
Тема 4

Морально-етичні 

проблеми 

сучасності



Література:
1. Аріелі Ден. Чесно про (не)чесність. Львів: ВСЛ, 2019. 288 с.

2. Берегова О.М. Культура та комунікації: дискурси культуро творення в

Україні в ХХІ столітті / Берегова О. К., 2009. 184 с.

3. Булеца С.Б. Право фізичної особи на життя та здоров’я: порівняльно-

правовий аспект. Ужгород, Поліграфцентр “Ліра”, 2006. 172 с.

4. Гошовський Я. Ресоціалізація депривованої особи: Монографія. Дрогобич:

Коло, 2008. 480 с.

5. Єрмоленко А. Дискурс-етична легітимація соціальних інститутів сучасного

суспільства. Філософська думка. 2009. № 5. С.82-89.

6. Москаленко В.Ф., Попов М.В. Біоетика: філософсько-методологічні та

соціально-медичні проблеми. Вінниця: Нова книга, 2005. 218 с.

7. Основні принципи професійної етики поліцейського: пам’ятка /

В. М. Кравець, Т. А. Кумеда, О. В. Павлишин, Г. М. Петрова та ін.; за наук. ред.

М. В. Костицького. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 48 с.

8. Поттер ван Р. Биоэтика: мост в будущее / Ю.В. Дубровин (пер. с англ.), Т.Г.

Будковская (пер. с англ.), С.В. Вековшинина (пер. с англ.). К., 2002. 168 с.



План лекції

1. Сучасний стан формулювання та 

розв’язання морально-етичних 

проблем.

2. Біоетика як новий погляд на морально-

етичні проблеми сучасності.

3. Евтаназія як морально-етична і 

правова проблема.

4. Естетика здоров’я та здоровий спосіб 

життя як цінність сучасності.



В емпіричному сенсі плюралізм означає 

багатобічність сфер пізнання і релігій (релігійний 

плюралізм), цінностей (ціннісний плюралізм), 

суспільних груп (соціальний плюралізм) і сил, що 

проводять певну політику (політичний плюралізм). 

Плюралізм свідчить (і в цьому його нормативний 

зміст): багатобічність і відмінність визнаються і 

схвалюються; за всіх своїх функціональних 

відмінностях групи мають рівні права для власного 

вільного розвитку. 

Саме ідея плюралізму зазвичай несе в собі вимогу 

рівності національних і локальних культур на 

противагу уніфікації та глобалізації культурного 

процесу.



▪ Постмодернізм (після сучасності, після 
модерну) – загальний напрям сучасної 
європейської культури, сформувався у 
70-80-і роки ХХ ст. 

▪ Виникнення постмодернізму було 
пов’язане із «втомою від прогресу» 
(Е.Гідденс), усвідомленням обмеженості 
раціоналізму і того, що наслідки 
культурного розвитку викликають загрозу 
знищення самої культури людства. 

▪ Постмодернізм відображає спроби 
визначення меж втручання людини у 
природну динаміку світу, суспільства, 
культури. 



▪ Постмодернізм виступає як засвоєння досвіду 

художнього авангарду і при цьому руйнує межі 

між різними сферами духовної культури – між 

“науковою” і буденною свідомістю, між 

«високим мистецтвом» і «кітчем». 

Постмодернізм орієнтує естетичну активність з 

«творчості» на компіляцію і цитування, із 

створення «оригінальних творів» на колаж. 

Особистість автора проявляється при цьому 

переважно в особливій манері мовної гри, 

яскравої імпровізації з приводу ключових 

сюжетів і образів вже завершеної, «зробленої» 

культури Заходу. 



Характерні риси 

постмодернізму:

▪ одночасна орієнтація на «масу» й на еліту; 

▪ повернення до забутих художніх традицій; 

▪ стильовий плюралізм (відео, інвайронмент, 

хеппенінг та ін.); 

▪ художній експансіонізм, що розширює й 

ототожнює розуміння мистецтва з 

позахудожніми сферами діяльності (наприклад, 

політикою, екологією, інформатикою).



▪ Толерантність як один із виразів

моральності у сучасному світі означає

дієвість і гарантії свободи інших, точніше

поваги до іншого світогляду і способам 

поведінки, вільним у своїй інаковості. 

