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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ 

ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ 

 
 

1.1.   Теоретичні підходи до визначення сутності регіону 

 
На відміну від країн Заходу, де наукова думка з теорії регіональної 

розбудови отримала великого поширення, визначенню терміна 
«регіон» присвячено незначну кількість вітчизняних наукових робіт, 

не приділено належної уваги і комплексному дослідженню суті цього 
явища. Але протягом останніх років були зроблені певні кроки в цьому 
напрямку в контексті досліджень шляхів удосконалення державного 

регулювання економічних стосунків. Наприклад, у 1997 році науковим 
виданням – журналом «Регіон: проблеми та перспективи розвитку» – 
було проведено наукову конференцію з питань регіонотворення. 

Висновки цієї конференції довели, що серед науковців не існує єдності 
поглядів на те, чим є «регіон». За результатами конференції було 
проведено аналітичну роботу, а представлені погляди науковців 
згруповано за певними схожими ознаками [639, с. 50-51]. Це дало 

змогу попередньо говорити про існування трьох підходів до розуміння 
терміна «регіон».  

По-перше, існує погляд на «регіон» як на частину народно-

господарського комплексу з певним ландшафтом, кліматом, корисними 
копалинами, а також зі специфічною виробничою спеціалізацією, яка, 
у свою чергу, залежить від щільності населення, характеру поселень, 

традиційних занять населення території, засобів спілкування та 
взаємодії з іншими регіонами; а це значною мірою зумовлюється 
національним складом регіону, міграційними процесами, статево-
віковою структурою, характером відтворення населення та іншими 

чинниками [639, с. 50]. Із цього видно, що головною метою 
прихильників такого підходу є проведення чіткого аналізу та синтезу 
природної, географічної, демографічної та економічної самобутності 

території, на основі чого в процесі дослідження можливим стане 
прогнозування розвитку типу та характеру виробництва, професійної 
структури, зайнятості населення та рівня його життя. 
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По-друге, коли вживають термін «регіон», то мають на увазі 

адміністративно-територіальну одиницю певної субнаціональної одиниці 

(від лат. regio – країна, область, округ) [639, с. 52]. Часто в такому 

значенні термін «регіон» вживається як синонім термінів «область» та 

«район». Як приклад, прибічники такого розуміння наводять 

трактування регіону, яке подане у Великій Радянській Енциклопедії 

1975 року видання. «Регіон» там визначається як те ж саме, що й район 

(в 1-му значенні), і як територія (акваторія), часто дуже велика за 

своїми розмірами, не обов’язково таксономічна одиниця в певній 

системі територіального поділу [62, с. 560]. 

Деякі автори, які є прихильниками цього підходу, свідчать, що 

існує вагома різниця між словами «регіон» та «район». Адже «район» 

походить від грецького слова «промінь» та означає географічну 

одиницю, а «регіон» – від латинського слова «правлю» [639, с. 50]. 

Отже, видно, що ці слова навіть походять не від спільного кореня, 

тому мають означати різні явища і не можуть ототожнюватись одне з 

одним. На думку американських професорів П. Джеймса та Дж. Мартина 

[208, с. 13-14], які пояснюють, чому не слід ототожнювати регіон з 

районом. Під словом «регіон» часто розуміють цілісну ділянку 

території, яка відрізняється певною однорідністю у своїй основі, але не 

має чітких кордонів та меж. Більш того, це слово вживається для 

позначення великих територій, що утворюють головні підрозділи 

континенту. А слово «район» допомагає виділити територію за 

ознакою однорідності, яка є специфічною для неї [208, с. 13]. У такому 

випадку різницю між «регіоном» та «районом» важко помітити, і якщо 

підійти до регіоналізації країни за такого розуміння «регіону», то 

вважається, що виникне безліч протиріч під час установлення засад 

побудови та визначення меж того чи іншого територіального 

утворення. Учений із Чикаго Р. Платт та російські дослідники районів 

США, такі як Л. Зіман, М. Половицька та Л. Смирнягін, підкреслюють, 

що самі американці при характеристиці «районів» виходять із фізико-

географічних умов, особливостей заселення в різні періоди розвитку 

Штатів, із традицій, а також з економічних та соціальних розбіжностей 

[208, с. 16]. Коли ж характеризують «регіон», то виходять з економіко-

соціальних та політико-національних інтересів населення території 

[208, с. 15]. Тобто визначення поняття «регіон» пов’язується саме з 

характеристикою інтересу, який є правовим чинником регіону, і така 

точка зору найбільше відповідає умовам становлення доктрини 

регіональної розбудови сьогоденної України, коли зусилля перш за все 

спрямовуються на розробку комплексного універсального тлумачення 
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«регіону», у якому поєдналися б і його соціально-економічні, і правові 

ознаки.  

Останній із визначених, третій підхід спирається на соціальну 

спадщину, історичний досвід, народні традиції певної території [208, 

с. 51]. В Україні таке розуміння регіону найменш поширене. До 

тлумачення терміна «регіон» вітчизняні науковці дуже рідко вкладають 

історичну та загальнокультурну цінність, а також соціальну унікальність. 

За такого підходу вважається за необхідне розглядати матеріальні об’єкти 

історико-культурної спадщини, традиції та самобутність населення 

території, яка досліджується, а також особливості способу життя та 

характерні життєві цінності населення. Об’єктивний аналіз цьому 

можна дати лише на основі всебічного вивчення та збереження 

історичної і соціальної пам’яті. Вважається важливим, але не значущим ні 

з соціально-економічної, ні з правової точки зору обґрунтування ознак 

регіону на соціальній спадщині, історичному досвіді, традиціях тощо. За 

таких ознак поділ держави на регіони значно ускладниться та буде 

викликати суперечності, і взагалі такі ознаки не вимагають нового 

територіального поділу країни. Натомість для уявлення суті регіону 

при його визначенні слід брати до уваги такі характеристики, як певна 

замкненість утворення, яке характеризується самовідновленням 

господарської інфраструктури. Це утворення є накладеним на 

територіальну структуру держави та носить етнополітичний характер. 

Крім вищезгаданих визначень, дослідження літератури з питань 

розміщення продуктивних сил, економічної географії, геополітики і 

регіонотворення дозволяє назвати і наступні соціально-економічні 

визначення явища, яке підлягає характеристиці. 

Регіон уявляється як складне розмаїття взаємопов’язаних соціально-

економічних конструкцій, які уособлюють у собі cукупність 

різноманітних ресурсів. Таке уособлення виникає на основі історичного 

спадкоємства – стереотипів управління, службових інструкцій, засобів 

виробництва тощо. За такої точки зору регіон не можна розглядати як 

замкнену статичну сукупність соціально-економічних конструкцій. 

Регіону, як багаторівневій складній ієрархічній категорії, притаманний 

свій перебіг часу, який характеризується перебігом внутрішньо-

регіональних процесів, таких як відтворення регіональних структур, 

соціальні та політичні цикли в межах певної території [280, с. 88]. 

У збірці наукових праць, присвячених управлінню економікою 

регіону в нових умовах господарювання, що вийшла в 1991 році в 

Новосибірську, «регіон» визначається з позиції економічної теорії і 

трактується як сукупність різноманітних виробництв та підприємств 
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території, що підлягає розгляду. Ці виробництва та підприємства 

охоплюють виробництво як галузь, обмін та споживання благ і послуг. 

У межах такої категорії, як регіон, здійснюється весь процес відтворення 

соціально-економічного потенціалу та сукупного продукту [594, с. 3]. 

Російські дослідники називають регіоном, по-перше, самостійну 

частину – підсистему соціально-економічного комплексу країни із 

завершеним циклом відтворення, особливими формами вияву стадій 

відтворення та специфічними особливостями перебігу соціальних і 

економічних процесів. По-друге, це складний територіально-економічний 

комплекс, який має обмежені внутрішні ресурси, свою структуру 

виробництва, певні потреби у зв’язках із зовнішнім середовищем [207, 

с. 11]. На окрему увагу заслуговують погляди В. К. Симоненка щодо 

проблеми визначення категорії «регіон», оскільки саме цей автор 

протягом багатьох років досліджує розвиток територіальних одиниць 

держави з огляду на оптимізацію системи регіонального управління та 

її структури. Беручи до уваги природно-ресурсний потенціал та 

необхідність структурної перебудови економіки, В. Симоненко виділяє 

в межах України декілька економічних районів. Ці райони характери-

зуються як господарські території з певною спеціалізацією та 

структурою господарства, природними та трудовими ресурсами, 

певним економіко-географічним розташуванням. У текстах своїх 

досліджень В. Симоненко такі райони називає регіонами [537, с. 27].  

Відомо, що зараз часто вживається термін «регіон» для позначення 

території цілої країни і навіть кількох країн. З огляду на це, важливим 

є тлумачення Д. М. Стеченком «регіону» у його другому значенні, а 

саме: регіон – це група сусідніх країн, близьких за національним 

складом і культурою або однотипних за суспільно-політичним устроєм, 

що виділяються в окремий економіко-географічний район світу. Але 

оскільки дослідженню підлягає саме система внутрішньодержавних 

територіальних утворень (регіонів), то не слід детально зупинятися на 

огляді такого розуміння «регіону», яке є більш прийнятним для 

розробки питань вступу України до Європейськго Союзу та його 

регіональної політики [562, c. 216]. 

Здобуття Україною незалежності та перехід до ринкових стосунків 

зумовили потребу у формуванні внутрішньодержавного поділу праці, 

нових територіально-виробничих комплексів, вільних економічних 

зон, відповідних ринкових структур та механізму управління такими 

об’єктами. За цих умов сформувалося підґрунтя для проведення нового 

економічного районування країни та відповідно до нього оптимізації 

системи управління соціально-економічним розвитком нових економічних 
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районів. Цей етап породив нову хвилю поглядів на «регіон», саме як на 

новий економіко-господарський район. Так, наприклад, О. І. Шаблій 

регіоном називає соціально-економічний район, територія якого тісно 

пов’язана з найбільшим розташованим на ній населеним пунктом, який 

визначає його головні зовнішні функції і геопросторову організацію 

[634, с. 97]. 

А. О. Єпіфанов та І. В. Сало вважають, що з метою органічного 

поєднання загальнонаціональної моделі міжрегіонального розвитку та 

територіальних моделей відтворювальних процесів, властивих певній 

території, для розвитку та поглиблення територіального поділу праці, 

комплексного використання ресурсного потенціалу територій, розвитку 

сучасної ринкової інфраструктури та місцевих ринків капіталу тощо має 

впроваджуватися науково обґрунтована та ефективна регіональна 

політика держави. Цьому має передувати усвідомлення того, що 

«регіон» слід розуміти як економічний район, який виділяється 

всередині країни за своєю спеціалізацією та структурою виробництва, 

природними і трудовими ресурсами, соціальними й економічними 

особливостями [175, с. 104-105]. 

З позицій економічної теорії підходить до визначення «регіону» 

І. Бистряков. Він зазначає, що регіон – це функціонально спрямований 

певний самодостатній господарський модуль, який самостійно 

розвивається та вирішує питання відтворення системи міжрегіональних 

зв’язків. З огляду на його місце стосовно держави, він повинен 

вирішувати весь спектр упорядкування системи управління розвитком 

місцевого суспільства [73, с. 39]. 

Як досить доречно з цього приводу зауважують І. Михасюк та 

А. Мельник, спільним у підходах до економічного районування України є 

тенденція до вирівнювання не тільки меж регіонів, а й економічного 

потенціалу, введення в них великих міст, які виконують міжгалузеві 

функції виробничого, наукового, культурного обслуговування, а також 

функції підготовки та перепідготовки кадрів [133, с. 69-70]. 

На думку В. Шилова, «регіон» – це соціально-економічний простір 

із певною природно-географічною територією, із притаманним їй 

певним типом та характером виробництва, зі специфічними історико-

культурними та демографічними особливостями, з адміністративно-

політичною територією та кордонами, а також із дією єдиної 

нормативно-правової бази [639, с. 51]. Пропонується вважати таке 

тлумачення досить вдалим. Але звідси доцільно вилучити такі ознаки, 

як історико-культурні та демографічні особливості. Хоча такі ознаки й 

мають безперечну цінність у життєдіяльності певної території, 
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посилання на них не є доцільним із практичної точки зору і лише 

ускладнить поділ країни на територіальні одиниці та призведе до 

перенесення розуміння суті регіону в дещо іншу, відмінну від 

соціально-економічної, площину. Пропонується додати до цього 

поняття посилання на міжрегіональні та міждержавні економічні, 

політичні та культурні зв’язки, адже в Україні підлягають розбудові 

нові економічні стосунки, а замкненість суспільства та економіки, як 

свідчить історичний досвід, веде до ще більшого відставання. 

