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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність та доцільність дослідження. Реалії ХХІ століття засвідчують, 

що складність та динамізм цивілізації продовжують зростати. Яскраво вираженими 

ці зміни є в соціокультурній сфері людського буття. Поширення та розвиток 

ринкової економіки, науково-технічна революція, культурні та соціальні 

трансформації назавжди змінили світ. Прагнення описати та зрозуміти ці зміни дали 

новий імпульс розвитку соціальних та гуманітарних наук, які пропонують численні 

концепції та теорії, що пояснюють дані процеси. 

Очевидним є той факт, що центральним елементом згаданих змін є людина, 

яка постає ініціатором, головним виконавцем описаних трансформацій та 

реципієнтом їх результатів. Тому, як і у всі часи, вона залишається об’єктом значної 

дослідницької уваги. Попри автоматизацію багатьох процесів, що стала можливою 

завдяки науково-технічній революції, саме людські якості залишаються головною 

складовою частиною усіх змін, які відбуваються у суспільстві. Зі зростанням 

складності та динамізму цивілізаційних процесів вага «людського чинника» також 

демонструє тенденцію до зростання. Очевидно, що суспільство досягло значних 

результатів в управлінні поведінкою своїх членів. Розвинені країни, з допомогою 

правових механізмів, зорганізували суспільне життя на небаченому раніше рівні 

ефективності людських взаємин. Водночас стає все більш очевидним той факт, що 

існує глибший рівень таких взаємин, який слабо піддається керівним впливам 

організованих соціальних інститутів. Більше того, він сам є головним фактором, що 

визначає їх розвиток. Йдеться про моральну сферу суспільного буття, яка, стійко 

опираючись стороннім впливам, розвивається у вибраному нею самою напрямку і 

вимагає від правової та соціальної сфер відповідати заданим нею орієнтирам.  

Зростання ваги людського чинника у всіх трансформаціях, які спіткали 

сучасний світ, та бажання зрозуміти глибинні детермінанти діяльності людини, до 

яких належить мораль, зумовили ту нову хвилю наукових досліджень, яка прагне 

осягнути моральний вимір людського буття. Не буде перебільшенням стверджувати, 

що ніколи раніше представники різних наукових дисциплін (психології, соціології, 

економіки, біології) в такому обсязі не досліджували мораль. Традиційно активно в 

цьому напрямку працює етика, яка сьогодні прагне синтезувати досягнення інших 

наук та розробити на цій основі нові теоретичні конструкції. Проте досягнення цієї 

мети часто вимагає зміни методологічних засад дослідницької роботи. Саме тому в 

сучасній етиці помітна зацікавленість у пошуку нових методологічних підходів до 

дослідження морального феномену. В контексті такого пошуку увагу привертає 

синергетика, яка, зародившись у природничих науках, останнім часом успішно 

використовується для вивчення різноманітних явищ соціокультурного буття. 

Доцільність її застосування для дослідження суспільної моралі, на нашу думку, 

обумовлена тим, що певні важливі для сучасної етики проблеми демонструють 

схожість із тими проблемами, які знаходять у синергетиці адекватний розв’язок. 

Йдеться, передусім, про високий рівень складності суспільної моралі; спонтанний 

характер її розвитку; специфічний характер взаємодії з іншими соціокультурними та 

природними феноменами; проблему існування перехідних періодів у розвитку 

суспільної моралі, які характеризуються дезорганізацією її складових; питання 



 

 

імплементації опрацьованих прикладною етикою нормативів у моральну практику 

та, загалом, впливу на суспільні моральні уявлення. 

Філософсько-методологічна база нашого дослідження закладалась науковими 

працями таких вітчизняних дослідників, як Є. Бистрицький, С. Возняк, 

Л. Губерський, В. Загороднюк, С. Кримський, Л. Левчук, В. Панченко, М. Попович, 

М. Савєльєва, Л. Сидоренко, Н. Хамітов. 

