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ПРОБЛЕМИ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ: 
“WАITHOOD GENERАTION” ТА NEET 

 
У статті з’ясовано поняття “wаithood generаtion” 

і NEET та визначено, що NEET є проблемнішою 
категорією, яка визначає молодих людей, які не мають ні 
освіти, ні роботи, ні навчання. Основними причинами 
появи “wаithood generаtion” і NEET є виникнення кризових 
явищ у період глобалізації, політична нестабільність, 
недосконале врядування. Це все дає змогу зрозуміти 
останні хвилі молодіжних протестів у світі. Результати 
дослідження свідчать, що зменшення негативних наслідків 
спонукає до співпраці органів публічної влади та молодих 
людей, що проявлятиметься в підтримці, психологічній 
допомозі та безпосередньому сприянню розв’язання 
питання безробіття. 

Визначено, що молоді люди розробляють 
альтернативні ідеї для соціального та політичного 
життя поза партійною політикою. Вони встановлюють 
зв’язки та співпрацюють з асоціаціями, які залучають їх 
до політичних дій; вони очолюють антикорупційні 
кампанії та працюють у програмах розвитку молодіжного 
лідерства, у програмах щодо захисту прав жінок, 
екологічних тощо. Необхідно зосередити увагу суспільства 
на проблемах життєдіяльності молоді – боротьбі з 
безробіттям і пошуку стабільних засобів для існування. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 



завданнями. Сучасні глобальні проблеми, зокрема 
збільшення кризових процесів у переважній більшості сфер 
людської діяльності, поява нових стандартів та ідеалів у 
суспільстві, політичні конфлікти та соціальні мережі 
впливають на життя та свідомість молодого покоління. 

Нині постала необхідність зосередити увагу 
суспільства на безробітті молодих людей, труднощах з 
пошуку стабільних засобів для існування та відсутність 
громадянських свобод. Політична нестабільність, 
недосконале врядування, а також соціальна й економічна 
політика посилили давні соціальні проблеми та зменшили 
здатність молоді утримувати себе та свої сім’ї. Більшість 
людей, досягнувши повнолітнього віку, не може посісти 
власне місце як повноправний член суспільства. Останні 
хвилі молодіжних протестів у світі дозволяють якнайкраще 
зрозуміти боротьбу цього покоління за економічну, 
соціальну та політичну емансипацію. 

Першочерговим завданням є з’ясування назрілого 
питання: “Молоде покоління: “wаithood generаtion” чи 
NEET?” та розробка й упровадження Стратегії професійної 
самореалізації молодого покоління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Виняткового значення розв’язанню соціально-політичних 
проблем молодого покоління в умовах глобалізації та 
дослідженню державної молодіжної політики надали такі 
українські вчені, як Г. Коваль [5], А. Лобанова [6] та інші. 
Основні питання та закономірності протікання кризових 
процесів в епоху глобалізації розглядав вітчизняний 
науковець Р. Ключник [3]. Дослідник В. Зубар [2] у своїх 
працях досліджує роль сучасних молодіжних суспільно-
політичних рухів. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин 
загальної проблеми. Здатність працювати та 
забезпечувати себе і близьких визначає самооцінку та 
закріплення позиції людини в суспільстві. Багато молодих 
людей не можуть дозволити собі створити сім’ю, стати 



повністю незалежними та брати участь у привілеях 
соціального дорослого життя. Ця проблема постає досить 
назрілою в сучасній науці, тому потребує подальшого 
розгляду та детального розв’язання. 

