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Актуальність теми. Цінність та актуальність дисертаційної роботи 

обумовлена передусім тим, що політична участь громадян в організації та 

функціонуванні влади є невід'ємною складовою демократії, вона забезпечує 

реалізацію політичною системою основної функції - виявлення, формування 

і вираження інтересів громадян. Конкретні форми політичної участі, 

інтенсивність їх використання та наслідки виражають процесуально-

функціональні характеристики політичної системи, специфіку політичного 

режиму, особливості політичної культури суспільства. Не зважаючи на 

значну кількість праць, присвячених політичній участі, дисертант головну 

увагу зосереджує на політичній участі молоді як особливої соціально-

демографічної верстви, а також на інституціоналізації політичної участі 

молоді в сучасній України. Тож вибір теми, на наш погляд, є досить вдалим, 

а її актуальність не викликає заперечень, зокрема, і з огляду на вагоме 

практично-політичне значення дисертаційної роботи, оскільки практика 

політичної участі молоді збагачує теоретичні надбання з цієї проблеми та 

сприяє узагальненню українського досвіду демократичної трансформації. 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
• w і • • • • • • • рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та новизна. 

Ознайомлення з дисертацією та працями дисертанта, опублікованими 

за темою дисертації, досить переконливо засвідчує про те, що реалізована 

авторська дослідницька стратегія є конструктивною та цілком продуктивною 

в суто науковому плані, оскільки вона призводить до формулювання низки 

значущих узагальнень та висновків, котрі містять наукову новизну. 



Перший розділ дисертації «Сутність поняття «політична участь». Стан 

дослідження проблеми» за своїм змістом досить виразно відображає спробу 

дисертанта критично осмислити дослідницькі напрями та стратегії вивчення 

політичної участі як у міждисциплінарному вимірі проблеми, так і в її суто 

політологічній інтерпретації (с. 13-27). Історіографічні та джерелознавчі 

аспекти дослідження свідчать про використання автором значної кількості 

джерел (287 позицій, у т.ч. 47 англомовних). Аналіз дискурсу політичної 

участі дав змогу О.А. Кавиліну узагальнено оцінити стан опрацювання цієї 

проблеми, виділити найпомітніші й перспективні напрями дослідження 

політичної участі в українській політичній науці, зумовлені характером 

найактуальніших для українського суспільства викликів, та запропонувати 

класифікацію джерел дослідження (с. 28-30). 

У другому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

інституціоналізації політичної участі молоді» простежуємо інноваційну 

спробу здобувача визначити концептуальні основи дисертаційного 

дослідження відповідно до специфіки його об'єкта та предмета. 

Методологічну основу дослідження склали теорії демократії, зокрема 

демократії участі, методології неоінституціоналізму, системного підходу, 

генетичний принцип, а також методи - аналізу та синтезу, інституційного та 

процесуального аналізу, антропологічний, діалектичний, компаративний, 

формально-юридичний, прогнозування (с. 31-48). Дисертант слушно 

стверджує, що політична участь у системі інструментарію сучасної 

політичної науки розуміється як інституціоналізований механізм впливу 

громадян на функціонування політичної системи, формування політичних 

інститутів та процес вироблення політичних рішень, за допомогою якого 

реалізуються артикульовані суспільно-політичні інтереси (с. 69-70). 

Наукову цінність має сформульоване автором визначення поняття 

«інституціоналізація політичної участі» як процесу становлення інститутів, які 

легалізують та легітимізують нові форми залучення громадян до політико-

владних відносин, індивідуальні або групові дії суб'єктів політичного 



процесу з метою впливу на структури влади для всебічної модернізації 

суспільного життя (с. 71). 

Третій розділ «Інституціоналізація політичної участі молоді в сучасному 

політичному процесі України» присвячений аналізу політико-правових 

механізмів реалізації політичної участі молоді, динаміки політичної участі 

молоді в електоральних циклах та ціннісних орієнтацій української молоді як 

регуляторів її політичної участі. Дисертант дослідив динаміку політичної 

участі молоді за період від «революції на граніті» 1990 р. до сьогодення та 

здійснив спробу виокремлення шляхів залучення молоді до політико-владних 

відносин в Україні (с. 89-109). На цій підставі О.А. Кавилін формулює 

висновок про те, що більшість молоді є лише потенційно активною, але 

обмеження свободи вибору, ігнорування особистих та суспільних 

пріоритетів, руйнування перспектив життєвих траєкторій та інтеграційних 

прагнень стимулюють широке залучення молодих людей до різних форм 

конвенційної і неконвенційної політичної участі (с. 126-127). На основі 

аналізу стану політичних уподобань молоді дисертант стверджує, що вони в 

достатній мірі різнополюсні, виявлено одночасну присутність традиційних, 

модерністських та постмодерністських цінностей, що суперечливо впливає 

на політичну активність молоді. Зважаючи на нинішні політичні процеси, 

політична активність молодого покоління значно зросла, а також набуває 

нового спрямування під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій (с. 109-125). 