Основні засади бачення морального феномену загалом та суспільної моралі 

зокрема, на яких ґрунтується наша дисертаційна робота, містяться в 

загальнотеоретичних працях українських (Т. Аболіної, М. Братерської-Дронь, 

В. Єфіменка, О. Кундеревич, В. Ларіонової, О. Левицької, В. Малахова, В. Мовчан, 

О. Проценко, М. Рогожі, В. Сіверса, О. Фортової, О. Шинкаренко) та російських 

(Р.Апресяна, А. Гусейнова, О. Дробницького, Л. Максимова, А. Прокоф’єва, 

О. Разіна, А. Скрипника) філософів-етиків. 

Соціально-філософські аспекти морального виміру суспільного буття 

висвітлювались в працях В. Андрущенка, В. Беха, М. Бойченка, А. Єрмоленка, 

Б. Капустіна. При написанні дисертації був також використаний матеріал, 

напрацьований у межах соціології моралі такими авторами, як Є. Головаха, 

В. Хмелько. 

Аналіз різноманітних аспектів прикладних етичних проблем, що був задіяний 

у роботі, ґрунтується на працях вітчизняних філософів Т. Василевської, 

І. Маслікової, А. Миролюбенко, О. Рихліцької, А. Чумак, а також відомих 

російських науковців В. Бакштановського, Ю. Согомонова та литовської дослідниці 

Н. Васільєвене. 

Головні принципи синергетики, які лягли в основу нашої дисертації, 

опрацьовані в роботах засновників синергетики І. Пригожина та Г. Хакена, 

української дослідниці І. Добронравової, російських науковців В. Аршинова, 

В. Буданова, С. Курдюмова, Є. Князєвої, Г. Малінецького, Д. Чернавського. 

Починаючи з 90-х років ХХ століття, синергетику активно використовують 

для дослідження різноманітних соціокультурних феноменів. Праці дослідників, які 

здійснювали роботу в цьому напрямку, стали підґрунтям для формування 

синергетичного підходу до вивчення суспільної моралі, який представлений у 

дисертації, оскільки в них закладались основи методології дослідження 

соціокультурних систем з допомогою принципів синергетики, а також були виявлені 

особливості таких систем, які подібні до тих особливостей, що автор описав у 

процесі дослідження системи суспільної моралі. Йдеться, передусім, про 

дослідження таких українських науковців, як Л. Бевзенко, Л. Горбунової, 

І. Єршової-Бабенко, а також російських дослідників О. Астаф’євої, В. Бранського, 

В. Василькової, К. Делокарова, М. Єльчанінова, М. Кагана, В. Капустіна, 

Л. Киященко, С. Малкова, А. Назаретяна, С. Пожарського, Є. Режабека, І. Суріної. 

Аналіз джерельної бази засвідчив, що деякі дослідники, без свідомого 

використання принципів синергетики для вивчення феномену моралі, описали у 

ньому специфічні закономірності, які корелюють із виявленими у дисертаційному 

дослідженні за допомого синергетичного підходу. Йдеться про вітчизняну 

дослідницю Т. Аболіну, зарубіжних філософів Дж. Батлера, У. Джеймса, Дж. Дьюї, 



 

 

Р. Рорті та представників марксизму. У цих роботах висвітлено деякі аспекти зв’язку 

між мораллю та чинниками зовнішнього середовища, описані окремі особливості 

хаотичних процесів у розвитку суспільної моралі, виявлено еволюційний характер її 

розвитку. 

