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Визначено хвилі трансформацій цінностей української молоді у площині, заданій станами «аномія↔евномія», що 

дозволило з’ясувати специфіку та перспективи подальшого розвитку українського суспільства. Поняття «евномія» 

за кінцеву мету характеризує розбудову суспільства, якому притаманні стабільність і добробут, справедлива оцінка 

внеску кожного в спільну справу,  законність і порядок, відношення до людини як до найвищої цінності. Наявність 

подвійної інституційної системи обумовлює існування бінарної системи цінностей сучасної молоді, специфіка яких 

залежить від аномічного чи евномічного стану українського соціуму. Становлення громадянської злагоди в Україні є 

передумовою вирішення проблеми ціннісних дезорієнтацій молоді. 
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Постановка проблеми. Молоде покоління - 

це особлива соціальна спільність, у якій 

активно трансформується система ціннісних 

норм, що входить до індивідуальної свідомості. 

Зміни, що відбулися в українському 

суспільстві, на протязі останньої чверті 

століття, активізували як питання адаптації 

молодого покоління до нових умов, так й 

процес «переоцінки цінностей». Важливим у 

цьому процесі є вибір молодим поколінням 

ціннісних орієнтацій, під впливом відповідних 

об‘єктивних та суб’єктивних чинників, що у 

значній мірі обумовлює прояв позитивних або 

негативних тенденцій у суспільному розвитку.  

Мета дослідження - розглянути у 

філософському аспекті основні причини 

трансформацій ціннісних орієнтацій сучасної 

української молоді.  

Об'єкт дослідження - мисленева модель 

системи цінностей свідомості, сформована у 

даний час у представників молоді України.  

Предмет дослідження - специфіка 

трансформації системи цінностей сучасної 

української молоді.  

Виклад основного матеріалу. Постійні 

трансформації, які відбуваються у політичній та 

економічній сферах інституційної матриці 

нашого суспільства, а також активне формування 

засобами масової інформації певних моделей 

соціальних відносин, призвели до активізації 

процесу «переоцінки цінностей». Тому на 

сучасному конкретно-історичному етапі, не 

тільки активно формуються нові ціннісні 

орієнтації, але й відбувається «легітимація нових 

цінностей на рівні моралі, до якої апелює 

громадянське суспільство ...» [1, с.275]. 

Безперечно, що дані метаморфози актуалізували 

питання адаптації молодого покоління українців 

до нових умов. Але важливим є те, що процеси 

структуроутворення системи цінностей свідомості 

молоді, відбуваються під впливом різноманітих 

негативних факторів, наприклад, відсутності 

високоморальних критеріїв поведінки з боку 

еліти, використання латентної ідеології, тощо [2, 

с.38]. При цьому, необхідно враховувати, що 

вибір молодим поколінням ціннісних орієнтацій, 

у значній мірі, детермінує прояв позитивної або 

негативної тенденції у процесі розвитку 

українського суспільства [3, с.385]. Тому 

актуальною проблемою, на сучасному етапі, є 

вивчення механізму трансформацій ціннісних 

орієнтацій сучасної української молоді у 

філософському аспекті. Саме на цьому акцентують 

свою увагу багато сучасних вітчизняних 

науковців, зокрема, М. Горлач, О. Александрова, 

О. Горбань, С. Завітний, О. Кострикін та інші. 

Закономірно, що для розуміння основних 

причин, що детермінують процеси 

структуроутворення системи ціннісних норм 

української молоді, слід визначитися з 

понятійно-категоріальним апаратом. Прогрес, 

досягнутий у аксіології, привів до того, що на 

сучасному етапі у науковій літературі налічується 

близько чотирьохсот визначень поняття 

«цінність», при цьому пропонуються до розгляду 

різноманітні методи до вивчення даного 

концепту. Зокрема, дослідженням даного питання 

займалися С.Анісімов, Б.Ананьєв, В.Ільїн, 

Г.Вижлецов, Н.Журавльова, Н.Кирилова, 

В.Тугаринов, В. Ядов, М. Каган та ін.  

В Україні над цим питанням працювали 

В.Воловик, О.Ручка, В.Андрущенко, 
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О.Александрова, М.Михальченко, І.Сухина, 

В.Афанасенко, О.Данільян, О.Горбань, 

П.Квіткін та інші. Обсяг роботи не дозволяє 

викласти всі наявні визначення категорії 

«цінність». Можна стверджувати, що у аспекті 

даного дослідження, досить повно відображає 

сутність цінності як категорії, наступне 

визначення: цінність - поняття, яке 

використовується для позначень об'єктів, явищ та 

їх властивостей, а також абстрактних ідей, що 

втілюють у собі суспільні ідеали, виступаючи 

завдяки цьому як еталон належного. 

