
гендерних перетворень на рівні керівних ланок законодавчого і 
виконавчих органів та на рівні місцевої влади. Законодавче 
декларування гендерної рівності, заборона дискримінації за ознакою 
статі в українському випадку не призводить до реальних зрушень у цій 
галузі – вони вимагають коригування значної кількості інших 
законодавчих актів і сталості інституційного забезпечення із 
відповідальними інституціями, нормативними санкціями та стимулами.  

Запровадження посади Урядового уповноваженого з питань 
гендерної політики є позитивним кроком, проте воно не призводить до 
збільшення кількості гендерно-орієнтованих державних програм та не 
збільшує фінансування або ресурсів відповідних проектів. Дуже низьким  

є рівень представленості жінок у суспільному та політичному житті. Як 
наслідок, жінки мають обмежені можливості впливати на процес 
прийняття рішень, що стосуються їхнього життя, життя їхніх громад та 
всієї країни. 
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Анотація  

У статті розглянуто актуальні проблеми молоді та державної молодіжної політики. 
Зазначено, що головною метою є створення сприятливих економічних, соціальних, 
політичних, інших умов, правових гарантій для гуманізації способу життя молодого покоління, 
ефективної його соціалізації та розвитку як в інтересах окремої особистості, так і 
регіональних інтересів. Досягнення цієї мети вимагає вирішення головних завдань, що 
ставляться у всіх секторах державної молодіжної політики. Основними завданнями є 
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вивчення становища молоді, реальне гарантування на місцях дії законодавства щодо 
молоді, створення необхідних умов для соціального становлення і розвитку молодої людини, 
підвищення суспільної активності молоді, допомога молодим людям у реалізації й 
самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив, надання державою кожній молодій 
людині соціальних послуг у всіх сферах життєдіяльності, виховання молодого покоління, 
узгодження загальнонаціональних інтересів з регіональними, забезпечення механізмів 
реалізації державної молодіжної політики. 

Ключові слова  
Молодь, державна політика, молодіжна політика, загальнонаціональні інтереси, 

суспільний прогрес. 
Abstract  

The article deals with actual problems of youth and state youth policy. It is noted that the 
main goal is to create favorable economic, social, political, other conditions, legal guarantees for 
humanizing the lifestyle of the younger generation, its effective socialization and development both 
in the interests of the individual as well as of regional interests. The achievement of this goal 
requires the solution of the main tasks of all sectors of the state youth policy. The main tasks are 
the study of the situation of young people, the real guarantee on the ground of the legislation on 
youth, the creation of the necessary conditions for the social formation and development of the 
young person, the increase of social activity of youth, assistance to young people in the 
implementation and self-realization of their creative possibilities and initiatives, the provision of the 
state to every young person social services in all spheres of life, upbringing of the younger 
generation, harmonization of national interests with regional, providing mechanisms for realization 
state youth policy.  

Keywords  
Уouth, state policy, youth policy, national interests, social progress. 

 

Молодіжна політика України є системною діяльністю держави у 
відносинах із особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що 
здійснюється у законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за 
мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, 
правових умов і гарантій для життєвого самовизначення, 
інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її 
творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.  

Дослідженню проблем державної молодіжної політики присвятили 
свої праці вітчизняні та зарубіжні вчені, політичні діячі. Серед них 
заслуговують на увагу роботи В. П. Андрущенко, М. О. Багмета, В. П. 
Беха, Є. І. Бородіна, М. П. Лукашевича, І. І. Мигович, І. М. Пінчука, С. В. 
Толстоухової та інших. Проте проблеми молоді в нашій державі 
залишаються актуальними й сьогодні, а тому потребують негайного 
вирішення.  

