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Анотація 

У статті розглянуто сучасний духовний стан українського суспільства, який можна 
охарактеризувати як мімікрію духовності – імітацію духовності, при якій традиційні цінності 
змінюють свій зміст або втрачають його взагалі. У статті аналізуються основні ціннісні 
пріоритети молоді та студентів, що змінюються під впливом внутрішніх змін в Україні та 
зовнішніх факторів, зокрема, глобалізації, інформаційної революції, міграційних процесів, 
становлення ринкових відносин та демократизації.  
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Abstract 

Modern spiritual state of Ukrainian society, which can be characterized as a mimicry of 
spirituality - the imitation of spirituality was revealed. The authors analyzed the main value priorities 
of young people and students, which are changed under the influence of internal changes in 
Ukraine and external factors, in particular, globalization, information revolution, migration 
processes, formation of market relations and democratization. 
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Проблема формування духовних цінностей студентської молоді є 
досить актуальною в наш час. Як свідчить практика, студенти виступають 
як активна сила політичних змін і залежно від того, які цінності вони 
вносять у ці зміни, яку культуру впроваджують, багато в чому буде 
залежати майбутнє суспільства, його культура, напрями трансформацій. 
Суспільство зацікавлене в тому, щоб ці цінності і ціннісні орієнтації 
студентської молоді України в трансформаційному суспільстві були 
демократичними. Їх формування – завдання актуальне і таке, що 
потребує нагальної уваги. Проблема духовності і ціннісних орієнтацій 
досліджувалась такими видатними філософами як Е. Лібанова, 
М. Бердяєв, С. Франк, П. Флоренський, В. Соловйов, В. Андрущенко, 
Л. Губерський, М. Михальченко, І. Надольний, В. Пазенюк, В. Шинкарук, 
В. Воронкова, В. Бех, М. Михальченко, В. Кононенко, В. Кремень, 
П. Ситник, В. Трощинський, С. Чукут, В. Скуратівський [4, с. 535]. 
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Мета статті: проаналізувати сучасний стан духовної культури 
українського суспільства; основні ціннісні пріоритети молоді та студентів, 
що змінюються під впливом внутрішніх змін в Україні та зовнішніх 
факторів, зокрема, глобалізації, інформаційної революції, міграційних 
процесів, становлення ринкових відносин та демократизації; дати аналіз 
основних проблем духовної культури суспільства. 

Питання морально-етичних норм та цінностей досить багатогранне і 
може розглядатися у різних ракурсах (з точки зору соціології, етики, 
філософії, а також з урахуванням крос-культурних та етнічних 
особливості тощо), але ми звернемо увагу саме на психологічний аспект 
даного питання, спробуємо висвітлити особливості сприймання та 
усвідомлення особистістю певної структури цінностей та впливу 
оточуючого середовища на зміну вище названої структури. Розвиток та 
формування особистості – дуже складний поетапний процес, що протікає 
під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Ціннісна орієнтація – 
вибіркове ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, 
система установок, переконань людини, що виражається в її поведінці  
[4, с. 536]. Питання формування та динаміки ціннісної орієнтації 
особистості необхідно розглядати цілісно з поведінковою діяльністю, 
оскільки саме поведінка (особливості поведінки) є похідною від наявної 
структури цінностей індивіда. Взагалі, цінністю вважається позитивна чи 
негативна значимість об’єктів навколишнього світу для людини, групи, 
суспільства в цілому, яка визначається не їхніми властивостями як 
такими, а місцем та наявністю у людській життєдіяльності інтересів та 
потреб, соціальних відносин. Духовна культура формується в суспільстві 
разом з накопиченням досвіду поколінь, що передається, зберігається і 
збагачується новими надбаннями людства. Нове нерідко суперечливо 
уживається зі старими цінностями, це може призводити до конфлікту 
поколінь, цінностей, народів. Українське суспільство є суспільством 
трансформаційним, яке орієнтовано на нові пріоритети, центром, яких 
виступають демократичні цінності. Актуальним завданням стає пошук 
духовних основ людської спільності [1, с. 72]. 