 Цінності різноманітні, тому у процесі 

розвитку аксіології виникло питання про їх 

класифікацію, відповідно до певних ознак. 

Однак, навіть у даний час, існує плюралізм 

думок, щодо загальної класифікації цінностей. 

З метою ефективного досягнення завдань 

даного дослідження, можна використовувати 

класифікацію цінностей, відповідно до видів 

діяльності суспільного життя, виділяючи 

матеріальні норми до однієї сукупності, а 

духовні - до іншої. Слід підкреслити, що 

градація здійснюється не за речовинною 

ознакою, а відповідно до потреб (матеріальних 

або духовних), які та чи інша цінність 

задовольняє. Безумовно, кожна людина має 

специфічну, тільки їй притаманну систему 

цінностей. При цьому всі її складові є у 

високому ступеню усвідомленими індивідом. 

На формування цієї системи величезний вплив 

справляє процес діяльнісного предметного 

сприйняття цінностей у об'єктивованій формі, 

який відбувається під час ознайомлення 

особистості з досягненями культури.  

Цінності знаходять своє відображення у 

ціннісних орієнтаціях особистості людини. 

Слід зазначити, що ціннісні орієнтації молоді 

неодноразово ставилися у центр численних 

досліджень таких вчених, як У. Томас, Ф. 

Знанецкий, С. Анісімов, В. Ядов, Ю. 

Бабанський, М. Каган та ін. Так як обсяг роботи 

не дозволяє у повній мірі висвітлити весь 

генезис уявлень, щодо системи ціннісних 

орієнтацій, можна запропонувати взяти за 

основу наступне визначення: ціннісна 

орієнтація - це система установок на ті чи інші 

цінності, відповідно до яких індивід або 

суспільство сприймають подію та обирають 

відповідний спосіб дій. Як правило, ціннісні 

орієнтації формуються у індивіда у процесі 

засвоєння соціального досвіду. Ціннісні 

орієнтації виявляються у прагненнях, 

переконаннях, інтересах та інших проявах 

особистості. Дана система є певним 

регулятором взаємовідносин, що виникають 

між людиною та соціумом.  

Розглядаючи мисленеву ціннісну модель 

свідомості молоді, можна припустити, що 

зміни її ціннісних орієнтацій, безпосередньо 

обумовлені метаморфозами, що відбуваються у 

таких основних сферах інституційної матриці 

суспільства, як економічна, політична та 

ідеологічна. Тому необхідно, використовуючи 

наявні інструменти, дослідити та викласти 

даний взаємозв'язок у філософському аспекті.  

Сучасне українське суспільство виникло не 

одномоментно з небуття, скажімо, 24 серпня 

1991 року, воно є, з одного боку, новим 

утворенням, що з'явилося після ліквідації 

Радянського Союзу, з іншого - наш соціум є 

володарем певних якостей, успадкованих від 

радянського суспільства. Можна негативно або 

позитивно ставитися до Радянського Союзу, 

проте не можна заперечувати цю даність. 

Існують різні оцінки продуктів матеріальної та 

духовної діяльності радянського суспільства. 

Необхідно вказати, що даною проблематикою 

займалися такі вчені, як М.Бердяєв, 

У.Бронфебреннер, О.Гороховська, Дж.Кейнс, 

В.Радаєв, О.Шкаратан, Р.Роуз, Кр.Харпфер, 

М.Устрялов, Г.Уеллс, М.Фуко, В.Шликов, 

В.Глазунов та інші.  

Слід зазначити, що Радянський Союз, на 

думку багатьох науковців, не зміг ефективно 

вирішити проблему інтеграції духовних 

ціннісних орієнтацій, як у свідомість молодого 

покоління, так й суспільства, внаслідок низки 

суперечностей, які мали місце між ідеологічною 

моделлю, та векторами розвитку інших сфер 

інституціональної матриці суспільства.  

Після здобуття Україною незалежності, 

почався процес утворення олігархічних груп, 

які стали рушійною силою у політичній сфері 

інституціональної матриці соціуму. Як 

зазначають вітчизняні філософи, зокрема, В. 

Глазунов, у державі відносно швидко 

сформувався режим олігархічного принципату. 

Важливим є те, що метаморфози, які 

відбувалися у політичній сфері, привели до 

того, що у свідомість молодого покоління, 

активно почали інтегруватися ліберальні 

ціннісні орієнтації.  