Успішний розвиток України повною мірою залежить від усіх тих, хто 
завтра відіграватиме провідну роль у всіх суспільних процесах. 
Молодіжні проблеми набувають останнім часом особливої гостроти. 
Постійне скорочення питомої ваги молоді у складі населення, високий 
рівень захворюваності, насамперед на небезпечні хвороби, проблеми 
зайнятості та працевлаштування, відсутність підтримки молодих сімей, 
невирішеність житлових питань, зростання злочинності – ось далеко не 
повний перелік проблем молодіжного сектору. [1]  

Початок ХХІ століття ознаменований різким загостренням 
соціальних проблем молоді у різних країнах світу. У більшості з них 
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молодь приблизно вдвічі частіше, ніж представники старших вікових 
категорій, опиняється в маргінальному становищі при виборі місця праці, 
непропорційно великою є її частка в когорті безробітних, найнижчими 
показниками характеризується рівень її доходів й стартові можливості 
отримання освіти та самоствердження. В умовах формування ринкового 
середовища вітчизняна молодь вимагає особливої соціальної підтримки 
та соціального захисту як така, що перебуває в стані формування і 
утвердження життєвих позицій, складає більше половини працездатного 
населення держави, має свої орієнтації, інтереси і потреби, болісно 
відчуває на собі тягар економічної кризи та недостатність державних 
асигнувань на соціальні потреби. Водночас молодь є майбутнє держави,  

а тому від забезпечення стартових умов її діяльності залежить 
подальший розвиток нинішнього суспільства, а також майбутніх поколінь. 
Духовне відродження народу України вимагає особливої уваги до світу 
цінностей молоді як майбутнього країни, гаранту суспільного прогресу.  

В умовах глибокої кризи економіки, культури, ідеології, моралі, 
освіти і виховання наша молодь усе більше втрачає духовно-світоглядні 
орієнтири, не відчуває твердого ґрунту при формуванні життєвих планів, 
плутається в загальнолюдських цінностях.  

Погіршується матеріальне становище значних верств молоді, а це 
штовхає частину молоді на протиправні, злочинні дії. Неробство стає 
звичним способом життя частини молоді. Сьогодні спостерігається 
стрімке падіння загального рівня культури молоді, девальвація 
моральних цінностей. Значно зменшився потяг молодих до отримання 
знань, до науки.  

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників 
розвитку суспільства. Для того щоб формування молоді відбувалося 
адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в 
суспільстві та з’ясувати її проблеми. Серед проблем молоді 
традиційними є кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім’ї 
тощо. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, спілкування її з 
дорослими й однолітками. Вирішення значної кількості проблем 
залежить від факторів соціального життя. Вивчаючи молодіжні 
проблеми, неможливо обійтися простим констатуванням позитивних чи 
тривожних фактів життєдіяльності молодих людей, потрібен глибокий 
системний аналіз буття молоді.  

В умовах глибокої трансформації суспільних відносин значна 
частина української молоді втратила позитивні життєві орієнтири, 
можливість реалізації життєвих планів та прагнень. Руйнація традиційних 
форм соціалізації підвищила особисту відповідальність молоді за свою 
долю, поставивши її перед необхідністю вибору, виявила неготовність 
більшості з них включитися в нові суспільні відносини. Вибір життєвого 
шляху став визначатися не здібностями й інтересами молодої людини, а 
конкретними обставинами. Серед соціальних проблем українського 
суспільства які на думку української молоді є найважливішими: 
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безробіття, зростання цін, низький рівень заробітної плати, загальне 
зниження рівня життя, зростання злочинності, зубожіння населення, 
наркоманія, СНІД. Серед проблем, що стосуються забезпечення 
здорового способу життя: стан довкілля, екологія, низький рівень 
медичного обслуговування, зловживання палінням, недостатні 
можливості для занять фізичною культурою та спортом, алкоголізм, 
низький рівень поінформованості про здоровий спосіб життя. [3]  

Ослаблення дії старих регулятивних чинників і несформованість 
нових, спричинили істотне посилення негативних явиш, поширення 
поведінкових стереотипів, хибно сприйнятих за вияви свободи 
особистості. Так, наприклад, серед молоді присутній значний коефіцієнт 
прийняття і виправдання протизаконних і аморальних учинків. Молодь 
значно легше виправдовує: ухиляння від сплати податків – 4,5 %; 
крадіжки – 2,3 %; одержання хабара і давання його  

ж – 3,7 %; брехню у власних інтересах – 3,9 %; отримання державної 
допомоги, на яку немає прав – 3,9 %; оприлюднення конфіденційної 
інформації про конкурента – 3,5 %. [3]  

Щодо показників соціального негативізму й апатії, щасливими 
почуваються лише 6,5 % молодих людей. Соціальної перспективи в 
Україні не бачать дві третини молоді. Кожна четверта молода людина 
боїться злиднів і майже половина молоді найбільше в житті боїться 
втратити своє здоров’я.  

