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ВСТУП 

 

 

Сучасна українська держава розвивається шляхом здобуття справжніх 

цінностей людства, що нагромаджувалися тисячоліттями всім цивілізо-

ваним світом. Важливим завданням на цьому шляху є розбудова 

демократичної, правової, соціальної, незалежної держави, інтеграція її 

у світове співтовариство, формування суспільства, у якому існує не тільки 

пріоритет держави, але й людини. Реформи та зміни в усіх ланках 

суспільного життя актуалізують розробку суспільно-політичних проблем 

і, зокрема, проблеми вдосконалення взаємостосунків держави і молоді. 

Адже взаємини держави і молодого покоління не тільки віддзеркалюють 

труднощі та суперечності перехідного періоду нашої країни, але й самі 

впливають на хід соціально-економічних та політичних перетворень. 

Тому необхідна цілісна і життєздатна політика держави стосовно такої 

великої та специфічної соціально-демографічної групи, як молодь.  

Найвідчутнішою для молоді є та державна політика, яка функціонує на 

регіональному рівні, де безпосередньо вирішується більшість її проблем, 

створюються необхідні умови для соціального становлення та розвитку 

молоді. Саме тут вона проявляється як важливий механізм залучення 

молодого покоління до процесів соціалізації, стає доступною широкому 

загалу для розуміння, оцінки й сприйняття. Удосконалення та ефективна 

реалізація державної молодіжної політики на регіональному рівні є 

підґрунтям її громадянського становлення в інтересах як самої молодої 

людини, молодого покоління в цілому, так і регіону, держави одночасно. 

Нині державна молодіжна політика на місцевому рівні є принципово 

відмінною, порівняно з політикою попередніх часів, і здійснюється 

модернізованим шляхом. За наявності досліджень державної молодіжної 

політики, що набувають дедалі більших масштабів і значущості, її аспект 

поки що залишається відкритою темою у сучасній науці. 

Питання державної молодіжної політики потребують особливої уваги, 

особливо з точки зору нормативно-законодавчої бази. На сучасному етапі, 

враховуючи наявність активних політичних процесів в нашій країні, 

молодь активізує свою діяльність і власними діями впливає на прийняття 

політичних рішень. Незважаючи на багатоманітність конкретних 

обставин і факторів, виявлення загального, закономірного в проведенні 

державної молодіжної політики є важливим і необхідним для створення 

цілісної системи, здатної ефективно впливати на соціальне становлення та 

розвиток молоді. 
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Новизна роботи полягає в тому, що в ній робиться спроба детально 

проаналізувати державну молодіжну політику України, яка визначена 

як цілісна система зі складною внутрішньою структурою, що відповідає 

різним сферам життєдіяльності молоді.  

Значний внесок в обґрунтування і розвиток теорії державного 

управління зробили В. Авер’янов, В. Бакуменко, О. Балакірєва, В. Воротін, 

В. Керецман, О. Лазор, А. Мельник, Н. Нижник, О. Оболенський, 

В. Орлов, Р. Рудницька, В. Цвєтков, В. Юрчишин. 

На становлення науково-теоретичних основ дослідження молодіжних 

проблем значно вплинули розробки таких відомих учених, як: 

Є. Бородіна, М. Головатого, Л. Івашова, О. Корнієвського, В. Крикунової, 

В. Кулика, Б. Марушкевича, Н. Метьолкіної, Я. Немирівського. 

Значну увагу патріотичному вихованню підростаючого покоління у 

своїх працях приділили О. Ю. Аршавський, В. В. Бовкун, П. Р. Ігнатенко, 

Л. В. Крицька, В. Л. Поплужний  

На актуальність проблеми державної молодіжної політики вказують 

численні теоретичні дослідження й узагальнення як вітчизняних, так і 

зарубіжних учених, зокрема праці О. Абашиної, В. Авер’янова, 

Ю. Галабурди, Н. Дембицької, О. Корнієвського, Н. Метьолкіної, 

Р. Сторожук, І. Парубчака, М. Перепелиці, М. Смолія, С. Толстоухової, 

М. Туленкова, В. Ярошенко. 

У науці, незважаючи на різноплановість підходів до висвітлення 

цієї тематики в наукових виданнях, ще маловивченими залишаються 

критерії, чинники та методологічні аспекти молодіжної політики.  

Таким чином, це дослідження є особливо актуальним для України, 

яка продовжує розбудовувати демократичне суспільство і взяла курс 

на євроінтеграцію. 

Автор висловлює щиру подяку всім колегам Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, які посприяли виходу у 

світ цієї роботи. Висловлюю подяку рецензентам – Плеханову Дмитру 

Олександровичу, Бондарчук Наталі Володимирівні та Левченко Наталі 

Михайлівній, які своїми слушними зауваженнями і цінними 

пропозиціями щодо вдосконалення змісту роботи допомогли більш 

глибоко осмислити молодіжні проблеми, а також професору – 

Людмилі Володимирівні Антоновій. 

  


