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ВСТУП
На сьогоднішній день стабільність будь)якої держа)

ви залежить від стабільності та сталості політичних

партій, що формують політику даної держави. Для за)

безпечення своєї ефективної роботи політичні партії

створюють чи ініціюють так звані "крила" — специфічні

відгалуження по роботі з окремими групами суспільства.

Одним з найголовніших відгалужень є "молодіжні кри)

ла", що функціонують у вигляді припартійних молодіж)

них організацій.

Для грунтовного дослідження та аналізу діяльності

припартійних молодіжних організацій необхідно мати

можливість класифікувати такі організації. Також важ)

ливість дослідження усіх аспектів роботи припартійних

молодіжних організацій полягає в тому, що молодь є

суспільно диференційованою соціально)демографіч)

ною спільнотою, якій притаманні специфічні фізіо)

логічні, соціально)психологічні, теоретико)пізнавальні,

культурно)освітні та інші властивості, що характеризу)

ють її біосоціальне дозрівання як здійснення самови)

раження її внутрішніх сутнісних сил і соціальних якос)
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opportunity to the make classification of youth wing make possible more detail exploring of the issues of
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тей [4]. Також варто зазначити, що розвиток потужної

припартійної молодіжної організації є одним з елементів

залучення молоді до політичної діяльності та політики

в цілому [6]. З іншої сторони, припартійні молодіжні

організації мають величезний організаційний, кадровий

та мобілізаційний потенціал для здійснення політичної

діяльності та досягнення мети політичної партії [5].

Питанню класифікації припартійних молодіжних

організацій в Україні не було присвячено окремих грун)

товних досліджень, проте деякі питання булі висвітленні

у контексті розвитку молодіжних організацій та їх участі

у політичних процесах. Цій тематиці присвячено праці

багатьох видатних українських вчених, серед яких

В. Головенько, К. Захаренко, М. Кербаль, В. Кулік, В. Реб)

кало, О. Корнієвський, В. Якушик, К. Плоский, А. Поло)

винець та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метоюстатті є формування набору характеристик,

в яких виражається їх сутність та функціонал, які дають

змогу провести класифікацію припартійних молодіжних
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організацій, визначити базові терміни, описати механі)

зми їх створення та функціонування. Для складання на)

бору характеристик автором запропонований перелік

критеріїв оцінки, які описують різні сторони діяльності

припартійних молодіжних організацій та складаються з

показників, що описують певні явища.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Доведено, що класифікація припартійних молодіжних

організацій є важливим елементом для розумінні місця і

ролі припартійних молодіжних організацій як у структурі

політичних партій, так і у політичному полі. У цьому кон)

тексті уніфікація характеристик припартійних молодіжних

організацій на основі критеріїв та показників для складан)

ня класифікації припартійної молодіжної організації є важ)

ливою задачею для проведення подальших досліджень за

цією тематикою. В Україні, на відміну від зарубіжних країн,

питанню дослідження припартійних молодіжних органі)

зацій не було приділено достатньо уваги, існуючі дослід)

ження та публікації дають поверхове чи статистичне уяв)

лення і не дозволяють провести повноцінну класифікацію

припартійних молодіжних організацій.

Так, О. Лісовець дає таке визначення терміну припар)

тійна молодіжна організація: "Припартійна молодіжна

громадська організація — об'єднання, створене за ініціа)

тиви та підтримки певної політичної партії, що охоплює

молодь зі спільними ідейно)політичними переконаннями

та сприяє реалізації її наукового, творчого, громадсько)

політичного, організаційного потенціалу, створенню умов

для організованого дозвілля та спілкування" [1].

У зарубіжній літературі термін припартійна молодіжна

організація використовується у значенні "молодіжне кри)

ло політичної партії". Молодіжне крило політичної партії це

вбудована в структуру, автономна чи незалежна від по)

літичної партії організація, що працює на партнерських за)

садах з політичною партією, і створена з метою підтримки

політичної партії на період передвиборчої та виборчих кам)

панії зі сторони членів або прихильників політичної партії,

що відносяться за віковою категорією до молоді [2].

Метеринською партією є політична партія, що ініцію)

вала чи створила власну припартійну молодіжну орга)

нізацію на засадах спільної політичної платформи та

ідеології та має вибудовану систему відносин з нею.