Метою статті є з’ясування понять “wаithood 
generаtion” та NEET, визначення основних проблем молоді, 
формуванні шляхів для подолання проблеми, проведення 
детального аналізу періоду формування свідомості 
молодого покоління. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Нині молоді люди особливо вразливі до 
структурних умов, які створюють бідність та обмежують 
соціально-економічну мобільність. Зниження можливостей 
у сільській місцевості призводить до того, що молоді 
чоловіки та жінки мігрують до міст, де їх шанси знайти 
роботу та стабільні засоби до існування залишаються дуже 
слабкими. Незважаючи на те, що зростаюча кількість 
молодих людей закінчує середню школу і відвідує 
університет, невідповідність між здобутою освітою та 
ринками праці породжує безробіття або неповну 
зайнятість; вони витісняються в перенасичену 
неформальну економіку або стають неформальними 
працівниками у формальному секторі [10]. Саме тому 
сформувався вислів – так зване “покоління очікування” 
(“waithood generation”), до якого належали молоді люди, 
що отримали вищу освіту, володіли іноземними мовами, 
але не мають можливості реалізувати власний творчий 
потенціал [3, с. 136]. 

Соціально-політичні рухи мають важливу спільну 
рису: рушійною силою всіх згаданих перетворень є молодь 
– “wаithood generаtion”. Поняття “wаithood” було вперше 
використане такими вченими, як Н. Дхиллон, Т. Юсеф і 
Д. Сінгермен для характеристики життя молоді на 
Близькому Сході і в Північній Африці, багатогранний 
характер молодіжних переходів до дорослого життя, який 



виходить за межі забезпечення роботою та поширюється на 
соціальне життя й громадянську участь.  

Перехід молоді до дорослого віку стає настільки 
непевним, що все більше молодих чоловіків і жінок 
повинні імпровізувати засоби до існування та мати 
особисті стосунки поза усталеними економічними та 
сімейними рамками. Це спонукає деяких до ухвалення 
креативних рішень. За останні роки прискорене економічне 
зростання вселяє надію на розв’язання соціально-
економічних проблем. Однак серед молоді існує 
скептицизм, що їм вдасться розв’язати власні соціальні 
проблеми. 

Але якщо згадані вище вчені пов’язують “wаithood” 
з пасивним “чеканням” зміни ситуації на краще, 
застосуванням стратегії виживання – від вуличної та 
прикордонної торгівлі до участі в бандах і злочинній 
діяльності, то Алсінда Унвана переконана, що, незважаючи 
на труднощі, молодь у період ”wаithood” є динамічною, і є 
необхідність використовувати її творчий потенціал, щоб 
вигадати нові форми буття в суспільстві [12].  

Спостерігаючи спонтанні вуличні заворушення й 
акції протесту в Мозамбіку, Сенегалі, Іспанії, Чилі, Греції, 
Великобританії й США та революції в Тунісі, Єгипті й 
Лівії, здається, що це покоління в ”wаithood” втрачає страх 
і відкрито ігнорує диктатури, авторитарні уряди та 
політичні репресії. Молодіжні громадські рухи 
розгортаються, і можна лише здогадуватися, до чого вони 
призведуть. Але немає жодних сумнівів, що це покоління 
бореться за свободу від злиднів і свободу від страху, а 
можливості, що надають нові інформаційні технології, 
роблять молодих людей більш глобально інтегрованішими. 
Рухи протесту, що проводяться переважно молодими 
людьми, є наслідками економічного та соціального тиску, 
від якого вони страждають, і політичної маргіналізації. 
Поступово рухи, організовані молодими людьми, 
перетворюються з розпорошених і неструктурованих 



суспільно-політичних актів до організованіших вуличних 
протестів. 

У Західній Африці вживається також термін 
”youthmаn” для позначення людей, які, незважаючи на 
соціально-біологічний зрілий вік, не досягли зрілості й 
перебувають у стані “wаithood”. Навіть люди, яким більше 
сорока, розглядаються як молодь через їх нездатність 
отримувати стабільні доходи та мати засоби для існування, 
жити самостійно, одружитись і мати сім’ю. Термін 
”youthmаn” Ібрагім Абдулла вважає метафорою бідності в 
Африці, що свідчить про поширення ”wаithood” не тільки 
по всьому континенту, а й у всьому світі [8].  

Основні проблеми виникають у перехідні періоди, 
коли створюється новий політичний порядок. Молоді 
активісти намагаються висловити політичні претензії через 
рухи протесту. Однак немає чіткого визначення того, чого 
вони колективно хочуть.  

