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Гончарук Ю. 

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ: АНАЛІЗ 

СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ 

У статті на основі аналізу світового та українського досвіду проаналізовано 

оптимізацію процесу соціалізації молоді. 

Ключові слова: соціалізація, молодь, суспільство. 

  

Проголошений Президентом України курс реформ для модернізації нашої країни 

вимагає чіткого бачення стратегічної перспективи України та розробки цілої низки 

тактичних завдань, спрямованих на реалізацію окресленої мети – утвердити 

національну конкурентоспроможність, забезпечити стійкий соціально-економічний 

розвиток і високі стандарти життя громадян. В умовах стрімкої глобальної 

трансформації світу одними з ключових завдань державної влади у сфері 

внутрішньополітичної безпеки є подолання диспропорцій у соціально-гуманітарній 

сфері за рахунок створення економічних і соціальних умов для зростання 

народжуваності, обмеження відтоку населення за кордон та забезпечення відповідності 

ринку освітніх послуг перспективним потребам суспільства і держави у трудових 

ресурсах необхідної кваліфікації. В першу чергу, ці завдання стосуються саме проблем 

соціалізації молоді в Україні.   

Численні соцопитування молоді, як правило, фіксують критичне сприйняття 

сучасного життя в Україні та скептичну налаштованість до можливості швидких та 

якісних змін власної долі. Головними проблемами молодих українців є труднощі у 

працевлаштуванні та відсутність можливостей самореалізації. Зокрема, у рейтингу 

нагальних проблем саме проблема працевлаштування є найбільш актуальною для 

нашої молоді (64,5 % опитаних). 58,4 % серед опитуваних молодих людей стурбовані 

поширенням у середовищі однолітків алкоголізму, на третє місце потрапила проблема 

наркозалежності – 43,6 %. Необхідно зауважити, що все перелічене є «верхівкою 

айсберга» невирішених питань, які стають на заваді успішній соціалізації молоді. 
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Спектр їх набагато ширший, вони пов'язані між собою, стають підґрунтям для 

виникнення нових викликів для українського суспільства.  

Коли криза вражає ринок праці, особливо страждають окремі категорії населення, 

зокрема, молодь та жінки. Ця загальна для всіх країн світу тенденція підтверджується з 

2008 р. щорічно. Зневірені та розчаровані ситуацією молоді люди залишаються поза 

межами ринку праці. Експерти називають цю ситуацію «бомбою сповільненої дії», бо 

саме ця молодь має забезпечувати фінансування пенсій та надати додаткові можливості 

своїм країнам подолати руйнівні наслідки світової економічної кризи. Більш того, 

втрачені надії на можливість побудови нормального майбуття для себе призводить до 

масштабних масових протестів, як це вже відбувається у Великобританії, Греції, 

Франції, Іспанії та низці арабських країн.  

Стабільне зростання безробіття серед молоді характерне навіть для економічно 

розвинених країн світу. Наприклад, кількість безробітних серед молоді віком від 16 до 

24 років у Великій Британії на початок 2011 р. досягла рекордної для цієї країни 

відмітки і склала 20,5%. Масові заворушення, за якими з острахом спостерігав увесь 

світ у серпні 2011 р., виникли у тому числі й через скорочення допомоги з безробіття, 

субсидій на молодіжні центри та соціальні служби. За оцінками соціологів, майже 

третина учасників цих подій була саме емігрантська молодь. 

 Занедбана останніми десятиріччями робота у напрямі профорієнтації молоді вже 

сьогодні гостро поставила питання про нестачу певних фахівців, наприклад 

медпрацівників середньої ланки, зварювальників, інженерів, тощо. Натомість, наявна 

надмірна кількість дипломованих юристів та економістів, якість знань яких ставлять 

під сумнів роботодавці. У полеміці про тривалість навчання у середній школі, у 

щорічних проблемах зі зміною навчальних планів та програм, змінами у правилах 

вступу до вищих навчальних закладів  майже поза увагою лишилось питання 

профорієнтаційного визначення, що мало б відбуватися ще під час навчання у школі. 

Повернення до широко вживаної за часів існування СРСР практики так званих 

«учбово-виробничих комбінатів» дало б можливість старшокласникам, у разі 

небажання або ж неможливості з тих чи інших причин навчатись у ВНЗ, вже по 

закінченні середньоосвітнього закладу мати професію, яка була б мала попит на ринку 

праці, приносила користь і суспільству, і молодій людині.  

Станом на сьогоднішній день кількість задоволених системою освіти в Україні 

залишається у порівнянні з іншими країнами світу рекордно низькою. 

 Невирішене питання фінансової автономії ВНЗ перешкоджає поліпшенню якості 

надання освітніх послуг, незважаючи на щорічне зростання плати за навчання. Більш 

того, політична складова у вирішенні питання про розподіл місць на навчання 

бюджетним коштом у 2011 р. стала приводом для студентських протестів. Непрозорий 

підхід до розподілу за ВНЗ бюджетних місць порушує соціальні гарантії молоді на 

отримання освіти, знижує можливість залучення талановитих юнаків та дівчат до 

якісної освіти в Україні в той час, коли навчання у британських університетах стає 

дешевшим (за матеріалами часопису «Guardian»). Відсутність на державному рівні 

системи розподілу молоді за робочими місцями після закінчення навчання призвела до 
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ситуації, коли велика кількість носіїв інноваційного потенціалу – спеціалістів, на 

підготовку яких держава витратила величезні кошти, не знаходять собі застосування у 

власній країні. Лише 29,1 % українських студентів влаштовує життя в Україні.  

Сучасні умови, в яких українські молоді громадяни будують свої долі, навіть у 

порівнянні із старшими поколіннями, можна назвати екстремальними. Криза 

самовизначення у молодіжному середовищі та неможливість самореалізації може мати 

для держави та українського суспільства незворотні наслідки. Запобігти цьому 

можливо завдяки постійній увазі до проблем молоді з боку держави. 
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Горовенко К. 

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ: ЙОГО РИСИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

    Статтю присвячено аналізу актуальних проблем тероризму в наші дні. 

Розглянуто прояви міжнародного тероризму та характерні для нього риси; визначено 

актуальні загрози тероризму для України та шляхи протидії. 

Ключові слова: міжнародний тероризм, риси, прояви, загрози. 

 

У ХХІ  ст. виникла і набула значного поширення тема міжнародного тероризму , 

як одного з найнебезпечніших викликів суспільству. З кожним роком тероризм  все 

більше розповсюджується: зростає кількість держав, які постраждали від 

терористичних актів. Тероризм стає жорстокішим, різноманітнішим та важко-

контрольованим .  

Метою статті є охарактеризування міжнародного тероризму та можливих загроз 

для України. 

Слово тероризм похідне від латинського “terror”, що в перекладі означає “страх”, 

“жах” [2, 24]. Отже, тероризм являє собою політику і практику досягнення політичної 

мети з допомогою терору. Міжнародний тероризм в свою чергу – це форма політичної 

боротьби, яку використовують різні політичні партії, рухи, групи та інші організації, в 

основі діяльності яких лежить екстремізм і насилля для тиску на суб’єкти міжнародної 


