, 

М. С. Таганцев, А. П. Тузов, О. І. Чернишов, 

О. П. Чугаєв, Я. М. Шевченко, Н. С. Юзікова, 

А. Е. Якубов. Водночас окремі аспекти зазначеної про-

блеми залишилися недостатньо дослідженими. Йдеть-

ся, зокрема, про питання наукового обґрунтування 

початкового віку кримінальної відповідальності. Щодо 

цього існують різні точки зору, які активно обговорю-

ються фахівцями. Саме цим пояснюється інтерес автора 

до зазначеної проблеми. 

Метою цього дослідження є вивчення наукової 

думки України та зарубіжних країн в аспекті зв’язку 

між кримінальною відповідальністю і соціально-

психологічними та віковими особливостями дитини, 

обґрунтування доцільності зниження встановленого 

вітчизняним законодавцем початкового віку криміна-

льної відповідальності. 

Матеріали і результати дослідження. Залежність 

здатності людини керувати своєю поведінкою від її 

вікового розвитку здавна визнається науковцями, прак-

тиками і громадською думкою. Це, своєю чергою, є 

причиною особливого ставлення суб’єктів соціального 
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контролю до таких діянь дітей, які вчиняються ними з 

порушенням норм права або моралі [9, c.48]. Щоб бути 

суб’єктом суспільних відносин людина повинна досяг-

ти певного рівня психофізичного та соціального розви-

тку, який забезпечить їй можливість усвідомлювати 

свою поведінку, керувати нею і нести відповідальність 

за вчинки [3, c.22]. Відомо, що людина не народжується 

одразу особою. Для цього потрібний тривалий процес 

фізичного, розумового та морального становлення. До 

досягнення певного віку дитина не визнається повно-

цінним суб’єктом суспільних відносин – ні в правовій, 

ні в соціологічній літературі. Така поступовість розвит-

ку людини як свідомого учасника суспільного життя 

обумовлює намір законодавця встановити як одну із 

гарантій дотримання принципу винної відповідальності 

її вікові межі. Він має на меті виключити зі сфери за-

стосування кримінально-правових заходів дітей, типо-

вий рівень розвитку яких породжує неспростовні сум-

ніви в тому, що при вчиненні заборонених криміналь-

ним законом діянь вони усвідомлювали їх та керували 

ними. Питання визначення початкового віку криміна-

льної відповідальності та критеріїв, якими при цьому 

мусить керуватися законодавець, ніколи не мало свого 

однозначного вирішення. Приміром, римське право 

допускало повну неосудність людини в дитинстві. За-

кінченням дитинства тоді вважався не певний вік, а 

момент, коли дитина починала говорити як людина 

[3, c.23]. Деякі науковці вважають, що першим віком, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність, 

має бути вік статевої зрілості. На їхню думку, саме на 

цей час припадає кульмінаційний момент розвитку 

людини – становлення її як особи [2, c.80]. Інші вчені 

зазначають, що визначаючи початковий вік криміналь-

ної відповідальності, законодавець мусить використо-

вувати не тільки дані фізіології та психології, а й брати 

до уваги соціальні і етнографічні умови життя дитини 

[10, c.119]. Загальновизнаним є те, що становлення 

особи відбувається в діалектичній єдності біологічних 

та соціальних факторів. Їх співвідношення у формуван-

ні особи ще не вивчено у всіх проявах. Проте констату-

ється, що соціальне, яке поступово формується в люди-

ні, мобілізує її біологічні засади, необхідні для здійс-

нення усвідомлених вчинків. По суті розвиток особи є 

рухом людини від об’єкта суспільних відносин до їх 

суб’єкта. У результаті цього процесу людина набуває 

самосвідомості, формується як соціально орієнтований 

член суспільства. Одночасно відбувається становлення 

нормосвідомості особи, яке засновано на механізмах 

перетворення в суб’єктивний досвід соціальних норм, 

що об’єктивно склалися у системі суспільних відносин 

[3, c.24]. Соціалізація відбувається під впливом різно-

манітних факторів соціального середовища. Критерієм 

соціалізації є вік. За своєю суттю він є суспільно-

історичним поняттям. Помічено, що у багатьох мовах 

вік насамперед позначував не стільки «календарні 

строки», скільки соціальне становище особи [4, c.25].  