Завдання сучасної освіти – поширення її впливу на розвиток 
духовної культури особистості, що в підсумку стає основою формування і 
становлення особистості. Спосіб життя студентської молоді сприяє 
перетворенню духовних цінностей суспільства у внутрішні, притаманні 
молодому поколінню чесноти, риси характеру. Вибір і осягнення 
демократичних цінностей, що пропонуються суспільством, зумовлені 
їхньою особистісною значущістю, тобто тим, чи є вона цінністю для самої 
особистості і чи сприятиме вона досягненню мети. З огляду на це з-
поміж однаково підкріплених духовних цінностей студентська молодь 
завжди обирає лише ті, які оцінюються нею як потрібні об’єкти, мета та 
засоби задоволення власних потреб. Пройшовши через її досвід, 
одержавши практичну перевірку та підтвердження потрібності, 
доцільності й корисності, такі цінності закріплюються як ціннісні орієнтації 
молодіжного середовища.  
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Розглянемо детальніше поняття «ціннісні орієнтації». Ціннісні 
орієнтації – це елементи внутрішньої (диспозиційної) структури 
особистості, сформовані і закріплені життєвим досвідом індивіда у ході 
процесів соціалізації і соціальної адаптації, які відокремлюють суттєве 
від несуттєвого для даної людини через прийняття або не прийняття 
особистістю певних цінностей, які усвідомлюються в якості змісту і основних 
цілей життя, а також ті, які визначають припустимими засобами їх реалізації. 

Проблема ціннісних орієнтацій потребує свого суттєвого 
переосмислення в умовах сучасних динамічних соціальних систем, які 
передбачають одночасне самовизначення людини у різних локусах 
культурного простору, які підпорядковуються різним культурним нормам і 
завдаються, відповідно, різними цінностями, які не завжди 
співвідносяться поміж собою. Таким чином, ключ до розуміння ціннісних 
орієнтацій слід шукати не у суб’єкт-об’єктних відношеннях людей, а в 
інтерсуб’єктивних [2, с. 4]. 

Розглянемо ціннісні орієнтації молоді (студентства). Для даної групи 
характерна спрямованість на майбутнє, а їх фізичні і розумові здібності, 
які створюють певну впевненість в собі, що нерідко перетворюється на 
самовпевненість. Разом з тим молоді притаманна характерна для даного 
віку переоцінка цінностей, їх моральні погляди тільки складаються і 
структуруються. В аналізі складних явищ оточуючої дійсності їм часто не 
вистачає гнучкості і життєвого досвіду старших поколінь. Саме тому 
відсутність достатнього досвіду, юнацький максималізм, велика емоційна 
збудженість роблять цей період в житті досить складним, проте саме в 
цей період уточнюються ціннісні орієнтації. Досить велику роль у 
формуванні цінностей у молоді відіграють дорослі, вони надають 
підтримку для вдосконалення власної системи саморегуляції, розвитку 
самостійності і цілеспрямованості молодого покоління. Знання про 
навколишній світ і відомості про основи моралі об’єднуються у свідомості 
студента в єдину картину. Це сприяє зміні системи моральної 
саморегуляції молоді, яка стає більш повною, гнучкою, осмисленою. 
Переконання, які формуються на основі наукових знань і життєвого 
досвіду, все більш стають головними орієнтирами поведінки і 
обумовлюють відносну самостійність, незалежність від ситуаційних 
впливів. Якщо провести дослідження ціннісних орієнтацій даної вікової 
групи, то виявиться така закономірність – юнаки на перше місце ставлять 
свої захоплення та інтереси, кар’єру та професію, гроші, а дівчата - 
взаємовідносини з протилежною статтю, сім’ю, здоров’я в родині. В цих 
особливостях перш за все має прояв соціальне очікування. 

Сьогодні, на початку ХХІ ст., розвиток і світогляд молоді зазнав 
великих змін. Порівняно з попередніми роками молодь стає більш 
розкутою та самостійною, починає орієнтуватись в сучасному 
суспільстві. Ціннісні орієнтації явище динамічне, оскільки кожне нове 
покоління засвоює цінності попереднього покоління крізь призму 
власного сприйняття, додаючи власні цінності. Звичайно, процес зміни 
ціннісних орієнтацій безпосередньо пов'язаний зі змінами в 
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економічному, культурному, політичному та інших сферах життя 
суспільства певної країни. Молодь останнього десятиріччя ХХ ст. і 
початку ХХІ ст. опинились, так би мовити, у двоякій ситуації: з одного 
боку, це покоління ще виховувались на «старих» засадах, а з іншого – в 
доросле життя воно вступає за нових умов, які вимагають відмови від 
багато чого засвоєного раніше. «Не спрацьовують» колективістські 
ідеали (все більше - індивідуалістичні); став непрестижним ряд професій, 
які раніше поважались та вважались суспільно корисними, змінилось 
ставлення до своєї батьківщині. Відтак стає очевидним розрив між 
поколіннями сучасного суспільства [3, с. 5]. Сьогодні ЗМІ контролюють 
значну частину дозвілля молодіжної аудиторії та виступають важливим 
інструментом формування соціальних настанов, ціннісних орієнтацій 
молоді. Сьогоднішня молодь, як ніколи раніше, росте в атмосфері 
пресингу реклами та ЗМІ. Згідно з дослідженнями, основні пріоритети 
сучасної молоді – це добробут, кар’єра, фінансова незалежність від 
старших, сім’я, свобода. Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити 
наступні висновки: Самим цінним для молоді є здоров’я, при чому як для 
дівчат, так і для юнаків. Дівчата більшою мірою орієнтовані на сімейні 
цінності, на другому місці для юнаків – добре заробляти, а для дівчат - 
сім’я. Такі норми традиційного суспільства. 