Слід зазначити, що дана тенденція 



Альманах науки 

 

38 

проявилася й на рівні суспільної свідомості у 

цілому. Як відзначають вітчизняні дослідники, 

певні особливості історичного розвитку, а 

також дія основних філософських законів, 

привели до того, що у ідеологічній сфері 

інституціональної матриці українського 

суспільства, почали домінувати ліберальні 

ціннісні орієнтації. [4, с.274]  

Необхідно вказати, що дослідженням 

лібералізму займалися такі наукові діячі, як 

Людвіг Ф. Мізес, Ф.Фукуяма, К.Поппер, 

П.Ріккер, О.Соловйов, В.Кимличка, Е.Фромм, 

Ф.Хайек, Д.Роулз, Ф.Немо, В.Макаренко, 

Ф.Кирилюк, Г.Спенсер, В.Глазунов, М.Фрідман 

та ряд інших. У своїх роботах, як противники, 

так й прихильники, прийшли до єдиної думки: 

лібералізм нерозривно пов'язаний з капіталізмом. 

Слід відразу зазначити, що ряд науковців, 

наприклад, вітчизняний філософ Ф. Кирилюк, 

наполягають: лібералізм - це ідеологія. 

Важливим є те, що всі положення цієї 

парадигми базуються тільки на одній 

фундаментальній цінності - власність. [4, с.94]  

Як показують дослідження вчених, 

наприклад Д.Майерса, застосування ліберальної 

ідеології на практиці, неминуче призводить до 

інтегрування у індивідуальну та суспільну 

свідомість ціннісних орієнтацій, в основі яких 

лежить головний принцип - максимальне 

задоволення матеріальних потреб. Важливим є 

те, що дана закономірність негативно 

позначається на суспільному бутті. Справа у 

тому, що внаслідок дії «невидимої руки» ринку, 

це призводить до прояву негативної тенденції, 

сутність якої полягає у зменшенні або 

припиненні виробництва духовних цінностей, 

у зв'язку зі зниженням рівня попиту на них. 

 Якщо розглядати Україну, то провідну роль 

у трансляції ціннісних орієнтацій лібералізму 

відігравали засоби масової комунікації, які, з 

одного боку, активно піддавалися олігархізації, 

а, з іншого, - виступали у якості основного 

інструменту, для здійснення метаморфоз, 

пов'язаних з процесом олігархізації [1, с.290]. 

 Чим більше засоби масової комунікації 

переходили під контроль олігархії, тим більше 

їхня діяльність пов'язувалася з інтеграцією до 

суспільної свідомості орієнтацій, що базувалися 

на принципі максимального споживання 

матеріальних цінностей. У свою чергу, активна 

трансляція великої кількості одноякісних 

орієнтацій призвела до домінування матеріальної 

компоненти у свідомості багатьох представників 

різних поколінь, а, особливо, - молоді. 

Закономірно, що накопичення у достатній 

кількості матеріальних ціннісних орієнтацій у 

колективній свідомості, призвело до метаморфоз 

у якісних характеристиках суспільства в цілому. 

Слід зазначити, що процес перетворень 

ускладнився тим, що соціум, як ціле, не зводиться 

до простої суми складових його частин. Тому він 

набув не якісь окремі незначні якісні особливості, 

але докорінно змінився, при цьому у нього 

з'явилася нова інтегративна якість. Безперечно, ця 

якість грунтувалася на принципі максимального 

споживання матеріальних цінностей. А якісно 

новий соціум мав назву суспільство споживання.  

В аспекті даного дослідження суттєвим є те, 

що даний соціум активно впливає на свідомість 

своїх представників, а, особливо - молоді. 

Внаслідок цього індивіди трансформуються у 

«одномірних людей». Зокрема, на цю якісну 

особливість вказував у своїх дослідженнях Г. 

Маркузе. «Одномірність» індивіда пов'язана з 

тим, що він асоціює себе тільки з матеріальними 

речами, розуміючи себе, як «Я - це моє майно».  

Важливим є те, що соціум споживання, не 

здатний до прогресивного розвитку. У значній 

мірі це обумовлено тим, що починає стійко 

проявлятися тенденція, сутність якої полягає у 

слідуючому: особисте благо стає вище 

загального, у зв'язку, з чим знаходить панування 

індивідуалізм, й, далі, - егоїзм. Тому, 

закономірним стає те, що молоде покоління 

починає керуватися принципом: все найкраще - 

мені. [6, с.20] Ба більше, підвищений рівень 

індивідуалізму, особливо представників молоді, 

зумовлює асоціальну та аморальну поведінку, що 

у свою чергу, негативно відбивається на побудові 

суспільних відносин. У підсумку, дані 

метаморфози є причинами дезінтеграції соціуму.  