▪ Найсильніша форма толерантності –

вільне визнання іншого, його інаковості

– ґрунтується на достоїнствах і свободі

кожної людської особистості. 



▪ Гендер – це «соціальна стать» 

людини, на відміну від біологічної, 

така, що конструюється суспільством 

та його культурою, тобто залежить 

від цілої низки умов – політичних, 

економічних, демографічних тощо.



▪ Ментальність – це загальна духовна 
налаштованість, відносно цілісна 
сукупність думок, вірувань, навиків духу, 
яка створює картину світу і скріплює 
єдність культурної традиції або будь-якого 
товариства; це те спільне, що 
народжується з природних даних і 
соціально обумовлених компонентів і 
розкриває уявлення людини про життєвий 
світ, характеризуючи собою глибинний 
рівень колективної та індивідуальної 
свідомості.



▪ Ціннісні орієнтації – це, насамперед, надання 
переваги або відкидання певних смислів як 
життєорганізуючих начал і (не) готовність 
вести себе у відповідності з ними. 

▪ Зміст даного поняття задає: загальну 
спрямованість інтересам і прагненням 
особистості; ієрархію індивідуальних 
уподобань і взірців; цільову і мотиваційну 
програми; рівень амбіцій і престижних 
уподобань; уявлення про належне і механізми 
селекції за критеріями значущості; міру 
готовності і рішучості (через вольові 
компоненти) до реалізації власного “проекту” 
життя.



Причини, що впливають на 

формування біоетичних поглядів

▪ 1 – умови, які тісно пов’язані з прогресивними 

змінами у галузі медичних знань та стрімким 

розвитком технологій. 

▪ 2 – професійні деонтологічні норми, необхідність 

нормативно-правового регулювання соціальних 

відносин у сфері охорони здоров’я і навколишнього 

середовища тощо. 

▪ 3 – має прикладний характер і пов’язана з 

вимогами щодо гуманного використання нових 

технологій, з необхідністю широко інформувати 

населення про біотичні проблеми.



▪ Біоетика або етика життя — це розділ 

прикладної етики, філософської 

дисципліни, що вивчає проблеми моралі 

насамперед стосовно людини та всього 

живого, визначає, які дії щодо живого з 

морального погляду є припустимими, а 

які — неприпустимими. Або іншими 

словами: біоетика — це органічне 

поєднання новітніх досягнень 

біологічної науки та медицини з 

духовністю. 



▪ Сучасні проблеми біоетики - пересадка 

органів і тканин, стовбурових клітин, 

екстракорпоральне запліднення, 

використання для лікування 

ембріональних тканин, генна терапія, 

штучна зміна статі, застосування 

трансгенних організмів з метою 

отримання харчових продуктів, 

клонування тварин і людини.



▪ Біоетика — це філософське усвідомлення 

нових можливостей медичної і біологічної 

науки та їх співвідношення з правами 

людини. Це також пошук шляхів 

подальшої гуманізації медицини, 

досягнення справедливості.



Спільні риси біоетики і права 

▪ 1 – і біоетичні норми як складова моральності, і природне 
право є нормативними моделями людської поведінки.

▪ 2- біоетичні та правові цінності і норми є духовно-
практичними формоутвореннями, які виконують 
критеріальну функцію, визначають міру справедливості, 
гуманності, цивілізованості.

▪ 3 – біоетичні норми найбільше зближуються з нормами 
природного права при здійсненні ціннісно-орієнтаційної 
функції і відрізняються від них, коли реалізують регулятивні 
функції.

▪ 4 – норми біоетики і права є загальними правилами, які 
виникають у зв’язку з волею та свідомістю людей і 
відповідають типу культури й характеру соціальної 
організації.

▪ 5 – біоетика і право входять до складу культурних цінностей 
людства.

▪ 6 – біоетика і право виступають засобами соціального 
регулювання.



▪ Екологічна етика - термін часто тлумачиться як 
синонім біоетики - орієнтована на формування 
відчуття персональної та колективної 
відповідальності за стан біосфери перед 
сучасним та майбутніми поколіннями. 

▪ Етика у витоках своїх була напрямком 
виключно “антропоцентричним”, а з часом 
поняття моральності стало поширюватися на 
інші форми буття, зокрема сферу живого, а 
потім і на природу взагалі.