В основу нового економічного мислення має бути покладена відома 

теза, що світова економіка є єдиним цілим, поза яким не може вдало 

розвиватися жодна держава світу, незалежно від рівня її економічного 

розвитку. Обов’язковою умовою переходу України до ринкових відносин 

є політика відкритої економіки. Для цього створюється належне 

економіко-соціальне і правове підґрунтя: законодавчою владою прийняті 

базові закони про зовнішньоекономічну діяльність і про іноземні 

інвестиції. Крім цього, під час розподілу території країни на територіальні 

одиниці слід враховувати природно-ресурсний, демографічний, науково-

технічний, виробничий, рекреаційний, соціальний та культурний 

потенціал місцевості, тобто її соціально-економічний потенціал. 

Структура соціально-економічного потенціалу пов’язана з особливостями 

місця та ролі регіону в територіальному поділі праці. 

Із наведених визначень випливає, що концептуальними 

параметрами, які обумовлюють поняття «регіон», є: 

- географічне положення (розташування, масштаби території й 

чисельність населення); 

- виробничо-функціональні особливості (специфіка видів 

діяльності); 

- містобудівні особливості (характер забудови об’єктів виробничої 

інфраструктури, житла й обслуговування). 

Регіон – цілісна система, яка характеризується власною структурою, 

функціями, зв’язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, 

умовами життя населення. Їй властива: висока розмірність; велика 

кількість взаємозалежних підсистем різних типів із локальними цілями; 

багатоконтурність керування; ієрархічність структури; затримка 

координуючих впливів при високій динамічності елементів; неповна 

визначеність стану елементів. 

Але не варто обмежуватися поняттям «регіон», необхідно також 

виділити регіональні особливості, які безпосередньо впливають на 

прояв виробничих відносин і функціонування економічних законів у 

регіоні. 
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В основу дослідження регіональних особливостей має бути 

покладений аналіз взаємозалежної сукупності специфічних для даної 

місцевості конкретних умов суспільного виробництва, а саме: умов 

географічного середовища, продуктивних чинників і виробничих 

відносин. Це вихідне положення марксизму. В. І. Ленін у зауваженнях 

на книгу М. В. Плеханова, розробляючи це положення К. Маркса, 

резюмував: «Отже, властивості географічного середовища зумовлюють 

розвиток продуктивних чинників; розвиток же продуктивних чинників 

зумовлює розвиток економічних, а вслід за ними й усіх інших 

суспільних відносин...» [325, с. 70]. 

Із цього положення виходить, що регіональні особливості розвитку, 

що пов’язані з властивостями географічного середовища, є вихідними, 

первинними, а рівень розвитку продуктивних сил і виробничих 

відносин – похідними, вторинними й третинними (рис. 1.1). 
 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ 

Первинні Виробничі 

Вторинні Третинні Інші 

Властивості 

географічного 

середовища 

Рівень розвитку 

виробничих сил 

Рівень зрілості 

виробничих 

відносин 

Рівень зрілості 

суспільних 

відносин 

– розмір території; 

– її місцезнаходження; 

– віддаленість від 

основних 

промислових центрів; 

– клімат; 

– наявність корисних 

копалин; 

– якість ґрунтів; 

– розвиненість 

гідромережі; 

– наявність 

гідромережі. 

– освоєність території; 

– галузева структура 

економіки; 

– виробнича специфіка 

району; 

– концентрація 

виробництва; 

– розвиненість 

транспортної мережі; 

– розвиненість 

виробничої 

інфраструктури; 

– забезпечення трудовими 

ресурсами. 

– співвідношення між 

формами власності на 

засоби виробництва; 

– співвідношення між 

оплатою праці і 

загальними фондами 

споживання; 

– рівень життя населення; 

– розвиненість 

невиробничої сфери; 

– ступінь залучення 

працездатного населення 

до суспільного 

виробництва й 

особливості його 

структури зайнятості та 

раціонального 

використання в регіоні. 

спосіб життя 

населення 

 

Рис. 1.1. Класифікація регіональних особливостей  

за генетичною ознакою 
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Протягом багатьох із точки зору законодавчого процесу років на 

порядку денному перебуває питання розгляду проекту закону про 

адміністративно-територіальний устрій України. Ще 15 липня 1997 року 

Постановою Верховної Ради України № 453/97-ВР «Про проект Закону 

України про адміністративно-територіальний устрій України» було 

вирішено, що в основу цього Закону буде покладено Проект, 

запропонований В. Стретовичем, Р. Безсмертним та І. Юхновським. Із 

цього Проекту було призначено друге читання, яке так і не відбулося. 

Іншою постановою Верховної Ради України від 5 лютого 1999 року 

№ 429-ХІV «Про порядок денний третьої сесії Верховної Ради 

України» розгляд законопроекту «Про адміністративно-територіальний 

устрій» визначено одним із невідкладних заходів. Водночас названа 

постанова висвітлює подальший рух законопроекту – його повернули 

Верховній Раді 14 травня 1998 року з пропозиціями Президента 

України від 30 грудня 1997 року. 

Отже, до сьогодні закон про адміністративно-територіальний устрій 

України ще не прийнятий. Вважається, що тривалість роботи над цим 

законом можна пояснити великою кількістю підходів до розуміння 

того, чим має стати нова адміністративно-територіальна одиниця, до 

розуміння природи нових територіальних утворень і відсутністю 

позицій, які пропонували б поєднати в регіоні соціально-економічні 

чинники та правові характеристики внутрішньодержавного територіального 

утворення. 

Немало вчених піддають сумніву раціональність поділу України на 

25 областей. На думку експертів Міжнародного інституту порівняльного 

аналізу, виходячи з того визначення області, яке пропонується 

законодавством, в Україні можна виділити тільки 10 областей, які 

територіально збігаються з територіально-виробничими комплексами 

[133, с. 482]. Як альтернативу такому розумінню, пропонують збереження 

загальної кількості областей за умов зміни їх кордонів. Наприклад, 

С. Телешун доходить висновку, що сучасний територіальний устрій 

потребує насамперед не просто суттєвих змін, а змін принципових 

[578, с. 15-16]. Ці зміни мають передбачати поділ не на області, а на 

регіони, оскільки цього вимагають перш за все загальнодержавні 

інтереси, зокрема збереження унітарності країни. А статус таких 

територіальних одиниць (вбачається – регіонів) повинен визначатися 

серед іншого такими пунктами: 

– принципом визначення кордонів адміністративно-територіальної 

одиниці (територіальний, національний, такий, що склався історично, 

пропорційний, змішаний); 
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– структурою і повноваженнями органів державної влади на 

території одиниці; 

– структурою і повноваженнями органів місцевого самоврядування 

на території регіону; 

– принципами формування представницьких і виконавчо-

розпорядчих органів адміністративно-територіальної одиниці (виборність, 

призначення посадових осіб органів державної влади всіх рівнів); 

– наявністю власності; 

– структурою бюджету (співвідношенням використання державного 

і місцевого бюджетів); 

– структурою формування місцевого бюджету [578, с. 18]. 

Вважається, що сучасне українське суспільство та держава ще не 

готові безболісно, еволюційно перейти до зміни територіального устрою 

України. До того ж Конституція України закріпила певні положення, 

без внесення змін до яких трансформація територіального устрою 

України не вбачається можливою. 

Таким чином, попередньо, не досліджуючи соціально-економічної 

та правової суті регіону, його можна визначити як економічно 

самодостатній соціально-економічний механізм, сформований у межах 

певної природно-географічної території, із притаманною йому 

специфікою спеціалізації та структури виробництва та господарства, 

міжрегіональними та зовнішніми зв’язками щодо економіки, політики, 

культури, а також із власними політико-адміністративними органами 

управління – із місцевими органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування. 

Але вважається, що яким би чином не було визначено термін 

«регіон», все ж розширене його тлумачення не має достатнього 

наукового обґрунтування і носить побутовий характер. Для уникнення 

такої ситуації слід розглядати регіон через детальну характеристику 

його соціально-економічних та правових ознак.  

Характерними ознаками регіону як соціально-економічного 

механізму є економічна та демографічна самодостатність, специфіка 

спеціалізації і структури виробництва та господарства, економічні і 

культурні зв’язки як міжрегіональні, так і зовнішні. Це приводить до 

розуміння того, що досліджувана категорія буде мати соціально-

економічну сутність. Характерними рисами соціально-економічної 

характеристики «регіону» є комплексність, спеціалізація та управління. 

Така характерна риса, як комплексність, стосується визначення 

господарства регіону і вказує на збалансованість, на пропорційний та 

погоджений розвиток виробничих сил регіону [30, с. 121]. Це такий 
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взаємний зв’язок між усіма елементами господарства регіону, коли 

ефективно виконується основна господарська функція регіону – його 

спеціалізація, не виникає тенденції значних внутрішньорегіональних 

диспропорцій та зберігається здатність регіону здійснювати у своїх 

межах відтворення на основі власних ресурсів.  

Показниками спеціалізації регіону є рівень спеціалізації за галузями 

господарства (тобто його значення стосовно цих галузей на загально-

державному рівні) й ефективність спеціалізації (тобто відношення 

об’єму виробництва на одиницю витрат в регіоні до такого ж 

показника на загальнодержавному рівні). А управління – це й 

соціально-економічний, і правовий показник регіону [57, с. 22].  

Отже, аналізуючи теоретичні підходи до визначення сутності 

регіону, ми можемо констатувати, що регіон – це економічно самодостатній 

соціально-економічний механізм, сформований у межах певної 

природно-географічної території, із притаманною йому специфікою 

спеціалізації та структури виробництва і господарства, міжрегіональними 

та зовнішніми зв’язками щодо економіки, політики, культури, а також 

із власними політико-адміністративними органами управління – із 

місцевими органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 

 

 

1.2.   Молодь як специфічний суб’єкт регіональної політики 

 

У нових суспільних умовах сучасної України ключове значення 

відводиться проблемі становлення молодого покоління в процесі його 

включення в економічні, політичні, соціальні, духовні трансформаційні 

процеси. Від масштабності, глибини й строків здійснення цих процесів 

залежить у цілому успіх реформування українського суспільства. А від 

позиції молоді в суспільно-політичному житті, її впевненості в 

завтрашньому дні й активності буде залежати темп просування України 

шляхом демографічних перетворень. Саме молоді люди мають бути 

готові до протистояння політичним маніпуляціям та екстремістським 

викликам. 

У суспільній практиці широко використовується поняття «молодь». 

Разом із тим, сьогодні немає чіткого визначення цього соціального 

феномену, а з позиції науки державного управління, економічної науки 

визначення цього поняття взагалі не існує. У широкому змісті поняття 

«молодь» можна розглядати як велику сукупність групових спільних 

ознак, що формуються на основі вікових характеристик і пов’язаних із 
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ними соціально-психологічних якостей. У більш вузькому (соціологічному) 

змісті молодь являє собою соціально-демографічну групу, виділену на 

основі обумовлених віком особливостей соціального стану молодих 

людей, їх місця та функцій у соціальній структурі суспільства, 

специфічних інтересів і цінностей. 

Одне з перших визначень поняття «молодь» у вітчизняній соціології 

було запропоновано 1968 р. В. Т. Лісовським: «Молодь – покоління 

людей, що проходять стадію соціалізації, засвоюють, а в більш зрілому 

віці вже засвоїли, освітні, професійні, культурні й інші соціальні 

функції» [555, с. 41]. Інше й більш деталізоване визначення було 

наведено Я. В. Немирівським: «Молодь – соціально-демографічна 

група, виділена на основі сукупності вікових характеристик, особливостей 

соціального стану й обумовлена тими чи іншими соціально-

психологічними властивостями». Саме це визначення згодом стало 

основним. «Молодість як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно 

універсальна, але її конкретні вікові межі, пов’язаний із ними 

соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-

історичну природу й залежать від суспільного ладу, культури й властивих 

певному суспільству закономірностей соціалізації» [386, с. 216]. 

Згідно з Великою Енциклопедією Кирила й Мефодія та «Великим 

енциклопедичним словником», молодь – це соціально-демографічна 

група, виділена на основі сукупності вікових характеристик, особливостей 

соціального стану й обумовлена тими чи іншими соціально-

психологічними властивостями, які визначаються суспільним ладом, 

культурою, закономірностями соціалізації, виховання даного суспільства; 

сучасних вікових категорій від 14-16 до 25-30 років [82, с. 422]. 

Сучасні вчені вважають, що молодь можна приблизно визначити як 

людей у віці від 14 до 30-35 років. Цей період можна поділити на три 

підперіоди:  

– підлітки до 18 років;  

– молодь у віці від 18 до 24 років;  

– молоді дорослі від 25 до 30-35 років.  

Сучасний «молодіжний вік» утворився на підставі двох зустрічних 

процесів, які відбувалися в індустріальних суспільствах: акселерації – 

прискореного статевого дозрівання, що знаменує собою прискорене 

закінчення дитинства, – з одного боку, і безперервного відкладення 

терміну вступу в професійне життя внаслідок збільшення періоду 

тривалості навчання – з іншого [330, с. 46-47]. 