Для класифікації припартійних молодіжних органі)

зацій необхідно використовувати певний перелік кри)

теріїв оцінки, що описують різні сторони діяльності при)

партійних молодіжних організацій. До критеріїв оцінки

припартійних молодіжних організацій слід віднести:

1. Рівень залежності від материнської організації.

Припартійні молодіжні організації за своєю органі)

заційною природою знаходиться у постійних взаємові)

дносинах з політичною партією. Оскільки ініціювання

чи створення припартійних молодіжних організацій так

чи інакше відбувається за ініціативи політичної партії,

то такі взаємовідносини мають характер залежності. По)

казник характеризує залежність припартійної моло)

діжної організації від політичної партії, рівень залучен)

ня чи інтеграції представників припартійної молодіжної

організації до структури політичної партії.

Основними показниками рівня залежності припар)

тійних молодіжних організацій від материнської орга)

нізації є:

1) високий рівень залежності описується набором

таких явищ, як: пряме підпорядкування дій припартійної

молодіжної організації політичній партії та виконання її

розпоряджень, відсутність автономної структури або

вбудованість припартійної молодіжної організації у

структуру партії, вирішення кадрових питань у структурі

припартійної молодіжної організації, відбувається за

рішенням партії або за її згодою, відсутність самостійно)

го планування діяльності та ведення власного бюджету;

2) середній рівень залежності описується такими

явищами як: автономія або часткова автономія припар)

тійної молодіжної організації від політичної партії, при)

партійна молодіжна організація узгоджує свою діяль)

ність з політичною партією, при цьому розпорядження

політичної партії мають першочергове значення і знач)

ний вплив на програму діяльності, припартійна молоді)

жна організація самостійно формує свою кадрову по)

літику, розпорядження партії мають рекомендаційний

характер, припартійна молодіжна організація веде са)

мостійний відокремлений бюджет лише узгоджуючи

його з політичною партією;

3) низький рівень залежності описується такими

явищами: повністю автономна структура відокремлена

від політичної партії, автономна діяльність припартій)

ної молодіжної організації та самостійна розробка про)

грами діяльності, розпорядження партії мають дорад)

чий характер, самостійне ведення кадрової політики,

політична партія не має впливу на призначення у струк)

турі припартійної молодіжної організації, включаючи і

керівний склад, самостійне ведення бюджету припар)

тійною молодіжною організацією.

Залежно від різних факторів, що впливають на фун)

кціонування припартійної молодіжної організації, набір

явищ може комбінуватись і не описуватись виключно

одним показником. Це ускладнює опис показників і

формування критерію, що може призвести до певної

похибки при складанні характеристики.

2. Рівень розбудови регіональної структури.

Залежно від адміністративно)територіального поділу

країни та регіональної політики політичної партії припар)

тійна молодіжна організація розбудовує власну мережу

або регіональну структуру. Показник описує характери)

стики мережі регіональних представництв припартійної

молодіжної організації, рівень її структурованості та

інтегрованості до загальної структури організації.

Умовно рівень регіональної розбудови можна опи)

сати за двома ключовими критеріями: потужність та

ширина.

Потужність описує розвиненість локальних осе)

редків припартійної молодіжної організації та їхню

інтегрованість до загальної структури. Критерій потуж)

ності поділяється на потужний та непотужний та опи)

сується такими явищами:

1. Для припартійних молодіжних організації з по)

тужним рівнем розбудови регіональної структури харак)

терні такі явища, як наявність автономних локальних

структур, які здатні самостійно планувати програму

діяльності та реалізовувати її, оперувати власними бюд)

жетами, вирішувати поточні питання без допомоги цен)

тральних органів припартійної молодіжної організації,

при цьому інтегрованих у загальну структуру припар)

тійної молодіжної організації.
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2. Для припартійних молодіжних організацій зі

слабкою потужністю регіональної структури характерні

такі явища, як наявність залежних або частково авто)

номних локальних структур, що не здатні самостійно

планувати свою діяльність та виконують накази цент)

ральних органів припартійної молодіжної організації.

Ширина описує відносну кількість покриття локаль)

ними осередками (наявність локальних осередків) пев)

ної території, на якій припартійна молодіжна організа)

ція чи політична партія здійснює свою статутну діяль)

ність. Критерій ширини поділяється на широкий та не

широкий та описується такими явищами:

1. Широка регіональна мережа включає в себе

набір таких явищ як повне покриття або покриття клю)

чових територій локальними осередками.

2. Не широка регіональна мережа описується таки)

ми явищами, як наявність територій, на яких локальні

осередки на створені, або функціонують формально при

цьому не здійснюючи жодної діяльності.

