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Однією з головних рис суспільно-
політичного життя сучасного світового співто-
вариства є глобальний процес демократизації, 
який за останню чверть століття охопив біль-
шість країн світу. Основою демократичного ла-
ду є людина, яка спроможна розкрити його потен-
ціал і для якої демократія є природним середо-
вищем задоволення особистих та суспільних 
інтересів. Успішне існування сучасної демокра-
тії неможливе без особи, яка сповідує засадничі 
демократичні цінності та має певний рівень со-
ціальної компетенції. 

Сучасна демократія вимагає від особи не 
лише політичної активності й усвідомлення нею 
власної ролі і значення в житті суспільства, а 
також дії відповідно до власних переконань та 
цінностей. Серед чинників поступу (поряд із 
суспільними рухами, сучасною технологією то-

що) реальною і значущою силою соціальних 
змін є молодь. У документах ООН зазначається, 
що зі зростанням кількості молоді на планеті 
вона стає наймогутнішим фактором у формуван-
ні суспільства. За даними Комісії з міжнародних 
гуманітарних питань, до кінця ХХІ століття лю-
ди віком до 30 років становитимуть майже 60 
відсотків населення земної кулі, а до 25 років – 
близько 50 відсотків. З молоддю доводиться 
рахуватися як із силою, що вже сьогодні в бага-
тьох аспектах визначає політичний, економіч-
ний, соціальний, культурний розвиток сучасного 
суспільства. Водночас Комісія визнала молодь 
найбільш уразливою групою людей, чиє життя 
піддається загрозі, а благополуччя не відповідає 
мінімальним стандартам. Становище молоді 
розглядається як одна з гуманітарних проблем 
нашого часу. Незважаючи на помітну роль мо-
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лоді в окремих сферах життєдіяльності суспільс-
тва, насправді вона є найменш впливовою гру-
пою в світовому співтоваристві. Молоддю мані-
пулюють. На її інтересах грають для досягнення 
комерційних, політичних та інших цілей. В усіх 
країнах світу є немало свідчень зростаючого 
відчуження молоді від суспільства, держави, 
політики. В її середовищі спостерігаються зневі-
ра, озлобленість, агресивність, схильність до 
насильства як засобу зміни умов життя. Це сер-
йозна загроза для політичної стабільності й гро-
мадського порядку в багатьох регіонах світу.  

Політики часто-густо підтримують молодь 
словесно. Це, звичайно, немало. Але помітною є 
тенденція ототожнювати молодь з майбутнім. 
Державні бюрократи розв’язання проблем моло-
ді повсякчас переносять на “завтра”, а “завтра” – 
на “післязавтра” і т.д. Проблеми не розв’язують-
ся, а нагромаджуються, загострюються. 

Якщо суспільство хоче вижити і прогресува-
ти, воно має кардинально змінити своє ставлен-
ня до молоді, зокрема в роздумах про її майбут-
нє. Молодь утримує в собі ідеї, погляди, ідеали, 
форми й методи матеріально-виробничої і суспі-
льної діяльності, які не завжди, а часто далеко 
не повністю збігаються з позиціями старших 
поколінь. Однак саме молодь визначатиме зміст 
і характер майбутнього суспільства. Турбота про 
неї – це кредитування майбутнього. 

Суспільство в цілому, його владні структури 
повинні вбачати в молоді суб'єкта історії як най-
важливішого з факторів поступу, як особливу 
соціальну цінність. Без фундаментального пере-
осмислення ролі молоді в соціальних, політич-
них процесах, без розуміння феномена молоді 
людство не зможе досягти вершин цивілізації. 
Необхідна сучасна концепція молоді, що відпо-
відатиме філософії віку людини. Ця філософія і 
концепція, що на ній грунтується, складатимуть-
ся із системи загальноприйнятих наукових істин 
про молодь як особливу підструктуру суспільст-
ва.  

Потреба глибоко аналізувати всі сторони 
життя і розвитку молоді України зумовлена не 
стільки теоретичними, скільки практичними 
потребами, тією глибинною кризовою ситуаці-
єю, яка склалась у нашій країні наприкінці ХХ 
ст., зокрема в становищі молоді.  

У свідомості сучасного обивателя молодь 
асоціюється з рекетирами, хуліганами, злочин-
цями, “новоявленими бізнесменами”, “ валют-
ними дівчатками” тощо. Молодь сварять і ганьб-

лять, її бояться, не бажаючи замислитись і зро-
зуміти, що тих, хто заслуговує такої оцінки, не 
так і багато, і народжені вони соціальними об-
ставинами. Більшість молоді достойна визнання 
й поваги. Багато з її представників потребує під-
тримки, співчуття, частина – допомоги. Пробле-
ми молоді, її життя практично зникли з телеек-
ранів, радіоефіру, з газетних шпальт і сторінок 
журналів. Владні структури обходять увагою 
молодь, ніби вона випала з життя. З нею загра-
ють напередодні виборів, її грубо і відверто уле-
щують у “круті” періоди історії. А рідкісна увага 
до неї – лишень момент політичної гри, а не сві-
дчення бажання по-справжньому зрозуміти, що 
відбувається з молоддю, що необхідно для неї 
зробити, що має і повинна зробити сама молодь 
для суспільства, держави, для себе. 