Останнім часом з’явились поодинокі дослідження, у яких автори, будучи 

знайомими з головними принципами синергетики, тією чи іншою мірою 

використовують їх для тлумачення феномену моралі. Йдеться про роботи 

Є. Бєляєвої (ідея відкритості моралі, її самоорганізація, нелінійність, хаос), 

Ф. Гайєка (зосередився на явищі самоорганізації та еволюції моралі), Р. Бішлера та 

А. Скрипника (самоорганізація моралі). Окремі аспекти синергетичного бачення 

моралі також зауважили В. Бакштановський, Ю. Согомонов, Ф. Фукуяма 

(самоорганізація, нелінійність, хаос, роль зовнішніх факторів у її розвитку). 

Синергетичну методологію для дослідження етикету використовувала О. Проценко. 

Примітною тенденцією в сучасній етиці є зростання уваги до моралі як 

суспільного феномену. У вітчизняній науці вираженням цього пошуку стали 

збірники «Соціальна етика» (2010 р., 2011 р., 2012 р.), які об’єднали напрацювання 

вітчизняних та зарубіжних фахівців із цієї тематики; спеціалізовані конференції та 

семінари в Київському національному університеті імені Т. Шевченка, Інституті 

філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Прикарпатському національному 

університеті імені В. Стефаника; численні публікації в різноманітних наукових 

виданнях. 

Отже, написане дає підстави стверджувати, що вивчення феномену суспільної 

моралі та підхід, який прагне досліджувати її з позиції синергетики, стають все 

більш актуальними та затребуваними. Водночас жоден із згаданих науковців не 

ставив за мету провести окреме систематичне й глибоке дослідження суспільної 

моралі як відкритої складної системи, що самоорганізовується. У їхніх працях таке 

дослідження було або побічним завданням, поставленим для досягнення основної 

мети, або ж обмежувалось окремими несистематичними зауваженнями і 

спостереженнями. 

Тому можна стверджувати, що проблема формування та функціонування 

системи суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики ще не була 

предметом окремого, глибокого, систематичного етико-філософського аналізу. 

Актуальність поставленої проблеми та її недостатня опрацьованість зумовлюють 

необхідність нашого дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертація виконана в 

межах науково-дослідної теми кафедри філософії та соціології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника «Історичний розвиток 

філософії як чинник світового цивілізаційного процесу: історія і сучасність» 

(державний реєстраційний номер 0112 U 001828), а також теми науково-дослідної 

роботи «Синергетичний підхід до аналізу системи моралі» (державний 

реєстраційний номер 0111 U 008149), виконаної в межах гранту Президента України 

для підтримки наукових досліджень молодих учених (проект № GP/F32/112). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є етико-

філософський аналіз закономірностей функціонування та розвитку суспільної 



 

 

моралі як відкритої складної системи, що самоорганізовується. Досягнення 

поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- визначити теоретико-методологічні засади дослідження; 

- здійснити історико-філософський аналіз наукового опрацювання поставленої в 

роботі проблеми; 

- виявити структуру та основні ознаки суспільної моралі як відкритої складної 

системи, що самоорганізовується; 

- дослідити ідею неоднорідності моральної свідомості в контексті синергетичного 

підходу; 

- розкрити особливості процесу самоорганізації в системі суспільної моралі; 

- проаналізувати ідею відкритості системи суспільної моралі до впливів  інших 

соціокультурних та природних феноменів та визначити ті з них, які мають 

основний вплив на її розвиток і функціонування; 

- виявити основні етапи розвитку системи суспільної моралі; 

- дослідити специфіку хаосу в системі суспільної моралі; 

- встановити основні особливості біфуркацій у системі суспільної моралі; 

- визначити можливості впливу на розвиток суспільної моралі, які зумовлені її 

властивостями як відкритої складної системи; 

- проаналізувати перспективи формування універсальної етики в контексті 

синергетичного підходу; 

- розкрити особливості розвитку систем моралі сучасних західних країн, 

ґрунтуючись на основних принципах синергетики; 

- дослідити специфіку розвитку системи моралі сучасного українського 

суспільства в контексті синергетичного підходу. 

Об’єкт дослідження – суспільна мораль як динамічний соціокультурний 

феномен. 

