vocabulary is such means which brings to nought patriotic feelings, complicate forming valuable
citizen’s characteristics. Because the ribaldry is instrument or manifestation of cynic position to the
events of own life and/or social life. On event of origin the ribaldry was means of sublimation physical aggression and has positive role in formation a human as social creature. However, with time,
especially today, the ribaldry invites physical aggression and is verbal demonstration of prepossession. Prepossession causes a lot of racial, national, social ribaldry. Nowadays there are ribaldries
which demonstrate enmity to religious brands, political parties, subcultures. The ribaldry is universal means of depreciating human. By depreciating human by parts we eventually depreciate human
in total. The ribaldry denies personal capacity. There are such ribaldries which deny human being
and depose non-existence. The ribaldry dip a person into the world where exist necessity of external
determination and repression of liberty. This is the world where the originality of person is being
destroyed. With the help of brutal statements human humiliates as sexual partner. This is demonstration of disrespectfulness and careless attitude. Taking into consideration such big amount of
negative meanings we should struggle with invective. We should stop uncensorious attitude to ribaldry, justifying it by pressure in society and psychology facilitation after its using.
Key words: ribaldry, invective vocabulary, verbal aggression, animosity, prepossession, ethnic stereotype.
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УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Шманько О. В. Трансформація громадянських цінностей у сучасної молоді та
шляхи їх утвердження в умовах перехідного українського суспільства. У статті визначені особливості формування ціннісних орієнтацій української молоді в транзитному українському суспільстві. Виявлено, що в сучасних умовах прорядянські стереотипи ще не відійшли
у минуле, а нові європейські стандарти ще не утвердилися, існує загроза ціннісного відчуження та заповнення цієї прогалини негативними елементами. Аналіз впливу турбуленцій на
соціалізацію молоді визначив множинні шляхи подолання кризових ситуацій, обумовлених
негативним впливом турбуленцій на соціокультурну визначеність людини. Подані результати соціологічного опитування стосовно ставлення молодого поколінням до європейських
цінностей, особлива увага приділена громадянській складовій цього феномену. обґрунтовано
причину, чому молодь є значно відкритішою перед новим досвідом та орієнтованою на задоволення власних потреб, ніж покоління старших.
Ключові слова: європейські цінності, громадянські цінності, соціалізація молоді, відчуження, аномія, молодіжна політика.
Шманько О. В. Трансформация гражданских ценностей у современной молодежи
и пути их утверждения в условиях переходного украинского общества. В статье определены особенности формирования ценностных ориентаций украинской молодежи в транзитном украинском обществе. Отмечено, что в условиях, когда устаревшие стереотипы не отошли в прошлое, а новые европейские ориентиры еще не утвердились, существует угроза
ценностного отчуждения и заполнения этого пробела негативными элементами. Анализ турбуленций на социализацию молодежи определил множественные пути преодоления кризисных ситуаций, обусловленных негативным влиянием турбуленций на социокультурную
определенность человека. Представленные результаты социологического опроса об отношении молодого поколением к европейским ценностям, особое внимание уделено гражданской
составляющей этого феномена, обоснованно причину того, почему молодежь значительно
более открыта перед новым опытом и ориентирована на удовлетворение собственных потребностей, нежели поколение старших.
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Постановка проблеми. Становлення нових поколінь молоді як великих
соціально-демографічних груп населення – визначальна складова процесу самовідтворення суспільства. Розвиток кожного молодого покоління відбувається
на фоні і в руслі загальних тенденцій цивілізаційного поступу, розвитку конкретного суспільства як перехід молодої людини з одного якісного стану до іншого, якому відповідають зміни її правового статусу, соціально-економічного
становища, способів залучення до соціальної структури, характеру життєдіяльності тощо. В умовах соціально-економічних та політичних потрясінь в Україні
та ході її європейських устремлінь особливої важливості набирає питання ціннісного сприйняття цих процесів найактивнішою соціальною верствою – молоддю.