3. Внутрішня організаційна робота.

Залежно від характеру взаємодії та рівня залеж)

ності припартійної молодіжної організації від політич)

ної партії, припартійна молодіжна організація розроб)

ляє власну стратегію та вибудовує тактику своєї діяль)

ності. Показник описує специфіку внутрішньої роботи

припартійної молодіжної організації, природу внутріш)

ньо організаційних заходів та ключову тематику діяль)

ності пов'язані з роботою з людьми. Показник внутріш)

ньої організаційної роботи можна описати за напряма)

ми: рівень, направленість та форма.

Рівень внутрішньої організаційної роботи визначає,

на якому територіальному рівні здійснюється переваж)

на більшість активностей припартійної молодіжної

організації з точки зору стратегічного планування діяль)

ності припартійні молодіжні організації, та поділяється

на такі критерії:

1) локальний рівень — описується явищем, коли пе)

реважна більшість активностей припартійної молодіж)

ної організації відбувається на локальному рівні та не

пов'язана між собою;

2) національний рівень — описується такими явища)

ми, коли переважна більшість активностей організовані

центральними органами припартійної молодіжної орга)

нізації, або відбуваються на локальному рівні, за умо)

ви, що такі активності пов'язані між собою.

Направленість внутрішньої організаційної роботи

визначає ключові напрями діяльності припартійної мо)

лодіжної організації у контексті змісту такої діяльності.

Критерієм в цьому випадку є наявність діяльності за

визначеними напрямами. До напрямів можна віднести:

1) культурно)масовий. Напрям включає в себе набір

явищ коли припартійна молодіжна організація органі)

зовує або підтримує проведення заходів пов'язаних з

організацією відпочинку або досугу, орієнтованих на

широке чи вузьке коло громадськості;

2) освітньо)просвітницький напрям включає в себе

набір явищ, які передбачають організацію або підтрим)

ку припартійною молодіжною організацією проведен)

ня заходів пов'язаних з освітою, просвітництвом чи са)

морозвитком людини;

3) нормативно)правовий напрям включає в себе

набір явищ коли припартійні молодіжна організація зай)

мається діяльністю пов'язаною з розробкою норматив)

но)правових актів;

4) лобістсько)адвокаційний напрям включає в себе

набір явищ, коли припартійна молодіжна організація

організовує або підтримує проведення заходів направ)

лених на просування власних інтересів, відновлення за)

конності чи відновлення справедливості у розумінні при)

партійної молодіжної організації;

Форма внутрішньо організаційної роботи визначає

яким чином відбувається організація та структурування

діяльності. Критерієм є орієнтація припартійної молод)

іжної організації на певну форму та перевага однієї

форми над іншою у загальній структурі діяльності при)

партійної молодіжної організації. До форм внутрішньо

організаційної роботи можна віднести:

1) акції — найпростіша форма роботи, що включає

в себе набір явищ, що описуються як одноразові заходи;

2) проекти — форма роботи, що включає в себе набір

явищ коли припартійні молодіжні організації організо)

вують або підтримують організацію акцій, що структуро)

вані відносно досягнення конкретної мети та завдань та

розраховані на середньо)строковий період реалізації;

3) Кампанії — форма роботи, що включає в себе

набір явищ коли припартійна молодіжна організація ре)

алізовує або підтримує реалізацію проектів направле)

них на реалізацію певної мети та завдань, які розрахо)

вані на довго)строковий період реалізації;

4. Рівень представництва членів організації.

Оскільки припартійна молодіжна організація пра)

цює у політичному полі, для неї як і для політичної партії

є важливим проходження своїх представників до органів

влади. Це розширює можливості впливу припартійної

молодіжної організації та здатність просувати власні

інтереси. Показник характеризує рівень особистого

представництва членів припартійної молодіжної орга)

нізації у національному парламенті, органах виконавчої

влади та органах місцевого самоврядування.

Рівень представництва описується за трьома напря)

мами:

1) низький рівень представництва описує при)

партійні молодіжні організації, що не мають власних

представників у органах влади, або наявність цих пред)

ставників є нестабільною;

2) середній рівень представництва описує припартійні

молодіжні організації, що мають представників у місце)

вих органах влади чи у національних органах влади;

3) високий рівень представництва описує при)

партійні молодіжні організації, що мають представників

як у місцевих так і у регіональних органах влади.