Предмет дослідження – система суспільної моралі в контексті основних 

принципів синергетики. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Для досягнення поставленої 

мети і розв’язання дослідницьких завдань було задіяне широке коло методологічних 

підходів, принципів та методів, що сформувались у сучасній науці.  

В основі дослідження знаходиться системно-синергетичний підхід, який дав 

змогу дослідити структуру системи суспільної моралі, особливості взаємодії між її 

елементами на різних етапах розвитку. Суттєве значення для дисертації має 

міждисциплінарний підхід, що дозволив дослідити поставлену проблему, залучивши 

праці з соціології, політології, психології, економіки, біології, культурології. 

Ґрунтуючись на сформованих у синергетиці методологічних принципах, 

вдалося всебічно і детально описати формування та функціонування системи 

суспільної моралі. Принцип гомеостатичності допоміг дослідити специфіку 

функціонування системи суспільної моралі у сталі періоди розвитку, виявити 

основні механізми підтримки морального нормативного порядку. Принцип 

ієрархічності дав змогу дослідити мікро- та макрорівні системи суспільної моралі і 

описати взаємодію між ними. Принцип нелінійності допоміг встановити 

поліваріативність шляхів формування нормативного порядку в конкретній системі 



 

 

суспільної моралі, неоднозначність її реакції на вплив чинників зовнішнього 

середовища, специфіку появи відмінностей між різними системи. Принцип 

нестабільності дав змогу дослідити роль хаосу та біфуркацій у розвитку системи 

суспільної моралі, описати основні властивості морального хаосу та причини його 

появи. Принцип відкритості дозволив виявити особливості взаємодії системи 

суспільної моралі із чинниками зовнішнього щодо неї середовища і передусім з 

тими, які мають найбільший вплив на її розвиток. Принцип динамічної ієрархічності 

забезпечив опис механізмів формування нових моральних орієнтирів у системі 

суспільної моралі. 

У процесі проведення дослідження використано цілісний комплекс 

взаємопов’язаних загальнонаукових методів: аналіз і синтез (виявлення структури 

системи суспільної моралі та інших складних феноменів); дедукцію (застосування 

відомих у науці узагальнень, що стосуються відкритих складних систем, до 

вивчення механізмів самоорганізації системи моралі); індукцію (пошук причин тих 

явищ, які потрапляли в предметне поле дослідження, та узагальнення конкретних 

знань про них); метод аналогії (виявлення перших схем синергетичних механізмів 

формування морального нормативного порядку); теоретичного моделювання 

(побудова загальних схем розвитку та функціонування системи суспільної моралі); 

метод порівняння (зіставлення існуючих систем моралі і виявлення спільного, 

особливого та відмінного у закономірностях їх розвитку та функціонування); метод 

ідеалізації (виявлення основних ознак морального хаосу і порядку); історичний 

метод (дослідження етапів розвитку конкретних систем суспільної моралі); метод 

формалізації (визначення змісту основних понять дослідження); метод 

абстрагування (дав змогу відійти від різноманітних аспектів феномену моралі та 

зосередитись на тих, які формують зміст поняття «система суспільної моралі»). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше в контексті основних принципів синергетики здійснено комплексне етико-

філософське дослідження  розвитку та функціонування системи суспільної моралі, 

зокрема її структури, особливостей зв’язку із зовнішнім середовищем, перебігу 

основних етапів розвитку. Наукова новизна дисертації розкривається в наступних 

положеннях, які виносяться на захист: 

- набуло подальшого розвитку осмислення методологічних засад дослідження 

суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики та встановлено, 

що синергетика у такому дослідженні виконує роль вихідної методологічної 

установки, яка дає змогу по-новому інтерпретувати суспільну мораль і виявити 

її особливості як відкритої складної системи, що самоорганізовується;   

