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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Молодь – це соціально-демографічна група, що переживає період 
становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні 
зміни [1]. У цей період людина переживає важливий етап сімейної і 
позасімейної соціалізації, процес становлення особистості, навчання, 
засвоєння цінностей, норм, установок зразків поведінки, прийнятих у 
даному суспільстві. 

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; зростання рівня 
соціальних відхилень; втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого 
оптимізму [3]. 

До проблем, які найбільше турбують молодь, респонденти віднесли: 

безробіття (55 %), загальне зниження рівня життя (37 %), зростання 
злочинності (36 %), зростання цін (45 %), зубожіння населення (31 %), 

наркоманію (25 %), низький рівень заробітної плати (42 %), СНІД (23 %). 

Молоде покоління здебільшого виявилося без надійних соціальних 
орієнтирів. Руйнація традиційних форм соціалізації, заснованої на 
соціальній обумовленості життєвого шляху, з одного боку, підвищило 
особисту відповідальність молодих людей за свою долю, поставивши їх 
перед необхідністю вибору, з іншого – виявило неготовність більшості з 
них включитися в нові суспільні відносини. Вибір життєвого шляху став 
визначатися не здібностями й інтересами молодої людини, а конкретними 
обставинами [1]. 

Причина відходу молоді зі сфери виробництва – відсутність творчого 
моменту, неможливість показати себе як професіонала. Можливість 
професійно займатися політикою молоді люди практично не розглядають, 
проте такі професії, як лікар і вчитель, знову переходять у розряд 
престижних. Заняття торгівлею в молодіжному середовищі не є достатньо 
престижним. Для молодих людей є важливим моментом можливість 
працювати за спеціальністю. Ця проблема пов’язана з загальною ситуацією 

в країні. Хоча високу заробітню платню не всі вважають достатньою 

підставою для зміни цікавої роботи на менш цікаву, проте більшість 
випускників вищих навчальних закладів змушені обирати більш вище 
оплачувану роботу не за фахом, втрачаючи при цьому кваліфікацію. 

Ще однією проблемою молоді є відсутність повноцінного 
спілкування. З початком радикальних економічних реформ загострилися 
відносини в трудових і навчальних колективах, скоротився час дозвілля, а 
конкуренція у суспільстві значно підсилила його розшарування. Сьогодні 
суспільство мало уваги приділяє становленню та розвитку дитячих і 



молодіжних об’єднань та організацій. Відсутність розвиненої та стійкої 
сфери спілкування породжує проблему самогубств у молодіжному 
середовищі. 

Країна, у якій не піклуються про дітей і молодь не має майбутнього. 
А це може призвести до втрати морального і духовного здоров’я нації. 

Шляхами вирішення виникаючих у молодіжній сфері соціальних 
проблем можуть бути організація соціальної роботи та розгортання 
діяльності соціальних служб для неповнолітніх і молоді [2]. 
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