Нині деякі молоді люди стають успішними 
підприємцями, відновлюючи електронні пристрої; 
виготовляють і рекламують одяг чи ювелірні вироби; 
роблять зачіски та манікюр. Інші створюють нові художні, 
музичні та виконавські платформи, роблять графіті, 
створюють блоги та стають досвідченими користувачами 
Інтернету. У цьому сенсі молоді жінки та чоловіки у своїй 
роботі розвивають власний простір, при цьому обходять 
закони, створені державою, та створюють нові модні 
способи самостійного існування. Ці молодіжні простори 
сприяють розвитку творчості; і, як стверджує Генрієтта 
Мур, для самої стилізації, “впертий пошук стилю − це 
існування способу буття” [13].  Процес самостійного стилю 
спрощується через такі соціальні мережі, як YouTube, 
Facebook, Twitter та Instagram. 

Отже, “waithood generation” являє собою сутінкову 
зону, або проміжний простір, де межі між законним та 
незаконним, правильним і неналежним, а також 
правильним і неправильним часто розмиті. Молодь 



змушена робити вибір, ухвалювати рішення, які 
визначають межі між роботою та сім’єю [11].  

Інший термін, який часто вживається для 
характеристики молодого покоління, – “NEET” , що 
означає “Not in Education, Employment, or Training” (ні 
освіти, ні роботи, ні навчання). На жаль, сьогодні це сувора 
реальність у всьому світі. Абревіатура “NEET” була 
вперше застосована в Англії, потім розійшлася по 
Єврозоні, стала вживаною в Японії та Південній Кореї. В 
азійських країнах вживаніший термін − “хікікоморі” 
(“Хіккі”) від японського перебування на самоті. У Японії 
цим терміном позначають підлітків та молодь, які 
відмовляються від суспільного життя, такі люди не мають 
роботи і зазвичай живуть на утриманні в родичів. 

Генда Юдзі, професор економіки в Токійському 
інституті соціальних наук Університету, стверджує: “Niito 
− молодь, яка хоче працювати, але просто не вміє це 
робити, зазвичай вони не мають впевненості та навичок 
спілкування; багато хто з них має низьку освітню 
кваліфікацію та відмовляється від навчання” [9].  

Переважно негативний погляд на NEET 
поширюється засобами масової інформації, зокрема через 
такі висловлювання: “Непрацюючої молоді, яку називають 
“niito”, збільшилось у 1,6 раза протягом десяти років”; 
“Неочікувана, непрацююча молодь “nitto” досягне одного 
мільйона за шість років, говорить дослідження Дай-Ічі 
Сеймі” [9]. Ці заголовки є хорошим прикладом того, як 
засоби масової інформації розглядають визначення 
“NEET”.  

Масштаби молодіжного безробіття досить 
вражають, що пояснюється низкою причин: світова 
фінансова криза, криза в країнах Європейського Союзу, 
боротьба з надвиробництвом, збільшення пенсійного віку, 
збільшення терміну соціальної активності у світі. 

За даними на кінець 2015 року, в Естонії не 
працювали та не навчалися близько 34 тисяч людей віком 



від 15 до 29 років, у дійсності − кожен шостий мешканець 
країни. Проте не всі вони входять до категорії, яку західні 
соціологи позначають як NEET. Сюди входять: молоді 
матері, які перебувають у декретній відпустці та підлітки з 
інвалідністю. Однак більшу частину з цих 34 тисяч 
становить молодь, яка не працює давно та повертатися на 
ринок праці не має наміру [5].  