- вперше з’ясовано, що наукові розробки, дотичні до поставленої в роботі 

проблеми, можуть бути поділені на дві групи: ті, у яких без свідомого 

використання синергетичної методології були описані закономірності моралі, 

що корелюють із виявленими у дисертаційному дослідженні з допомого 

синергетичного підходу, і ті, автори яких, будучи знайомими з головними 

принципами синергетики, тією чи іншою мірою використовують їх для 

тлумачення феномену моралі; 



 

 

- вперше виявлено, що в контексті основних принципів синергетики у структурі 

системи суспільної моралі можна виділити два основних рівні: макрорівень 

моральної свідомості (сукупність колективних моральних уявлень певної 

спільноти) та мікрорівень моральної практики (включає членів певної 

спільноти, які, переймаючи прийняті в ній моральні орієнтири у власну 

індивідуальну моральну свідомість, втілюють їх у життєвій практиці). Складові 

макрорівня (параметри порядку) підпорядковують собі суб’єктів мікрорівня і 

визначають їх поведінку (принцип підпорядкування). Суб’єкти не тільки 

підпорядковуються моральним орієнтирам, а й створюють їх у своїй взаємодії 

(циклічна причинність). Інколи при аналізі конкретних систем суспільної моралі 

може бути доцільним виділення мезорівня, який формується нормами і 

принципами, властивими окремим соціальним групам, з яких складається 

мікрорівень. Значна кількість складових системи моралі та комплексний 

характер їх взаємодії дає підстави відносити її до категорії складних; 

- уточнено ідею неоднорідності макрорівня моральної свідомості, який 

диференційований на мораль як ідеал (формується перфекціоністськими 

моральними орієнтирами) та практично орієнтовану мораль, яка постає 

спрощеною схемою морально правильної дії, що допомагає орієнтуватися в 

щоденній практиці без залучення поглибленої моральної рефлексії. Виділення 

та чітка артикуляція моралі як ідеалу відбувається завдяки діяльності окремих 

морально видатних особистостей, які, осмислюючи сформовану в суспільстві 

практично орієнтовану мораль, витворюють уявлення про мораль як ідеал, що 

зворотно впливають на практично орієнтовану мораль, тим самим задаючи її 

форми і впливаючи на реальну моральну практику суб’єктів мікрорівня; 

- уточнено положення про самоорганізацію системи суспільної моралі, якою є 

процес появи узгодженості між її елементами, унаслідок чого формуються певні 

структури та властивості, причому все це відбувається без специфічного 

зовнішнього впливу, тобто такого, що нав’язує певне формоутворення. Ефекти 

самоорганізації в системі суспільної моралі спостерігаються принаймні у двох 

випадках: коли у відповідь на появу нового елемента моральної свідомості 

суб’єкти синхронно починають підпорядковувати йому свою діяльність та коли 

формуються самі елементи моральної свідомості (суб’єкти моральної практики 

реагують на дію зовнішніх щодо моралі чинників і в їх взаємодії народжуються 

відповідні етичні норми, принципи, ідеали); 

- набула подальшого розвитку ідея відкритості систем суспільної моралі, 

свідченням чого є їх взаємовплив та зв’язок з іншими природними і 

соціокультурними феноменами. Ті з них, які мають найбільший вплив на  

розвиток і функціонування системи моралі, вперше визначені як її керуючі 

фактори. До них належать біологічна природа людини, потреба співжиття (які є 

фундаментальними для моралі, оскільки формують її основу), культура, релігія, 

економічна сфера суспільного буття. Взаємодія між системою суспільної моралі 

та її керуючими факторами характеризується циклічною причинністю: вони 

впливають на мораль і, у свою чергу, зазнають її впливу. Керуючі фактори хоча 

й мають на мораль безпосередній вплив, проте не визначають її змісту у всіх 



 

 

аспектах. Вони не нав’язують їй певних норм, а лише сприяють їх формуванню. 

