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МОЛОДЬ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

 

Мо́лодь – соціально-демографічна група, відокремлена на основі 
сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. 
Сучасна молодь довше навчається в школі та, відповідно, пізніше починає 
самостійне трудове життя. Ускладнилися й самі критерії соціальної 
зрілості. Звідси й дискусійність хронологічних, абсолютних вікових 
границь: нижню границю молодості встановлено між 14 і 16, а верхню – 
між 25 і 30 роками та навіть пізніше. 

Прискорення темпів громадського життя спричиняє підвищення ролі 
і значення молоді в суспільно-політичному і культурному житті. Нові 
проблеми та події штовхають на пошуки принципово нових рішень і 
критичну переоцінку минулого досвіду [2]. 

Наразі молодь характеризується такими кількісними й якісними 
показниками: юнаки і дівчата віком від 14 до 35 років становлять близько 
15 400 000 осіб – приблизно третина усього населення країни; 70 % молоді 
мешкає у містах, 30 % – у селах; близько двох мільйонів молодих сімей, 
100 тис. осіб офіційно зареєстрованих безробітних; 2 700 000 студентів, які 
навчаються у 340 вузах І–IV рівнів акредитації; близько 5 % молоді беруть 
участь у громадському русі; молодь – це активний учасник громадського 
життя суспільства. 

За даними соціологічного опитування, проведеного Державним 
інститутом розвитку сім’ї та молоді, лише третина респондентів у віці 14–
35 рр. задоволені рівнем своєї освіти. Кожен десятий – не задоволений, а 
кожен четвертий відповів «скоріше ні, ніж так». 

Дві третини молодих громадян у віці 14–35 рр. хотіли би мати більш 
високий рівень освіти. Серед основних мотивів – можливість влаштуватися 
на престижнішу роботу (34 %), можливість більш високого заробітку 
(34 %), а також можливість зробити гарну кар’єру та особиста потреба у 
постійному підвищенні рівня освіти (по 24 %) [1]. 

Майже половина працюючої молоді працює не за фахом. Серед 
основних причин – відсутність вакансій, незадовільні зарплати та умови 
праці. 

За результатами соціологічного дослідження громадської думки, 
проведеного соціологічною службою Молодіжного Центру політики та 
інформації майже 70 % студентської молоді взагалі не цікавляться 
громадським життям у вищому навчальному закладі. Тільки 4 % студентів 
беруть активну участь у діяльності органів студентського самоврядування, 
профспілок і студентських клубів. 

За даними соціологічного опитування проведеного Державним 
інститутом розвитку сім’ї та молоді, для молодих людей най приваб-
ливішими є професії юриста (42 %), бізнесмена, підприємця (37 %), 
банківського працівника (32 %). Одночасно, спеціальності, на які зростає 



попит на ринку праці мають невисокий рейтинг серед молоді: фермер, 
фахівець у галузі сільського господарства (5 %), інженер (9 %), працівник 
торгівлі (11 %), вчитель, викладач (14 %). Відповідно, на думку молоді, ці 
професії не можуть і забезпечити успіх в житті. Великий відсоток молоді – 
30,4 % вважають привабливою професію лікаря, та лише 23,3 % вважають, 
що ця професія приносить успіх. Одночасно, за інформацією Державної 
служби зайнятості на ринку праці, на ринку праці в Україні не вистачає 
медичних працівників, учителів, продавців як продовольчих, так і 
непродовольчих товарів інших. Аналіз глибинних інтерв’ю з керівниками 
приватних рекрутингових кампаній свідчить, що серед клієнтів з вищою 
освітою найчастіше до них звертається молодь із юридичними та 
медичними дипломами [1]. 

Закінчив ВИШ, а податися – нікуди. В Україні зростає рівень 
безробіття серед молоді. Якщо до кризи він становив 7,7 процента, то у 
2011-му зріс до майже 20 % [3]. 

Однією з найактуальніших проблем сучасної молоді є проблема 
здоров’я. 

Здоров’я сучасної української молоді гіршає з року в рік, а 
смертність стає дедалі частішою, говорить Нузхат Ехсан, директор Фонду 
народонаселення ООН в Україні, Болгарії та Боснії й Герцеговині. «Вже 
зараз в Україні у середньому в 16 разів частіше, ніж у Європі молоді люди 
помирають від алкогольних отруєнь. – зазначає Нузхат Ехсан. – Так само в 
десятки разів вищою є смертність, пов’язана з інфекційними хворобами, у 
тому числі зі СНІДом». 

Лише 18 % українців займаються спортом. Тим не менше, саме 
здоров’я, молоді українці назвали першою цінністю в їхньому житті, 
зазначає завідувачка відділу проблем якості демографічних процесів 
Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, Ірина Курило. 

«Але на жаль українська молодь не веде здоровий спосіб життя, – 
зауважує вона. – Серед молоді поширені шкідливі звички – особливо 
тютюнопаління та вживання алкоголю. Згідно з дослідженням, 80 % 
українських чоловіків курять, а більше половини регулярно вживають 
алкоголь. А кожна четверта жінка під час вагітності потерпає від того, що 
її співмешканці курять у приміщенні». 

Що стосується питання спорту, то 2 із 5 респондентів, за словами 
дослідниці, не займаються спортом взагалі. І лише 18 % займаються 
спортом справді регулярно [3]. 
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