Молодь – важливий чинник, умова і засіб соціальних змін та 

інноваційна сила. Різні параметри якості нинішньої молоді сьогодні 
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багато в чому визначають контури трудового потенціалу – економічно 

активного населення завтра: його демографічні, медико-біологічні 

характеристики, міру соціалізованості, рівень освіти, професійної 

підготовки, політичної і цивільної зрілості [3, с. 108].  

Кого можемо вважати молоддю? Межі цієї суспільної групи 

визначити нелегко. Адже не існує об’єктивних показників, за якими 

можна було б відокремити період молодості від дитячих років і від 

віку зрілості.  

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні» визначає загальні засади створення організаційних, 

соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення 

та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, 

суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної 

політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді 

[495].  

У Статті 1 Закону («Визначення термінів») говориться, що «молодь, 

молоді громадяни – це громадяни України віком від 14 до 35 років; 

неповнолітні – громадяни віком до 18 років».  

У статті 2 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації» («Визначення термінів») зазначено, що: молодіжні 

громадські організації – об’єднання громадян віком від 14 до 35 років; 

дитячі громадські організації – об’єднання громадян від 6 до 18 років.  

Вирішення важливого завдання корекції і параметрування майбутнього 

громадського потенціалу тісно пов’язане з поліпшенням якості 

нинішнього молодого покоління. Тому виникла необхідність створення 

нової області міждисциплінарного знання – ювенології – «науки про 

молодь» (juvenilitas (ювенілітас) – молодість, юність, logos – знання. У 

деяких вищих навчальних закладах були відкриті кафедри ювенології, 

у центрі уваги яких є вивчення й викладання інтегрованих курсів про 

молодь як феномен сучасного суспільства і про технологію роботи з 

молодими людьми, а також підготовки фахівців у сфері молодіжної 

політики. 

Ювенологія – це комплексне міждисциплінарне знання про 

становлення молодого покоління в діалектичній єдності соціального, 

духовного та біологічного начал. Ювенологія належить до наук про 

людину, зокрема, акумулює й синтезує знання про молоде покоління, 

процеси формування зрілої особи, накопичені й узагальнені багатьма 

вітчизняними і зарубіжними школами. Вона включає такі наукові 

дисципліни, як ювенальна (підліткова) медицина, ювенальна юстиція і 

ювенальне право [647, с. 17].  
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Об’єктами дослідження ювенології є й молода людина, і соціальна 

спільнота – молодіжна популяція (діти, підлітки, молодь) віком від 

11 до 25 років. 

Предметом ювенології є різні ювенальні процеси і явища, що 

визначаються подвійною специфікою емпіричного об’єкту, – людини, 

що вийшла з раннього дитячого віку, але ще не увійшла до «світу 

дорослих».  

Ювенологія вивчає молодь в онтогенезі, тобто досліджує механізми 

біосоціального становлення і дорослішання особи молодої людини й 

окремої соціально-демографічної групи суспільства – молоді.  

Головна мета ювенології:  

– вирішення першочергових проблем соціального розвитку 

підростаючого покоління в сучасних умовах;  

– активне сприяння формуванню і розвитку молодіжної політики;  

– сприяння становленню і розвитку прогресивних форм роботи з 

молоддю;  

– сприяння формуванню нового покоління вчених і практиків-

ювенологів.  

На підставі даних ювенології розробляється концепція єдиної 

державної ювенальної політики, що об’єднує політику в області сім’ї, 

дитинства і молоді.  

Роль молоді змінюється в періоди соціальних потрясінь. Перехідність, 

маргінальність, відсутність глибокої життєвої вкоріненості молоді 

спонукає її до пошукової активності, часто до внутрішніх конфліктів 

між життєвими цінностями і стилем життя. У підсумку – схильність до 

афективного, незваженого сприйняття дійсності, сприйнятливість до 

екстремізму, радикалізму в думках і в поведінці. Дуже характерним 

для молоді є вибір об’єктів наслідування, які не вписуються у звичне 

культурне тло (молодіжна субкультура).  

Складне становище молоді пояснюється низкою причин. Основні з 

них пов’язані з проблемами «життєвого старту»: з рівнем матеріального 

забезпечення і соціальної захищеності; з можливістю здобуття освіти; 

початком трудової діяльності; утворенням і забезпеченням сім’ї; 

професійним зростанням; кар’єрою тощо. Середня заробітна платня 

молодих людей є майже вдвічі нижчою, ніж середня в Україні. Дуже 

низькою є й стипендія студентів [9, с. 10]. Нинішня система освіти 

практично не гарантує свободу вибору і можливість соціального 

авансування молодих людей. Нині розподіл молоді в системі освіти є 

жорстко соціально детермінований. А перехід до платної освіти ще 

жорсткіше визначає цей процес.  
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Недостатня матеріальна забезпеченість, відсутність житла, 

вимушене використання матеріальної допомоги батьків нерідко 

формують у деякої частини молодих людей соціальний інфантилізм. 

Праця перестає займати найважливіше місце у структурі життєвих 

цінностей молоді, посилюються споживацькі настрої. Разом з цим, у 

виробничій сфері загострюється проблема безробіття. У віковій 

категорії до 18 років і 18-24 роки воно є у декілька разів вищим, ніж в 

інших вікових групах. Негативно впливає на становлення особистості і 

невідповідність отриманої освіти змісту роботи, яку суспільство може 

надати сьогодні молодій людині. Це призводить до падіння престижу 

багатьох важливих для суспільства професій, до знецінення освіти.  

Негативізм частини молоді є тимчасовим явищем, характерним для 

перехідного суспільства. Процес усунення соціальних деформацій 

буде супроводжуватися усуненням асоціальних явищ із молодіжного 

середовища. Відхід від надмірної заідеологізованості старої системи 

соціалізації молоді, подолання розриву між теорією і практикою – 

найважливіші завдання, що постали перед нашим суспільством. Але, 

разом із тим, суспільство повинно намагатися не допускати девальвації 

основних життєвих понять, плекати в молодіжному середовищі такі 

вічні цінності, як сумлінна творча праця, колективізм, демократія, 

свобода, справедливість. 

Крім того, молодь – це важливий суб’єкт соціальних змін, величезна 

інноваційна сила. У силу вікових і соціально-психологічних особливостей 

молодь тяжіє до нових видів діяльності, порівняно легко опановує 

складні професії. За останній час у нашій країні було створено чимало 

ілюзорних міфів про молодь, що, з одного боку, ідеалізують, а з іншого – 

негативно оцінюють життя й поведінку молодого покоління в цілому. 

Але для прогнозування майбутніх процесів необхідне глибоке 

вивчення інтересів і життєвих планів, ціннісних орієнтацій і реальної 

поведінки молоді з урахуванням усіх конкретних історичних і соціальних 

умов, у яких вона виховується. Специфіка молоді полягає в нагромадженні 

соціального, соціокультурного досвіду в процесі соціалізації й 

соціально-економічної адаптації в умовах самостійної життєдіяльності 

та в дорослому житті. У фазі молодості завершується індивідуалізація 

особистості, оформлення її життєвих установ і цілей. Завдяки цьому 

відбувається формування у свідомості й поведінці стійких ціннісних 

орієнтацій, у тому числі соціокультурних. Молодь як особлива окрема 

спільнота має складну, різноманітну якісну структуру. Без аналізу цієї 

структури неможливо пояснити специфіку молоді, її двояке, 

суперечливе становище в суспільстві [104, с. 56-57]. 
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У нашій країні в радянський період, як у теорії, так і на практиці, 

молодь, як соціальна група, що має потреби, які відрізняються від потреб і 

інтересів інших груп, окремо не розглядалася [358, с. 72]. Такий підхід до 

молоді зберігався й протягом перших років трансформації. 

Молоде покоління й зараз найчастіше традиційно продовжують 

розглядати лише як об’єкт виховання, освіти, соціалізації. При цьому 

не враховується, що молодь – це суб’єкт суспільного відтворення. Від 

якості цієї соціально-демографічної групи залежить або прогресивний 

розвиток суспільства, або його деградація [385, с. 32]. 

Молодь має значний рівень мобільності, інтелектуальної активності 

та здоров’я, що вигідно відрізняють її від інших груп населення. У той 

же час перед будь-яким суспільством постає питання про необхідність 

мінімізації витрат і втрат, які несе країна через проблеми, що пов’язані 

із соціалізацією молодих людей й інтеграцією їх у єдиний економічний, 

політичний і соціокультурний простір. 

Німецький соціолог Карл Манхейм (1893-1947) визначив, що 

молодь є свого роду резервом, що виступає на передній план, коли 

таке пожвавлення стає необхідним для пристосування до швидко 

мінливих або якісно нових умов [345, с. 57]. Динамічні суспільства 

рано або пізно повинні активізувати й навіть організовувати їх 

(ресурси, які в традиційному суспільстві не мобілізуються й не 

інтегруються, а досить часто пригнічуються). 

Молодь, на думку Карла Манхейма, виконує функцію посередника, 

що оживляє соціальне життя; ця функція своїм важливим елементом 

має неповну включеність у статус суспільства. Цей параметр 

універсальний і не обмежений ні місцем, ні часом. Вирішальним 

фактором, який визначає вік статевої зрілості, є те, що в цьому віці 

молодь вступає в громадське життя й у сучасному суспільстві вперше 

зустрічається з хаосом антагоністичних оцінок. Молодь, за думкою 

Манхейма, ні прогресивна, ні консервативна за своєю природою, вона – 

потенція, готова до будь-якого нового починання [345, с. 232-233]  

Молодь як особлива вікова й соціальна група завжди по-своєму 

сприймала цінності культури, що породжувало в різні часи молодіжний 

сленг та різні форми субкультури. Їхніми представниками були хіпі, 

бітники, стиляги, у СРСР і пострадянському просторі – неформали. 

Як уже було сказано вище, в останнє десятиліття при розвитку 

теоретичних знань про молодь виникла самостійна наука – ювенологія. 

Вона розглядає молодь із погляду збереження й розвитку людського 

потенціалу – адже від того, як молодь використовує свою молодість, 

залежить майбутнє суспільства і його сьогодення. 
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Молодь – це соціально-демографічна група людей у віці до 30 

років, що характеризується такими особливостями: 

- перебуває на етапі становлення соціальної та психофізіологічної 

зрілості, адаптації до виконання соціальних ролей дорослих поколінь; 

- має більший потенціал соціальної самореалізації, самоорганізації, 

соціальної активності; 

- більшість цієї категорії характеризується соціальною залежністю 

й недостатньою економічною самостійністю; 

- цій категорії властива висока мобільність зміни соціального 

статусу; 

- більша частина молоді потребує організованих форм соціалізації. 

Молодь найбільш сприйнятлива до різних формуючих і навчальних 

впливів. Однак у цьому віці вже існує основа для прояву свідомої 

індивідуальної активності [75, с. 122]. У сучасній Україні «відбулося 

розшарування молоді за соціалізаційними траєкторіями як відбиття 

соціальної стратифікації суспільства, диверсифікованості соціокультурних 

сценаріїв і стилів життя». Молодь, володіючи соціальними ознаками 

різних спільнот, різниться за матеріальними можливостями, ціннісними 

орієнтирами, способом і стилем життя, ставленням до власного здоров’я. 

Сьогодні стало очевидним, що виокремлення української молоді як 

суспільної групи відбувається за іншими, ніж класоутворюючі, ознаками 

й критеріями. Отже, глибокого і комплексного аналізу потребує 

дослідження якісних соціальних характеристик молоді: її соціального 

складу, особливостей її соціального стану, специфічних форм її свідомості 

і соціальної діяльності, у т. ч. у державотворенні. У зв’язку з цими 

змінами необхідно зауважити, що маловивченою частиною молоді є 

учнівська молодь. На сьогодні немає достатньої кількості літератури, 

яка б давала вичерпні знання з проблем тієї частини молоді, провідною 

формою діяльності якої є навчання. Молодь, що навчається, має свою 

специфіку, власні соціальні характеристики. Також слід зазначити її 

неоднорідність. Дослідники ще більш-менш приділяють увагу молоді, 

що навчається у ВНЗ, чого не можна сказати про дослідження тієї 

частини молоді, що одержує середню освіту (учні загальноосвітніх 

середніх шкіл, професійно-технічних училищ і середніх спеціальних 

навчальних закладів). Від того, якими є позиції молодого покоління, 

який воно має вигляд, залежить соціальний розвиток українського 

суспільства в цілому; енергія, світогляд, моральне здоров’я молодих 

визначає долю, майбутнє народу [104, с. 57]. 