Суттєвим також є те, що наявна негативна 

тенденція дезінтеграції нашого суспільства, не 

дозволяє вирішувати поставлене перед ним 

завдання - вихід з перманентної кризи. Недарма 

ж античні філософи стверджували: тільки при 

однодумності відбувається велике, інакше це 

неможливо. [5, с.108]  

Таким чином, збереження історичної 

унікальності українського суспільства, як однієї з 

форм буття, безпосередньо залежить не тільки від 

наявності духовної компоненти, як у ціннісних 

орієнтаціях молодого покоління, так й суспільної 

свідомості й цілому, але й від її домінування.  
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Тому нашій державі необхідно докласти 

максимум зусиль, щодо трансформації 

свідомості суспільства таким чином, щоб у ній 

превалювали саме духовні орієнтації. Безумовно, 

виникають певні протиріччя: з одного боку, для 

виживання соціуму необхідно забезпечити 

прогресивні тенденції у його розвитку, чому у 

значному ступені буде сприяти домінування 

духовної компоненти у індивідуальній та 

суспільній свідомості. З іншого боку, правлячий 

клас, трансформував наше суспільство у 

споживче. Можна стверджувати, що вирішення 

цих протиріч й надасть імпульс для подальшого 

розвитку інституційної матриці нашого 

суспільства. Важливим моментом є наступне: 

воно має носити не антагоністичний, а 

гармонічний характер, у іншому випадку, 

неминучі соціальні конфлікти. 

Цілком закономірно, що спочатку необхідно 

трансформувати свідомість самої еліти. 

Безперечно, що, власне, діячам науки й слід 

виступити у якості сили, здатної каталізувати 

процес зміни свідомості. У подальшому, 

можливо запропонувати державі, для 

ефективного здійснення спрямованих 

трансформацій у системі ціннісних орієнтацій 

свідомості, як молодого покоління, так й 

суспільства, використовувати офіційну 

ідеологію, у парадигмі якої будуть домінувати 

духовні ціннісні орієнтації. [8, с.92].  

Висновок. Необхідно відзначити, що 

прогресивний розвиток українського соціуму, 

можливий тільки після його духовного 

відродження та подолання егоїстичного 

початку. Можна погодитися з П. Тейяр де 

Шарденом, який висловив наступну тезу: 

«помилковим та неприродним є егоцентрістскій 

ідеал майбутнього, який, нібито, належить тим, 

хто, керуючись егоїзмом, доводить до 

крайнього вираження принцип «кожен за себе» 

[7, с.191]. Будь-який елемент може розвиватися 

та рости лише у зв'язку з іншими елементами та 

через них». Важливим є те, що майбутнє 

відкриється «лише під напором всіх разом та у 

тому напрямку, у якому всі разом можуть 

з'єднатися та завершити себе у духовному 

оновленні» [9, с.203].  
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Щербакова Н.В.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

Трансформация ценностей украинской молодежи имела волнообразный характер и колебалась от длительного 

аномического к кратковременному эвномическому состоянию украинского общества. Анализ волн трансформаций 

ценностей украинской молодежи способствовал уточнению понятия «эвномия». Такое состояние, в отличие от аномии, 

вызывает разрушительное воздействие на общество, является состоянием творческим, таким, которое способно 

преодолевать ценностный хаос и создавать новые ориентиры социального поведения. Эвномия –  это упорядоченность 

социального пространства, сплоченность общества на основе гуманистических и конструктивных ценностей. 

Специфика влияния социально-экономических, социально-политических и социокультурных факторов на 

формирование ценностных ориентаций молодежи проявляется в нивелировании духовной компоненты в ценностных 

ориентациях молодого поколения, что негативно влияет на построение общественных отношений, вызывает 

дробление украинского социума и в итоге приводит к потере возможностей выхода из перманентного кризиса. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, антиценности, мораль, духовность, сознание, аномия, эвномия, 

трансформация, молодежь. 

 

Shcherbakova N.V.  

TRANSFORMATION OF VALUE ORIENTATION OF MODERN UKRAINIAN YOUTH. SOCIAL AND 

PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

Waves of transformation of Ukrainian youth values in a plane which was set by states ‘anomie↔eunomia’ have been 

determined. That enabled to find out specific character and prospects for further development of Ukrainian society. The term 

eunomia finally describes development of society. Sustainability and prosperity, fair assessment of what everyone contributes 

into mutual cause, lawfulness and order, treating a human as the highest value are inherent in described society. Double 

institutional system substantiates existence of binary value system among modern youth. The specific of values depends on 

anomic or eunomic state of Ukrainian society. Introduction of civic harmony in Ukraine is a precondition of a solution for the 

problem of youth value disorientation. 

Key words: values, value orientation, antivalue, morals, spirituality, consciousness, anomie, eunomia, transformation, youth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