Вихідні передумови. Проблема духовності та цінностей є центральною
дефініцією при вивченні ціннісних орієнтацій особистості. Її суть аналізує ще
нормативно-ціннісний підхід до аналізу процесу розвитку суспільства, який веде до класиків соціології: М. Вебера, Е. Дюркгейма, А. Маршалла, В. Парето,
Т. Парсонса. Теоретико-методологічні підходи розвивались класичною соціологією та психологією представлені такими авторами, як: З. Бауман, П. Бергер,
Т. Лукман, Дж. Мід, П. Штомпка. У пострадянській та вітчизняній науці поняття «цінність» розглядається в працях А. Здравомислова, В. Ядова,
А. Кравченко, Т. Заславської, Н. Лапіна, А. Ковалерова, Л. Овсянецької,
М. Скока, М. Сорокіної, Е.Лібанова, С. Франка, П.Флоренського, В.Соловйова,
В.Андрущенко, Л.Губерського, М.Михальченко, І.Надольного, В.Пазенюка,
В.Шинкарука,
В.Воронкова,
В.Беха,
С. Максименко,
М.І. Пірен,
М. Михальченка,
В.Кононенка,
В.Кременя,
Л. Сердюк,
П.Ситника,
В.Трощинського, С.Чукут, В.Скуратівського та ін.
Формулювання цілей. Основною метою роботи є аналіз трансформації
громадянських молодіжних цінностей в постреволюційний період (після 20132014 рр.), а також висвітлення еволюції ставлень молодого покоління до європейських ціннісних пріоритетів в контексті процесів аномії, відчуження, деліквентності, що спостерігаються у перехідному українському суспільстві на цей час.
Виклад методики і результатів досліджень. Молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства визначається не лише за віковими критеріями, а й за місцем, котре вона посідає в соціальній структурі суспільства, за
особливостями соціального становлення та розвитку. Важливою особливістю
молодіжної політики в умовах розвитку турбулентного українського суспільства є те, що молодь виступає перш за все як суб’єкт політичного життя, який
знаходиться у процесі свого становлення. Отож, у державній політиці молодь,
так як і решта суспільства повинна виступати в якості рівноправних суб’єктів.
Мова має йти не про патерналістську політику держави відносно молоді, а
швидше про сприяння її соціально-психологічній адаптації в умовах ринково
орієнтованої економіки, про створення такої соціальної системи, яка би могла
самозабезпечити і самовідтворити себе [4, C. 83-84].
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Створення необхідних умов і гарантій для соціального становлення і розвитку молоді – це постійний процес. Ці гарантії та умови, вочевидь, мають бути
адекватними меті, яку ставить перед собою суспільство, та можливостям держави і, звичайно, становищу та запитам молоді; вони є своєрідним підґрунтям
та відправним пунктом для розробки і провадження державної молодіжної політики як у країні взагалі, так і в кожному конкретному регіоні зокрема [8,
C. 182-183].
Сучасні суспільно-політичні та культурно-економічні процеси в українському суспільстві змінили соціальне та матеріальне становище молодих людей.
При таких обставинах пожвавилися дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій української молоді. Поняття «цінність» та «ціннісні орієнтації» є предметом широких теоретичних та емпіричних досліджень різних наукових спрямувань і не втрачає свою актуальність.
Водночас існуюча суспільно-політична ситуація в країні актуалізує необхідність аналізу особливостей еволюції наукових поглядів провідних українських та зарубіжних дослідників стосовно проблем соціалізації молоді, а особливо ролі, яку відіграють у ювенальному середовищі поняття девіація, аномія, відчуження, деліквентність, конфлікт у цьому процесі. Адже, з однієї сторони, за
минулі десятиліття відбулася латентна ерозія норм і зразків поведінки молоді, яка
деформувала існуючий механізм передачі традиційних цінностей між поколіннями. З іншої, - змінилася смислова інтерпретація таких базових понять, як «свобода», «справедливість», «праця», «життєвий успіх», «добробут» [2, С. 257].
