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податкових кредитів підприємствам за кожне нове створене робоче місце, 
збільшення фінансування заходів щодо надання ефективної підтримки пошуку 
робочих місць безробітними, а також надання податкових пільг для 
підприємств з високою часткою зайнятого сільського населення. 

В Україні розв’язати проблеми зайнятості молоді можна тільки шляхом 
цілеспрямованих систематизованих і скоординованих дій всіх державних 
установ, відповідних за працевлаштування молоді.  
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Метою роботи є вивчення проблем молоді, її соціального становлення, 

участі у суспільному житті та напрацювання рекомендацій для запобігання та 
подолання кризових явищ у визначених сферах життєдіяльності. 

Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним 
процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з'ясувати її 
проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошук сенсу життя, 
створення сім’ ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів 
соціального життя. Не менш актуальним є здоров’я, освіта молоді, спілкування 
її з дорослими й однолітками. 

Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обійтися простим 
констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих 
людей, потрібен глибокий системний аналіз буття молоді.  

Сучасні суспільні процеси змінили соціальне і політичне становище 
молоді. Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких 
найголовніші: низький рівень життя, безробіття і значна економічна та 
соціальна залежність від батьків, шлюбно-сімейні, низька народжуваність, 
матеріальна незабезпеченість, відсутність ресурсів для поліпшення житлових 
умов, поганий стан здоров’я та зростання рівня соціальних відхилень, 
соціальної перспективи, відсутність ідеалів, життєвого оптимізму. Молоде 
покоління залишилося без надійних соціальних орієнтирів. Вибір життєвого 
шляху став визначатися не здібностями й інтересами молоді, а конкретними 
обставинами. 

Найважливішими серед соціальних проблем, на думку молоді, є 
безробіття, зростання цін, низький рівень заробітної плати, загальне зниження 
рівня життя, зростання злочинності, наркоманія, СНІД, стан довкілля, низький 
рівень медичного обслуговування, паління, алкоголізм, недостатні можливості 
для занять спортом, проінформованість про здоровий спосіб життя. І хоча 
молоді властиво позитивне сприйняття сучасних реалій  опитування виявили  
присутність страху перед майбутнім. Молоді люди бояться злиднів, втрати 
здоров’я, не бачать соціальних перспектив в Україні. 
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Молоді люди значно більшою мірою ідентифікують себе насамперед з 
українською, а також із загальноєвропейською культурними традиціями. 

Важливою проблемою молодого покоління є участь у самоврядуванні 
молоді, через яку вони мають можливість виявляти свою активну життєву 
позицію, впливати на суспільство. Шлях до розвитку самоврядування полягає в 
створенні системи взаємодопомоги та підтримки на місцевому рівні, в 
утворенні єдиного координаційного органу системи самоврядування і, як 
обов’язкова умова, серйозне ставлення до нього державних структур, 
фінансування та не байдужість молоді до громадського життя. 

До числа особо тривожних тенденцій відноситься падіння престижу 
загальної та професійно-технічної освіти. Освітній потенціал молоді не 
реалізується належною мірою, через невідповідність між системою освіти і 
потреб ринку праці. Відзначається тенденція до зниження якості освіти через 
низьку соціальну престижність педагогічної професії, критична застарілість 
матеріально-технічної бази закладів освіти всіх рівнів та недостатні темпи її 
модернізації. Також залишається проблемою доступність освіти. 

 За оцінками молоді, найактуальніші питання молодіжної політики 
залишаються поза увагою держави проблеми працевлаштування та 
забезпечення житлом. В молодіжному середовищі найвищий рівень безробіття, 
найчастіше вимушеного. Найефективніші засоби сприяння зайнятості молоді це 
забов‛язати навчальні заклади забезпечити випускникам перше робоче місце і 
встановити на підприємствах квоти для молоді. 

Економічні негаразди перехідного періоду негативно вплинули на 
соціальне здоров’я молоді. Для значної частини молодих людей гострими стали 
проблеми бідності, безпритульності, безробіття та насильства. 

Особливості розв'язання проблем у молодіжному середовищі полягає в 
тому, що значна частина української молоді втратила позитивні життєві 
орієнтири, реалізації життєвих планів та прагнень. Молодь потребує: 
забезпечення матеріальних потреб для свого розвитку та продовження свого 
роду, повноцінного спілкування, можливість працювати за спеціальністю з 
достойною винагородою за працю. 
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Язык – бесценный дар, которым наделен человек. Все мы от рождения 

обладаем могущественной силой, не задумываясь об этом и недооценивая ее 
воздействие.  