В нинішніх умовах процеси соціалізації молодої особистості 
об’єктивно ослаблені, що викликає тривогу, оскільки внаслідок цього 
зростає кількість проявів антигромадської поведінки, порушень 
правопорядку, законності, одним словом – девіантності.  

Переважна більшість проблем молоді – це складові загальних 
потреб українського суспільства. Значна частина молоді не цікавиться 
політикою й вважає неважливою участь у виборах, не відчуває себе 
господарями своєї держави і не бачить соціальну перспективу в Україні. 
Немає зацікавленості у самоорганізації молоді та молодіжному русі, 
через які вони мають можливість виявляти свою позицію. Низьким є 
рівень правої культури молоді. Також важливою проблемою молодого 
покоління є участь у самоврядуванні молоді, через яку вони мають 
можливість виявляти свою активну життєву позицію, впливати на 
суспільство. Відсутність бажання цим займатися, організаційні 
негаразди, а також низький рівень поінформованості щодо таких органів 
– це основні причини неактивності. Шлях до подальшого розвитку 
самоврядування полягає в створенні системи взаємодопомоги та 
підтримки на місцевому рівні, в утворенні єдиного координаційного 
органу системи самоврядування навчальних закладів. Ще однією 
проблемою функціонування сучасних молодіжних організацій є 
відсутність фінансування їхньої діяльності, несерйозне ставлення до них 
громадських і державних структур, байдужість молоді до громадського 
життя. Найчастіше включається в громадське життя та молодь, яка 
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прагне самореалізуватися в цій сфері й не задоволена діяльністю 
урядових органів. [2]  

До числа особо тривожних тенденцій відноситься падіння престижу 
загальної та професійно-технічної освіти; збільшення числа молоді, що 
починає трудову діяльність із низьким рівнем освіти і не маючої бажання 
продовжувати навчання; орієнтація багатьох ланок освіти на «потокове» 
відтворення робітників, службовців і спеціалістів без урахування вимог 
споживачів. Не має повноцінного доступу до інформаційних ресурсів. 
Залишається проблемою також доступність освіти, більшість вважає, що 
частині молоді вища освіта взагалі недоступна. За оцінками молоді, 
найактуальніші питання молодіжної політики залишаються поза увагою 
держави. Головними проблемами є працевлаштування та забезпечення 
житлом. В молодіжному середовищі панує найвищий рівень вимушеного 
безробіття та відсутність сучасної програми молодіжного житла. Це 
свідчить про низку проблем не лише в системі освіти, а й у суспільстві в 
цілому.  

Сучасний стан здоров’я української молоді також не може 
задовольнити суспільство. Упродовж останніх років серед молоді 
відбулося значне поширення соціально зумовлених хвороб; погіршилася 
епідемічна ситуація щодо ВІЛ/СНІДу; кількість хворих на наркоманію 
серед неповнолітніх збільшилася у 6-8 разів, смертність у цій групі 
зросла у 40 разів; кожна третя дитина народжується з відхиленням у 
розвитку нервової системи; ресурси спрямовуються на лікування, а не 
профілактику захворювань та популяризацію здорового способу життя.  

З цих причин для формування політики сучасного державотворення 
потрібно виробити й реалізувати Комплексну програму гуманітарного 
розвитку суспільства. В основу такої програми (на найближчий період) 
має бути покладено стратегію розвитку особистості як гідного  
громадянина української держави, позбавленого комплексу 
меншовартості [4].  

Важливо враховувати, що специфіка соціалізації молоді не 
вичерпується національно-культурними особливостями, вона має 
складову, в якій є невідповідність між біологічним, соціальним та 
психічно-віковим. Так, в умовах нестабільності суспільства соціальний вік 
молодих людей починає випереджати фізіологічний. Психологи, 
соціологи, педагоги стверджують, що нині молодь «дорослішає» 
швидше, тобто інтеграція молодого покоління в структури суспільства та 
виконання ним тих соціально-політичних ролей, що покладаються на 
старший віковий період, відбувається раніше.  