Зараз спостерігаються суперечності між прагненнями молодої особи спростити свої адаптивні практики шляхом ідентифікації своїх і суспільних ціннісних уявлень і відсутністю загальновизнаної ціннісно-нормативної системи, у
зв’язку з чим важливого значення набуває з’ясування особистісних уявлень і
морально-ціннісних пріоритетів молоді у процесах її пристосування до нових
соціально-економічних і політичних умов життя. Тому автором звернено увагу
на з’ясування особливостей впливу сучасних трансформаційних процесів на
механізми і форми соціальної, економічної та політичної адаптації молодої особи у сучасних реаліях.
В процесі дослідження ціннісних молодіжних орієнтацій в українському
соціумі варто відзначити, що активна участь молоді у процесах прийняття рішень та вирішення проблем в громадах, де вони проживають, має важливе значення у процесі розбудови відкритого, демократичного, солідарного суспільства [3]. Саме участь в житті громади та чітка громадянська позиція молоді передбачають наявність прав, засобів, простору та можливостей, а в разі необхідності – і підтримки для участі в процесі прийняття рішень та впливу на цей
процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою побудови суспільства загального добробуту. Даний постулат є одним з головних стандартів,
якими керується Молодіжна політика ЄС та Ради Європи. Проте Україна, заявляючи про європейські прагнення та будучи членом Ради Європи, ще не докладає максимальних зусиль для досягнення даного рівня.
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Ведучи мову про феномен «ціннісні орієнтації», відзначимо, що під ним
слід розуміти елементи внутрішньої (диспозиційної) структури особистості,
сформовані і закріплені життєвим досвідом індивіда у ході процесів соціалізації
та 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, що визначають припустимими засобами їх реалізації. У диспозиційній структурі особистості ціннісні орієнтації утворюють вищий (як правило, усвідомлений – на відміну від соціальних установ) рівень ієрархії прихильності до певного сприйняття умов життєдіяльності, їх оцінюванні і поведінки як в актуальній (тут і зараз),
так і довгостроковій (перш за все) перспективі. Ціннісні орієнтації найбільш
чітко експлікуються у ситуаціях, які потребують відповідальних рішень, які тягнуть за собою значні наслідки і зумовлюють подальше життя індивіда. Ціннісні орієнтації забезпечують цілісність і стійкість особистості, визначають структуру свідомості, програми і стратегії діяльності, контролюють і організують
мотиваційну сферу, інструментальні орієнтації на конкретні об’єкти і (або) види діяльності і спілкування як засіб досягнення мети [7, С.226-227].
У процесі дослідження ціннісних орієнтацій української молоді на сучасному етапі у березні 2016 р. нами було проведено дослідження «Майбутні перспективи України очима студентської молоді» серед студентів І курсів економічних
спеціальностей Буковинського державного фінансово-економічного університету.
Всього опитано 106 студентів у віці 17-20 років. Відзначимо, що практика
проведення подібного опитувальника здійснюється автором протягом останніх
5 років (з 2012 р.) в ході проведення навчальних занять із загальної соціології,
що дає змогу порівняти тенденції щодо рівня оптимізму молоді та її місце у
майбутньому своєї країни.
На питання «У якій сфері у майбутньому Україна змогла би добитися успіхів?», 11% респондентів назвала економічну, 23 – галузь науки та мистецтва,
3,6 – духовну, 11 – військово-політичну. 5 % опитаних висловили сумніви щодо
будь-яких перспектив розвитку, а 31 % респондентів взагалі вибрали варіант
«важко відповісти». Якщо порівняти ці дані з моніторингом попередніх років,
то можна відзначити тенденцію щодо зростання оптимізму відносно військовополітичного майбутнього України (11 % проти 2-5 у 2012-2013 рр.), а також
значного зменшення песимістів, котрі сумніваються, що вдасться досягти чогонебудь (5% зараз, 13-25 раніше). Щоправда, дані 2016 р. показують деякий спад
оптимізму порівняно з 2014 р. і пов’язане це, очевидно, із певним розчаруванням населення відповідно до тієї суспільно-політичної ситуації, що склалася у
країні сьогодні.