Конкретні формоутворення цих норм не продиктовані ними, а залежать від 

внутрішніх процесів самоорганізації. Принцип нелінійності передбачає, що 

вплив на систему суспільної моралі зовнішніх чинників не має в ній 

однозначного відгуку; 

- уточнено положення про те, що суспільна мораль, як і кожна відкрита складна 

система, у своєму розвитку проходить кілька етапів: порядок – перехід до хаосу 

(поступова повна чи часткова руйнація порядку) – хаос – вихід з хаосу 

(самоорганізація) – новий порядок; 

- вперше доведено, що моральним хаосом є такий стан системи суспільної моралі, 

за якого порушується взаємодія, взаємозв’язки, узгодженість між елементами її 

мікро-, макрорівнів та керуючими факторами. Моральним порядком є такий 

стан, коли існує достатня міра узгодженості між згаданими елементами системи, 

що забезпечує відносну незмінність її структури. Система суспільної моралі є 

відносно стабільною, адже певна міра хаосу завжди присутня в ній, навіть у 

періоди сталого розвитку, коли вона стимулює її до незначних змін і сприяє 

загальній стабільності системи. В окремі моменти історії хаотичні тенденції 

настільки зростають, що система опиняється у фазі значної нестабільності і це, 

врешті, приводить до руйнації її структури та вагомих змін у моралі. Хаос у 

системі суспільної моралі є явищем неминучим та необхідним, адже допомагає 

їй оновитись, пристосуватись до змін; 

- уточнено положення про те, що у випадку потрапляння системи суспільної 

моралі в період значного хаосу, нестабільності, вона підходить до тієї фази 

розвитку, у якій визначається з майбутнім сценарієм еволюції (атрактором), 

після чого починає розвиватись у вибраному напрямі, збільшуючи свою 

впорядкованість. Цей рубіж прийнято називати точкою біфуркації. Роль 

атрактора у системі суспільної моралі виконує модель морально бажаних 

стосунків. Поблизу біфуркацій йде конкуренція таких моделей, згодом одна з 

них отримує остаточну перевагу, після чого поширюється на все суспільство й 

виконує роль нормативного зразка. У точці біфуркації зростає чутливість моралі 

до різноманітних впливів: суб’єкти мікрорівня переосмислюють й особливо 

гостро відчувають дію керуючих факторів та інших чинників. Тому точки 

біфуркації позначені активізацією етичної рефлексії. У цей час зростає 

можливість впливу на систему суспільної моралі окремої особистості; 

- вперше встановлено можливості та способи впливу на розвиток системи 

суспільної моралі, які зумовлені її властивостями як відкритої складної системи. 

Їх ефективність передбачає такі передумови: бажаний варіант розвитку має бути 

потенційно в ній закладений, а організовані впливи повинні відповідати 

властивостям системи і керуючим факторам. Найбільш ефективним способом 

корекції еволюції моралі є вплив на її керуючі фактори. Серед них є такі, на які 

можливий вплив шляхом їх безпосередньої зміни (релігія, економічна сфера 

суспільного буття, культура) і ті, які майже не доступні для таких змін 

(фундаментальні керуючі фактори). Також високий рівень ефективності може 

бути досягнутий через т.зв. м’які точкові впливи, як-от: цілеспрямована 



 

 

діяльність і приклад морально авторитетних осіб чи законодавче закріплення 

бажаних норм моралі. Актуальність описаних методів впливу зросла у зв’язку з 

проблемою імплементації напрацювань прикладної етики; 

- вперше з’ясовано, що, виходячи з властивостей суспільної моралі як відкритої 

складної системи, можна стверджувати про закладений у ній значний потенціал 

до універсалізації, запорукою чого є вплив фундаментальних керуючих 

факторів, які є спільними для всього людського роду, а також зміни в 

економічній сфері. Наявність таких керуючих чинників, як культура (передовсім 

у її національному вимірі) і релігія, спричинятиме збереження різноманітності 

систем суспільної моралі. Відмінності між ними зумовлюватимуться також тим, 

що відгук макрорівня моральної свідомості на вплив керуючих факторів завжди 

є специфічним; унікальними процесами самоорганізації, які відбуваються в 

кожній із систем; впливом незначних, випадкових чинників, які в періоди 

посиленої нестабільності можуть мати вагомий ефект на подальший розвиток 

системи; 