Систематизуючи дослідження, доцільно визнати, що молодь 

виконує три основні функції: 
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– відтворювальну – спадкоємність трудового досвіду та відтворення 

галузей, професійної й інституціональної структури зайнятості 

населення; 

– інноваційну – відновлення (трансформація) і збагачення 

накопиченого досвіду, освоєння нових професій, спеціальностей, форм 

зайнятості; 

– трансляційну – наступна передача отриманого досвіду. 

За різними соціально-економічними і політичними причинами 

останнім часом особливо помітна роль вікового фактору в суспільних 

процесах. Формування секторів громадського життя, орієнтованих на 

молодіжну популяцію у складі населення або безпосередньо пов’язаних із 

нею, актуалізує питання про сутність молоді як соціальної групи, 

закономірності й особливості її взаємин із соціумом. 

Перш ніж досліджувати методологічні підходи до проблеми молоді 

як суб’єкта діяльності, необхідно визначити вікові рамки цієї групи 

населення. У Прадавньому Китаї, наприклад, до молоді належали 

особи у віці до 20 років, потім період одруження – до 30 років. У 

класифікації віків життя за Піфагором молодість позначена як «літо 

життя» – від 20 до 40 років; Гіппократ до молодості відносив періоди з 

14 до 21 року й з 21 року до 28 років. 

Міжнародним симпозіумом із вікової періодизації (Москва, 1965 р.) 

юнацький вік визначено від 17 до 21 року для хлопців та від 16 до 

20 років для дівчат; перший період середнього віку – від 22 до 35 років 

для чоловіків та від 21 до 35 років для жінок.  

Сучасні вчені вважають, що вікові межі періоду молодості умовні, 

їх можна визначити інтервалом від 13-14 років до 29-35 років. Крім 

цього, експертами кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили було 

виділено три вікові категорії молоді: «молодша молодь» – у віці від 

15 до 19 років; «середня молодь» – від 20 до 24 років; «старша 

молодь» – від 25 до 35 років. Цю класифікацію було розроблено з 

урахуванням етапів життєвого шляху й соціалізації молодого покоління в 

суспільстві. Однак молодість – не стільки етап життєвого циклу, 

скільки певний соціальний статус людини, що пов’язаний з основними 

видами діяльності: учень, військовослужбовець, робітник і т. д. 
Традиції, властиві «соціалістичному режиму» із його стабільністю 

й спадкоємністю в ролі передумов, об’єктивно перешкоджали 
осмисленню причин і факторів соціально-політичних змін і не сприяли 
формуванню теоретичних підходів до вивчення молоді. У свою чергу, 

суспільна думка Заходу протягом останніх тридцяти років активно 
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досліджує різні аспекти соціального буття молоді. Значну кількість 
результатів таких досліджень може бути використано для інтерпретації 

факторів соціальної й політичної поведінки молоді нашого суспільства. 
Існує ряд підходів до аналізу молоді, як і факторів, що визначають її 
соціальну, економічну й політичну дієздатність. Схематично їх можна 
звести до трьох основних, а саме: 

– фрейдистська традиція з характерним для неї приматом ролі 
раннього сімейного виховання й заміщення його результатів на різні 
види діяльності; 

– парсонівська теорія стабільності й структурний аналіз 
соціальних систем, де поведінка молоді є функціонально зумовленою 
тимчасовою стадією (життєвий цикл, із властивим для неї / його 

набором моделей поведінки); 
– генераційний аналіз К. Манхейма, що акцентує роль 

соціальних змін у формуванні в молоді відмінного від попередніх 
поколінь досвіду, а також способів і рефлексії. 

Згідно з психоаналітичним підходом до вивчення молоді, існують 
два важливі моменти для розуміння політичної ролі молоді: по-перше, 
сталий характер психологічної структури, сформованої в дитинстві в 

умовах сімейного оточення, її здатність визначати наступний розвиток 
особистості; по-друге, наявність колізії в процесі інтеріоризації 
цінностей, що викликана незавершеністю процесу психологічної 

структуризації й здатної із цієї причини розв’язуватися у вигляді 
різних форм протесту або пасивного есканізму [655, с. 113]. 

У рамках системного підходу взаємини особистості й суспільства 
розглядаються переважно з позиції суспільства. Як визначали М. Спенсер 

і Е. Дюркгейм, взаємодія не вільна й носить певний характер, тобто 
припускає відомі реакції на відомі подразники. Стабільність зазначених 
реакцій протягом тривалого часу і є «центральним стратегічним 

елементом» розглянутої теорії [657, с. 481]. Роль індивіда в цій схемі 
зводиться до засвоєння (або не засвоєння) ним існуючої системи 
координат. У зв’язку зі своєю складністю суспільний організм може 

представляти не одну, а кілька систем координат, відповідно й індивід 
розглядається одночасно з різних точок зору. Структурна відмінність 
цих позицій відбилася в концепції соціальних ролей і соціального 
статусу, згідно з якими особистість являє собою «носія соціального 

визначення атрибутів і норм поведінки», у цій «іпостасі» і складової 
основи груп та об’єднань. Закономірно, що активність особистості в 
даному контексті може становити інтерес тільки з двох позицій: чи 

сприяє ця активність зміцненню існуючої системи або протистоїть їй, 
формуючи альтернативну [657, с. 195]. 
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Генераційний підхід відіграє важливу роль при вивченні генези й 

еволюції політичних ідей і рухів, особливо в періоди різких соціальних 

змін. Навіть поверхневий погляд на віковий склад учасників великих 

політичних подій минулого, виділяє серед них непропорційно велику 

кількість молодих людей, що породили в суспільній свідомості свого 

роду кліше про неодмінний взаємозв’язок віку й прагнення до 

соціально-політичних і культурних новацій. 

Розуміння ролі, яку відіграє в соціально-політичному процесі 

молоде покоління в цілому і його окремі групи, зокрема, досить повно 

викладене в роботі К. Манхейма «Эссе по социологии знания», а також 

у більш пізніх роботах С. Ейзенштадта, Н. Райдера, В. Бенгстона й Дж. 

Старра, що переважно систематизували й термінологічно уточнили 

деякі положення К. Манхейма. У 1975 р. у своїй статті Бенгстон і 

Старр у стислому вигляді представили сутність генераційного підходу. 

Схематично ці висновки може бути викладено так: 

- будь-яке суспільство являє собою сукупність когорт, тобто крім 

будь-яких інших розподілів, неминуче стратифікує своїх членів за віком; 

- між даними віковими групами існує лінійний зв’язок у вигляді 

взаємодії й взаємовпливу; 

- індивіди, з яких формуються когорти, у процесі життєдіяльності 

проходять ряд життєвих циклів: дитинство, юність, дорослішання, 

зрілість, старість, випробовуючи відповідні психічні, інтелектуальні, 

соціальні й інші зміни; 

- організації, групи, суспільства в процесі своєї еволюції проходять 

шлях від зародження через розвиток до занепаду, що супроводжується 

соціальними трансформаціями, які чинять відповідний вплив на 

орієнтації індивідів; 

- нерівномірність і нерівнозначність впливу історичних подій на 

когорти, у свою чергу, що перебувають на різних етапах власної 

життєвої історії, у підсумку створюють передумови для формування в 

деяких вікових групах індивідуальної свідомості (як колективної 

єдності), перетворюючи їх у такий спосіб з факту демографічного на 

факт соціальний, точніше – соціологічний. 

Досліджуючи підходи до аналізу молоді як соціальної групи і її 

соціально-політичних характеристик, можна виділити такі аспекти: 

- соціально-політична діяльність є результатом суб’єктивних 

осмислень соціально-економічних процесів і демонстрація певного 

відношення до них; 

- необхідно проводити аналіз психологічної структури молодіжної 

свідомості в цілому і її стратифікаційних варіантів зокрема; 



 

Г. В. Коваль 
 

 

26 

- психологічна структура в цьому віці перебуває на стадії 

формування своїх зв’язків, оскільки неминучий аналіз факторів, які їх 

визначають (родиний стан, характер і рівень освіти, культурні 

традиції, соціальне оточення тощо); 

- в умовах соціальних змін ці фактори самі випробовують певні 

трансформації, оскільки важливе розуміння тенденцій їх еволюції, 

аналіз їх якісної своєрідності й відмінності в часі; 

- в умовах трансформації соціально-політичних інститутів, 

великих зовнішньополітичних зрушень, зміни парадигм розвитку тощо – 

явищах, так чи інакше порушують існуючий раніше баланс соціуму, 

роль колишніх механізмів соціалізації зменшується, оскільки на перший 

план виходить проблема ступеня впливу цих змін на процес 

формування психосоціальних мотивацій молоді. Цілком очевидно, що 

жоден із запропонованих підходів не може претендувати на роль 

всеохоплюючого й цілісного методу. Використання кожного залежить 

від конкретних цілей і завдань.  

Специфіка маргінальних феноменів, до яких належить і молодь, 

полягає ще й у тому, що методи їх вивчення не можуть бути менш 

маргінальними, ніж сам об’єкт. І відповідь може бути знайдено тільки 

в результаті комбінації підходів різного рівня узагальнення й глибини 

[75, с. 122]. 

З точки зору науки державного управління та представлених 

визначень поняття «молодь» (як українськими, так і закордонними 

вченими) і розглянутих вище західних концепцій, що аналізують 

соціальну, політичну й економічну дієздатність молоді, нами було 

сформульовано визначення поняття «молодь» як суб’єкта регіональної 

політики. Отже, молодь – це головний учасник становлення, формування 

й реалізації регіональної політики будь-якої держави, який залежно від 

вікових особливостей і ціннісних орієнтацій є потужним стимулятором 

суспільно-політичних перетворень і головним рушійним важелем 

підвищення інтенсифікації й інтеграції процесів соціально-економічного, 

суспільно-політичного й культурного розвитку регіону й країни в 

цілому. Крім того, молодь – це головний трудовий ресурс, який за 

допомогою зайнятості робить внесок у розвиток економіки регіону та 

держави в цілому. 

При цьому молоді, на думку автора, властиві такі характерні риси, 

які відрізняють її від інших груп населення: 

- необмежений інноваційний потенціал; 

- мобільність; 

- висока адаптивність до умов, що швидко змінюються; 
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- висока соціально-економічна активність; 

- висока здатність до оволодіння складними професіями й 

видами діяльності; 

- «креативний» (творчий) підхід до здійснення своєї діяльності з 

привнесенням кардинально нових ідей і задумів; 

- але в той же час молоді також властива соціально-

психологічна нестабільність і депресивність (тобто незахищеність і 

вразливість від різного роду девіацій). 

Виходячи з характерних рис молоді, у рамках регіональної 

політики можна виділити так функції, які властиві молоді: 

- інноваційна, яка прослідковується через активне освоєння, 

розробку і впровадження нової техніки, технології, підходів до проведення 

й керування соціально-економічними об’єктами й культурною спадщиною 

регіону; 

- комунікаційна, яка виражається в процесі постійного обміну й 

збільшення інформації молодими громадянами регіону, що збагачується в 

процесі пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, трудової, суспільної, 

політичної, культурної й інших видів діяльності; 

- відтворювальна, що виражається через систематичну змінюваність 

кадрового складу населення регіону, поява й усебічний розвиток нових 

галузей національної економіки. 

Таким чином, молодь – це головна інноваційна сила, що несе в собі 

величезний культурний, соціально-економічний, суспільно-політичний 

потенціал, який у процесі соціалізації й раціональному використанні 

наявного потенціалу буде сприяти різнобічному розвитку регіону й 

підвищенню його конкурентоспроможності. 

Питання про статус молоді в українському суспільстві, про 

соціальні функції молодого покоління, його політичні позиції, рівень 

освіти і професійну кваліфікацію, морально-духовний стан і культурні 

запити сьогодні зазвучали по-новому і є актуальною потребою у зв’язку з 

відновленням суспільства і необхідністю формування принципово 

нової концепції державної молодіжної політики [220, с. 112]. 

Потрібно додати, що на сьогодні в Україні відбуваються глибинні 

процеси суспільної трансформації, які суттєво вливають на рівень 

участі молоді у формуванні і реалізації регіональної та державної 

молодіжної політики. 

Із розпадом Радянського Союзу та утвердженням незалежної 

України відбувся певний «розрив» поколінь, було суттєво порушено 

спадкоємність, процес трансляції значною мірою замінений процесом 

трансформації новим поколінням спадщини попередніх поколінь. 
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Зазначене призвело до таких кризових явищ, як ціннісний «вакуум», 

ціннісна дезорієнтація молоді тощо. 

Триває заміщення процесів вертикальної спадкоємності поколінь 
процесами внутрішньопоколінного горизонтального наслідування, 

запозичення, наприклад широкого наслідування українською молоддю 
стилів американської, європейської молодіжної культури. 

