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ТРАН СФОР МА ЦІЯ ЦІН НІС НИХ ОРІ ЄН ТА ЦІЙ 
В УК РА ЇН СЬКО МУ СУС ПІЛЬС ТВІ

Abstract. This article begins a series of publications as for value orientations of Ukraine’s
population on the basis of results of three national representative surveys of the
adult population of Ukraine executed by the Centre “Social monitoring” and
the O. Yaremenko Ukrainian Institute for Social Research aimed at the study of
the system of value orientations of the population in the frame of international
studies World Values Survey (1996, 2006) and European Values Survey (1999).
The analysis of the transformation of value orientations of the population for
the decade (from 1996 till 2006) of the complicated way of the development of
the Ukrainian state allows us to assert that such perpetual values as family,
work, and friendship do not loss their importance and even acquire a new con-
tent. Under conditions of violent social transformations, the family 
fulfils the functions of supporting medium and protection. The value of work
takes the other meaning. On the one hand, the value of the presence of a work-
ing place by itself increases. On the other hand, the requirements to the level of
wages, possibilities of a professional carrier, and self-realization are enhanced.
For a part of the population, religion fulfils the functions of a replacement of the
value norms. The interest in the political life together with the political and
public activities are growing. 

Для стат ті ви ко рис та ні ре зуль та ти трьох на ці о наль них реп ре зен та тив них 
опи ту вань до рос ло го на се лен ня Ук ра ї ни, про ве де них Цен тром “Со ці аль ний мо ні то -
ринг” та Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень ім. О. Яре мен ка з ме тою
вив чен ня сис те ми цін ніс них орі єн та цій на се лен ня в ме жах між на род них дос лід жень
WVS та EVS (ке рів ник про ек тів в Ук ра ї ні – ав тор стат ті): 

“Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 1996”, про ве де но го у ве рес ні–жов тні 1996 р., 
ви бір ко ва су куп ність 2811 рес пон ден тів від 18 ро ків та стар ші, яке бу ло скла до вою
про ек ту “Сві то ве дос лід жен ня цін нос тей” (“World Va lu es sur vey”, ке рів ник – 
Р. Інг ле гарт), 

“Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 1999”, про ве де но го у груд ні 1999 р., ви бір ко ва су -
куп ність 1200 рес пон ден тів, яке бу ло скла до вою єв ро пей сько го дос лід жен ня цін нос тей
(“The Eu ro pe an Va lu es Sur vey”, ке рів ник – Л. Хал ман)1. 
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1 Вибіркова сукупність в обох опитуваннях територіально-поселенська, репрезентативна за основними
соціально-демографічними ознаками. Стандартні відхилення не перевищують 3%. Більш детальну
інформацію стосовно досліджень можна отримати в автора статті та на сайтах Українського інституту
соціальних досліджень і Центру “Соціальний моніторинг” (www.uisr.org.ua та www.smc.org.ua ).
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“Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 2006”, про ве де но го у груд ні 2006 р., ви бір ко ва су -
куп ність 2032 рес пон ден ти від 18 ро ків та стар ші, яке бу ло скла до вою про ек ту “Сві -
то ве дос лід жен ня цін нос тей” (“World Va lu es sur vey”, ке рів ник – Р. Інг ле гарт), 

Крім то го, до ана лі зу вклю че ні ок ре мі ре зуль та ти мо ні то рин гу гро мад ської дум -
ки на се лен ня Ук ра ї ни, який на ре гу ляр ній ос но ві про во дить ся Ук ра їн ським інс ти ту -
том со ці аль них дос лід жень ім. О. Яре мен ка та Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг” за
на ці о наль ною реп ре зен та тив ною ви бір кою.

Ук ра ї на сьо год ні – це мо ло да і пер спек тив на дер жа ва, яка пе ре жи ває склад ний
пе рі од са мо виз на чен ня і ста нов лен ня. На ше сус пільс тво – це сус пільс тво, що “про -
ки да єть ся”, пе ре бу ває в по шу ку се бе, сво го міс ця в сві ті, сво єї іден тич нос ті, сво го
“особ ли во го”, в про це сі ус ві дом лен ня сво єї си ли і сво їх слаб кос тей, на шля ху влас не
фор му ван ня пра вил і ме ха ніз мів фун кці о ну ван ня, як внут ріш ньо го по ряд ку, так і в
гло баль но му кон тек сті, вза є мо дії з ін ши ми дер жа ва ми. 

Склад ність су час но го мо мен ту в то му, що ук ра їн ське сус пільс тво “ро зір ва не” в
де кіль кох ви мі рах од но час но: тра ди цій ний кон флікт по ко лінь по си ле ний 
про це са ми тран сфор ма ції сис те ми цін нос тей, май но ве роз ша ру ван ня увій шло в 
су пе реч ність із стра ти фі ка ці єю за ба гатс твом ос віт ньо- куль тур но го ка пі та лу, куль -
тур но- іс то рич ні те ри то рі аль ні від мін нос ті і те ри то рі аль но- е ко но міч на не рів ність 
пі діг рі ва ють ся по лі тич ни ми спе ку ля ці я ми. 