Можливість професійно займатися політикою молоді люди 
практично не розглядають, натомість такі професії, як лікар і вчитель, 
знову переходять у розряд престижних.  

Вирішення цих проблем потребує розробки і втілення у соціальну 
практику державної молодіжної політики, яка повинна бути зорієнтована 
на створення нової системи професійної підготовки молоді з 
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урахуванням тенденцій сучасного соціально-економічного буття, потреб 
ринку праці, подолання відчуження молоді від політичних та суспільних 
процесів.  

Головна мета державної молодіжної політики – створення 
сприятливих економічних, соціальних, політичних, інших умов, правових 
гарантій для гуманізації способу життя молодого покоління, ефективної 
його соціалізації та розвитку як в інтересах окремої особистості, так і 
регіональних інтересів, узгоджених у молодіжних питаннях з інтересами 
суспільства в цілому. Досягнення цієї мети вимагає вирішення головних 
завдань, що ставляться у всіх секторах державної молодіжної політики. 
Ними мають бути: вивчення становища молоді, реальне гарантування на 
місцях дії законодавства щодо молоді, створення необхідних умов для 
соціального становлення і розвитку молодої людини безпосередньо за 
місцем проживання та діяльності, підвищення суспільної активності 
молоді, допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх 
творчих можливостей та ініціатив, надання державою кожній молодій 
людині соціальних послуг у всіх сферах життєдіяльності, виховання 
молодого покоління, узгодження загальнонаціональних інтересів з 
регіональними, забезпечення механізмів реалізації державної 
молодіжної політики.  

Таким чином, сучасний стан та аналіз існуючих проблем молоді 
України показує, наскільки вони значні та багатопланові. Для того, щоб 
змінити ситуацію на краще, необхідно мати системний план дій, 
спрямований на розв’язання найбільш важливих молодіжних проблем, 
які турбують сьогодні молодого українця. У кожного покоління – своя 
історична місія, своє покликання і тільки йому притаманні 
світосприйняття і світорозуміння. Кожне молоде покоління вирішує свої 
завдання в історико-політичному процесі, проходить через певні 
випробування. Сучасний розвиток цивілізації висуває перед молоддю 
проблеми не лише національного, а й глобального, загальнолюдського 
характеру. Щоб молоде покоління було спроможним завтра успішно, 
ефективно вирішувати непрості для нації питання, держава вже сьогодні 
має виробити реалістичну, збалансовану, виважену політику щодо 
молодого покоління. 
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Анотація  
У статті йдеться про існування французької мови на території Франції, Бельгії, 

Швейцарії та Квебеку й про паралельний розвиток всіх її варіантів. Проаналізовано певні 
розбіжності й загальні риси в лексико-семантичних групах, пов’язаних з освітою. 

Abstract  
The article deals with the presence of the French language in France, Belgium, Switzerland 

and Quebec, and the parallel development of all its variants. Some differences and general 
features of lexico-semantic groups related to education are analyzed. 
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У межах полінаціональної французької мови французький, 
бельгійський, швейцарський і квебекський її різновиди мають статус 
національних мов, однак усвідомлення державної мови як національної 
цінності в зазначених країнах неоднакове. Так, у Бельгії й Швейцарії 
національними вважають лише окремі специфічні елементи французької 
мови, тоді як квебекці більше усвідомлюють самостійність свого варіанту  
й протиставляють його французькій мові Франції.  

Історія поширення й існування французької мови на території 
Франції, Бельгії, Швейцарії та Квебеку засвідчила, що всі її варіанти 
розвивались паралельно, і хоч мають певні розбіжності в лексико-
семантичних групах, однак успадкували й загальні риси.  

У французькій мові чотирьох країн потреба виокремити значні 
структурно-семантичні відмінності, пов’язані з освітою у Франції, Бельгії, 
Швейцарії й Канаді зумовила актуальність дослідження цієї теми. Але ця 
специфіка залишається в рамках загальної мовної системи, що не може 
призвести до утворення нових романських мов. На територіях цих країн 
сформувалися локальні варіанти єдиного загальнофранцузького мовного 
утворення, тобто територіальні різновиди підпорядковуються власним. 
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