5. Періодичність зміни керівництва організації.

Як і в будь)якій організації, у припартійній молодіж)

ній організації відбувається періодична зміна керівницт)

ва. Подібні явища можуть як негативно так і позитивно

вплинути на функціонування та подальший розвиток при)

партійної молодіжної організації, тому опис цього кри)

терію є важливим для складання характеристики припар)

тійної молодіжної організації. Показник описує періо)

дичність зміни кревних органів припартійної молодіжної

організації як центрального, так і місцевих осередків.

Для більш чіткого опису цього показника треба вра)

ховувати фактор наявності у припартійної молодіжної

організації внутрішніх організаційних кар'єрних ліфтів,
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тобто можливостей для членів організації просуватися

по кар'єрній драбині, та розрізняти рівні керівництва.

Враховуючі ці умови, показник періодичності зміни ке)

рівництва організації можна описати як:

1) часті зміни — показник описує явища, коли зміна

керівництва як на вищому, так і на середньому рівні відбу)

вається частіше, ніж один цикл планової діяльності орган)

ізації (зазвичай 1 рік) або у разі якщо керівник займає

виборну посаду, то один цикл виборної посади. При цьо)

му відсутні внутрішні організаційні кар'єрні ліфти, неза)

лежно від того чи це є умовою, чи наслідком цього;

2) не часті — показник описує явища, коли зміна ке)

рівництва на вищому так чи на середньому рівні відбу)

вається не частіше, ніж два цикли планової діяльності

організації (зазвичай 1 рік) або у разі якщо керівник

займає виборну посаду, то два цикли виборної посади.

Внутрішні організаційні кар'єрні ліфти при цьому є роз)

виненими та дозволяють членам організації переміщу)

ватись по кар'єрній драбині.

6. Рівень вікового залучення членів.

Від рівня вікового залучення членів залежать підхо)

ди та специфіка роботи з членами організації, тому опис

цього критерію є важливим для класифікації припар)

тійних молодіжних організацій. Показник характеризує

середній вік переважної більшості членів організації.

Цей показник визначається аналізом членської бази

та виявленням середнього віку переважної більшості

членів організації.

7. Відносна кількість членів організації.

Кількість членів організації відіграє ключову роль у здат)

ності припартійної молодіжної організації реалізовувати

план своєї діяльності та досягати поставлених завдань.

Показник описує кількість членів організації відносно

до загальної кількості молоді в країні, в якій функціонує

припартійна молодіжна організація. Умовно цей показник

можна поділити на незначний, середній та значний.

8. Участь у виборчих кампаніях.

Участь у виборчих кампаніях, тобто висування влас)

них кандидатів, є критерієм, який визначає сутність

діяльності припартійної молодіжної організації. Показ)

ник участі у виборчих кампаніях описує роль та місце

припартійної молодіжної організації у період виборчих

кампаній. Цей показник описується за двома напряма)

ми: періодичність та спосіб участі.

Періодичність визначає як часто припартійна моло)

діжна організація, як організована структура бере учать у

виборах. Періодичність може бути частою та не частою:

1) яаста періодичність описує явища коли припар)

тійна молодіжна організація бере участь у кожній ви)

борчій кампанії;

2) не часта періодичність описує явища, коли при)

партійна молодіжна організація приймає участь у вибор)

чих кампаніях тільки на певному територіальному рівні,

або не бере участі у виборчих кампаніях більше, ніж два

виборчих цикли.

Засіб участі визначає, яким саме чином відбувається

висування кандидатів від припартійної молодіжної орга)

нізації, або самостійним, або у складі політичної партії.

ВИСНОВКИ
Отже, для стабільного розвитку припартійних мо)

лодіжних організацій є необхідність у їх уніфікації та

класифікації. Значне різноманіття припартійних моло)

діжних організацій та їхніх характеристик дозволяє ви)

окремити спільні характеристики та класифікувати їх.

У результаті узагальнення спільних рис на основі різних

критерії можливо класифікувати припартійні молодіжні

організацій. Залежно від різних факторів, що вплива)

ють на функціонування припартійної молодіжної орга)

нізації, набір критеріїв може комбінуватись і не опису)

ватись виключно одним показником. Це ускладнює опис

показників і формування критерію, що може призвести

до певної похибки при складанні характеристики. Для

українських припартійних молодіжних організацій ме)

тодологія класифікації є важливим елементом для ро)

зуміння шляхів власного розвитку та уніфікації.
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