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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ  

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Здійснення соціального призначення і функцій моралі у житті людини, 

соціальних спільностей, здійснюється через систему норм, принципів, оцінок, 

ідеалів, понять моральної свідомості та сприймаються і реалізуються соціальними 

індивідами в процесі діяльності і вибору мотивів поведінки. Свій регулятивний 

вплив мораль задає через сформування ціннісних орієнтацій, установок, що 

виступають рушійною силою вчинків людини. Для повноцінного морального життя 

важливою є гармонійна взаємодія розуму і почуттів.  

Історія суспільного розвитку свідчить, що саме проблема цінностей стає 

ключовою на етапах трансформації суспільства. Динаміка суспільних процесів, 

формування нової системи економічних відносин, зміна соціально-політичних 

орієнтирів призвели до кардинальної переоцінки цінностей. 

Моральні цінності — це різні форми вираження моральних вимог: норми і 

принципи моралі, моральні ідеали, поняття добра, справедливості, честі, гідності, 

обов'язку, життя людини, її моральні якості, моральні характеристики вчинків, 

діяльності та стосунків тощо. На початку ХХІ ст., розвиток і світогляд української 

молоді зазнав великих змін. Порівняно з попередніми роками  молодь стає більш  

розкутою та самостійною, починає швидко орієнтуватись в сучасному суспільстві. 

Але соціальна несправедливість, постійні кризи, політичні негаразди, стереотипи 

суспільства, неможливість самореалізації породжують занепад моралі серед молоді. 

Шляхи вирішення цієї проблеми існують – це, насамперед, проведення ефективної 

державної політики, особливо молодіжної, здійснення соціального контролю за 

суспільною мораллю релігійними і політичними установами, покращення стану 

таких суспільних інститутів, як сім’я та релігія. 

Проблематика моральних цінностей серед молоді є найбільш важливою, тому 

що саме від молодого покоління залежить відповідальність за майбутнє всього 

суспільства. Формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному українському 

суспільстві проявляється в одночасному впливі на особистість молодої людини 

різних факторів, які часто суперечать один одному. Молоді складно зорієнтуватися 

у насиченому різноманітними правилами та нормами суспільстві, коли сімейне 

оточення диктує одні манери поведінки, а з екранів телевізора лунають протилежні 

заклики. Тому молоді у такому шаленому розмаїтті цінностей, що наявне у 

суспільстві, доводиться самим вирішувати, що в нинішніх умовах є цінним, і від 

того, яка шалька терезів переважить у системі їхніх цінностей, значною мірою 

залежатиме майбутнє України. 
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