Кожен п’ятий юнакабо дівчина в Іспанії у віці від 15 
до 29 років нічим не займається. За статистикою, це 19,4% 
іспанської молоді. Дослідники визначають, що частка 
безробітних у віковій групі від 15 до 29 років завжди є 
досить високою. 2002 року, коли тільки почали проводити 
моніторинг щододаної інформації, вона становила 15,2%. 
Надалі впродовж п'яти років вона поступово знизилася, 
поки не досягла 2007 року 12,8%. Позитивну тенденцію 
зруйнувала фінансова криза 2008 року, унаслідокякої 
кількість безробітних іспанців різко почала зростати. Дані 
дійшли до піку 2013 року, коли 22,5% молоді не навчались 
і не працювали. 

Іспанія посідає шосте місце з кінця серед усіх країн 
Європейського Союзу за цим показником. Ситуація 
склалася гірше тільки в Хорватії (20,1%), Румунії (20,9%), 
Болгарії (22,2%), Греції (24,1%) та Італії (25,7%). Слід 
зауважити, що лідерські позиції рейтингу займають Швеція 
(7,4%), Люксембург (7,6%), Данія (7,7%), Німеччина (8,5%) 
та Австрія (8,7%) [14].  

Відсоток усіх молодих людей у Великобританії, які 
отримали NEET, становив11,2%. Даний показник від липня 
до вересня 2017 року становив 0,1% і 0,36% від жовтня до 
грудня 2016 року. З усіх молодих людей у Великобританії, 
які працювали в межах NEET, 41,6%: шукали роботу та 
були доступні для роботи, тому вони були класифіковані як 
безробітні, решта або не шукали роботи або не були 
доступні для роботи, саме тому були класифіковані як 
економічно неактивні. У Великобританії було 794 тисяч 
молодих людей (віком від 16 до 24 років), які не мали 



освіти, зайнятості або навчання (NEET) у жовтні-грудні 
2017 року. Кількість збільшилася на 5 тисяч від липня до 
вересня 2017 року та зменшилась на 34 тисячі  порівняно з 
жовтень-грудень 2016 року. Однак за жовтень-грудень 
2017 року було 11,2% усіх людей віком від 16 до 24 років, 
які отримали NEET. Від липня до вересня 2017 року ця 
частка зросла на 0,1% і зменшилась на 0,3% від жовтня до 
грудня 2016 року [15]. 

З 2015 року показник NEET з’явився у звітах ООН 
про стійкий розвиток, хоча міждержавні порівняння 
проводити досить складно, тому що в кожній країні 
критерії NEET розрізняються. Експерти засвідчують 
досить загально: у Росії рівень NEET вищий (17%), ніж у 
розвинених країнах Європи (9–12%), але нижчий, ніж в 
Іспанії, Греції та Португалії (понад 20%). 

Згідно з методикою Міжнародної організації праці 
(МОТ) до безробітних належатьтільки ті люди, які 
одночасно задовольняють три умови: не мали роботи або 
іншого доходного заняття, шукали роботу та були готові до 
неї приступити. Варто зазначити, що ті безробітні, які 
хочуть працювати, але не шукали роботи протягом 
останніх чотирьох тижнів або не були готові негайно 
приступити до неї, зараховуються до статистики як 
потенційна робоча сила. 

Згідно з результатами досліджень Державної 
служби статистики України за 2010–2017 роки, економічна 
активність населення країни перебуває в досить 
критичному становищі для українців (див. рис. 1), однак на 
середньому рівні порівняно із зарубіжними країнами. 
Статичні дані за 2010–2014 роки наведено без урахування 
тимчасово окупованої території АР Крим та 
м. Севастополь, за 2015–2017 роки – також без частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській 
областях. 

 



 
 
Рис. 1. Показники безробіття в Україні за останні 8 

років (%) [1] 
 
Частка безробітної молоді, якщо вірити статистиці, 

знижується, але все одно залишається високою. Тим часом 
безробіття швидко перетворюється в звичку: людина шукає 
роботу деякий час, потім упадає в апатію. І ніякими 
хімічними стимуляторами, погрозами чи домовленостями 
її на ринок праці вже не повернути. 

