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Два десятиліття тому навіть найбільш далекоглядні науковці не могли 
передбачити, що процес становлення незалежної України буде таким 
складним, тривалим, суперечливим і навіть болісним. В країні й досі не 
сформовано ефективної і по-справжньому демократичної влади, яка так 
необхідна для адекватної відповіді суспільства на нові виклики історії. 
Ще не розбудовано ефективної економіки, а тому сучасна міжнародна 
фінансово-економічна криза дуже негативно вплинула на нашу 
країну. Значно погіршилося геополітичне становище України. Й досі в 
українському суспільстві не склалося соціально-політичної єдності, йому 
бракує справжнього патріотизму, і таке становище в деяких регіонах 
набуло загрозливого характеру тощо. 

Всі ці нагальні і складні проблеми піддає ретельному аналізу в 
монографії „Історико-політичні аспекти становлення української 
державності” доктор політичних наук Світлана Василенко. 

Світлана Дмитрівна багато років успішно працює на кафедрі 
українознавства Одеської національної морської академії, виконала за 
цей час 195 наукових і методичних досліджень, в тому числі нею написано 
12 монографій і навчальних посібників.

У новій книзі С. Василенко широко використовує історико-політологічний 
підхід, який дає змогу простежити і всебічно проаналізувати процес 
становлення української державності, визначити основні тенденції його 
розвитку, узагальнити набутий у цій сфері досвід. Найбільше уваги 
приділяється у праці геополітичному становищу України, в тому числі й 
проблемам євроінтеграції, україно-російським відносинам, які останнім 
часом значно ускладнились, стосункам з іншими країнами-сусідами 
тощо. 
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Як викладачу морського навчального закладу, авторові особливо 
близькі питання сучасної геополітики, міжнародних політичних і 
торговельних зв’язків. Науковець цілком слушно робить висновок, що 
зміцнення незалежності України, консолідацію суспільства і розбудову 
демократичної держави може забезпечити тільки здійснення власного 
чітко визначеного й активного геополітичного курсу, який передбачатиме 
не тільки певну багатовекторність сучасної геостратегії, але й домінування 
європейського вибору з пріоритетом загальнолюдських цінностей, ідеалів 
свободи і демократії.

В монографії аналізуються не тільки теоретичні проблеми 
державотворення, але й практичні аспекти регіональної політики, 
організаційні і навіть навчально-методичні питання, які можуть сприяти 
подальшому розвитку нашої держави, підвищенню рівня освіти, підготовки 
високопрофесійних кадрів, удосконаленню викладання гуманітарних 
дисциплін тощо. 

Вважаємо, що нова прація професора Світлани Василенко буде 
корисною для науковців, викладачів, усіх, кому не байдужа доля 
незалежної України.
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