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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Сучасний  період розвитку українського суспільства  характеризується 

трансформаційними змінами в системі цінностей та пошуку власного шляху 

розвитку. Сучасний спосіб життя зумовлює таке існування цінностей, де 

пріоритети та мотивація визначають сенс життя особистості. Визначити цінності 

молоді, якими вона користується сьогодні і які формують її внутрішній світ та 

ставлення до навколишнього світу, - це головні напрямки роботи теоретиків у 

галузях психології, соціології, педагогіки. 

Дослідженням даної проблеми займалися такі науковці: Бех І. Д., 

Головатий М. Ф., Дубчак Г. М., Козаков В. М., Пірен М. І., Ребер А., Рокич М., 

Савчин М. В., Щепанський Я., Ядов В. О. та інші. 

Цінності молоді - це узагальненні , колективні уявлення більшої частини 

молоді, щодо прагнень, того, що є правильним та корисним. 

Сьогоднішні радикальні зміни ціннісно-нормативної бази та суспільства в 

цілому можна визначити як період між системою цінностей, яка застаріла, і  

новою, яка тільки починає функціонувати. Даний процес характеризується 

розчаруванням у попередній системі цінностей, відмовою від ідеалів, 

недотримання механізмів наступності. Тобто відбувається відречення від усього 

минулого, неприйняття досвіду батьків. Тому , молоді люди у процесі 

життєдіяльності повинні самі визначитися з ієрархією переваг, які надають будь-

якому із видів цінностей. 

 Перші цінності особистості формуються під час первинної соціалізації, 

потім стають досить сталими, змінюючись лише під впливом інших інститутів 

соціалізації та соціального середовища. Набуває більшого значення громадська 

діяльність, починають формуватися норми поведінки та політична свідомість. 

Також на молоду людину впливають неформальні групи, школа, церква, держава, 

ЗМІ, які інтегрують в систему суспільно-політичних, культурних норм у 

суспільстві. 

Отже, вплив на особистість молодої людини в сучасному українському 

суспільстві проявляється  в формуванні ціннісних орієнтацій різними факторами, 

які часто суперечать один одному. Складність полягає в тому, що існують 

різноманітні правила та норми суспільства, коли один соціальний інститут диктує 

одні манери поведінки, а інший веде протилежну пропаганду. Тому молоді у 

такому різноманітті цінностей доводиться самим вирішувати, що в теперішніх 

умовах є цінним, а що являється другорядним. І від того, що переважатиме у 

системі її цінностей, значною мірою залежатиме майбутнє України. 
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