Високий рівень молодіжного безробіття в 
довгостроковій перспективі позначається на отриманні 
цінного досвіду та негативно впливає на розвиток 
професійних навичок, цим самим загрожує молоді 
потрапляння в NEET. Молодь, яка побувала в категорії 
NEET, з великою ймовірністю, буде отримувати меншу 
заробітну плату. Пошук роботи призводить до постійної 
міграції та соціальної невлаштованості. Соціалізація 
молоді NEET утруднена, вони або замкнуті у своєму світі, 
або нарочито агресивні та легко піддаються впливу 
деструктивних неформальних груп (течій). 

З одного боку, проблема NEET є лише частиною 
загальної проблеми безробіття, з другого, молодь − це 
майбутнє кожної країни, а отже, зростає необхідність у 
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приділенні особливої уваги та потребує значної підтримки 
з боку органів влади. Нині проводять необхідну роботу з 
молоддю органи місцевих самоврядування, однак 
результат не завжди є позитивним, враховуючи причини 
недофінансування. Ця ситуація потребує створення 
автоматичної централізованої активної системи, яка діяла б 
за контролем органів місцевого самоврядування, які мали 
результати даних про ситуацію безпосередньо на місцях.  

Водночас, слід констатувати, що молодь є активним 
учасником соціальних змін. 

Звичайно, що соціальні рухи найближчим часом не 
торкнуться всіх авторитарних режимів. У зв’язку з цим 
слід погодитися з Р. Ключником, що “перспективи нових 
завоювань демократії залежать, передусім, від рівня 
політичної культури громадян і їх готовності до 
встановлення і захисту народовладдя” [4]. 

Варто наголосити, що суспільно-політичні рухи є 
однією з форм реалізації самоврядування та суспільних 
зв’язків, індикатором демократичності політичної системи 
й режиму, відображенням рівня політичної свідомості й 
культури та формою реалізації суспільних інтересів. 
Сучасні суспільно-політичні рухи в демократичних 
державах є невід’ємним компонентом їх політичного буття, 
вони є виявом плюралізму й посилюють ефективність 
багатопартійності. Аналіз діяльності суспільно-політичних 
рухів в Україні показав, що особливий вплив на розвиток 
української держави мали Народний рух України та 
Євромайдан [2, с. 69]. 

Крім того, громадянське суспільство одночасно 
містить у собі реформістські елементи, які прагнуть лише 
скромних змін існуючих механізмів управління, і 
конформістські елементи, які прагнуть зміцнити 
встановлені правила. Дійсно, різні ініціативи 
громадянського суспільства показують поєднання 
радикальних, реформаторських і конформістських 
тенденцій.  



Тому перед системами державного управління 
національних держав і України зокрема, у сучасних умовах 
впливу низки глобальних факторів постає завдання вибору 
та формування такої державної політики та системи 
державного управління, яка б сприяла розвитку, 
забезпеченню безпеки суспільства і держави від різного 
роду соціальних, економічних, екологічних та інших 
проблем, яка б підтримувала гармонійність у суспільно-
владних відносинах, була б притаманна національній 
культурі та, водночас, відповідала би наявним глобальним 
тенденціям. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, категорія 
“wаithood generаtion” має багатогранний характер 
молодіжних переходів до дорослого життя, який виходить 
за межі забезпечення роботою та поширюється на 
соціальне життя й громадянську участь. Водночас NEET є 
проблематичнішою концепцією, яка визначає молодих 
людей, які не мають ні освіти, ні роботи, ні навчання. 
Отже, одним із ключових факторів боротьби із соціальним 
відторгненням є зменшення кількості молодих людей, які є 
“wаithood generаtion” і NEET.  

Основними причинами появи “wаithood generаtion” і 
NEET є виникнення кризових явищ у період глобалізації, 
політична нестабільність, недосконале врядування. Це все 
дає змогу зрозуміти останні хвилі молодіжних протестів у 
світі.  

Крім того, результати дослідження свідчать, що 
зменшення негативних наслідків спонукає до співпраці 
органів публічної влади та молодих людей, що 
проявлятиметься в підтримці, психологічній допомозі та 
безпосередньому сприянню з’ясування питання безробіття. 