Мож на ви ді ли ти де кіль ка клю чо вих ас пек тів, які вис ту па ють як виз на че ні як що
не бар’єри, то стри му ю чі чин ни ки фор му ван ня дер жа ви Ук ра ї на. По- пер ше, вза є мо -
дія “вла да – на род”. Для су час ної си ту а ції ха рак тер ні: від чу же ність вла ди від гро ма -
дян; від сут ність тра ди цій і ме ха ніз мів кон тро лю за ді я ми вла ди; від сут ність 
ре аль них ка на лів впли ву на “на ді ле них вла дою”; без від по ві даль ність і без кар ність
вла ди. Ве ли чез ною проб ле мою є від сут ність спад ко єм нос ті вла ди на всіх її рів нях. 
З ін шо го бо ку – не го тов ність гро ма дян бу ти ак тив ни ми учас ни ка ми (не “нас ко ком”,
як на спе ці аль них ак ці ях, а що ден но, сис тем но і ру тин но) про це сів роз вит ку сус піль -
но го жит тя, бра ти на се бе від по ві даль ність за участь в ух ва лен ні рі шень, ви ко ну ва ти
фун кції гро ма дян сько го сус пільс тва. Бі да ук ра їн сько го сус пільс тва у від сут нос ті
елі ти в ши ро ко му її ро зу мін ні, вклю ча ю чи еко но міч ну, по лі тич ну й ін те лек ту аль ну
елі ти, про фе сій ні елі ти, які по вин ні за да ва ти “рі вень”, за без пе чу ва ти і під три му ва ти
йо го. Ми за ро ки не за леж нос ті не встиг ли (та об’єк тив но і не мог ли встиг ну ти) ви -
ро би ти сис те му етич них норм, яка б ма ла пра во ву під трим ку, яка б поз бу ла ся дек ла -
ра тив них зак ли ків і под вій них стан дар тів, а та кож спи ра ла ся на цін нос ті рів нос ті.  

Од на з фун да мен таль них проб лем, яку мо же і по вин но ви рі ши ти екс пер тне спів -
то ва рис тво, по ля гає у виз на чен ні і роз ме жу ван ні то го, в яких пи тан нях Ук ра ї на по -
вин на на бу ва ти і ре а лі зо ву ва ти “свій” уні каль ний дос від, а в яких – ско рис та ти ся
нап ра цьо ва ним і ап ро бо ва ним дос ві дом ін ших дер жав. 

По дії ос тан ніх ро ків, особ ли во у сфе рі за гос трен ня со ці аль но- по лі тич них про це -
сів (проб ле ма ти ка впли ву со ці аль но- по лі тич них про це сів на еко но міч ні – не менш
ак ту аль на, але зас лу го вує ок ре мої роз мо ви), доз во ля ють зро би ти вис но вок про те,
що Ук ра ї на про хо дить три ва лий про цес ре во лю цій ної тран сфор ма ції. 

СОЦІОЛОГІЯ

8



При цьо му пос піш ність ух ва лен ня ок ре мих рі шень обер та єть ся кри зо ви ми яви ща ми
і си ту а ці я ми “без ви хо ді”, які галь му ють за галь ний про цес роз вит ку і яких не рід ко
мож на бу ло б уник ну ти. 

Ук ра їн ське сус пільс тво все ще не поз бу ло ся від чут тя “при на леж нос ті”, від чут тя
“ко лиш ньої час ти ни ко лиш ньої ра дян ської дер жа ви”. Ви віль нен ня від цьо го від чут -
тя від бу ва ти меть ся в мі ру змі ни по ко лінь, а прис ко рен ню да но го про це су мо же
спри я ти зва же на зов ніш ня по лі ти ка, яка доз во ля ла б ви ко рис то ву ва ти пе ре ва ги і мі -
ні мі зу ва ти враз ли вість ге о по лі тич но го по ло жен ня Ук ра ї ни, яка зна хо дить ся у сфе рі
ін те ре сів над дер жав. 

Со ці аль на від по ві даль ність су час но го мо мен ту по ля гає в то му, щоб від сти хій но -
го роз вит ку з роз ми ти ми век то ра ми (прі о ри тет яко го – зба га чен ня пред став ни ків
ок ре мих груп), пе рей ти до фор му ван ня ре аль ної стра те гії роз вит ку Ук ра ї ни як не за -
леж ної дер жа ви, до пос та нов ки кон крет них ці лей і роз роб ки ком плек су чіт ких за хо -
дів, здат них за без пе чи ти до сяг нен ня ви су ну тої ме ти. 

Пи тан ня те ри то рі аль но- ре гі о наль них особ ли вос тей по ру шу ва лось у со ці о ло гіч -
ній та еко но міч ній на у ках ще за ра дян ських ча сів як один з нап ря мів дек ла ро ва но го
“ви рів ню ван ня” рів ня жит тя та жит тє вих мож ли вос тей. Пе рі од гор ба чов ської “пе ре -
бу до ви” та ін фор ма цій на від кри тість змі ни ли і тер мі но ло гію на у ко во го ана лі зу, ко -
ли ста ло мож ли вим від кри то ви ко рис то ву ва ти тер мі ни “не рів нос ті” та ана лі зу ва ти
мож ли ві нас лід ки те ри то рі аль но- по се лен ської не рів нос ті за умов від хо ду від жорс -
тко го цен тра лі зо ва но го пла ну ван ня. Але клю чо ви ми скла до ви ми 
ана лі зу не рів нос ті вис ту па ли по каз ни ки со ці аль но- е ко но міч но го роз вит ку, де мог ра -
фіч ної струк ту ри, інф рас трук ту ри, іно ді – ге ог ра фіч ні особ ли вос ті та струк ту ра “на -
род но го гос по дарс тва”. 

У про це сі ста нов лен ня Ук ра ї ни як не за леж ної дер жа ви не о чі ку ва но гос тро пос -
та ло пи тан ня ре гі о наль них особ ли вос тей все ре ди ні кра ї ни. По шук кон со лі ду ю чих
ідей або “на ці о наль ної ідеї” так і не приз вів до по бу до ви конс трук та, який би 
за до воль нив не прос то сум нів ну біль шість у ви мі рі 52–55% гро ма дян, а дій сно 
пре важ ну біль шість чле нів ук ра їн сько го сус пільс тва не за леж но від на ці о наль ної
іден тич нос ті, те ри то рії про жи ван ня, мо ви пов сяк ден но го спіл ку ван ня, по лі тич них
пре фе рен цій та со ці аль но го ста ту су. 