У четвертому розділі «Вплив глобалізаційних процесів на 

інституціоналізацію політичної участі молоді України» дисертант дослідив 

міжнародно-правовий аспект інституціоналізації політичної участі молоді 

(с. 128-139), з'ясовано стратегії залучення молоді до реалізації молодіжної 

політики (с. 140-160) та участь молодіжних об'єднань і рухів у міжнародних 

проектах (с. 160-180). Дисертант аргументовано стверджує про недостатній 

рівень участі молоді у процесі розробки та реалізації молодіжної політики та 

виокремлює такі чинники, як: а) існуючі програми і стратегії активізації 



молодіжної участі мають формальний характер і не реалізуються повною 

мірою; б) відсутність дієвих механізмів впливу молодих громадян на 

формування та реалізацію державної політики; в) низький рівень 

компетентності молодих людей з питань участі у всіх сферах суспільного 

життя, процесі формування і реалізації державної політики; г) недостатній 

рівень кадрового забезпечення місцевих і районних органів виконавчої влади 

з питань роботи з молоддю; д) недостатній рівень міжгалузевої співпраці та 

координації між цільовими державними та регіональними програмами, 

спрямованими на забезпечення соціального становлення й розвитку молодих 

громадян (с. 182). Згідно з висновками дисертанта, забезпечення активізації 

молодіжної участі потребує переходу від патерналістської орієнтації 

державної політики до субсидіарності, посилення координації зусиль як 

різних інститутів влади на всіх її рівнях, так і громадськості в цьому напрямі. 

Ефективна реалізація молодіжної політики може відбуватися насамперед на 

рівні місцевих громад, що наближені до реальних потреб та інтересів молоді. 

Розбудова муніципальної молодіжної політики має збалансувати державну 

політику та стати її пріоритетом (с. 183). 

Сформульовані положення, висновки та рекомендації 

характеризуються новизною, достатністю і повнотою наукового 

обґрунтування. Вони логічно і зрозуміло викладені. 

Вдала структурна побудова роботи свідчить про науково вивірений 

підхід до вирішення поставлених завдань і досягнення мети дослідження. 

У цілому, дисертаційна робота О.А. Кавиліна є завершеною працею, в 

якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують конкретне наукове завдання комплексного дослідження 

інституціоналізації політичної участі молоді періоду незалежності України, 

що є суттєвим для розвитку вітчизняної політичної науки. 

Повнота викладу результатів дисертаційної роботи в 

опублікованих працях. 

Основні положення дисертаційного дослідження О.А. Кавиліна 



викладені у 13 публікаціях, з яких 5 статей у наукових фахових виданнях 

України з політичних наук, одна у періодичному виданні іноземної держави з 

політологічної тематики та 7 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. Вони з достатньою повнотою розкривають зміст дисертації та 

повністю відповідають її профілю. 

Опубліковані наукові праці й автореферат дисертаційної роботи 

об'єктивно та повною мірою відображають її основний зміст. 

Наукове значення та практична значимість одержаних 

результатів. 
Основні положення та висновки дослідження О. А. Кавиліна дають можливість, по-

перше, розширити уявлення про політичну участь молоді в ході демократичних 

перетворень в Україні; по-друге, сприяти формуванню відповідної політичної, правової та 

громадянської культури молоді. Положення та висновки наукового дослідження можуть 

бути використані у політичній, управлінській структурах у процесі розробки та реалізації 

молодіжної політики. Результати дисертації також доцільно застосовувати у вищих 

навчальних закладах під час викладання нормативних дисциплін і теоретичних спецкурсів. 

Зауваження і дискусійні положення дисертації. 

Позитивно оцінюючи дослідження О.А. Кавиліна, слід зробити деякі 

зауваження. 

1. Категорія політичної участі є однією з фундаментальних 

політологічних категорій, якій належить роль важливого методологічного 

засобу в дослідженні найсуттєвіших явищ суспільно-політичного життя 

поряд з такими поняттями, як «політична система суспільства», «політична 

влада», «політична культура», «політична соціалізація», «політичний 

процес» та ін. Загалом високо оцінюючи сформовану дисертантом 

методологічну основу дослідження, вважаємо, що недостатньою мірою 

врахована методологія теорій конфлікту, яка надала б додаткові 

методологічні підстави для класифікації поведінкових явищ, визначення 

їхніх типів і форм. 

2. Логіка дослідження розгортається від з'ясування сутності поняття 

«політична участь» до окреслення шляхів, способів активізації політичної 



участі молоді. Чому дисертант розглядає лише участь молодіжних об'єднань 

та рухів у міжнародних проектах як чинник активізації політичної участі? На 

нашу думку, варто було би в останньому параграфі виокремити форми 

активізації політичної участі молоді та дослідити їх системно. Звертаємо 

увагу і на використання дисертантом понять «активізації» та «оптимізації» 

політичної участі, що потребує додаткового обґрунтування. 

3. Дисертант цілком правильно вказує, що молодь є неоднорідною, тобто 

характеризується внутрішньою диференціацією, що визначається 

особливостями діяльності та способу життя; виділяє, зокрема, студентську 

молодь, робітничу молодь, сільську молодь. Але основні положення та 

висновки дослідження стосуються молоді в цілому. Варто було 

проаналізувати політичну участь молоді різних соціальних спільнот, що, на 

наш погляд, лише збагатило би дисертаційне дослідження. 

4. Варто було провести порівняльний аналіз рівня політичної (в тому 

числі електоральної) активності молоді в різних регіонах України. Збройний 

конфлікт на Сході України істотно впливає на інституціоналізацію 

політичної участі молоді, на що слід було б звернути особливу увагу. 

Вказані зауваження не є принциповими і не знижують наукової 

цінності дисертаційної роботи, яка є завершеною науково-дослідницькою 

працею, що дає підстави для її високої оцінки. 

Загальний висновок. 

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також практичну 

цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота 

О. А. Кавиліна «Інституціоналізація політичної участі молоді в сучасній 

України» відповідає вимогам щодо підготовки та оформлення такого роду 

наукових робот, зокрема положенням «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а його автор Кавилін Олексій Анатолійович заслуговує на 



присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.02 - політичні інститути та процеси. 
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