Принцип індивідуалізації кримінальної відповіда-

льності вимагає подальшого розвитку системи право-

вих норм про таку відповідальність неповнолітніх, 

оскільки йдеться про застосування загальних правил до 

специфічної вікової групи. КК УРСР 1960 р. не містив 

окремого розділу присвяченого особливостям відпові-

дальності неповнолітніх, тому відповідні пільгові нор-

ми не становили єдиної системи.  

Більш прогресивною уявляється структура чинно-

го КК України. У ньому не тільки більш детально рег-

ламентується кримінальна відповідальність неповнолі-

тніх, а й виокремлено спеціальний розділ про це. Необ-

хідність специфічного регулювання відносин, 

пов’язаних із кримінальною відповідальністю неповно-

літніх, визнається більшістю КК зарубіжних країн. 

Вони теж містять аналогічні розділи. Йдеться, зокрема. 

про Латвію, Нідерланди, Білорусь, Швейцарію, Росій-

ську Федерацію. В окремих державах навіть прийняті 

спеціальні закони про кримінальну відповідальність 

неповнолітніх (Іспанія, Франція, ФРН, Японія та ін.) 

[3, c.33]. Проаналізуємо окремі вікові періоди форму-

вання особи та їхнє кримінально-правове значення. У 

період дитинства (приблизно до 11 років) малолітні, як 

зазначалося вище, не визнаються повноцінними 

суб’єктами суспільних відносин. Маленькі діти розгля-

даються насамперед як біологічні, а не соціальні істоти. 

У дитинстві особа проходить шлях від безпорадної 

істоти до достатньо адаптованої до природи і суспільс-

тва людини, здатної взяти на себе певну відповідаль-

ність. Свого часу П. Д. Калмиков зазначав, що особа у 

ранньому дитячому віці за рівнем свого розвитку пере-

буває на нижчому за тварину щаблі [5, c.67]. Така ди-

тина може усвідомлювати переважно найближчі умови 

своєї поведінки та передбачати аналогічні за характе-

ром її наслідки. Вона нездатна протистояти раптовим 

бажанням, приборкувати свої емоції і вільно керувати 

власними діями. Природно, що вона не усвідомлює 

соціального значення своєї поведінки. Засвоєння соціа-

льних норм у період дитинства відбувається уривками, 

без взаємозв’язку. Соціальний досвід маленької люди-

ни обмежується повсякденною життєвою практикою, а 

суспільні відносини – переважно стосунками у сім’ї та 

шкільному колективі. Така характеристика осіб зазна-

ченого віку не дає можливості розглядати їх як 

суб’єктів кримінально-правових відносин. Суспільство 

не може покладати на них жодних обов’язків. Навпаки, 

діти цього віку вимагають всебічної уваги до себе з 

боку суспільства з метою забезпечення їм належних 

умов фізичного, розумового і духовного розвитку, а 

також соціального захисту [3, c.34]. У вітчизняній науці 

ніколи не виникало сумнівів у тому, що особи до 11 

років перебувають поза сферою кримінально-правового 

впливу і за жодних умов не можуть вважатися 

суб’єктами злочину. Не так однозначно вирішується 

питання про можливість бути суб’єктами злочину дітей 

молодшого підліткового віку (11–14 років). Цей період 

розвитку називають критичним або «важким». Пояс-

нюється це тим, що саме на цей період життя припадає 

максимально бурхливий біологічний розвиток, зокрема, 

статева зрілість. Останнє, своєю чергою, обумовлює 

істотні зміни в соціальній позиції підлітка. Проблема 

визначення початкового віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, досить складна. Це підт-

верджується, зокрема, тим, що вона не знаходить свого 

однозначного розв’язання і в зарубіжних державах. 

Так, у Швейцарії кримінальна відповідальність може 
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наставати в з 7 років, у Великобританії – з 10 років, в 