Зростає тенденція індивідуалізації молоді, проявом якої є небажання 
молоді здійснювати спільну соціальну діяльність, надалі поширюються 

«споживацькі» життєві настанови молодого покоління, у першу чергу 
внаслідок розвитку величезної «молодіжної індустрії» (розваги, 
матеріальне споживання, мода та інше), що значно «відволікає» увагу 

молоді від суспільного життя, проблем державотворення тощо. 
Отже, характеризуючи молодь як специфічний суб’єкт регіональної 

політики, слід зазначити, що її важливою особливістю щодо участі у 

формуванні і реалізації регіональної політики є те, що така участь 
відбувається у послідовності: спочатку сфера творення власне молодої 
особистості, потім сфера участі молодої особистості у житті спільності, і 
нарешті сфера участі в суспільному житті. Участь молоді у формуванні і 

реалізації регіональної політики характеризується певними особливостями, 
що зумовлені потребою запровадження спадкоємності поколінь, яку 
можна визначити як суть процесу діалогу поколінь, їх творчої взаємодії.  

 

 

1.3.   Місце молодіжної політики у структурі стратегії розвитку 

регіону 
 
Підходи до розробки стратегій розвитку соціально-економічних 

систем досліджувалися як вітчизняними, так і закордонними фахівцями. 

Це дозволяє виділити основні категорії й визначити місце молодіжної 
політики в структурі стратегії розвитку регіону. 

Так, під «стратегією» розуміють компоненти реальної дійсності:  

- план, орієнтир або напрям розвитку;  
- принцип поведінки або відповідність певної моделі поведінки;  
- позиція, а саме розташування певних товарів на конкретних ринках 

(створення унікальної і цінової позиції шляхом різноманітних дій); 

- перспектива, тобто основний спосіб діяльності організації 
(теорія бізнесу цієї організації);  

- особливий маневр, що використовується з метою випередити 

суперника або конкурента. 
З одного боку, стратегічне управління, як вважає Г. Мінцберг, 

перебуває на стадії формування, а тому є тільки окремі методи, 
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інструменти й підходи, що дозволяють сформувати стратегію, а з 
іншого боку – вже накопичений багатий досвід функціонування 

соціально-економічних систем, а також розробки і реалізації стратегій 
їх розвитку [367, с. 74-77]. 

Так, у теоретичному плані є розуміння того, що стратегія в загальному 

виді – це модель досягнення стратегічно важливих цілей. Модель, як 

відомо, це завжди якийсь об’єкт-замінник, який заміщає об’єктивну 

реальність, а тому він «бідніший» від оригіналу, але відображає частину 

важливих для дослідника властивостей і має переваги щодо зручності. 

Модельна стратегія являє собою прояв взаємодії соціально-

економічної системи із зовнішнім середовищем. Саме цим стратегічне 

управління відрізняється від оперативного управління, яке більшою 

мірою зосереджує свою увага на внутрішньому середовищі системи. 

Що ж стосується змісту стратегії, то модель морфологічного опису 

стратегії на сьогодні не виглядає завершеною й остаточною. Так, 

окремі автори вважають, що зміст стратегії являє собою план дій 

(школа стратегічного планування), інші вважають неважливим 

визначення змісту стратегії, а визначають її при наближенні до 

поставленої мети, треті віддають перевагу структуруванню змісту 

стратегії, що, на наш погляд, забезпечує системність у стратегічному 

управлінні. 

Коли піввіку назад стратегічне планування прийшло на зміну 

довгостроковому плануванню, з’явилася можливість розробляти 

альтернативні версії розвитку майбутнього певній системі. Сам термін 

«стратегічне управління» було введено в науковий обіг на початку 

70-х років ХХ століття для позначення відмінностей між управлінням 

поточними виробничими процесами й управлінням на вищому рівні, у 

центрі уваги якого має бути зовнішнє оточення об’єкта управління. 

Щодо цього, як відзначає професор С. Я. Салига, закордонні фахівці 

розглядали стратегічне управління як процес взаємозв’язку певної 

системи й оточення, що проявляється в реалізації місій та цілей за 

допомогою раціонального розподілу ресурсів [571, c. 131-132]. 

Розробці процедур формування стратегій присвячено дослідження 

Гарвардської школи бізнесу, але основні моделі було розроблено 

К. Ендрюсом, М. Портером, Г. Хамелом і К. Прахаладом. Підходи до 

формування стратегій представлено в табл. 1.1. 

К. Ендрюс запропонував стратегію, що заснована на відповідності 

між існуючими ринковими можливостями та здатністю певної системи 

при заданому рівні ризиків (економічну стратегію). Підходи до 

розробки стратегії бізнесу, що засновані на конкурентній позиції 
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організації, та й самі конкурентні стратегії розробив М. Портер, а 

концепція стрижневих компетенцій належить К. Прахаладу й Д. Хемелу. 

На початку третього тисячоліття цикл монографій Ю. Лапигіна 

дозволив сформувати школу стратегічного розвитку організацій, що 

заснована на системному представленні взаємодії організації із 

зовнішнім середовищем і комбінації багатофакторних впливів на 

перспективу розвитку організації, а також визначення змісту самої 

стратегії з позицій системного підходу [321; 451; 606]. 
 

Таблиця 1.1 

Підходи до розробки стратегій 
 

Автори Основний зміст розробок Стратегія Період 

Ендрюс К. Swot-Аналіз Економічна 70-і роки 

Портер М. 
П’ять сил конкуренції, 

типові стратегії 
Стратегія бізнесу 80-і роки 

Хемел М., 

Прахалад К. 
Ключові компетенції Стратегія лідерства 90-і роки 

Лапигін Ю. Конфігуратор чинників Стратегія розвитку Нове тисячоліття 

 

Цілком очевидно, що специфічні параметри кожної організації не 

дозволяють запропонувати конкретної універсальної моделі. Саме 

тому стратегія як модель досягнення мети розробляється для кожної 

організації окремо. 

Загальну схему розробки стратегії зображено на рис. 1.2. 
 

 
 

Рис. 1.2. Загальна схема розробки стратегії 
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Як видно з малюнка, кожна група факторів впливає на формування 

стратегії самостійно. У той же час комбінація цих груп чинників така, 

що, не розібравшись із типовими стратегічними рішеннями (еталонними 

стратегіями), важко здійснити ідентифікацію чинної стратегії. А без 

ідентифікації стратегії важко визначити перспективи розвитку (оскільки 

не ідентифікований той напрям, у якому відбувається поточний процес 

розвитку). Наступний SWOT-аналіз є продовженням дослідження факторів, 

що впливають на розвиток соціально-економічної системи. Результати 

аналізу дозволяють розпочати розробку стратегії, але практика свідчить, 

що в цьому випадку амбіції розробників може бути занижено, що 

неприпустимо для стратегічного розвитку в сучасних умовах конкуренції. 

Тому, перш ніж приступити до розробки стратегії, необхідно сформулю-

вати бачення (ідеї Гаррі Хамела або Пітера Сенге [604, с. 103]), потім 

місію та стратегічну мету. Останнє дозволяє краще зрозуміти, як можуть 

бути використані результати SWOT-аналізу для розробки стратегії. 

Так розробляється певна модель, реалізація якої має забезпечити 

успіх соціально-економічної системи в майбутньому. Схема формування 

стратегії зображена на рис. 1.3, яка показує, що стратегія декомпозується 

на окремі компоненти: проекти, програми та функціональні стратегії. 
 

 
 

Рис. 1.3. Схема формування стратегії 
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Функціональні стратегії (або політики) не мають цільового початку, а 

можуть бути розглянуті як деталізація стратегії за тими функціями, які 

виконуються. Тому функціональні стратегії мають рекомендаційний 

характер. Проте, сукупність функціональних стратегій утворює систему, 

оскільки вони, як елементи, пов’язані між собою, відособлені від 

зовнішнього середовища й взаємодіють із нею як єдине ціле. Модель 

змістовного наповнення стратегії може бути представлена класи-

фікаційним переліком, що складаються із функціональних стратегій. 

У реалізації функціональних стратегій як підсистем стратегії 

важливо одержати синергічний ефект від їхньої спільної реалізації або, 

як говорять фахівці в області теорії систем, використовувати таку 

властивість систем, як емерджентність [21, с. 144]. 

Однією з таких політик і є молодіжна стратегія розвитку соціально-

економічних систем. Самі стратегії тільки спрямовують працівників на 

певні дії, але дій не містять. Тому вслід за функціональними 

стратегіями розробляються відповідні їм заходи та визначаються 

ресурси, необхідні для їхньої реалізації. 

Поряд із політиками або, точніше, замість функціональних стратегій в 

організаціях найчастіше розробляються програми й проекти, що 

спрямовані на досягнення стратегічних цілей і деталізують функціональні 

стратегії. 

Під проектом ми розуміємо деяке завдання з певними вихідними 

даними й необхідними результатами (цілями), що обумовлюють спосіб 

її розв’язання. Проектний підхід більше орієнтований на результат, 

ніж на виконання функцій. У цьому плані в нього більше шансів 

вписатися в стратегічне управління, ніж у функціонального підходу в 

управлінні організацією. Але проекти доцільно розробляти в рамках 

єдиної стратегії організації або окремих функціональних стратегій, або 

окремих міжфункціональних (комплексних) програм. 

Будь-яка програма являє собою план запланованих дій для вирішення 

проблеми. Програми – це заплановані практичні дії для досягнення 

довгострокових стратегічних цілей. Програми включають плани дій із 

тимчасовим графіком їх виконання і чітким описом необхідних 

ресурсів. 

Таким чином, програми деталізують вироблені стратегії і визначають 

не тільки необхідні дії із досягнення позначених цілей, але й потрібні 

для цього ресурси. Програми й стратегії співвідносяться як частина й 

ціле, тобто стратегію можна представити системою програм. 

Подальша деталізація (декомпозиція) політик, програм і проектів 

має здійснюватися, виходячи з конкретних завдань розробників 
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декомпозиції; але при цьому необхідно «бачити» сформований раніше 

образ майбутньої організації, охарактеризований її місією, а також 

«тримати в голові» стратегічну мету й саму стратегію організації. 

Так, наприклад, державна молодіжна політика орієнтована на 

розвиток і реалізацію потенціалу молоді в інтересах України. 

Принципи, на яких будується державна молодіжна політика, є 

такими: 

- виділення пріоритетних напрямів; 

- врахування інтересів і потреб різних груп молоді; 

- участь молодих громадян у розробці й реалізації пріоритетних 

напрямів державної молодіжної політики; 

- взаємодія держави, інститутів громадянського суспільства й 

представників бізнесу; 

- інформаційна відкритість; 

- незалежність оцінки результатів стратегії [289, с. 224-226]. 

До пріоритетних напрямів державної молодіжної політики належить 

створення умов для успішної соціалізації й ефективної самореалізації 

молоді, а також можливість для самостійного й ефективного вирішення 

молоддю проблем, що виникають. Зокрема, до таких напрямків віднесені: 

- залучення молоді до соціальної практики та її інформування 

про потенційні можливості розвитку;  

- розвиток творчої активності молоді; 

- інтеграція молоді, що опинилася у важкій життєвій ситуації, у 

житті суспільства [359, с. 126]. 

Молодіжна політика як міжфункціональна стратегія орієнтована на 

досягнення таких міжвідомчих цілей: 

- системного залучення молоді до громадського життя й розвитку 

навичок самостійної життєдіяльності молодих жителів країни, 

інформування всієї молоді про можливості їх розвитку в Україні й у 

світовому співтоваристві, а також культури застосування створених у 

країні можливостей особистісного й суспільного розвитку, що дозволить 

молоді активніше реалізувати свій потенціал, зміцнить її впевненість у 

своїх силах у майбутньому; 

- виявлення, просування, підтримка активності і досягнень у 

соціально-економічній, суспільно-політичній, творчій і спортивній 

сферах, що дасть можливість молоді проявити себе, реалізувати свій 

потенціал та одержати заслужене визнання; 

- залучення до повноцінного життя молоді, яка має проблеми з 

інтеграцією в суспільстві: інвалідів, випускників освітніх установ для 

дітей-сиріт і дітей, що залишилися без опіки батьків, спеціальних 
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(корекційних) освітніх установ для молоді з відхиленнями в розвитку 

та спеціальних навчально-виховних установ закритого типу, жертв 

насильства, воєнних дій, катастроф, переселенців і мігрантів, осіб, що 

звільнилися з місць позбавлення волі, представників корінних і 

нечисленних народів, а також молоді і сімей, що опинилися в соціально 

небезпечному становищі, безробітних, ВІЛ-інфікованих і молоді, 

залежної від вживання психоактивних речовин [34, с. 13].  

На рівні регіону також розробляється молодіжна політика, яка, з 

одного боку, повинна враховувати загальну перспективу розвитку 

молоді в країні, а з іншого – опиратися на основний зміст стратегії 

розвитку регіону. 

