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ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ЕТИКИ 

 

Сучасні процеси як в Україні, так і у світі відзначені зростанням 

психологічної та соціальної напруги, фінансово-економічної та політичної 

нестабільності. Тривале  незадоволення, підсилене втратою можливості 

вирішити проблеми у звичайний, цивілізований спосіб, виплеснулось у масові 

конфлікти, протести, радикальними формами яких стали революції, війни. Як 

наслідок - кровопролиття. Однією з головних причин, що породили таку 

небезпечну ситуацію, стала відмова від етичних вимірів культури, життя 

людини, суспільства, держави. Пояснення цьому криється у підпорядкуванні 

моральної, духовної сфери політичній; маніпуляції етичною термінологією, 

безпринципній словесній спекуляції на темах моралі людьми, які не 

викликають довіри; у хронічній, затяжній кризі гуманізму, нехтуванні життєво 

необхідними для людини цінностями  як-то свобода, гідність, справедливість, а 

також у відсутності належної регуляції, витримки, самоконтролю - як з боку 

самого індивіда, так і гарантій безпеки з боку контролюючих громадських 

організацій та державних інституцій. Тому сьогодні знову виникає гострий 

запит суспільства на людяність, а відтак і на реабілітацію, збереження та захист 

самої етики. Проте це повернення до життя відбувається в нових умовах, відтак 

мова йде не стільки про народження кардинально нової етики, як про 

особливості історичної трансформації етики на теперішньому етапі, тобто про її 

часові специфіку та комунікацію. Тож у чому полягає самоцінність класичної, 

традиційної етики та нове розуміння, змістовне наповнення етики сьогодення, 

сучасної етики?  

Етика, як і будь-яка сфера знання, вирізняється своєю специфікою. 

Традиційно вона визначається як «вчення про доброчесний характер людини», 

«система  ідей, поглядів, уявлень про вище благо та шляхи його досягнення», 

«сукупність знань про належну поведінку людини у суспільстві», «наука про 

мораль», «раціональна теорія моралі» тощо. Історично усталеним вважається  

твердження, що етика – філософська наука, центральними категоріями та 

проблемою  якої є добро і зло, а головним завданням – сприяння розвитку 

людини, суспільства, світу під кутом зору, в напрямку благого. Благо, при 

цьому, розглядається як певна ідеальна, найбільш загальна смислова повнота 

людського буття, загальний принцип світобудови, гармонія, впорядкована 

єдність всього сущого на ціннісних засадах Свободи, Любові, Справедливості і 

т.ін.    

Разом з тим етика не просто філософська наука про загальні ідеї, певне 

уявне ідеальне благо, про те, чого немає, чи що лише  має бути.  Вона - радше 

практична філософія, тобто та мудрість, що висвітлює/прояснює, сприяє 

переходу пітьми у світло, утверджує, реалізовує Добро, зміцнює віру у 

необхідність та можливість Добра і тим самим формує переконання  про силу,  

дієздатність Добра. Звідси і головний предмет її дослідження – поведінка 



людей, звичаї та норми людського співжиття; характер людини  під кутом зору 

бажаного, благого, доброго, належного. Функціональна особливість етики 

пояснюється оцінювально-імперативним характером, аксіологічно-

регулятивною скерованістю. Це означає: вона завжди присутня там, де людина 

рефлексує за допомогою оціночних суджень «добре-зле (погане)», «правильно-

неправильно», «нормально-ненормально» тощо. Окрім цього, вона ще й 

вимагає від нас відповідного доброго життя, служіння добру. І хоча незмінним 

залишаються її вузлова проблематика та скерованість,  наміри сприяти 

покращенню, вдосконаленню нас самих, довкілля, суспільства, світу; 

утвердження смислів Добра та єдність довколо нього, - у різні періоди часу, на 

різних просторових теренах, етика набуває особливої форми, ваги, конкретики, 

змісту.  

На теперішньому етапі історії специфіка та проблематика етики дедалі 

більше пов’язується з поняттям «етос». Етос можна визначити як життєву 

організацію безпеки, «благо-устрій», що сприймається/оцінюється людиною як 

«домівка», рідна, співприродня, органічна сфера буття, де особа відчувається 

захищеною, самою собою і де від неї, її зусиль залежить збереження та якість 

доброго порядку, благополуччя. Таким чином, етос за означенням «домівка» 

включає у себе сенс бути (відчувати, мислити і діяти) господарем, дбати і 

відповідати за своє благо. «Благоустрій» покликаний максимально 

задовольнити потреби людини у пошуках щастя. Щастя  тут розуміють як певне 

бажане, те, що набуває статусу (ваги) ціннісного і робить вмотивованою 

людську поведінку у бік добра. Етика фокусується на дослідженні ціннісно-

нормативних аспектів «благо-устрою» людини, її індивідуальної включеності 

та взаємодії; домівки, що узгоджена з природою її внутрішньої організації. 