Проб ле ма цін нос тей тра ди цій но вва жа єть ся за галь ноз на чу щою для різ них на ук
(фі ло со фія, со ці о ло гія, куль ту ро ло гія, по лі ти ка, пе да го гі ка, пси хо ло гія то що). Іс ну -
ють різ ні під хо ди до де фі ні ції “цін нос ті”, до трак ту ван ня кон цеп ту аль них за сад, виз -
на чен ня ро лі та фун кцій, зас то су ван ня дос лід ниць ких ме то дів. Тих, хто ці ка вить ся
різ ни ми під хо да ми до ін тер пре та ції цін нос тей, мож на ві діс ла ти до від по від ної 
лі те ра ту ри: від со ці о ло гіч них слов ни ків та ен цик ло пе дій – до фун да мен таль них на -
у ко вих праць У. То ма са та Ф. Зна нець ко го, Ф. Ад ле ра, К. Клак со на, М. Ве бе ра, 
Н. Смел зе ра, Т. Пар сон са, Е. Дюр кгей ма, П. Бур дьє та ін ших ві до мих со ці о ло гів. 
[1, 1215–1216]. Те ма ти ка цін нос тей ак тив но вив ча ла ся у ра дян ські ча си, біль шою мі -
рою орі єн ту ю чись на мар ксист ський під хід. По ча ток 90-х рр. ми ну ло го сто літ тя під
гас ла ми гор ба чов ської “пе рес трой ки” зу мо вив по си лен ня між на род них на у ко вих
кон так тів, ак ти ві за цію со ці о ло гіч них дос лід ниць ких про ек тів, у то му чис лі між на -
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род них, а та кож під ви ще ний ін те рес дос лід ни ків до змін у пог ля дах лю дей, сус піль -
них норм, со ці о куль тур ної іден тич нос ті та цін ніс ної ди на мі ки.    

Ана ліз ди на мі ки цін ніс них від да нос тей на се лен ня Ук ра ї ни за пер ше де ся ти літ тя
не за леж нос ті (1991–2000 рр.), пред став ле ний низ кою пуб лі ка цій ві до мо го ук ра їн -
сько го со ці о ло га А. Руч ки [2; 3; 4 та ін.], по ка зав, що від бу ва ло ся “по си лен ня ві таль -
них цін нос тей, які скла да ють яд ро цін ніс ної сві до мос ті гро ма дян”, “по міт не 
зрос тан ня важ ли вос ті для лю дей син дро му пев них со ці аль них і са мо ре а лі за цій них
цін нос тей”, “не на бу ли на леж но го рів ня важ ли вос ті цін нос ті ос віт ньо го та куль тур -
но го зрос тан ня”, “по міт но втра тив рі вень сво єї важ ли вос ті та кож син дром пев них
гро ма дян ських, де мок ра тич них та рин ко вих цін нос тей” [4, 181–185]. У ро бо тах 
на го ло шу єть ся, що тран сфор ма ції цін ніс них від да нос тей впли ва ють на фор му ван ня
іден тич нос тей, на не об хід ність ре тель но го вив чен ня при чин ди на мі ки цін ніс них
упо до бань різ них груп на се лен ня.

В Ук ра ї ні на віть се ред ко ла фа хів ців ма ло ві до ми ми є між на род ні по рів няль ні
дос лід жен ня цін нос тей: Eu ro pe an Va lu es Study (Єв ро пей ське вив чен ня цін нос тей, 
да лі по тек сту – EVS або дос лід ниць кий про ект “Єв ро пей ські цін нос ті”) [www.
eu ro pe an va lu es.nl; 5, 130–131; 6]та World Va lu es Sur vey (Сві то ве опи ту ван ня що до
цін нос тей, да лі по тек сту – WVS або дос лід жен ня “Сві то ві цін нос ті”) [www.worl dva -
lu es sur vey.org; 5, 130–131; 7]. Ці обид ва про ек ти є ши ро ко мас штабни ми, крос- на ці -
о наль ни ми, лон гі тюд ни ми дос лід ниць ки ми прог ра ма ми сто сов но ба зо вих люд ських 
цін нос тей, бу ли іні ці йо ва ні нап ри кін ці 70-х рр. ми ну ло го сто річ чя дос лід ниць кою
гру пою EVSSG (Eu ro pe an Va lu es Systems Study Gro up). Ідея бу ла в то му, щоб зро зу -
мі ти, які мо раль ні та со ці аль ні цін нос ті ле жать в ос но ві єв ро пей ських со ці аль них і
по лі тич них інс ти ту тів та ді ю чих уря дів. Ста ви ли ся та кі за пи тан ня, як: Чи по ді ля ють
єв ро пей ці спіль ні цін нос ті? Чи змі ню ють цін нос ті в Єв ро пі і як що так, то в яко му
нап ря мі? Чи хрис ти ян ські цін нос ті про дов жу ють вис ту па ти виз на чаль ни ми для 
жит тя та куль ту ри меш кан ців Єв ро пи? Чи є пос лі дов на зна чу ща аль тер на тив на до
хрис ти янс тва сис те ма?  Для від по ві ді на ці та низ ку ін ших за пи тань бу ло зап ла но ва -
не опи ту ван ня, яке прой шло у 10 кра ї нах – чле нах Єв ро пей сько го Со ю зу в 1981 р.
Дос лід ниць кий про ект вик ли кав ін те рес у Пів ніч ній Єв ро пі, Пів ніч ній та Пів ден ній
Аме ри ці, на Близь ко му та Да ле ко му Схо ді, в Авс тра лії та Пів ден ній Аф ри ці, де та -
кож бу ли ор га ні зо ва ні гру пи, які ор га ні зу ва ли опи ту ван ня за та кою са мою ан ке тою.
Як нас лі док, бу ло сфор мо ва но уні каль ну ба зу да них, яка на да ва ла мож ли вість 
по рів няль но го ана лі зу да них з 26 кра їн сві ту. З ме тою по даль шо го дос лід жен ня змін
у цін нос тях у 1990–1991 рр. бу ли ус піш но про ве де ні опи ту ван ня в ме жах EVS, у
1995–1996 рр. – в ме жах WVS та в 1999–2000 рр. – в ме жах EVS. Ба за да них опи ту -
ван ня 1990–2000 рр. вклю чає на ці о наль ні ба зи да них 33 кра їн, об’єд на ну ба зу да них
та всю до ку мен та цію дос лід жен ня, бу ла під го тов ле на та по ши ре на на CD-Rom се ред
дос лід ни ків кра їн- у час ниць. Кож на но ва хви ля опи ту ван ня охоп лю ва ла все біль ше і
біль ше кра їн- у час ниць. Кож на но ва хви ля дос лід жен ня сут тє во зба га чу ва ла мож ли -
вос ті ана лі зу, спри я ла роз вит ко ві те о ре тич них під хо дів, ста ви ла но ві проб ле ми, но ві
пи тан ня. Зав дя ки спів пра ці дос лід ни ків WVS та EVS бу ло під го тов ле но Ат лас єв ро -
пей ських цін нос тей [5], в яко му пред став ле ні 44 кра ї ни (ре зуль та ти опи ту ван ня
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1999–2002 рр.), се ред яких 10 кра їн ко лиш ньо го Ра дян сько го Со ю зу: Азер бай джан,
Бі ло русь, Вір ме нія, Гру зія, Ес то нія, Лат вія, Лит ва, Мол до ва, Ро сія та Ук ра ї на. Ук ра -
ї на увій шла до скла ду кра їн- у час ниць опи ту ван ня що до цін нос тей у 1996 р. і на сьо -
год ні має три хви лі опи ту ван ня (на ці о наль ні реп ре зен та тив ні опи ту ван ня до рос ло -
го на се лен ня від 18 ро ків і стар ше). Ве деть ся під го тов ка до чер го вої хви лі, яка пла -
ну єть ся у 2008 р. 