Трансформаційні процеси останнього десятиріччя в Україні 
характеризуються серйозними прорахунками у здійсненні розбудови 
держави. Ігнорування органами державного управління духовної 
складової розвитку суспільства призвело до виникнення суперечностей 
не тільки в духовному житті, але й у соціально-економічному розвитку та 
політичній сфері, взаємовідносинах між етносами. Як зазначає  
І. Надольний, без досягнення певного рівня духовності важко 
сподіватися на прискорення процесів економічного реформування, а без 
сформованої україноцентристської свідомості з чітко визначеними 
параметрами духовної культури, мови, традицій, історичної пам’яті, 
базових національних цінностей складно змінити атмосферу на всіх 
рівнях суспільного життя [3, c. 5]. У зв’язку з цим актуальним на сьогодні 
є створення теоретичної управлінської моделі впливу на формування та 
розвиток духовних цінностей українського суспільства із чітким 
визначенням мети, завдань, принципів, напрямів діяльності та основних 
суб’єктів державного управління, які забезпечуватимуть втілення у 
суспільне життя цієї моделі. Управлінський вплив держави на духовну 
сферу життя суспільства відбувається через здійснення гуманітарної 
політики. Гуманітарна політика – це система принципів, цілей, 
механізмів, послідовних заходів, що мають на меті створення умов для 
соціально-гуманітарного розвитку суспільства, соціальної інтелектуально- 
духовної безпеки людини й суспільства, реалізацією її соціальних, 
духовних потреб формування і збагачення творчого потенціалу особи, 
всебічну самореалізацію її сутнісних сил, соціодинаміку освіти, науки, 
культури тощо [4, c. 536]. 

Основними складовими гуманітарної політики є державні освітня і 
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наукова, культурна, мовна, інформаційна, етнонаціональна, релігійна 
політика, політика у сфері охорони здоров’я, туризму, фізичної культури 
та спорту. Головне завдання гуманітарної політики у сфері розвитку 
духовного життя суспільства полягає в тому, щоб створити умови для 
найповнішого освоєння людиною багатогранного потенціалу як 
української, так і світової духовності й культури. Надзвичайно важливе 
також створення умов для всебічної самореалізації духовно-культурного 
потенціалу, сутнісних сил людини, власного духовного світобачення і 
світосприйняття [1, c. 73]. Слід зазначити, що ефективна реалізація 
державної політики щодо формування та розвитку духовних цінностей 
можлива лише за умов чіткого визначення суб’єктів та використання 
конструктивної моделі справляння управлінського впливу, оскільки саме 
у цій моделі враховані особливості державного управління у духовній 
сфері українського суспільства. 

Отже, зараз українська локальна цивілізації перебуває в 
перехідному періоді, у зв’язку з цим ми маємо вчити молоде покоління 
виживати в досить жорстких умовах, і, разом з тим, виховувати 
своєрідний дух, культуру, мораль і в процесі трансформацій 
пристосовуватись до нового часу. Провести переоцінку поглядів на життя 
та цінності, зокрема, духовних. В наш час – час пошуку нових орієнтирів, 
та в процесі формування особистості, актуальною залишається 
проблема естетичної вихованості молоді, яка є однією з духовних 
цінностей. Значущість цінностей буде зростати тільки тоді, коли буде 
взаємозв’язок усіх цінностей в одній системі духовності, яка сформує 
особистість та її суть у трансформаційному суспільстві. Перспективи 
подальших наукових досліджень: аналіз дослідження проблеми духовної 
культури і ціннісних орієнтацій зарубіжними авторами; пошук причин 
занепаду духовності у суспільстві.  
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