Наступне питання звучало «Від кого залежить майбутнє України?». Абсолютна більшість опитаних (88%) вибрала варіант «Від спільних зусиль», 9 %
- «від уряду», решту респондентам було «важко відповісти». Цікаво, що у попередні роки, незважаючи на подібну тенденцію, частина опитуваних вибирала
варіанти «Від Бога» (3-9 %), «Від випадкового збігу обставин» (3-5 %), «Від
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мене (2-4 %)». Іншими словами, абсолютна більшість опитуваної молоді починає усвідомлювати розуміння спільної відповідальності за майбутнє України.
Цікавим є думка молоді стосовно соціального ідеалу, близького для опитуваних. Кожен третій (понад 35,4 %) називає цим ідеалом ліберальне суспільство західного типу, 32,3 % - національний самобутній ідеал, 16,7 % православне
суспільство, 3,2 % пропонують свій варіант відповіді. Привертає увагу той
факт, що кожен восьмий студент не визначився із відповіддю (12,4 %). Водночас, певна невідповідність спостерігається при постановці питання наступним
чином: «Який соціальний ідеал здатний, на Вашу думку, об’єднати українське
суспільство?». Так, якщо твердження стосовно православного суспільства приблизно збігаються (13,8 %), то тих, хто вірить у те, що ліберальне суспільство
може об’єднати українську спільноту, дещо менше (21,2 %). Фактично відсоток
тих, хто поділяє європейські цінності, в даному питанні проголосував на користь
національного самобутнього ідеалу (45,6 %). Впадає у вічі, що 17,0 % пропонують
по цьому питанню свій варіант відповіді. Таким чином, значна частина тих, для
кого є близькими європейські цінності, все-таки висловилися за те, що
об’єднавчим началом для українців має бути національний самобутній ідеал.
Ключовим питанням анкети стало наступне: «Чим особисто Ви готові
пожертвувати для здійснення імпонуючого Вам соціального ідеалу?». 36,5 %
респондентів висловили готовність пожертвувати «вільним часом», 6,1 % «кар’єрним ростом», 20,3 % - «розвагами», 3 % - «щасливим сімейним життям».
34,1 % опитуваних взагалі вибрали варіант відповіді «нічим». По великому рахунку – тільки кожен десятий готовий до серйозних жертв заради реалізації
своїх поглядів. Тут чітко простежується проблема формування громадянського
суспільства в Україні, коли значна частина молоді не готова брати на себе відповідальність за майбутнє країни.
Інше соціологічне опитування в межах БДФЕУ, здійснене в рамках проведення круглого столу на тему «Вступ України в ЄС: переваги та перспективи
очима молоді». Проведено соціологічне опитування студентів І-V курсів віком
18-23 роки шляхом анкетування (всього взяли участь у анкетуванні 89 чоловік).
Згідно результатів: 85,5 % опитаних студентів підтримують (або скоріше підтримують) вступ України до ЄС та виступають за поширення європейських цінностей, 14,5% - виступають проти, водночас вірять в те, що Україна стане членом ЄС – 81,6 %. Щодо хронологічних термінів вступу України до ЄС, то 59%
респондентів, які підтримують вступ України до Європейського Союзу вважають, що Україна стане членом ЄС через 10 років, 41%, що це питання довшої
перспективи [10, C. 66-68]. Загалом було відзначено готовність і бажання молоді стати частиною Європейського Співтовариства, адже це дасть нові можливості для розвитку країни, підвищення рівня соціальних і економічних стандартів,
гарантує безпеку та утвердження європейських цінностей. При порівнянні з матеріали попереднього дослідження, можна припускати про те, що відсоток «єврооптимістів» більший серед студентів старших курсів. Очевидно, це пояснюється кількома чинниками, серед яких участь у програмах обміну з вищими на579

вчальними закладами європейських країн, процес адаптації студентів – вихідців
із сільських населених пунктів тощо.