У системі планового господарства радянської епохи молодіжній 

політиці відводилася більшою мірою політична роль для забезпечення 

розширеного відтворення, необхідного для боротьби зі світовим 

імперіалізмом. Тому зміст молодіжної політики визначався, виходячи з 

ідеологічних завдань, а показники повинні були демонструвати 

тенденцію росту й відображати успіх у змаганні з відповідними 

країнами [360, с. 394]. 

Період демократизації й роздержавлення вніс зміни в систему 

показників, змістивши акцент на людину як головну цінність сучасного 

суспільства. Однак дефіцит бюджетів усіх рівнів не дозволяв раніше 

вибудовувати молодіжну політику, що призвело до патологічних змін 

усіх показників розвитку молоді в нашій країні та стало причиною 

безлічі проблем, що стримують розвиток країни в цілому. 

Сьогодні органи державного управління привселюдно заявляють 

про стратегічні перспективи розвитку країни (концепція), в основі 

яких лежить прагнення забезпечувати ріст людського потенціалу 

України, що дозволяє говорити про реальну молодіжну політику та 

представляє собою важливу підсистему загальної стратегії. 

Отже, можна зробити такі висновки. Молодіжна політика є підсистемою 

соціальної політики регіону, яка, у свою чергу, визначається стратегічною 

метою розвитку регіону в цілому. Тому доцільно розглянути питання 

стратегічного розвитку регіону, в основі якого лежить розвиток 

людського капіталу й, у першу чергу, молоді. 

За змістом розвиток являє собою незворотну, спрямовану, закономірну 

зміну систем. Тільки одночасна наявність усіх трьох зазначених 

властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін: зворотність змін 

характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної 

системи функцій); відсутність закономірності властиве випадковим 

процесам катастрофічного типу; через відсутність спрямованості зміни не 
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можуть накопичуватися і тому процес втрачає характерної для розвитку 

єдиної, внутрішньо взаємозалежної лінії. У результаті розвитку виникає 

новий якісний стан об’єкта, який виступає як зміна його складу або 

структури [15, с. 52]. 

Ідея розвитку одержала широке поширення в другій половині 

дев’ятнадцятого століття. Історія суспільства й розвиток науки збагачували 

матеріал, що підтверджує складний, неоднозначний характер процесів 

розвитку і їх механізмів. Насамперед, було спростовано уявлення про 

розвиток як про лінійний процес. 

Розвиток соціально-економічних систем у двадцятому столітті 

засвідчив, що історичний прогрес досягається не автоматично, що 

загальна висхідна лінія розвитку суспільства є результатом складної 

діалектичної взаємодії безлічі процесів, у яких найважливіша роль 

належить цілеспрямованій діяльності людей [85, с. 27]. 

Виділяють дві форми розвитку: 1) еволюційну (поступові кількісні 

і якісні зміни); 2) революційну (стрибкоподібний перехід від одного 

стану матерії до іншого). Можна виділити також прогресивний і 

регресивний розвиток. 

У загальному вигляді розвиток певної системи зумовлений такими 

факторами: 

- зміною зовнішнього середовища (економіка, політика, етика, 

культура); 

- зміною внутрішнього середовища (перехід на нові технології, 

переміщення працівників тощо); 

- потребами й інтересами людини та суспільства (потреба в 

самовираженні людини, потреба в додатковій продукції суспільства 

тощо); 

- старінням і зношуванням матеріальних цінностей (устаткування, 

людини, технології); 

- зміною екологічної ситуації; 

- технічним прогресом; 

- глобальним станом світової цивілізації. 

Відповідно до закону розвитку, кожна матеріальна система прагне 

досягти найбільшого сумарного потенціалу при проходженні всіх 

етапів життєвого циклу. При цьому закон спирається на принципи: 

- інерції – зміна потенціалу (суми ресурсів) системи починається 

через деякий час після початку впливів змін у зовнішньому або 

внутрішньому середовищі та триває певний час після їхнього завершення; 

- еластичності – швидкість зміни потенціалу залежить від 

самого потенціалу. На практиці еластичність системи оцінюється 
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порівняно з іншими системами, виходячи з аналізу статистичних даних 

або класифікацій. Наприклад, при несподіваній зміні складових 

ринкової кон’юнктури реакція на зміни в різних організацій однієї й 

тієї ж галузі буде суттєво відрізнятися. Організація з високим ступенем 

еластичності швидше відреагує й адаптується до нових умов, ніж 

організація з низьким ступенем еластичності; 

- безперервності – процес зміни потенціалу системи відбувається 

безперервно, змінюється лише швидкість і результат змін; 

- стабілізації – система прагне до стабілізації діапазону зміни 

потенціалу системи. Цей принцип засновано на прагненні людини й 

суспільства досягти стабільності [48, с. 149]. 

У той же час, численні дослідження показують, що організації 

протягом життєвого циклу впевнено розбудовуються лише тоді, коли 

мають обґрунтовану стратегію й ефективно використовують усі 

доступні ресурси. 

Так, збалансований територіальний розвиток України визначається 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, 

що орієнтована на забезпечення умов, які дозволяють кожному регіону 

мати необхідні й достатні ресурси для забезпечення гідних умов життя 

громадян, комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності 

економіки регіонів при забезпеченні політичної й правової єдності 

країни [473]. 

Регіональний розвиток має створити рівні можливості для людей і 

сприяти розвитку людського потенціалу. 

Збалансований розвиток регіонів вимагає синхронізації трьох 

напрямів регіональної політики: 

- стимулювання економічного розвитку шляхом створення 

нових центрів зростання в регіонах на основі конкурентних переваг; 

- координації інфраструктурних інвестицій держави й інвестиційних 

стратегій бізнесу в регіонах з урахуванням пріоритетів просторового 

розвитку й ресурсних обмежень, у тому числі демографічних; 

- скорочення диференціації в рівні та якості життя населення в 

різних регіонах і на території кожного з них за допомогою ефективних 

механізмів соціальної й бюджетної політики, що забезпечують 

зростання людського потенціалу всіх регіонів України [232, с. 69-70]. 

В основі державної політики розвитку регіонів лежать такі принципи: 

- скоординованості – прийняття на державному, регіональному 

й місцевому рівнях заходів щодо створення умов для розвитку галузей 

економіки й соціальної сфери; 

- надання фінансової підтримки регіонам з метою забезпечення 
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законодавчо встановленого мінімального рівня якості життя, що 

пов’язаний із наданням населенню можливостей одержання якісної 

освіти, медичного й культурно-розважального обслуговування; 

- надання фінансової підтримки регіонам з метою скорочення їх 

диференціації; 

- розвиток інфраструктурної забезпеченості територій і створення 

умов для підвищення конкурентоспроможності економік регіонів, а 

також вирішення питань соціального розвитку, включаючи підвищення 

транспортної доступності територій; 

- удосконалення механізмів стимулювання органів державної 

влади й органів місцевого самоврядування до ефективного здійснення 

ними своїх повноважень [232, с. 80]. 

Створення рівних можливостей для людей можливо сформувати за 

рахунок вирівнювання розвитку території шляхом розвитку малих 

міст, селищ, сіл. У селищах у пріоритетному порядку можливим є 

формування філій великих і середніх підприємств, а також підприємств 

малого бізнесу, що включені в регіональні комплекси. Розвиток і 

вирівнювання можливостей є можливим й за рахунок облаштованості 

капілярної транспортної інфраструктури регіону. Доступність освіти 

здійснювати як за рахунок дистанційних форм навчання, так і навчальних 

кредитів, співфінансування бюджетами всіх рівнів і роботодавцями. 

Доступність медичних послуг – як за рахунок оснащення 

спеціалізованих регіональних центрів, так і шляхом зміцнення 

селищних медичних пунктів. Доступність загальної бази даних на 

ринку праці – за рахунок комп’ютеризації та створення місць 

загального користування при селищних адміністраціях. Рівних 

можливостей в частині поліпшення житлових умов можливо досягти 

як за рахунок розвитку системи іпотечного кредитування в регіоні, так 

і шляхом надання соціального житла для незаможних громадян. 

Формування мотивації до інноваційної поведінки має базуватися на 

пропаганді прикладів успішних підприємців малого бізнесу (презентації, 

інтерв’ю, наочна агітація), на створенні регіональних бізнес-

інкубаторів і технопарків. Необхідно також розробляти інвестиційні 

проекти, що спрямовані на надання можливості громадянам регіону 

інвестувати свої заощадження в інноваційні технології підприємств. 

Для формування інноваційної культури всередині промислового, 

сільськогосподарського й іншого комплексу в регіоні мають 

організовуватися виставки, конференції й рекомендації від науково-

освітнього комплексу. Інноваційна поведінка населення в соціальному 

житті регіону має мотивуватися в наданні можливості участі в 



 

Г. В. Коваль 
 

 

38 

саморегулювальних організаціях, участі в підготовці ініціатив для 

внесення в законодавчі й виконавчі органи влади всіх рівнів. 

Радикальне підвищення конкурентоспроможності продукції й 
ефективності економіки має забезпечуватися як за рахунок підвищення 

кваліфікації працівників реального сектора економіки регіону, так і за 
рахунок створення в рамках технопарку сектора венчурних фірм, що 
орієнтовані на створення принципово нових видів продукції. Зростання 
економічної ефективності й підвищення конкурентоспроможності 

виробленої продукції комплексами регіону мають забезпечуватися 
шляхом залучення науково-освітнього комплексу до діагностики 
проблем інших комплексів регіону для наступної підготовки 

інноваційних рішень і надання допомоги в реалізації інновацій. 
Інвестиції в людський капітал мають здійснюватися в рамках 

демографічної політики, політики модернізації охорони здоров’я й 

освіти, розвитку пенсійної сфери й соціальної допомоги, розвитку 
культури, формування ефективних ринків праці й житла. 

Мета демографічної політики має спрямовуватись на зниження 
темпів депопуляції населення, стабілізацію чисельності населення й 

створення умов для її зростання, а також підвищення якості життя та 
збільшення тривалості життя до 2030 року до 75 років [89, с. 8]. 

Політику у сфері охорони здоров’я має бути зорієнтовано на 

підвищення якості й доступності медичної допомоги й поліпшення на 
цій основі показників здоров’я населення, зниження смертності. 

Розвиток освіти має проявлятися в підвищенні доступності якісної 

освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки й 
сучасними потребами регіонів України. 

Політика у сфері культури, мистецтва й масових комунікацій – 
формування й реалізація національної ідентичності, розвиток культурного 

потенціалу регіону, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності, 
розвиток творчості, інновацій і соціального благополуччя, формування 
орієнтації особистості й соціальних груп на цінності, що забезпечують 

успішну модернізацію регіонального співтовариства. 

Регіональна політика у сфері розвитку ринку праці в довгостроковій 

перспективі має полягати в забезпеченні умов для ефективного 

використання кваліфікованої праці, розвитку ефективної, орієнтованої 

на кінцевий результат інфраструктури ринку праці. 

Житлова політика регіону має орієнтуватися на забезпечення 

доступності житла для всіх категорій громадян України, а також 

відповідності обсягів комфортного житлового фонду потребам населення. 

Має забезпечуватися підтримка соціально вразливих категорій 

населення й підвищення ефективності та сприйнятливості до інновацій 
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сектору соціальних послуг. Повинна формуватися система соціальних 

інститутів, що відповідають потребам населення регіону. 

Мають формуватися додаткові стимули для участі в добровільному 

пенсійному страхуванні, а також стимули співфінансування внесків 

добровільного пенсійного страхування населення роботодавцями. 

Екологічна політика має спрямовуватися на значне поліпшення 

стану природного середовища й екологічних умов життя людини, 

формування збалансованої екологічно орієнтованої моделі розвитку 

економіки й екологічно конкурентоспроможних виробництв у регіоні.  

Україна разом зі світовим співтовариством вступає в нову епоху, 

найважливішими характеристиками якої виступають, насамперед, 

глобальні зміни в економіці, гуманізація основних сфер життя, 

формування постіндустріального суспільства, зміна ролі освіти, науки 

й культури в суспільстві. Ці процеси сприяють підвищенню ролі 

людського капіталу й, у першу чергу, підростаючого покоління. 

Одним із загальноприйнятих у всьому світі в даний час універсальним 

показником досягнень у сфері людського розвитку є «індекс розвитку 

людського потенціалу» (ІЛР). ІЛР – індекс для порівняльної оцінки 

бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя та інших 

показників країни. Індекс було розроблено в 1990 році пакистанським 

економістом Махбубом ель Хаком (Mahbub ul Haq) і використовується 

з 1993 року ООН у щорічному звіті. У 2010 році методику розрахунку 

індексу дещо змінили. Країни поділено на три категорії: високий 

ІРЛП, середній ІРЛП, і низький ІРЛП [121, с. 66]. У 2011 році лідерами 

були Норвегія, Австралія, Нідерланди, США. Україна отримала 76 місце. 