Ак ту аль ність вив чен ня струк ту ри цін ніс них орі єн та ції зрос тає в пе рі о ди тран -
сфор ма цій, а та кож з ог ля ду на про це си гло ба лі за ції. Ди на міч ні тран сфор ма цій ні
про це си, які важ ко бу ло від сте жу ва ти і по яс ню ва ти, а тим біль ше прог но зу ва ти їх
спря мо ва ність та нас лід ки, ство ри ли умо ви, ко ли най більш оче вид ним зда ва ло ся,
з’ясу ва ти, нас кіль ки па нів ні пог ля ди та цін нос ті на се лен ня від по ві да ють змі нам, які
від бу ва ли ся та від бу ва ють ся в різ них сфе рах сус піль но го жит тя. Ви ник ла ме то до ло -
гіч на проб ле ма по шу ку при чин них де тер мі нант та виз на чен ня “пер вин нос ті” 
мак роп ро це сів. Чи со ці аль но- е ко но міч ні тран сфор ма ції змі ню ють сис те му цін нос -
тей? Чи сис те ма норм та цін нос тей ре гу лює со ці аль но- е ко но міч ні про це си? Ба га то -
ви мір ність та вза є мо зу мов ле ність фун кці о ну ван ня будь- я ко го сус пільс тва пе ред ба -
ча ють, що ма ють міс це обид ва під хо ди за леж но від ме ти, зав дань та гі по тез 
дос лід жен ня. Не за пе реч ним є те, що важ ли во оці ню ва ти, нас кіль ки цін ніс ні орі єн та -
ції та тен ден ції їх тран сфор ма ції від по ві да ють нап ря мам та пер спек ти вам со ці аль но-
 е ко но міч но го роз вит ку Ук ра ї ни, іде ям роз бу до ви де мок ра тії, пра во вої, со ці аль ної та
не за леж ної дер жа ви.

Цін ніс ні орі єн та ції ха рак те ри зу ють став лен ня осо бис тос ті до най більш важ ли -
вих ці лей жит тє ді яль нос ті та до спо со бів до сяг нен ня цих ці лей. На віть у ста біль них
сус пільс твах про цес роз вит ку та змі ни по ко лінь зу мов лює про ти дію кон ку ру ю чих
нор ма тив но- цін ніс них сис тем. Ко ли ж від бу ва ють ся стрім кі, ре во лю цій ні пе рет во -
рен ня, во ни, як пра ви ло, суп ро вод жу ють ся сут тє ви ми зру шен ня ми у ма со вій сві до -
мос ті, змі ною цін ніс них прі о ри те тів, кон флік том між дек ла ро ва ни ми цін нос тя ми та
ре аль ною по ве дін кою. З точ ки зо ру сус піль но го роз вит ку, сис те ма цін нос тей, що
виз на чає сві тос прий нят тя біль шос ті лю дей пев но го сус пільс тва, мо же вис ту па ти як
фак то ром, який спри я ти ме про це су роз вит ку сус пільс тва, так і дес трук тив ним 
чин ни ком, який вис ту пає як си ла про ти дії тим змі нам, що від бу ва ють ся.

Су час ний пе рі од роз вит ку ук ра їн ської дер жа ви, со ці аль них інс ти ту тів та 
сус піль них від но син виз на ча єть ся як пе рі од тран сфор ма цій них про це сів, по шу ку
влас но го шля ху роз вит ку та змі ни цін нос тей. То му і на у ко вий, і сус піль ний ін те рес
до ре зуль та тів опи ту вань що до цін ніс них орі єн та цій на се лен ня Ук ра ї ни по ля гає у
ком плек сно му ана лі зі ем пі рич них да них. Перш за все, важ ли во про а на лі зу ва ти ті
змі ни, що від бу ли ся за де сять ро ків, і три опи ту ван ня – 1996, 1999 та 2006 рр. – на -
да ють та ку мож ли вість. Ок ре мий ана ліз ос тан ніх да них 2006 р. у роз рі зі різ них груп 
на се лен ня – за ві ком, стат тю, ти пом по се лен ня, май но во го та со ці аль но- про фе сій но -
го ста ту сів, ре гі о ну про жи ван ня то що – дає су час ний зріз струк ту ри цін нос тей.