Вочевидь демократичні перетворення в 
Україні звернені в майбутнє, а отже, передусім 
до молоді. Без зацікавленості молоді та її актив-
ної участі ці перетворення нездійсненні. Украї-
на, обравши шлях свободи і демократії, має ро-
бити ставку на молодь. Проте нині можна гово-
рити лише про початкове становлення держав-
ної молодіжної політики в Україні. Ця політика 
– не прерогатива якогось одного відомства, а 
складова внутрішньої політики. Вона повинна 
передбачати активну інноваційну участь молоді 
в житті суспільства. Молодь – органічний су-
б'єкт економічного, політичного та соціокульту-
рного розвитку. 

Труднощі, з якими стикається суспільство в 
своїх зусиллях соціалізації та інтеграції молоді, 
зумовлюється, з одного боку, неврівноваженням 
потреб та сподівань молодих людей у швидкоп-
линному житті, і з другого – тим, що суспільст-
во пропонує їм і вимагає від них. Щоб розв’яза-
ти суперечності, молоді необхідно створювати 
умови для самореалізації та для творчої праці на 
благо суспільства. Не тільки суспільство соціалі-
зує молодь освітою і вихованням, а й молодь, 
несучи нові ідеї й погляди, в свою чергу, зму-
шує, змінюючи і розвиваючи його, пристосову-
ватися до неї. 

Від рівня розвитку молоді залежать її можли-
вості впливати на розвиток суспільства та вне-
сок у соціальний процес. Розвивати молодь 
означає посилювати інноваційний і творчий по-
тенціал підростаючого покоління, закладати 
основи майбутнього благополуччя, нагромаджу-
вати сили для прискореного виходу України з 
кризового стану. Від того, наскільки молодь 
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включена (інтегрована) в усі сфери суспільного 
життя, залежать темпи розвитку і її, і суспільст-
ва. Визначаються три форми активності: еконо-
мічна, політична, соціально-культурна. 

Політична активність торкається сфери роз-
поділу влади, залучення молоді до владних від-
носин і політичного життя. При цьому слід за-
уважити, що межі між політичною участю і по-
літичною мобілізацією розмиті і важко їх розме-
жовувати. 

Реалізація державної молодіжної політики є 
міждисциплінарною, міжвідомчою проблемою, 
у розв’язанні якої беруть участь багато закладів, 
органів управління. 

Істинні оцінки, висновки і прогнози щодо 
молоді в Україні безсторонні, суворі й жорстокі. 
Наше суспільство повинне усвідомлювати одну 
з найсильніших і поки що невиліковних хвороб 
– жахливе становище молоді в суспільстві. Деся-
тки тисяч дітей не охоплені школою. До 50 уч-
нів на вчителя в школі стає нормою, неначе при 
ній можна виховати дитину. Професійно-
технічна освіта стала економічною загрозою для 
суспільства і могутніми темпами знищується. 
Вища школа платним навчанням збіднілій моло-
ді не по кишені. 

Коли йдеться про молодь, освіту увагою не 
обійти. З другої половини ХХ століття у світі 
став потужно виявляти себе загальноцивіліза-
ційний закон пріоритетності освіти. Він полягає 
в тому, що шлях до свободи особистості, до 
пріоритету моральних норм, до благополуччя 
суспільства і його економічного та культурного 
розвитку започатковується і набуває простору в 

системі освіти. Світовий досвід переконливо 
свідчить, що розвинені країни досягли свого 
культурного і технологічного прогресу переду-
сім за рахунок пріоритетного розвитку системи 
освіти, зокрема і вищої школи. 

Проблеми системної кризи українського сус-
пільства зосереджені навколо людини, особис-
тості. Вони визначаються незатребуваністю осо-
бистості, відсутністю умов і стимулів розвитку і 
саморозвитку особи. Входження України в сис-
тему світової цивілізації, осягнення українцями 
загальносвітових цінностей і світової культури 
відбуваються через систему освіти. Тому стан 
системи освіти, що є важливим засобом соціалі-
зації молоді, її незамінною нішею, має винятко-
во важливе значення в світлі демократичних 
перетворень. 

Оцінка стану і тенденцій розвитку освіти в 
розвинених країнах однозначно привела до ви-
сновку про необхідність докорінних реформ 
системи освіти в Україні з огляду на безперспек-
тивність стратегій її часткових удосконалень. 
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