ІРЛП свідчить про те, скільки необхідно зробити країні для 

досягнення певної мети: середньої тривалості життя 85 років, доступу 

до освіти для всіх та забезпечення гідного рівня доходів (у розмірі 

ВВП на душу населення, що дорівнює 40 000 дол. США). Чим ближче 

ІРЛП для конкретної країни до 1, тим менше той шлях, який їй 

належить пройти. 

У щорічних доповідях про розвиток людини відзначається ряд 

комплексних показників для визначення різних аспектів у сфері розвитку 

людського потенціалу. Показники час від часу вдосконалюються. Так, 

1995 р. було запропоновано індекс розвитку з урахуванням ґендерного 

чинника й показник розширення можливостей жінок, які є сукупними 

показниками, що відображають ґендерні диспропорції у сфері 

розвитку людини. У 1997 р. уперше було запропоновано визначення 

концепції бідності та розроблено відповідний сукупний показник – 

індекс бідності населення (ІБН). Якщо індекс розвитку людського 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1990
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1993
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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потенціалу (ІРЛП) допомагає визначити середній рівень досягнень у 

сфері базових аспектів розвитку людини, то ІБН визначає масштаби 

бідності в контексті цих аспектів. 

ІЛР є комплексним показником, який відображає найбільш важливі 

риси розвитку суспільства. За своїм охопленням він перевершує 

показник доходів на душу населення. Дохід є одним з інструментів 

процесу розвитку людини, а не його кінцевим результатом [327, с. 89]. 

Індекс людського розвитку (ІЛР) відображає як величину 

добробуту, так і рівень життя населення тієї або іншої країни і являє 

собою середню арифметичну з трьох найбільш наочних індикаторів 

рівня життя [411, с. 30]: 

У загальному вигляді індекс людського розвитку (Human development 

index – HDI) розраховується за формулою простої середньої 

арифметичної індексу тривалості життя, індексу рівня освіченості та 

індексу скоригованого реального ВВП на душу населення (1.1): 

,    (1.1) 

Індекс тривалості життя (Ilife) обчислюється за формулою: 

,    (1.2) 

де Хi – очікувана тривалість життя при народженні населення і-тої 

території; 

Хmax – максимальне значення показника (прийняте на рівні 

85 років); 

Хmin – мінімальне значення показника (прийняте на рівні 25 років). 

Індекс рівня освіченості (Ieduc) обчислюється за формулою: 

,   (1.3) 

де Iadult – індекс грамотності дорослого населення; 

Ichild – індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності населення 

відповідного віку. 

Складові цього індексу Iadult та Ichild обчислюються за такою самою 

формулою, що й очікувана тривалість життя при народженні. При цьому: 

Хi означає частку грамотних серед дорослого населення і-ої 

території у % (для розрахунку Iadult) і сукупну частку учнів у % (для 

розрахунку Ichild); 

Хmax – максимальне значення обох показників (прийняте на рівні 

100 %); 
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Хmin – мінімальне значення обох показників (прийняте на рівні 

0 %). 

Індекс скоригованого реального ВВП (Iinc) на душу населення 

обчислюється за формулою 

,   (1.4) 

де Хi – скоригований реальний ВВП у розрахунку на рік (за паритетом 

купівельної спроможності) на душу населення і-тої території; 

Хmax – максимальне значення показника (прийняте на рівні 

40 000 доларів на рік); 

Хmin – мінімальне значення показника (прийняте на рівні 100 доларів 

на рік). 

Принцип розрахунків кожної складової зведеного індексу полягає у 

визначенні відносного рівня відхилення між її фактичним значенням і 

максимальним, що характеризує кінцеву мету розвитку. 

Значення ІЛР змінюється в діапазоні від 0 до 1, і будучи 

застосованим до будь-якої території показує пройдений нею шлях у 

напрямі наближення до максимально можливого значення – «1» і, крім 

того, дозволяє порівнювати з іншими територіями. Порогом високого 

рівня розвитку людського потенціалу є значення 0,800. Чим ближче 

значення ІЛР до одиниці, тим вище можливостей для реалізації людського 

потенціалу завдяки підвищення рівня освіти, довголіття й доходу. 

У сучасній економіці України також існує пряма залежність розміру 

зарплати працівника від рівня його освіти. За даними моніторингу 

економічного стану і здоров’я населення чоловіки з вищою освітою 

заробляють на 81 % вище, ніж особи з середньою загальною освітою і на 

33 % вище, ніж ті, що здобули середню професійну освіту. У жінок ці 

показники відповідно становлять 67 і 34 % [305, c. 116-117]. 

Сучасна диференціація нерівності в заробітній платі чоловіків і 

жінок за рівнем освіти виражається в тому, що жінки в усіх вікових 

групах заробляють менше чоловіків, які мають такий же рівень освіти. 

Праця жінок оцінюється нижче праці чоловіків, незважаючи на їх 

більш високий рівень освітнього капіталу. Широко розповсюдженою 

практикою є їх закріплення на менш статусних робочих місцях з 

гіршими умовами просування по службі. 
Однією з найбільш гострих проблем людського капіталу є його 

звужене відтворення. Про це свідчить динаміка якісних характеристик 
капіталу здоров’я. Україна виявилася 99-ю зі 145 держав, що їх оцінювали 
за станом здоров’я населення агентство Bloomberg Rankings. Дослідивши 
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такі дані, як очікувана тривалість життя, дитяча смертність, смертність 
у різних вікових групах тощо, агентство назвало «найздоровішою 
державою світу» Сингапур. Далі йдуть Італія, Австралія, Швейцарія і 
Японія. Із колишніх соціалістичних держав попереду Словенія – на 25-му 
місці, і Чехія – на 32-му. Сполучені Штати Америки зайняли 33-є місце. Із 
пострадянських держав найкращі показники в Естонії – 57-е місце, і 
Грузії – 71-е місце. Білорусь виявилася 91-ю, а Росія – 97-ю в цьому 
рейтингу. З оцінених пострадянських країн гірші від України за станом 
здоров’я населення тільки Киргизстан (101-й), Туркменистан (104-й) і 
Казахстан, який опинився на останньому з цих країн місці, 111-му. 
Місця зі 112-го до останнього 145-го з двома винятками зайняли 
країни Африки [305, с. 171]. 

Для України, як і для більшості країн світу, характерним є старіння 
нації. Так, за прогнозом ООН, до 2050 року кожен шостий житель 
планети перейде 60-річний рубіж (2,5 млрд осіб) [164, с. 91]. 

Найвищі показники, за даними європейського статистичного бюро 
Еurostat, за віком життя у француженок – 89,1 роки, у французів – 
82,7 роки. За останніми дослідженнями, найвища середня тривалість 
життя в Європі на поточний момент – понад 79 років – відмічається в 
Швейцарії, за нею йдуть Швеція, Італія і Франція [197]. 

За даними Київського міжнародного інституту соціології, який 
прослідкував динаміку самооцінки стану здоров’я населення України з 
1995 року, у 2012 році, порівняно з 1995-им, частина населення, яка 
оцінювала своє здоров’я як «дуже гарне» і «гарне», зросла з 22 % до 
41 % – на 19 %. Частина респондентів, які оцінюють здоров’я як «дуже 
погане» і «погане», зменшилась на 14 % – із 31 % до 17 %. При цьому 
позитивна оцінка здоров’я стосується всіх вікових груп, окрім 
респондентів старше 60 років. Чоловіки усіх вікових категорій 
оцінюють стан свого здоров’я вище аніж жінки (рис. 1.4). 

 

 
 

Рис. 1.4. Оцінка стану здоров’я населення України 

22 19

36
41

31 31
21 17

45 49 42 41

0

20

40

60

80

100

120

1999 2001 2009 2012

незадовільне, критичне

задовільне

дуже добре, добре



Розвиток державної молодіжної політики: 

теорія, методологія, механізми реалізації 

 

43 

Відповідно за результатами соціологічних досліджень можна 

зробити висновок про те, що здоров’я для українців дуже важливе, і 

виходячи із самооцінки, його стан постійно покращується. 

Тим не менш, статистичні показники стану здоров’я українців не 

підтверджують оптимізму соціологів. Щорічно Україна втрачає більш, 

ніж 700 тисяч громадян, третина з них – люди працездатного віку. 

Кожний десятий українець не доживає до 35 років, а кожний четвертий – 

до 60 років. Смертність чоловіків працездатного віку перевищує 

аналогічний показник навіть у країн із валовим національним продуктом 

у 4-6 разів меншим, аніж в Україні. В окремих регіонах України 

(наприклад, у Дніпропетровській області) темпи смертності майже 

такі, які були в роки Голодомору. 

Середня очікувана тривалість життя в Україні складає 69 років, у 

країнах ЄС – 74 роки, а в країнах СНД: у Грузії – 76,7; у Молдові – 

70,8; в Узбекистані – 71,9. При цьому середня очікувана тривалість 

здорового життя в Україні складає 59,2 роки, а в країнах Євросоюзу – 

67 років [327, с. 228-229]. 

Ці негативні явища зумовлені способом життя людей. Сьогодні 

рівень вживання алкоголю в Україні є одним із найвищих у світі і 

складає близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення 

(включаючи дітей) на рік. 

Україна щорічно втрачає близько 40 тисяч громадян, смерть яких 

зумовлена алкоголем. Це близько 8 тисяч отруєнь, ще 8 тисяч – 

кардіопатії, а також інші захворювання та нещасні випадки. Окрім 

цього, в Україні зараз фіксується 25-30 % випадків дитячої патології 

новонароджених, дуже часто причиною цього стає вживання алкоголю 

матір’ю або батьком. Якщо до «алкогольних» втрат додати ще 120 

тисяч українців, що помирають щорічно через куріння, і 10 тисяч – від 

вживання нелегальних наркотиків (лише за офіційними даними), 

виходить, що скорочення населення як мінімум на половину зумовлене 

алкоголем, тютюном та наркотиками. 

За даними ВООЗ, на стан здоров’я людини впливає 4 фактори: 

спадковість зумовлює близько 20 %, екологічна ситуація – 20 %, 

система охорони здоров’я – 10 % та спосіб життя – 50 %. Респонденти 

в Україні вважають основними факторами, що впливають на їх здоров’я: 

- низьку якість продуктів харчування; 

- погану екологічну ситуацію; 

- високу вартість ліків; 



 

Г. В. Коваль 
 

 

44 

- низьку якість медичних послуг; 

- корупцію в державних закладах охорони здоров’я [327, с. 235]. 

Свій спосіб життя населення України не вважає причиною власного 

поганого здоров’я. Майже 83 % українців, опитаних фармацевтичним 

холдінгом STADA CIS, бар’єром на шляху до здорового способу життя 

вважають відсутність часу. 64 % впевнені, що бути здоровим – 

це дорого. Більшість респондентів вважають, що регулярні заняття 

спортом, відсутність поганих звичок та правильне харчування – 

це дуже складно і взагалі велике напруження для організму [122, 

с. 21]. 

Факторами зниження характеристик капіталу здоров’я стали 

особливості проведених соціально-економічних реформ. По-перше, 

зниження загального рівня інвестицій в капітал здоров’я і зміна їх 

структури. 

Станом на 1 січня 2012 р. державне фінансування охорони здоров’я 

складало 3,1 % всіх видатків Державного бюджету. По-друге, 

поляризація життєвого рівня населення на фоні освіти значної частки 

збіднілого населення. Падіння рівня життя населення призвело до 

того, що в 2011 р. до бідних та знедолених відносять 13,4 % населення 

країни, які мали доходи нижче від рівня прожиткового мінімуму. Якщо 

брати за основу європейську методику, то за межею бідності 

опиняться 30 % українців. При цьому більшість бідних в Україні – 

сім’ї працездатних, працюючих людей. Тому платні види медичних 

послуг в основному доступні тільки забезпеченим категоріям 

населення. Державне фінансування на ринку медичних послуг складає 

понад 85 %. Але приблизно 70 % населення, за розрахунками Союзу 

промисловців і підприємців, не має можливості повністю оплачувати 

вартість лікування в приватних клініках [336, c. 163-154]. 

Одним із корінних показників соціально-економічної нерівності в 

країні є коефіцієнт розшарування, що виражає відношення доходів 

10 % найбагатших до доходів 10 % найбідніших. У радянський період 

коефіцієнт розшарування перебував на низькому рівні. За підсумками 

першого півріччя 2011 р., на 10 % найбідніших громадян припадало 

лише 1,9 % усіх доходів у країні, хоча 10 % найбагатших українців 

заробили 30,5 %. Таким чином, доходи найбідніших відрізняються від 

доходів найбагатших у 16 разів. У 2010 р. цей розрив становив 15,1 %. 

Динаміку зміни рівня бідності в Україні за 2000-2012 рр. наведено на 

рис. 1.5 [327, с. 89]. 
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Рис. 1.5. Рівень бідності в Україні за 2000-2012 рр. 