У да ній стат ті пред став ле но ана ліз ди на мі ки ос нов них цін ніс них нас та но в, змін
іє рар хії прі о ри те тів фун да мен таль них цін нос тей на се лен ня Ук ра ї ни. У нас туп них
пуб лі ка ці ях пе ред ба че но більш де таль ний ана ліз цін нос тей ро бо ти, сі мей них цін нос -
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тей, де мок ра тич них цін нос тей, пи тань со лі дар нос ті та то ле ран тнос ті, рів нос ті та сво -
бо ди, прав лю ди ни та ген дер ної рів нос ті, до ві ри та пат рі о тиз му, ма те рі аль но го бла -
го по луч чя, дот ри ман ня сус піль них норм і за ко нів то що. 

Ана ліз ре зуль та тів со ці о ло гіч них дос лід жень доз во ляє ви я ви ти та ку іє рар хію
прі о ри те тів в ук ра їн сько му сус пільс тві (у по ряд ку зни жен ня їх зна чу щос ті): сім’я,
дру зі, віль ний час, ро бо та, хо бі, ре лі гія, влас ний біз нес, по лі ти ка і на ос тан ньо му міс -
ті роз ва жаль ні фор ми про ве ден ня віль но го ча су (табл. 1). Роз гля не мо рей тинг ос 

Таб ли ця 1
Рі вень важ ли вос ті скла до вих жит тя для до рос ло го на се лен ня

(пи то ма ва га тих, хто дав від по ві ді “ду же важ ли во” та “ско рі ше, важ ли во”), %
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нов них цін нос тей жит тя до рос ло го на се лен ням за ос тан ні де сять ро ків. Сім’я та ко -
ло дру зів бу ли й за ли ша ють ся най важ ли ві ши ми скла до ви ми жит тя. Рі вень важ ли -
вос ті ро бо ти та кож за ли ша єть ся ви со ким, але от ри ма ні ре зуль та ти свід чать про від -
нос не змен шен ня ва ги ро бо ти, яка за ос тан нім ви мі ром пос ту пи ла ся важ ли віс тю та -
кої скла до вої жит тя, як віль ний час. За де сять ро ків (у 2006 р. по рів ня но з 1996 р.)
на 10% зрос ла важ ли вість віль но го ча су (то ді як важ ли вість ро бо ти змен ши ла ся на
6%). Цей ре зуль тат під кріп лю єть ся та кож зрос тан ням важ ли вос ті хо бі, улюб ле них
за хоп лень  у жит ті ук ра їн сько го на се лен ня (з 51% до 62% за де сять ро ків). Більш
важ ли ви ми виз на но та кож  ре лі гію, влас ний біз нес  та по лі ти ку. От же от ри ма ні ре -
зуль та ти свід чать про пев ні зру шен ня у сис те мі жит тє вих орі єн ти рів за ро ки тран -
сфор ма ції. Як що про а на лі зу ва ти рей тинг важ ли вос ті різ них скла до вих жит тя за від -
по ві дям “ду же важ ли во” (табл. 2), то ро бо та ви хо дить на дру ге міс це піс ля жит тє во
важ ли во го ком по нен та “сім’я”.

Таб ли ця 2
Рей тинг важ ли вос ті скла до вих жит тя для до рос ло го на се лен ня 

за кри те рі єм “ду же важ ли во”, %

Важ ли вість сім ї як тра ди цій ної цін нос ті виз на ють 99% до рос ло го на се лен ня,
причо му 91% від зна ча ють її “ду же важ ли ву” роль. Да ні різ них дос лід жень свід чать,
що роль сім ї вис ту пає од ним із виз на чаль них фак то рів люд сько го жит тя. Дос лід -
жен ня жит тє вих орі єн та цій на се лен ня Ук ра ї ни (в то му чис лі орі єн та цій мо ло ді) зас -
від чу ють до сить ста лу тен ден цію до прі о ри те ту цін нос ті сім ї се ред ос нов них сфер
жит тя. Це ціл ком при род но, ос кіль ки са ме сім я за без пе чує ба зис ні пот ре би лю ди ни
і сус пільс тва. Сім я ре гу лює важ ли ві мі жо со бис тіс ні, сек су аль ні сто сун ки, ство рює
умо ви для пов но цін но го від тво рен ня на се лен ня і со ці а лі за ції но во го по ко лін ня, 
га ран тує тур бо ту та за хист, со ці аль ну під трим ку та без пе ку, виз на чає со ці аль ний
ста тус. То му для біль шос ті лю дей на пер ше міс це вис ту пає тур бо та про за без пе чен -
ня “нор маль но го” рів ня жит тя для се бе та сво єї сім ї. Сту пінь стур бо ва нос ті умо ва -
ми жит тя сво єї сім’ї прак тич но не за ле жить від ста ті, ві ку, сі мей но го ста ну, рів ня 
ос ві ти, рів ня ма те рі аль но го ста но ви ща, ти пу по се лен ня та ре гі о ну. Тоб то для будь- 
я кої лю ди ни ця проб ле ма є вель ми ак ту аль ною. І це не ли ше дек ла ро ва на цін ність.
Змі ню ють ся фор ми сі мей но го жит тя, з’яв ля ють ся но ві ти пи сі мей, але цін ніс ний
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кон сер ва тизм що до шлю бу, сім’ї, пов ної сім’ї для ди ти ни вис ту пає пев ним ста бі лі за -
то ром бур хли во го ета пу сус піль них тран сфор ма цій (див. табл. 3 та 4).