Звідси і така увага до питань пошуку своєї ідентичності, своєї, а не нав’язаної 

системи цінностей, до проблеми гідності, сутнісної характеристики людини, 

якою не можна нехтувати  і яку вона готова захищати. Бо гідність людини - це 

її внутрішня, духовна  домівка, втративши яку вона втрачає своє сутнісне я, 

свою самототожність, що рівноцінно смерті. 

Етичним пробудженням, народженням суб’єкта моральної дії  можна 

вважати факт самоусвідомлення себе як окремого індивіда, носія особливого 

ціннісного світу з одночасним визнанням присутності іншого, необхідності з 

ним рахуватись, брати до уваги потреби та  інтереси іншого/інших. Тут етика 

може бути визначена як вчення про смисли та сенси само-буття в аксіологічно-

комунікативному  дискурсі спів-буття, існування різного в єдиному просторі 

життя, у якому відкриваються нові обрії духовного зростання, можливостей у 

розбудові спільної домівки. Недаремно однією з базових, ідейних передумов 

етики є твердження, що світ - складний та різний  і що вона (етика) своїми 

знаннями покликана прокладати містки між багатоманітними природніми та 

суб’єктними формами життя; збалансовувати життя окремої людини зі світом 

інших індивідів та сферою співприроднього їй; приводити у рівновагу 

індивідуальне та загальне благо. Звідси і важлива нормативна особливість її 

комунікативної здатності, що є особливо важливим для нашого розрізненого, 

конфліктного сьогодення. 

Сучасність буквально означає «наш час», період, в якому ми живемо, 

тобто сьогодення, куди входять спільні подійність, проблеми, цінності живих 



його носіїв. Найболючіші з них - проблеми війни і миру; безпеки та 

захищеності; пошук відповідей на питання «як перемогти зло і не уподобитись 

йому, не опуститися до звірячого стану, не втратити людяність?»; «у чому сила, 

смисли і сенси Добра?» і т. ін.  У сучасну добу етика набуває особливої ваги, бо 

теми насильства, агресії, корупції, зловживання владою міцно вкорінились у 

нашій свідомості, опосередковано і вже безпосередньо змушують 

пересвідчитись, що криза - це не просто зла видумка, нав’язлива ілюзія страху в 

наших головах, а жахлива реальність, якою неможливо нехтувати, сприймати 

як нормальну буденність, «смакуючи» лише в розмовах. Вони засвідчують про 

таку хитку межу, що пролягає між добром і злом, втрата якої здатна призвести 

до колосальних руйнацій, втрати домівки, рідних і близьких, здоров’я і життя, 

актуалізації голоду і холоду, наступу хаосу. 

Сучасне розуміння етики доречно розглядати в категоріях філософії межі, 

аналізу сьогодення як кризового періоду, критичної, граничної ситуації, що 

пов’язана з болем, ідентифікується з хворобою, потребує зцілення, звільнення, 

очищення, а також розуміння історичного етапу між визначеним минулим і 

невизначеним майбутнім, за яке ми несемо відповідальність перед наступними 

поколіннями. Звідси важливість та зрозумілість таких дефінітивних 

формулювань етики як «досвід меж та експерименту» (Ейрик Івен Ісен); 

«духовна сфера із загостреним відчуттям меж людського буття і діяльності» (В. 

Малахов).  

Де проходить кордон між Добром і Злом, нормальним і ненормальним; де 

пролягає моральна межа етичного розрізнення справедливості як бажання 

добровільного очищення в горнилі правди та загальної вимоги спокути як 

відплати, на кшталт «особистої вендетти»; як розрізнити моральне задоволення 

від перемоги правди, від зловтіхи над покараними? Все це складні нюанси, 

відтінки людської природи, свідомості, що потребують додаткової етичної 

уваги, адекватної моральної оцінки, щоб гідно і з честю справитись з 

викликами новітньої історії.  
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