▪ Поняття «евтаназія» походить від 

грецького «eu» – «хороший» і «thanatos» 

– «смерть». Вперше цей термін 

застосував в XVI ст. англійський філософ 

Френсіс Бекон упраці «Advancement of 

Learning» 



▪ Евтаназія – це:

▪ ті умисно вчинювані діяння (дія чи бездіяльність) 
медичного працівника, які спрямовані на 
припинення нестерпних фізичних чи психічних 
страждань пацієнта та здійснюються за 
неодноразовим чи одноразовим проханням 
пацієнта або його законного представника, які є 
повністю, об’єктивно та своєчасно інформовані про 
наслідки такого втручання, з метою припинення цих 
страждань, що спричиняє смерть пацієнта; 

▪ припинення (чи скорочення) життя людини або 
тварини, яка страждає невиліковним 
захворюванням, відчуває нестерпні муки, в 
задоволенні прохання без медичних показників у 
безболісній чи мінімально безболісній формі, для 
скорочення страждань.



▪ Дозвілля – це сукупність занять у 

вільний час, за допомогою яких 

задовольняються безпосередні фізичні, 

психічні і духовні потреби, в основному 

відновлювального характеру. На відміну 

від природної основи відновлення сил 

людини, дозвілля є специфічним, 

соціальним способом регенерації цих 

сил. 



Дозвілля 

читання

Перегляд 

телепередач

Відвідування 

театрів, 

кінотеатрів, 

концертів

Спілкування 

з друзями

Заняття 

спортом

Розваги, 

ігри

Прогулянки 

Паствний 

відпочинок



▪ Здоровий спосіб життя - це все в 

людській діяльності, що стосується 

збереження і зміцнення здоров`я, все, що 

сприяє виконанню людиною своїх 

людських функцій через діяльність з 

оздоровлення умов життя - праці, 

відпочинку, побуту.



Здоровий спосіб життя 

Харчування Умови праці Рухова 

активність

Побут



▪ Здоров`я - це стан повного 

фізичного, духовного і 

соціального благополуччя, а 

не лише відсутність хвороб 

або фізичних вад



Сфери (складові) здоров'я

Фізична:

індивідуальні 

особливості 

анатомічної будови 

тіла, перебігу 

фізіологічних 

функцій організму в 

різних умовах 

спокою, руху, 

довкілля, 

генетичної 

спадщини, рівня 

фізичного розвитку 

органів і систем 

організму. 

Психічна 

(розумова):

індивідуальні 

особливості 

психічних 

процесів і 

властивостей 

людини 

(збудженість, 

емоційність, 

чутливість). 

Психічне життя 

індивіда 

складається з 

потреб, інтересів, 

мотивів, стимулів, 

установок, цілей, 

уяв, почуттів. 

Соціальна 

(суспільна):

економічні 

чинники, 

стосунки індивіда 

із структурними 

одиницями 

соціуму - сім`єю, 

організаціями, з 

якими 

створюються 

соціальні зв`язки, 

праця, 

відпочинок, побут, 

соціальний захист, 

охорона здоров`я, 

безпека існування 

Духовна:

освіта, наука, 

мистецтво, релігія, 

мораль, етика. 

Свідомість людини, 

її ментальність, 

життєва 

самоідентифікація, 

ставлення до сенсу 

життя, оцінка 

реалізації власних 

здібностей і 

можливостей у 

контексті власних 

ідеалів і світогляду. 



▪ До основних передумов здоров`я 

зараховують вісім чинників: мир, дах 

над головою, соціальна справедливість, 

освіта, харчування, прибуток, стабільна 

екосистема, сталі ресурси. Ті з 

передумов, наявність (відсутність, 

недостатність) яких у цілому або 

частково можливо було визначити 

засобами опитування, відбивають 

відповідні індикатори. 



▪ Нігілізм (від лат. nihil – ніщо) –

заперечення загальноприйнятих 

цінностей: ідеалів, моральних норм, 

культури, форм суспільного життя. 

Набуває особливого поширення в 

кризові епохи суспільно-історичного 

розвитку, зокрема притаманні історії ХІХ 

– ХХ ст.