Таб ли ця 3
Чи згод ні Ви з та ким твер джен ням: “Шлюб – це зас та рі лий спо сіб ор га ні за ції

сім’ї”?, %

Таб ли ця 4
Чи схва лю є те Ви, як що жін ка хо че ма ти ди ти ну, але не ба жає при цьо му

зав’язу ва ти міц ні сто сун ки з чо ло ві ком?, % 

Шлюб ні сто сун ки пе ред ба ча ють пев ні пра ви ла по ве дін ки та ре гу лю ють ся за ко на -
ми. Але ре аль на по ве дін ка за ле жить та кож й від осо бис тої куль ту ри та ви хо ван ня.
Уп ро довж ос тан ніх де ся ти літь сім я як сус піль ний інс ти тут пе ре жи ває ди на міч ні змі -
ни. Ці змі ни зу мов ле ні ви со кою за галь ною ди на мі кою со ці аль них про це сів, цін ніс них
орі єн та цій, змі ною уяв лень що до вза є мин між чо ло ві ка ми та жін ка ми, між по ко лін -
ня ми, ро лі жін ки в су час но му сус пільс тві. Здав на сім я вва жа єть ся інс ти ту том, який
слу жить збе ре жен ню тра ди цій них цін нос тей, сус піль ної мо ра лі, за хис том у ви пад ку
ви ник нен ня жит тє вих не га раз дів. І ак ту аль ність ці єї фун кції сім ї за ли ша єть ся. Ро ди -
на за ли ша єть ся го лов ним со ці аль ним інс ти ту том у фор му ван ні і роз вит ку со ці аль но
зна чу щих цін нос тей і нас та нов осо бис тос ті, со ці а лі за ції мо ло до го по ко лін ня. Нез ва -
жа ю чи на до ко рін ні змі ни прак тич но у всіх сфе рах сус піль но го жит тя на шої кра ї ни,
нап ру же ні со ці аль но- е ко но міч ні умо ви іс ну ван ня у біль шос ті ук ра їн ських сі мей, ро -
ди на і ро ди ні сто сун ки за ли ша ють ся на пер шо му міс ці в іє рар хії жит тє вих сфер ді -
яль нос ті лю ди ни, є не за мін ним дже ре лом цін ніс них орі єн та цій осо бис тос ті.

Тран сфор ма ція еко но міч ної сфе ри, фор му ван ня рин ку пра ці, роз ви ток при ват -
ної влас нос ті, під при єм ниц тва – все це ство рює но ві мо ти ва цій ні чин ни ки по ве дін -
ки. В іє рар хії цін нос тей гро ма дян Ук ра ї ни ро бо та, фак тич но, по сі дає дру ге міс це 
піс ля сім’ї. Се ред 32 кра їн За хід ної, Цен траль ної та Схід ної Єв ро пи [2] се ред ній по -
каз ник цін нос ті ро бо ти до рів нює 90%. Лі де ра ми сто сов но цін ніс ної важ ли вос ті ро -
бо ти ви я ви ли ся Поль ща та Маль та, де на неї вка за ли 96%, при чо му 78 та 76%, 
від по від но, да ли від по відь – “ду же важ ли во” (в Ук ра ї ні від по відь “ду же важ ли во” да -
ли 62%, у Ро сії – 59%, Угор щи ні – 57%, Ес то нії – 51%, Да нії – 40%). Ви ще за се ред -
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ній сту пінь важ ли вос ті ро бо ти виз на чи ли гро ма дя ни Сло ве нії, Хор ва тії, Іс лан дії,
Фран ції, Іта лії, Іс па нії та Пор ту га лії (95–96% заз на чи ли її важ ли вість). Ра зом з тим,
Ук ра ї на ви пе ред жає та кі кра ї ни, як Ве ли ка Б ри та нія (79%), Ні меч чи на (82%). 

Вар то під крес ли ти, що 49% рес пон ден тів по го ди ли ся з твер джен ням, що 
“ро бо та зав жди по вин на бу ти на пер шо му міс ці, на віть як що за ли ша єть ся мен ше
віль но го ча су” (свою нез го ду з цим заз на чи ли 23%), 82% по го ди ли ся, що не об хід но
пра цю ва ти, щоб пов ніс тю роз ви ну ти свої та лан ти (нез го ду вис ло ви ли 5%) (табл. 5).

Таб ли ця 5
Ска жіть, якою мі рою Ви згод ні або не згод ні з та ки ми твер джен ня ми? (2006 р.), %

Ана ліз ре зуль та тів різ но ма ніт них опи ту вань свід чить, що ро бо та в струк ту рі цін -
нос тей має особ ли ве зна чен ня і за без пе чує не ли ше ма те рі аль ну ба зу, а й ві діг рає
роль чин ни ка без пе ки, фор му ван ня по чут тя за хи ще нос ті, а та кож вис ту пає ком по -
нен том са мо ре а лі за ції, від чут тя за до во лен ня (табл. 6).

Таб ли ця 6
Ди на мі ка від по ві дей на за пи тан ня “Не за леж но від то го, шу ка є те Ви ро бо ту

чи ні, ска жіть, яку од ну з цих умов Ви б об ра ли в пер шу чер гу, як що б шу ка ли
ро бо ту? А яким би був Ваш дру гий ви бір?”, %
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Виз на ча ю чи цін ніс ні прі о ри те ти, 56% ук ра їн ців важ ли ве міс це у сво є му жит ті
від во дять ре лі гії. Вва жа ють се бе ві ру ю чи ми 83%, не ві ру ю чи ми – 13%, 4% – ате їс та -
ми. За ос тан ні 10 ро ків са мо о цін ка сут тє во змі ни ла ся (табл. 7) – змен ши ла ся час тка
не ві ру ю чих; не за ли ши ло ся та ких, хто не міг (або не хо тів) виз на чи ти своє став лен -
ня до ві ри. Спо ві ду ють яку- не будь ре лі гію 77%, ні – 23% (табл. 8).  Пе ре важ ну біль -
шість се ред тих, хто спо ві дує ре лі гію, ста нов лять при хиль ни ки пра вос лав’я, гре ко-
 ка то ли ків, ка то ли ків та про тес тан тів. Кож ний дру гий при ді ляє пев ний час мо лит ві,
ме ди та ції чи чо мусь по діб но му.

