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Політична освіта необхідна для залученням молоді до політичних та         

державотворчих процесів, та має бути впроваджена на основі цінностей свободи і           

плюралізму. Остаточною метою цього процесу має стати виховання політично         

компетентних, відповідальних, активних та критично думаючих громадян.       

Необхідність широкого впровадження політичної освіти серед молоді викликана        

незначним рівнем участі молоді у виборчих процесах та низьким рівнем політичної           

активності загалом, згідно з опитуванням консалтингової агенції Pro.mova, 65%         

молодих людей не цікавляться політикою. Разом з тим, згідно з соціологічним           

дослідженням “Молодь України - 2017”, проведеного Центром незалежних        

соціологічних досліджень ОМЕГА на замовлення Міністерства молоді та спорту         

України, лише 9,3% молодих людей постійно стежать за політичним життям в Україні,            

водночас, майже третина молоді каже про відсутність інтересу до політичних процесів           

в державі. Разом з тим, майже чверть з тих, хто не слідкує за політичними процесами в                

країні, не роблять цього, через нерозуміння політичних процесів загалом. 

Виходячи із вищезазначеного, Національна молодіжна рада України вбачає за         

необхідне, зробити наступні кроки для впровадження політичної освіти в Україні: 

- Впровадити політичну освіту в Україні в рамках розвитку неформальної освіти,           

залучивши до процесу молодіжні громадські організації, в тому числі і          

молодіжні підрозділи політичних партій; 

- Напрацювати законодавчу базу для діяльності молодіжних організацій        

політичного спрямування. Законодавство повинно включати визначення      

молодіжних політичних організацій, базу їх фінансування (що може        



забезпечуватись з Фонду для фінансування політичних партій). Крім того         

законодавча база може передбачати квоту для молоді у партійних списках та           

створення при політичних партіях молодіжного дорадчого органу, що подає на          

розгляд партії законопроекти, що стосуються молодіжної сфери; 

- Передбачити проведення навчання політичної грамотності на базі закладів         

освіти. Політологія повинна бути введена в шкільну програму як окремий          

предмет, або викладатись у рамках правознавства чи історії. Крім того,          

політичні науки можуть бути запроваджені у якості факультативних занять, у          

вигляді дискусійних клубів, або факультативів; 

- Популяризувати участь молоді у політичних процесах через моделювання         

виборчих процесів під час навчання та демонстрація різних моделей політичної          

участі на прикладі шкільного та університетського самоврядування; 

- Провести на регіональному та всеукраїнському рівні інформаційні кампанії щодо          

підвищення участі молоді у політичному процесі; 

- Впровадити систему електронного голосування, яка може підвищити рівень         

електоральної активності серед молоді. Базою для впровадження електронного        

голосування може стати його введення на виборах до шкільного та          

студентського самоврядування; 

- Надати фінансування проектам, що імітують політичні процеси на кшталт “М18.           

Ми можемо більше”, що імітує виборчий процес у якості гри. 

  

 