 

В Україні неприпустимо низька частка заробітної плати у ВВП. У 

високорозвинених країнах Євросоюзу, США, Японії та інших державах 

питома вага заробітної плати у ВВП утримується на рівні 68-76 %, а в 

Україні – у 1,7-1,9 рази нижче. Це найчастіше пояснюють більш 

низькою продуктивністю праці по відношенню до країн Заходу. При 

низькій заробітній платі українському трудівникові доводиться 

купувати товари за цінами, які наблизилися до світових, і це при рівні 

доходів на душу населення в Україні, що приблизно в 15 разів нижче, 

ніж на Заході [327, c. 187-188].  

Для того, щоб людський капітал став дієвою силою, необхідна 

зміна системи заробітної плати, доведення її частки у ВВП до рівня 

розвинутих країн при величині мінімальної заробітної плати не нижче 

від прожиткового мінімуму. 

На сьогодні внаслідок значного збільшення випуску кадрів з вищою 

освітою, перш за все певних професій (економістів, юристів), та 

насиченості ними галузей економіки виникає «надлишок» людського 

капіталу певних рівнів і напрямків. Наслідком є те, що фахівці з 

вищою освітою обіймають робочі місця, що потребують більш низького 

рівня освіти; зменшується цінність їх людського капіталу; збільшується 

частка безробітних, які мають вищу освіту [22]. 

Як відомо, український генофонд завжди вирізнявся високим рівнем 

інтелекту. Однак у цій сфері виникли негативні процеси. Чисельність, 

зайнятих науковими дослідженнями і розробками, скоротилася на 

третину. Десятиліття 90-х було відзначено високим рівнем «витоку умів», 

причому з нашої країни виїжджали найбільш активні й талановиті. В 
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останні роки українські вчені більшою мірою орієнтуються на тимчасову 

роботу за кордоном і на перспективу подальшого повернення. 

Внутрішня міграція зі сфери науки майже десятикратно перевищує 

зовнішню: учені переходять в торгівлю, фінансові органи, і, перш за 

все, – у комерційні банки [327, с. 239]. 

Потрібно відзначити, що збільшується чисельність українських 

студентів, які навчаються за кордоном. Процес навчання за кордоном – 

явище позитивне. Крім знань, підвищення кваліфікації, вони отримують 

доступ до сучасних наукових шкіл, збільшуючи свою конкуренто-

спроможність на ринку праці. Занепокоєння викликає той факт, що 

більша частина студентів має намір і працювати за кордоном після 

закінчення навчання. Фактори, які стимулювали б повернення 

випускників додому – висока зарплата, умови для професійного зростання 

і кар’єри, міжнародні професійні контакти, доступ до сучасного 

обладнання.  

Таким чином, негативні наслідки інтелектуальної еміграції превалюють 

над можливими позитивними ефектами. 

В Україні гостро стоїть проблема якості освітніх послуг. У країні 

існує та бурхливо розвивається ринок дешевої освіти. Широкого 

розповсюдження набули «економічні» освітні програми, на які 

вимушено відгукуються люди з малим доходом. Це, у першу чергу, 

дистанційне навчання – менш витратне для навчального закладу і 

більш дешеве для студента. Хоча в багатьох країнах люди цілком 

успішно навчаються саме дистанційно, у нас така освіта стає «зоною 

ризику» для студентів і для їх майбутніх роботодавців, оскільки існує 

небезпека надмірного зниження її якості.  

Незважаючи на перераховані проблеми, якість освітніх послуг 

залишається досить високою. Це зумовлено досить жорстким контролем з 

боку держави. Але головним стимулом освітнього закладу підвищувати 

якість послуг залишається прагнення утриматися в жорсткій 

конкурентній боротьбі. Тобто саме конкурентний характер освітнього 

ринку зумовлює можливість його ефективного функціонування. 

Розрахунки рівня людського розвитку можливо проводити і на рівні 

територіальних утворень у межах однієї держави. У регіональному розрізі 

в Україні, за результатом ранжування інтегрального індексу 

регіонального людського розвитку за методикою Інституту демографії 

та соціальних досліджень імені М. В. Птухи за 2011 р., перше місце 

займає Чернівецька область, а останнє Житомирська (Додатки А, Б). 

Виходячи з проведеного аналізу, цілком очевидно, що наявні ресурси 

(фінансові, матеріальні, трудові) могли б забезпечити відтворення 
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людського капіталу на більш високому якісному рівні, якби 

використовувалися ефективніше. Аналіз стану і динаміки людського 

капіталу України показує, що проблеми його формування, ефективного та 

раціонального використання ставляться в розряд пріоритетних при 

подальшій трансформації українського суспільства і вимагають негайного 

вирішення. В іншому випадку деградація людського капіталу країни 

може прийняти незворотний характер.  

Сукупний людський капітал має певні якісні та кількісні характе-

ристики. За оцінками вітчизняних і зарубіжних фахівців, відразу після 

НТП фактор якості людського капіталу обумовлює значною мірою 

зростання продуктивності праці [596, с. 153]. Причому вплив цього 

чинника постійно зростає. Розглянемо найбільш важливі для 

національної економіки характеристики стану людського капіталу в 

Україні і за кордоном. Трудові ресурси становлять 57 % від загальної 

чисельності населення, а економічно активне населення – трохи менше 

половини від загальної його кількості. Слід зазначити, що й абсолютна 

чисельність економічно активного населення, і його частка в загальній 

чисельності населення незначно, але стійко знижуються з 1992 р. За 

аналогічний період спостерігається зростання безробіття. 

Зростання безробіття відбувається не тільки за рахунок населення, 

неконкурентоспроможного на ринку праці, але й за рахунок зростання 

безробітних із числа осіб, які мають високий рівень освіти і 

підготовки. Слід врахувати те, що велика кількість працівників 

формально перебуває на обліку на роботі, але фактично не працює і не 

одержує заробітну плату. 

Однією з характеристик ступеня «ринковості» економічної системи 

є показник частки зайнятих у недержавному секторі економіки. За 

останній період спостерігалося значне зниження чисельності зайнятих 

в державному секторі і, відповідно, збільшилася кількість зайнятих у 

секторі недержавному: в акціонерних товариствах, асоціаціях, спільних 

підприємствах, фермерських господарствах тощо, що свідчить про 

розширення ринкового поля економіки [577, с. 162]. 

Паралельно з перетворенням структури зайнятості за формами 

власності та секторами економіки відбуваються зрушення в професійному 

складі робочої сили. 

Особливістю сучасних професійно-кваліфікаційних зрушень у 

зайнятості у світі є збільшення чисельності осіб, що працює у сфері 

послуг, і, перш за все, в інформаційному секторі економіки [194, с. 74]. 

Важливою умовою відтворення професійної структури є також 

робота за набутою спеціальністю. Відповідність професійно кваліфіка-
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ційної підготовки за характером і змістом роботи свідчить про позитивне 

залучення молоді у виробничий процес і про їх високий професійний 

статус. 

Крім базової та професійної освіти, стан людського капіталу 

визначається рівнем виробничої підготовки і навчання працівників. У 

рамках окремих компаній і фірм у розвинених країнах світу діє система 

безперервного перенавчання всього персоналу. Аналіз діяльності 

підприємств із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів показує різке скорочення обсягів зазначених заходів, порівняно 

з попередніми роками [171, с. 38]. 

Незважаючи на оптимістичний прогноз потреб, реальна періодичність 

підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів складає 7-8 років, 

порівняно з 3-5 роками в Західній Європі та Японії. Періодичність 

підвищення кваліфікації робітників у галузях промисловості зросла і 

становить 13-15 років [327, с. 215-217]. 

Слід мати на увазі, що систематичне підвищення кваліфікації та 

перепідготовка кадрів запобігають моральному зносу людського 

капіталу. Необхідність у виробничо-кваліфікаційній перепідготовці 

працівників підприємств вимагає створення безперервної системи 

внутрішньофірмової підготовки кадрів. Тим більше що, незважаючи на 

значні витрати на професійне навчання кадрів, на виробництві воно 

залишається найбільш масовим видом підготовки кваліфікованої 

робочої сили і вдосконалення людського капіталу. 

Характерною рисою сучасного господарства є вивіз людського 

капіталу. Наслідки для країн, які вивозять і ввозять людський капітал, 

різні. Поряд із можливістю ліквідації наявних на внутрішньому ринку 

праці диспропорцій, країні-експортеру дається можливість отримувати 

валютні надходження від грошових переказів працівників, які поїхали 

за кордон. Але головне в перспективі на момент повернення 

працівника – це те, що економіка в його особі набуває капіталу, як 

правило, більш високої якості, ніж до від’їзду. Однак існують і 

негативні наслідки вивозу людського капіталу для країни-експортера 

[327, с. 268-270]. 

По-перше, вона позбавляється частини людського капіталу, у який 

було інвестовано значні кошти. По-друге, зазнає втрат через 

недоотримання ВНП. Руйнується науково-технічний потенціал країни, 

погіршуються його якісні показники. 

Проблема «витоку умів» досить гостро постала в Україні. 

Спостерігається високий рівень освіти тих, хто виїздить: 21 % мають 

вищу і незакінчену вищу освііту. Частка фахівців із дипломами ВНЗ у 
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19 разів є вищою, ніж в економіці країни. Серед тих, хто виїздить, 

більше половини (56 %) мають ступінь кандидата наук, а 16 % – 

докторів наук. 

Сучасні соціологічні дослідження показують, що від 1/4 до 

1/3 студентів України хотіли б покинути країну з різних причин. 

Мотиви незатребуваності їхніх знань та умінь, а також рівень 

винагороди праці займають провідне місце [336, c. 146]. 

Соціально-економічні наслідки відтоку умів для України можна 

реально оцінити тільки з урахуванням відтоку вчених і фахівців зі 

сфери науки, переходу науково-технічних кадрів в адміністративні та 

комерційні структури, в іноземні фірми. Відсутність системи контролю за 

інтелектуальною міграцією демонструє байдужість державних структур 

до «витоку умів» із країни. 

Таким чином, дослідження показало, що особливістю країни стало 

посилення незбалансованості розвитку людського капіталу, що 

виявляється в тому, що за якісними характеристиками рівень освіти та 

здоров’я українців не відповідають одне одному. Це призводить до 

того, що високий рівень освіченості населення не сприяє належною 

мірою отриманню високих доходів і поліпшенню стану здоров’я. Тому 

вважаємо, що основні зусилля держави і суспільства має бути спрямовано 

на поліпшення якості життя і здоров’я населення, особливо молоді. 

У літературі зустрічаються думки, що ІЛР неповністю і не зовсім 

неадекватно відображає магістральні напрями суспільного прогресу, 

прогресу цивілізації, не охоплює, наприклад, екологічні аспекти, 

рівень розвитку науки й інноваційної діяльності, рівень культурно-

морального розвитку суспільства. У зв’язку зі вказаними недоліками 

окремі автори пропонують розробити багаторівневу систему критеріїв 

суспільного прогресу, а в ролі глобального критерію розраховувати 

рівень (індекс) гармонічного розвитку цивілізації. Для кількісної 

оцінки адаптаційних ресурсів країни пропонується використовувати 

інтегральний показник, що включає оцінки чотирьох потенціалів:  

- освітнього потенціалу людини; 

- потенціалу здоров’я; 

- інформаційно-культурного потенціалу; 

- потенціалу соціальних зв’язків [534, с. 223]. 

Д. Давидянц пропонує використовувати макроекономічний показник 

ефективності «тривалість життя – валовий внутрішній продукт» [126, 

с. 75]. При цьому показник середньої тривалості життя являє собою 

кінцевий якісний результативний показник, що відображає комплексну 

характеристику якості функціонування соціально-економічної системи, 
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є вихідним соціальним результатом. А показник ВВП на душу населення 

відображає вихідну економічну характеристику. Різноманіття показників, 

що характеризують розвиток людського потенціалу, зумовлює більш 

обґрунтований вибір показників і забезпечує їх збалансованість. 

Таким чином, проблема здійснення державної молодіжної політики 

полягає в обмеженості підходів до її реалізації як необхідної складової 

регіонального розвитку. Враховуючи комплексний характер пробле-

матики, зазначимо, що відсутність системного підходу призводить до 

негативних наслідків на конкретних напрямах її здійснення. Неузгодженість 

і недоопрацювання прийнятих останнім часом окремих рішень, що 

стосуються молоді, лише посилюють негативні тенденції в її середовищі. 

Виникає необхідність визначення нових критеріїв ефективності державної 

молодіжної політики, адекватних новим вимогам часу. Лише системні 

заходи і механізми державної молодіжної політики здатні забезпечити 

правові й економічні гарантії достойного життя молоді, дотримання 

найважливіших соціальних прав кожної молодої людини. 

  