Таб ли ця 7
Не за леж но від то го, від ві ду є те Ви цер кву чи ні, чи мо же те ска за ти, що Ви… 

Таб ли ця 8
Чи спо ві ду є те Ви яку- не будь ре лі гію? Як що так, то яку са ме?

У став лен ні до ре лі гії ви яв ля єть ся по шук цін ніс но- нор ма тив ної сис те ми сві то-
с прий нят тя: 76% вва жа ють, що ре лі гія дає адек ват ні від по ві ді на ду хов ні пот ре би
лю ди ни (63% у 1999 р.), 76% зна хо дять у ній від по ві ді що до проб лем мо раль нос ті та
мо ра лі (62% у 1999 р.), 60% – від по ві ді сто сов но проб лем сі мей но го жит тя (1999 р.
– 47%), 34% – зна хо дять від по ві ді та шля хи ви рі шен ня со ці аль них проб лем, які за -
раз пос та ли пе ред кра ї ною (1999 р. – 20%). Май же по ло ви на під три мує точ ку зо ру,
що для Ук ра ї ни бу ло б кра ще, як що б при вла ді зна хо ди ло ся біль ше іс тин но ві ру ю -
чих лю дей. Ско рі ше за все, це зу мов ле но тим, що в умо вах тран сфор ма ції сис те ми
цін нос тей, ре лі гій ні нор ми вис ту па ють пев ним мо раль ним ко дек сом.

Як уже бу ло заз на че но, не фор маль не спіл ку ван ня – дру зі, зна йо мі – по сі дає тре -
тє міс це у струк ту рі цін нос тей до рос ло го на се лен ня. 41% заз на чи ли, що це для них є
“ду же важ ли вим” (у 1999 р. – 39%, 1996 р. – 34%). Для гро ма дян Ук ра ї ни важ ли вість
спіл ку ван ня з дру зя ми ви я ви ла ся більш ви со кою, ніж для на се лен ня та ких кра їн, як
Лат вія, Лит ва, Бі ло русь, Поль ща, Ес то нія, Ру му нія, Че хія. Ра зом з тим, для гро ма -
дян Шве ції, Ір лан дії, Ве ли кої Бри та нії, Ні меч чи ни, Ні дер лан дів дру зі є більш важ -
ли вою жит тє вою цін ніс тю, ніж для меш кан ців Ук ра ї ни. 

Хо ча в іє рар хії цін нос тей по лі ти ка по сі дає од не з ос тан ніх місць (цін ніс на пе ри фе -
рія), зрос тає ін те рес до по лі тич но го жит тя: ті єю чи ін шою мі рою ці кав лять ся по лі ти -
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кою біль ше по ло ви ни – 56%, а не ці кав лять ся – 44% (табл. 9). Слід заз на чи ти, що піс -
ля пре зи дент ських ви бо рів 2004 р. сут тє во зріс рі вень дос ві ду учас ті в та ких ді ях, як
де монс тра ції та під пи сан ня пе ти цій, а та кож ви со кою є го тов ність до та ких дій: 47%
мог ли б взя ти участь у доз во ле них де монс тра ці ях, 19% – у не доз во ле них страй ках,
42% – у під пи сан ні пе ти цій та 24% – у бой ко тах. От же, гро ма дян Ук ра ї ни ці ка вить по -
лі тич не жит тя, і по лі тич на ак тив ність ви яв ля єть ся на до сить ви со ко му рів ні.

Таб ли ця 9
Ска жіть, будь- лас ка, нас кіль ки Ви ці ка ви те ся по лі ти кою?, %

Струк ту ра цін ніс них орі єн та цій осо бис тос ті, її уз год же ність із сис те мою дек ла -
ро ва них цін нос тей у сус пільс тві  впли ває на со ці аль не са мо по чут тя, рі вень за до во ле -
нос ті сво їм жит тям, вис ту пає ба зою для фор му ван ня по ва ги до се бе, по чут тя впев не -
нос ті. Ана ліз від по ві дей опи та них сто сов но за до во ле нос ті сво їм жит тям та від чут тя
щас тя свід чить про по зи тив ні змі ни в со ці аль но му са мо по чут ті ук ра їн ських гро ма -
дян. Вис тав ля ю чи оцін ку за 10-баль ною шка лою (де “1” – “пов ніс тю не за до во ле -
ний/а”, а “10” – “пов ніс тю за до во ле ний”), 64% об ра ли по зи тив ну оцін ку за до во ле нос -
ті сво їм жит тям (від “6” до “10”). За ре зуль та та ми опи ту ван ня 1999 р. та ких бу ло вдві -
чі мен ше (ли ше 32%), а в 1996 р. – 20%. Тоб то, нез ва жа ю чи на всі склад но щі тран -
сфор ма цій но го пе рі о ду, пи то ма ва га тих, хто за до во ле ний сво їм жит тям, збіль шу єть -
ся (табл. 10). Важ ли вим ре зуль та том є те, що дві тре ти ни на се лен ня вва жа ють се бе
щас ли ви ми (табл. 11), що знач но біль ше, ніж за ре зуль та та ми по пе ред ніх опи ту вань.

Таб ли ця 10
Ди на мі ка від по ві дей на за пи тан ня “Бе ру чи до ува ги всі обс та ви ни, оці ніть, 

нас кіль ки Ви за до во ле ні сво їм жит тям у ці ло му?”, %
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Таб ли ця 11
Ди на мі ка від по ві дей на за пи тан ня

“У ці ло му, чи мо же те ска за ти, що Ви щас ли ві?”, %

Ана ліз пог ля дів що до роз вит ку кра ї ни та ці лей сус піль но го роз вит ку в ди на мі ці
зас від чує та ку іє рар хію важ ли вос ті ос нов них скла до вих фун кці о ну ван ня сус пільс -
тва: ви со кий рі вень еко но міч но го роз вит ку (92%),  ста біль на еко но мі ка (91%), 
під три му ва ти по ря док у кра ї ні (71%), бо роть ба із зрос тан ням цін (72%), бо роть ба зі
зло чин ніс тю (46%), ство рен ня умов, щоб лю ди ма ли біль ше мож ли вос тей ви рі шу ва -
ти, що по вин но ро би ти ся у них на ро бо ті, за міс цем про жи ван ня то що (54%), 
на дан ня на ро ду мож ли вос ті біль ше впли ва ти на прий нят тя уря дом важ ли вих рі -
шень (43%), пе ре хід до сус пільс тва, в яко му ці ну єть ся люд ська осо бис тість (42%),
за без пе чен ня на дій ної обо ро ноз дат нос ті кра ї ни (26%), пе ре хід до більш гу ман но го
сус пільс тва, в яко му ідеї ці нять ся ви ще, ніж гро ші (25%), за хист сво бо ди сло ва
(14%).