Нідерландах – з 12 років, у Франції – з 13 років, в Бол-

гарії, ФРН, Японії, Латвії – з 14 років, у Швеції – з 15 

років. У Польщі кримінальна відповідальність за зага-

льним правилом настає з 17 років, проте є вичерпний 

перелік злочинів, відповідальність за які встановлена з 

15-річного віку. У Білорусі та Росії за загальним прави-

лом кримінальна відповідальність настає з 16 років, але 

теж є перелік злочинів, відповідальність за які почина-

ється з 14-річного віку [3, c.35]. Як відомо, останній 

підхід до визначення віку кримінальної відповідальнос-

ті застосовував і законодавець України. Йдеться про КК 

1960 і 2001 років. За деякі злочини в Україні відповіда-

льність настає лише після настання повноліття (ст.304, 

335 КК та ін.). В.М. Бурдін зазначає, що із держав ко-

лишнього СРСР лише законодавець Латвії знизив зага-

льний вік, з якого може наставати кримінальна відпові-

дальність (з 16 до 14 років) [3, c.36]. Тож в Україні 

початковим віком кримінальної відповідальності є 14 

років. Вітчизняний законодавець не розглядає осіб 

віком від 11 до 14 років як суб’єктів злочину. Із цим 

погоджується чимало науковців (Астеміров З. А., Гобе-

чія Ф. В., Долгова А. І., Міньковский Г. М., Ігошев 

К. Є., Камінська В. І., Гуковська Н. І., Монахов Н. А., 

Семрніва Н. К., Щедрина А. К., Селецький А. І., Тара-

рухін С. А. та ін.). Обґрунтовуючи свою позицію, ці 

вчені наводять витяги з юридичної літератури, психо-

лого-педагогічних досліджень, де молодший підлітко-

вий вік (11-14 років) характеризується як період непов-

ної фізичної ї соціальної зрілості, підвищеної активнос-

ті, емоційності, імпульсивності та нігілізму. Цими об-

ставинами згадані науковці пояснюють позицію зако-

нодавця України, який не розглядає осіб віком від 11 до 

14 років як суб’єктів злочину. Але є вчені, які вважа-

ють, що дітей згаданого віку можна і треба притягувати 

до кримінальної відповідальності за окремі злочини 

(О. Д. Сітковська, В. Ф. Монахов, В. М. Бурдін та ін.). 

