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МЕЖА МІЖ МОРАЛЬНИМ І АМОРАЛЬНИМ  
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
У сучасному суспільстві індивіди не завжди можуть чітко визначити 

межу між прийнятною і аморальною поведінкою. Значна частина молоді у 
наш час дозволяє собі таку поведінку, яка раніше вважалася зневажливою, 
принизливою та неетичною, а зараз є нормою суспільної поведінки. 

Метою цієї статті є розмежувати моральне й аморальне, охарактери-
зувати деякі найпоширеніші прояви аморальності у нашому соціумі. 

Що ж таке мораль? 
Мораль – це спосіб визначення, масштаб необхідної поведінки 

суб’єкта у певній соціальній системі з метою забезпечення її нормального 
функціонування і розвитку. Категорію «мораль» можна застосувати не 
лише стосовно людей, а й щодо соціальних колективів, держав, 
міжнародних організацій. Мораль можна трактувати як загальнолюдський 
феномен, сукупність вічних правил, які відображають досвід, накопичений 
людством упродовж тисячоліть, що передається від покоління до 
покоління. Саме мораль повинна бути регулятором поведінки людей щодо 
принципового протиставлення добра і зла [1, с. 35]. 

Сьогодні існує достатня кількість соціологічних досліджень, що 
наводять показники і доводять, що українське суспільство справді «хворе». 
В шістдесятих роках відбулась сексуальна революція, і тепер розмовами 
про інтимні сторони життя нікого не здивуєш. Це, мабуть, найяскравіший 
приклад, який можна привести щодо аморальності сьогоднішнього 
суспільства. Якщо раніше діти (чи юнаки) дізнавались про такі аспекти 
життя в досить пізньому по нашим міркам віці, то тепер ніхто не 
дивується, якщо сьогодні спитати семирічну дитину, звідки беруться діти, і 
вона дасть досить конкретну відповідь. А саме явище цивільного шлюбу, 
яке на сьогодні є гострою проблемою не тільки України, а й світу? Під 
впливом багатьох чинників відбуваються негативні зміни в сімейному 
устрої: нівелюються родинні цінності, ролі, традиції. Зараз жінка може 
покинути дитину на чоловіка, а не навпаки як це було раніше. 

Як часто можна почути в громадському транспорті, що молодше 
покоління не має абсолютно ніякої поваги до віку і не поступається 
місцем? Чи що вчителька повинна пережити всі муки пекла перед тим як 
закінчиться день, тому що діти просто її не слухають і зривають уроки? 
Що діти забули про свіже повітря, тому що їх неможливо відірвати від 
комп’ютера, що неграмотність та грубість перемагають ввічливість? [2]. 

За твердженнями Альбера Гора, людство зіткнулося з кризою, яку 
саме і породило. Воно тоне в морі інформації, будучи нездатним її 
осмислити: «Замість того щоб шукати нових шляхів осмислення і 
засвоєння вже створеного, ми далі ще швидшими темпами виробляємо 
нову інформацію». Сьогодні людині вірять менше, ніж пліткам про неї! [3]. 
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Надзвичайно серйозною проблемою є низька духовність сучасного 
соціуму. Як наслідок, породжується безграмотність. Низький рівень 
особистої культури спричиняє зростання рівня заздрісності. Всі ці виклики 
дають поштовх до зради. 

Щодо українського суспільства, то у нас дуже древнім аморальним 
явищем є наша байдужість. А за нею й закритість: ми ховаємо своє життя 
за міцними високими парканами, прибріхуємо, щоб показати, що ми кращі 
за інших. Вслід за цими явищами можна назвати й жадність й лицемірство, 
високомірність. Останні політичні події в Україні показали, що навіть в 
самих складних умовах українському народу притаманні високі моральні 
цінності: гідність, відповідальність, обов`язок, справедливість, честь, 
солідарність. 

На думку дослідників головною причиною «хворого» суспільства є 
масовість культури. Це вибір не народу, а комерційної індустрії, що 
пропагує культуру в рекламних цілях. Вона не належить до традицій, не 
знає національності. 

Отже, щоб змінити світ на краще, а на разі викорінити аморальні 
цінності «масової культури», потрібно наповнити цю ж культуру 
піднесеними ідеями, справжніми непідробними цінностями, довершеними 
образами добра, призначення життя та місії людства. 

 
Список використаних джерел: 

1. Гольцов А. Сучасний світовий порядок: моральні принципи і 
аморальна суть / А. Гольцов // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 34–38. 

2. Етичний виклик сучасному суспільству [Електронний ресурс] // Етика 
сьогодні. – Режим доступу : http://www.etica.in.ua/etichnij-viklik-
suchasnomu-suspil-stvu/ 

3. Іванов С. О. Масова культура в сучасному суспільстві [Електронний 
ресурс] / С. О. Іванов // Українські культурні дослідження. – Режим 
доступу : http://culturalstudies.in.ua/knigi_12_17.php 