Сис те ма цін нос тей вис ту пає стра те гіч ною де тер мі нан тою ді яль нос ті ін ди ві дів,
груп, спіль нот, сус пільс тва. Ціл ком при род но, що ра ди каль ні змі ни пот ре бу ють пев -
но го сан кці о ну ван ня з бо ку сус пільс тва, тоб то цін ніс но го обґ рун ту ван ня. В умо вах
швид ких сус піль них змін “онов ле на” сис те ма цін ніс них орі єн та цій не зав жди всти -
гає сфор му ва ти ся. Фун да мен таль ні цін нос ті, як пра ви ло, за ли ша ють ся без змін, 
але їх зна чен ня мо же змен шу ва ти ся під впли вом штуч но го на дан ня ва го мос ті дек ла -
ро ва ним цін нос тям- ці лям, цін нос тям- за со бам, цін нос тям сьо го ден ня. Са ме ці 
тим ча со ві, си ту а тив ні цін нос ті ви ко ну ють фун кцію  за без пе чен ня сприй нят тя тих
пе рет во рень, до яких праг не сус пільс тво. Інс ти ту ці о наль ні пе рет во рен ня ста ють нез -
во рот ни ми ли ше в то му ви пад ку, ко ли во ни, по- пер ше, сприй ма ють ся сус пільс твом,
по- дру ге, – ко ли во ни зак ріп ле ні, під твер дже ні сис те мою цін нос тей, на яку орі єн ту -
єть ся сус пільс тво, яка па нує у гро мад ській сві до мос ті.

Те ма ти ка зла му цін нос тей ві доб ра же на в ро бо тах Ф. Фу ку я ми. На йо го дум ку, з
куль ту рою по си лен ня ін ди ві ду а ліз му від бу ва єть ся роз пад кон со лі ду ю чих (за галь -
них) цін нос тей, втра та со ці аль но го ка пі та лу як ос но ви кон со лі да ції сус пільс тва. 
Ро сій ський фі ло соф В. Фе до то ва у сво їй ро бо ті “Хо ро шее об щес тво” ана лі зує фак -
то ри змі ни цін нос тей на За хо ді та в Ро сії і ро бить вис но вок, що цін ніс ні зсу ви на За -
хо ді, які від бу ва ли ся під впли вом пе ре хо ду сус пільс тва до пос тін дус трі аль ної ста дії,
ті єю чи ін шою мі рою ха рак тер ні і для ро сій сько го сус пільс тва. Зок ре ма, “втра та лю -
ди ною кон тро лю над со ці аль ним про це са ми, сприй нят тя їх як ква зіп ри род них; 
нез дат ність лю ди ни та сус пільс тва кон тро лю ва ти змі ни, си ту а ція не виз на че нос ті;
нез дат ність лю ди ни до пла ну ван ня та до сяг нен ня дов гос тро ко вих ці лей, жит тє вих
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стра те гій” [8, 42–45]. Ба га то спіль но го із цим мож на знай ти і в ук ра їн сько му сус -
пільс тві, ос кіль ки змі ни у всіх сфе рах сус піль но го жит тя для ба га тьох лю дей виз на -
ча ли та й до сі виз на ча ють жит тє ві стра те гії, ко ли важ ли во “кру ти ти ся”, а не пра цю -
ва ти (що зу мов лює втра ту норм та тран сфор ма цію орі єн та цій), ко ли “ус піх будь-
 я кою ці ною” стає до мі нан тою та мі рою прес ти жу, ко ли ко мер ці а лі за ція со ці аль но-
 куль тур ної сфе ри роз ри ває нор ма тив ну со ці а лі за цію ін ди ві дів, а май но ве роз ша ру -
ван ня стає не ли ше гос трою фор мою не рів нос ті, а й чин ни ком сус піль ної дис фун -
кції. 

Вив чен ня цін ніс них орі єн та цій на се лен ня та їх тран сфор ма ції за ро ки не за леж -
нос ті з точ ки зо ру різ них те о ре тич них па ра дигм, ана ліз у по рів нян ні з ін ши ми кра ї -
на ми, зіс тав лен ня із єв ро пей ськи ми цін нос тя ми є важ ли ви ми для ус ві дом лен ня на -
яв ної си ту а ції в ук ра їн сько му сус пільс тві, по бу до ви прог ноз них сце на рі їв, виз на чен -
ня орі єн ти рів фор му ван ня куль ту ри, ду хов нос ті, ін но ва цій но го по тен ці а лу но во го
по ко лін ня, ін фор ма цій но- ос віт ніх прог рам то що. Па нів ні сус піль ні цін нос ті тіс но
пов’яза ні з проб ле мою фор му ван ня на ці о наль ної ідеї. Сис те ма цін нос тей є важ ли -
вою і для ви хо ван ня но вих по ко лінь, і для роз вит ку осо бис тос ті, і з точ ки зо ру фор -
му ван ня кон ку рен тос про мож ної ро бо чої си ли, і для нап ра цю ван ня мо раль но- е тич -
них за сад ме нед же рів, ок ре мих під при ємств, те ри то рі аль них гро мад, і для роз вит ку
де мок ра тії та гро ма дян сько го сус пільс тва.
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