Вони зазначають, що в сучасній юридичній науці має 

місце стереотипне приєднання багатьох дослідників до 

позиції законодавця стосовно початкового віку кримі-

нальної відповідальності. Представники даного підходу 

вважають, що науковці, які некритично погоджуються 

із законодавцем у питанні визначення мінімального 

віку кримінальної відповідальності, наводять недостат-

ньо переконливі доводи. Підкреслюється, зокрема, що 

відповідні витяги з правової літератури, психолого-

педагогічних праць використовуються опонентами 

механічно, без належного аналізу. Зазначається, зокре-

ма, що схарактеризовані вище особливості розвитку 

дітей молодшого підліткового віку притаманні певною 

мірою і підліткам старшого віку (14-16 років). Ми при-

єднуємось до підходу, про який йдеться. Видається, що 

вирішення питання про початковий вік кримінальної 

відповідальності вимагає відмови від звичних способів 

соціально-психологічного аналізу з позицій здорового 

глузду та оцінки емоційних станів. Розв’язання цієї 

проблеми потребує комплексного підходу, коли немо-

жливо обійтися без спеціальних досліджень в галузі 

гуманітарних наук. Дуже слушною видається думка 

О. Д. Сітковської про те, що для обґрунтування ниж-

ньої межі кримінальної відповідальності необхідно 

«перегорнути» предмет дослідження. Тобто слід йти не 

від виключення до загального правила, а спочатку дати 

змістовну характеристику рівня вікової зрілості, доста-

тньої для винної відповідальності [9, c.67]. Психологи і 

педагоги вважають, що саме з 11-річного віку форму-

ється справжня свідома особистість. У підлітків цього 

віку виникає самооцінка, критичне ставлення до ото-

чення, прагнення до самостійного життя, вміння розу-

міти і підпорядковувати свою поведінку нормам життя 

в суспільстві [11, c.6]. Саме про молодших підлітків 

можна говорити, що вони досягають досить стійкого 

рівня соціалізації [1, c.17]. Особи у віці від 11 до 14 

років здатні усвідомлювати не тільки фактичний харак-

тер своєї поведінки, а й її соціальне значення, нести 

відповідальність за свої вчинки. Ж. Піаже, досліджую-

чи проблему розвитку інтелектуальних здібностей у 

дітей, дійшов висновку, що в підлітковому віці особа 

остаточно формується. На його думку, саме на цей 

період життя припадає важний етап становлення фор-

мального мислення. Зараз багато психологів визнають, 

що на молодший підлітковий вік припадає максималь-

ний розвиток формального мислення. Починаючи з 11-

річного віку у особи виникає автономна мораль. Інакше 

кажучи, виникає суб’єктивна відповідальність як здат-

ність особи узгоджувати свою поведінку з певними 

правилами та усвідомлювати факти їх порушення. Тож 

якщо не обмежуватися характеристиками окремих рис 

молодшого підліткового віку, а виходити з загальної 

оцінки психофізичного та соціального розвитку таких 

дітей, то можна погодитися з пропозицією 

В. М. Бурдіна та інших вчених щодо необхідності зни-

ження віку кримінальної відповідальності за окремі 

злочини до 11 років [3, c.40]. Доцільність цього обґрун-

товується і сучасною криміногенною ситуацією в Укра-

їні. За офіційними даними темпи зростання злочинності 

неповнолітніх майже втричі перевищують темпи зрос-

тання загальної злочинності. У структурі злочинності 

неповнолітніх переважають злочини корисливої та 

корисливо-насильницької спрямованості. При цьому 

кількість неповнолітніх, що вчиняють зазначені злочи-

ни, істотно перевищує кількість дорослих осіб, які ско-

юють аналогічні злочини. В останні роки відбулися 

суттєві зміни у мотивації злочинної поведінки непов-

нолітніх. Раніше 25-30% крадіжок вчинялися з корис-

ливих мотивів, в інших випадках мали місце мотиви 

солідарності з друзями і бажання самоствердження. 

Сьогодні корислива мотивація є домінуючою у всіх 

складах злочинів. У структурі підліткової злочинності 

зараз понад дві третини становлять тяжкі та особливо 

тяжкі злочини. При цьому необхідно врахувати досить 

високий рівень латентності дитячої злочинності. Для 

неї є характерними прояви жорстокості, знущання над 

жертвою. Все частіше неповнолітні застосовують вог-

непальну і холодну зброю, снодійні речовини. Перева-

жно неповнолітні злочинці – це особи з асоціальною 

спрямованістю і схильністю до стійких стереотипів 

антисуспільної поведінки. Випадково вчиняють злочи-

ни лише одиниці з них. Аналіз злочинності неповноліт-

ніх дає підстави стверджувати, що ступінь її суспільної 

небезпечності останнім часом значно зріс. Це, своєю 

чергою, вимагає реформування системи кримінально-
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правового впливу на неповнолітніх злочинців, поси-

лення контролю держави за їхньою поведінкою. Понад 

98% опитаних працівників правоохоронних органів 

підтримують такі зміни. На тлі зростання злочинності 

неповнолітніх зростає і кількість суспільно небезпеч-

них діянь, які вчиняються неделіктоздатними особами. 

Так, двоє учнів однієї з івано-франківських шкіл, яким 

виповнилось по 11 років, протягом двох років вчинили 

понад 40 крадіжок [3, с.40]. Останнім часом спостеріга-

ється помолодшання підліткової злочинності. Врахо-

вуючи вищесказане, деякі вітчизняні науковці пропо-

нують притягувати до кримінальної відповідальності за 

загальним правилом з 14 років [3 , с. 45]. При цьому 

зниженим віком такої відповідальності вони пропону-

ють вважати 11 років.  

Дуже слушною, на наш погляд, є запропонована 

В. М. Бурдіним кримінально-значима періодизація 

розвитку дітей. Наведемо її основні положення. 1. 

Діти віком до 11 років. Вони перебувають поза сфе-

рою кримінально-правового впливу і не можуть бути 

притягнуті до кримінальної відповідальності. 2. Діти 

від 11 до 14 років. Вони повинні притягуватися до 

кримінальної відповідальності лише за вичерпний 

перелік злочинів за умови підтвердження рівня свого 

розвитку хронологічному віку. Діти цієї вікової гру-

пи можуть бути притягнуті до кримінальної відпові-

дальності за: умисне вбивство (ст. 115 КК), умисне 

тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК), зґвалтування 

(ст. 152 КК), насильницьке задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК), кра-

діжку (ст. 185 КК), грабіж (ст. 186 КК), розбій (ст. 

187 КК), завідомо неправдиве повідомлення про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 

об’єктів власності (ст. 259 КК). 3. Неповнолітні ві-

ком від 14 до 18 років. Вони повинні притягуватися 

до кримінальної відповідальності за всі злочини, за 

винятком тих, що можуть бути вчинені лише після 

досягнення 18-річного віку. Стосовно осіб віком від 

14 до 16 років обов’язковим є проведення експерти-

зи, про яку ішлося вище. 4. Неповнолітні від 16 до 18 

років. Вони притягаються до кримінальної відповіда-

льності за всі злочини , крім тих, що можуть бути 

скоєні тільки після досягнення 18-річного віку. Щодо 

таких осіб проведення згаданої вище експертизи не є 

обов’язковим. 5. Особи віком від 18 до 21 року. По-

ложення, що визначають особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх, можуть бути у ви-

ключних випадках застосовані судом і до осіб, що 

вчинили злочин у віці від 18 до 21 року. Суд вправі 

це зробити це з урахуванням особливостей винного 

та характеру вчиненого ним злочину [3, с. 51]. 