Можна констатувати, що останнім часом важливе місце у мотиваційних
прагненнях української молоді займають орієнтації, пов’язані з самоствердженням. Молоді українці прагнуть активніше будувати професійну кар’єру, досягати успіху в навчанні, науці, бізнесі, проявляючи компетентність та професіоналізм у відповідності із соціальними стандартами, отримувати нові враження і
задоволення. Ця загальна тенденція спостерігається і у суттєвих відмінностях
між молоддю і людьми, старшими за 25 років, за інтегральними ціннісними вісями: молодь є значно відкритою перед новим досвідом і орієнтованою на задоволення власних потреб, ніж покоління старших.
Висновки і подальші перспективи досліджень. 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 такому вирі подій, у насиченому різноманітними правилами та нормами суспільства, коли сімейне
оточення диктує одні манери поведінки, а з екранів телевізора лунають протилежні заклики. Тому молоді у такому шаленому розмаїтті цінностей, що наявне
у сучасному перехідному українському 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.
Комплекс проведених досліджень щодо формування механізмів адаптації в
турбулентному соціокультурному вимірі дає можливість спрогнозувати ефективні шляхи соціалізації при умові належного засвоєння соціальних знань, цінностей, умінь та навичок поведінки у суспільно-політичному житті. Це визначило пошук таких основ, знання яких дозволило б оптимізувати процес створення сприятливих передумов життєвого самовизначення та самореалізації молодих людей, вирішення нагальних проблем молоді щодо інтелектуального,
морального, фізичного розвитку, реалізації її творчого потенціалу, підтримки
інноваційної діяльності та громадської активності. Аналіз впливу турбуленцій
на соціалізацію молоді визначив множинні шляхи подолання (мотивування)
кризових ситуацій, обумовлених негативним впливом турбуленцій на соціокультурну визначеність людини, що можлива як взаємний обмін, внаслідок якого
відбувається взаємне збагачення думками, знаннями, почуттями. Моніторинг
поведінки молодіжного середовища на сучасні виклики свідчить про активізацію порівняно з попереднім періодом молодого покоління та небажання лишатись осторонь важливих суспільно-політичних подій. Соціокультурна реалізація тут можлива за умов задоволення людиною духовних потреб, а не матеріальних, адже саме культура виступає рушійним способом становлення людини.
Перспективи подальших досліджень вбачаються у визначенні ролі політико-владної еліти, державних та недержавних організацій, інших інститутів громадянського суспільства у проведенні та реалізації ефективної молодіжної політики з метою формування таких ціннісних орієнтацій, які мали би базуватися
580

на засадах людиноцентризму, толерантності, поваги до честі, моралі, гідності та
духовності кожної молодої особистості.
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Shmanko O. The transformation problems of the civil values in the modern youth and the
ways of its formation on conditions of transitional Ukrainian society. The article defined the
peculiarities of the value orientations formation of Ukrainian youth in the transit Ukrainian society.
It was denoted that on conditions when the old-fashioned stereotypes still didn’t withdraw into the
past and new European stereotypes still were not strengthened, there is a danger of value estrangement and filling this gap by the negative elements. The analysis of the turbulences’ impact on the
socialization of youth determined the plural ways of the overcoming (motivation) of the crisis situations, caused by the turbulences’ negative impact on the human socio-cultural precision. The given
results of the sociological survey on the attitude of the young generation to the European value, the
special attention was paid to the civil component of this phenomenon. It was well-founded the reason why youth are much more open to new experiences and focused on their own needs than the
older generation. The researcher determined that the socio-cultural implementation is possible under
conditions of the human satisfaction of the spiritual needs, not material, because culture is a driving
method of becoming a human. The results showed that the vast majority of youth in the future rely
mainly on themselves, i.e. in the last period the important role in motivating aspirations of the
Ukrainian youth take place the orientations, related to self-affirmation. The young Ukrainian people
actively seeking to build a career, to succeed in education, science, business, showing competence
and professionalism in compliance with social standards, get new experiences and fun.
Key words: European values, civil values, youth socialization, an estrangement, anomia,
youth policy.
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