Визначено, що молоді люди розробляють 
альтернативні ідеї для соціального та політичного життя 
поза партійною політикою. Вони встановлюють зв’язки та 
співпрацюють з асоціаціями, які залучають їх до 



політичних дій; вони очолюють антикорупційні кампанії та 
працюють у програмах розвитку молодіжного лідерства, у 
програмах щодо захисту прав жінок, екологічних тощо.  

Отже, уже нині необхідно зосередити увагу 
суспільства на проблемах життєдіяльності молоді – 
боротьбі з безробіттям і пошуку стабільних засобів для 
існування. 
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Bielska T.V., Malukhova Y.І. Problems of young 

generation: "waithood generation" and neet. The article 
clarifies the notion of “wаithood generation” and the NEET, 
and states that the category of “wаithood generation” has a 
multifaceted character of youth transition to adult life that goes 
beyond the scope of providing work and extends to social life 
and civic participation. At the same time, NEET is a more 
problematic concept that defines young people who have 
neither education nor work or study. 

The main causes of the emergence of “wаithood 
generation” and NEET are the emergence of crisis phenomena 
in the period of globalization, political instability, and 
imperfect governance. Problems arise in transitional periods 
when a new political order is created. Young activists try to 
express political claims through protest movements. However, 
there is no clear definition of what they collectively want. All 
this makes it possible to understand the latest waves of youth 
protests in the world. Thus, one of the key factors in the fight 
against social exclusion is the reduction of the number of young 
people who are “wаithood generation” and NEET. Таким 
чином, одним із ключових факторів боротьби із соціальним 
відторгненням є зменшення кількості молодих людей, які є 
“wаithood generаtion” та NEET. 

At the same time, it should be noted that young people 
are an active participant in social change. Young people 
develop alternative ideas for social and political life outside of 
party politics. They establish ties and cooperate with 
associations that engage them in political activities; they lead 
anticorruption campaigns and work in youth leadership 
development programs, programs on women’s rights 
protection, environmental protection, etc. 

The results of the study indicate that the reduction of 
negative consequences encourages the cooperation of public 
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authorities and young people that will be manifested in support, 
psychological assistance and direct assistance in resolving 
unemployment. So, today it is necessary to focus the attention 
of the society on the problems of youth life – to fight against 
unemployment and find stable livelihood. 

Keywords: young generation, wаithood generation, 
NEET, unemployment, globalization, social and political 
problems. 
 

Бельская Т.В., Малюхова Ю.И. Проблемы 
молодого поколения: "wаithood generаtion" и neet. В 
статье выяснено понятие "wаithood generаtion" и NEET и 
определено, что NEET более проблематичной категорией, 
определяющей молодых людей, которые не имеют ни 
образования, ни работы, ни учебы. Основными причинами 
появления "wаithood generаtion" и NEET является 
возникновение кризисных явлений в период глобализации, 
политическая нестабильность, несовершенное управление. 
Это все позволяет понять последние волны молодежных 
протестов в мире. Результаты исследования 
свидетельствуют, что уменьшение негативных 
последствий побуждает к сотрудничеству органов 
публичной власти и молодых людей, проявляться в 
поддержке, психологической помощи и непосредственном 
содействию решения вопроса безработицы. 

Определено, что молодые люди разрабатывают 
альтернативные идеи для социальной и политической 
жизни вне партийной политики. Они устанавливают связи 
и сотрудничают с ассоциациями, которые привлекают их 
к политическим действиям; они возглавляют 
антикоррупционные кампании и работают в программах 
развития молодежного лидерства, в программах по 
защите прав женщин, экологических и др. Необходимо 
сосредоточить внимание общества на проблемах 
жизнедеятельности молодежи - борьбе с безработицей и 
поиска стабильных средств к существованию. 



Ключевые слова: молодое поколение, “wаithood 
generаtion”, NEET, безработица, глобализация, социально-
политические проблемы. 

 



 


