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Сучасна українська дійсність характеризується станом 

невизначеності не тільки в сфері соціального життя, але й в 

духовних, життєвих орієнтирах людини, в її пошуках сенсу 

життя. Молодь як найбільш чуттєва до стану невизначеності 

виступає тією соціальною групою, яка буде носієм 

соціокультурного і духовного потенціалу українського 

суспільства. Надати можливість засвоїти накопичений 

духовний потенціал, усвідомити надбання народу і усього 

людства – одне  з найважливіших  завдань нашого 

суспільства. 

Трансформація соціально-економічної сфери, з її 

ринковими і постіндустріальними цінностями, формування 

нової соціально-політичної системи, перехід в інформаційну 

епоху змушують систему освіти молоді  бути, з одного боку, 

гнучкою й адаптивною до цих змін, а з іншого боку, бути 

здатною до самопізнання. Освіта  молоді надає можливості 

процесу самореалізаці та пов'язана із формуванням ціннісно-

смислової сфери особистості молоді через усвідомлення 

особистісних цінностей, цілей, мотивів, потреб, і насамперед, 

смислу життя.  

Сьогодні наша країна здійснює революційний перехід до 

якісно нового стану розвитку. Молодь - це покоління, заради 

якого здійснюється перебудова, яка повинна стати її головним 

об’єктом та рушієм .Але як цього досягнути ? Як включити 

всі загони та шари молоді до конструктивної творчої праці, 

спрямованої на докорінну перебудову всіх сфер українського 

соціуму ? З огляду на це проблеми функціонування ринку 

праці молоді та її професійної орієнтації набувають статусу 

загальних. 

Складнощі політичних реформ, невисока ефективність 

процесів макроекономічної реструктуризації , а також 

незбалансованість економічної політики, що реалізується, 

обумовили комплексний характер вітчизняних проблем 

соціального розвитку і в першу чергу  відбилося  на молоді. 
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