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Постановка проблеми. Молодь - це особлива соціальна спільнота, яка перебуває в 

стадії становлення, формування структури ціннісної системи, рівень розвитку якої 

безпосередньо впливає на стан українського суспільства в даний момент, і на перспективи 

його розвитку в подальшому. 

Виклад основного матеріалу. В даний час в світі відбувається процес секуляризації 

(від лат. Saecularis - світський). Феномен секуляризації виражається в наступному: релігійні 

цінності штучно ізолюються і вилучаються з решітки морально - етичних норм соціуму. 

Єпископ Віденський і Австрійський Іларіон у своїй доповіді вказує на те, що «... войовничий 

секуляризм ... заявляє про себе як про єдину легітимну світоглядну систему, на основі якої 

повинен будуватися новий світовий порядок - як у Європі, так і за її межами» [1] Прояв 

даного феномена спостерігається, в тому числі, і в Україні, що в свою чергу, на нашу думку, 

обумовлено процесом глобалізації, а також історичними особливостями розвитку країни. 

Наслідки процесу секуляризації можна спостерігати і в ціннісному базисі українського 

соціуму. Основна мета існування, яку ставить перед собою молодь - добробут. Згідно з 

отриманими даними досліджень, бути багатою людиною мріють 68% респондентів, 

основний критерій вибору майбутньої професії у 71% - високий заробіток. «Обраність» в 

розумінні молодих людей - це гроші і влада. З точки зору автора, в даний час релігійні норми 

не є регулятором процесів, які відбуваються в українському суспільстві. Наші дослідження, 

що були проведені серед молоді, показують: бути співчутливими і гуманними вважають за 

можливе для себе тільки 11% респондентів, суворо дотримуватися своїх моральних 

принципів, всупереч досягненню особистих цілей, згодні 8%, а бути безкорисливими 

прагнуть тільки 2,2%. Для того, щоб досягти успіху в цьому світі, 18% від загального числа 

респондентів, які брали участь в опитуванні, згодні поступитися деякими нормами моралі. 

Свідомо використовувати брехню в особистих цілях готові 47% учасників, а 14,5% - 

поставляться до цього як до буденного явища. 

Висновки. Ми вважаємо, що релігія повинна бути складовою культури, для того, щоб 

гармонізувати її розвиток. Класики філософи вважали, що людині необхідна віра в Бога. 

Наприклад, І. Кант висловлював тезу про те, що в Бога необхідно вірити, «морально 

визнавати буття Боже». На думку філософа, для того, щоб мати моральний базис, необхідна 

віра. На нашу думку, в будь-якому сучасному суспільстві в основу культури повинні 

включатися духовні цінності. Вони можуть становити більшу або меншу частину від їх 

загальної кількості. Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що значення релігії в 

житті нашого суспільства зменшується, а цінності, які вона постулює, нівелюються.  
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