Висновки. Практичне значення результатів про-

веденого дослідження полягає в тому, що висновки та 

пропозиції, які містяться у ньому, можуть бути викори-

стані для подальшого удосконалення кримінального 

законодавства щодо особливостей кримінальної відпо-

відальності неповнолітніх, сприятимуть вдосконаленню 

судової практики в цій категорії справ. Результати дос-

лідження можуть бути використані для подальших 

наукових розробок цієї проблематики, а також при  

 

викладанні курсу кримінального права в вищих навчаль-

них закладах. 
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Л. В. ПЕРЕВАЛОВА 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ  

В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

У статті розглядається демографічний стан сучасної української молоді, її цінності та орієнтири. Автор на підставі багатьох соціологічних 
досліджень аналізує відношення української молоді до економічних, політичних, соціальних проблем, з якими стикається Україна сьогодні. 

Молодь – особлива соціальна група, яка найбільш гостро реагує на зміни, що відбуваються у суспільстві, тому її соціально-політична актив-

ність характеризується і складністю, і суперечливістю. В мінливих умовах сучасного світу молодь шукає власні способи участі у суспільно-
політичному житті, взаємовідносин з владою. Держава, політичні партії, громадські організації повинні враховувати особливості проявів 

суспільно-політичної активності молоді при розробці та практичній реалізації державної молодіжної політики.  

Ключові слова: молодь, суспільно-політична активність молоді, молодіжні цінності, держава, політичні партії, громадські організації, 
молодіжний парламент, молодіжні організації, вибори, політичні акції, громадянське суспільство. 

В статье рассматривается демографическое состояние современной украинской молодежи, ее ценности и ориентиры. Автор на основе мно-

гочисленных социологических исследований анализирует отношение украинской молодежи к экономическим, политическим, социальным 
проблемам, с которыми сталкивается Украина сегодня. Молодежь – особая социальная группа, которая наиболее остро реагирует на изме-

нения, которые происходят в обществе, потому ее социально-политическая активность характеризуется и сложностью, и противоречиво-

стью. В меняющихся условиях современного мира молодежь ищет собственные способы участия в общественно-политической жизни, 
взаимоотношений с властью. Государство, политические партии, общественные организации должны учитывать особенности проявлений обще-

ственно-политической активности молодежи при разработке и практической реализации государственной молодежной политики. 

Ключевые слова: молодежь, общественно-политическая активность молодежи, молодежные ценности, государство, политические партии, 
общественные организации, молодежный парламент, молодежные организации, выборы, политические акции, гражданское общество. 

The article examines the demographic state of modern Ukrainian youth, its values and orientations. The author, on the basis of numerous sociological 

studies, analyzing the relation of Ukrainian youth to the economic, political and social problems which Ukraine faces today. Youth – special social 
group most, which is most sensitive to changes that occur in society, because of its socio-political activity and is characterized by complexity and 

inconsistency. In the changing conditions of the modern world young people looking for their own ways to participate in public and political life, the 
relationship with the authorities. The State, political parties, public organizations should consider the particular manifestations of socio-political activi-

ty of youth in the development and implementation of state youth policy. 

Keywords: youth, social and political activity of young people, youth values, the state, political parties, civil society organizations, youth par-
liament, youth organizations, elections, political events, civil society. 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку України 

стає очевидним, що молодь все менш і менш інвестує 

свою енергіє у соціально-політичні процеси, які 

відбуваються у країні. Вона недостатньо активна, її 

діяльність у політичних партіях та громадських 

організаціях мало ефективна. Однак молодь – це 

майбутнє будь-якої країни, вона відіграє значну роль 

у житті суспільства. Молодь повинна стати активним 

суб’єктом політичної діяльності, що у значній мірі 

буде визначати перспективи стабілізаціїї розвитку 

суспільства. Однак все це потребує формування 

стратегії активізації молоді у суспільному житті, 

розробка якої неможлива без всебічного аналізу 

історико-культурних, соціально-економічних і 
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