- набуло подальшого розвитку знання про можливості застосування 

синергетичного підходу для дослідження стану систем моралі країн західного 

світу, в результаті чого встановлено, що певний їх сегмент опинився у 

хаотичному стані, проте інші структури зберегли свою стабільність, тому немає 

підстав вести мову про «моральний занепад». Загальним наслідком цих змін є 

зменшення значення норм, які покликані забезпечувати цілісність спільноти, та 

тих, які контролюють людські бажання. Зростає значення норм, які захищають 

автономію індивіда, його свободу вибору. Головні причини цих змін полягають 

у тому, що внаслідок відкритості система моралі зазнала впливу тих 

комплексних змін, які відбулись в західних країнах (передусім змін з її 

керуючими факторами). Зростання варіативності поведінки елементів 

мікрорівня системи суспільної моралі в цих країнах може привести до її 

руйнації. Підвищений ступінь хаотичності систем моралі західних країн є 

адекватним до сучасних реалій, адже дає змогу швидко пристосовуватись до їх 

змін; 

- набув подальшого розвитку висновок про існування значних хаотичних 

процесів у системі моралі українського суспільства 1991-2013 років та 

з’ясовано, що їх основною причиною є зміни в зовнішньому для моралі 

середовищі (насамперед її керуючих факторів). До таких змін належать 

трансформації в економічній сфері на зламі 80-90-х рр. ХХ століття, які 

призвели до різкого зубожіння населення, що разом із розпадом звичних 

відносин, зростанням злочинності послабило дію базових керуючих факторів і, 

відповідно, розбалансувало зв'язок між макро- та мікрорівнями моралі. 

Хаотизації також сприяло поширення культурних зразків, які несли нові моделі 

поведінки; ідеологічна криза; дії влади, яка створила систему, що стимулювала 

громадян до порушення певних моральних норм; поширення в суспільстві 

стандартів життя, які важко досягти в етично прийнятний спосіб; поява сфер, 

для яких раніше не існувало нормативного контролю, зростання відкритості 

системи моралі. Встановлено, що з початком ХХІ ст. в системі моралі 



 

 

українського суспільства намітились тенденції зниження хаотичних процесів 

(хоча й їх рівень залишається значним).  

Практичне та теоретичне значення дослідження. Отримані в дисертації 

наукові результати сприятимуть уточненню поглядів на феномен суспільної моралі. 

Теоретичні та методологічні напрацювання роботи можуть бути використані для 

подальших досліджень в етиці та інших суміжних сферах наукового знання. Їх 

також можна використати для підготовки експертних висновків щодо ситуації в 

гуманітарній сфері суспільного життя.  

Матеріали дисертації можна задіяти для вдосконалення навчальних курсів та 

написання навчально-методичної літератури з етики, релігієзнавства, філософії 

релігії, соціальної філософії, психології, соціології, політології, культурології. 

Результати дисертаційного дослідження також можуть бути використані для 

корекцій соціокультурної політики в державі.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. 

Всі опубліковані праці автора за темою докторської дисертації (монографія, статті, 

тези) написано без співавторів. Кандидатська дисертація на тему «Етичний вимір 

концепції ноосфери» була захищена 2005 року, її матеріали у тексті докторської 

дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення й 

висновки дослідження обговорювалися на теоретико-методологічних семінарах і 

засіданнях кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. Основні ідеї дисертації оприлюднені на 

двадцяти міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і науково-

практичних конференціях та круглих столах: «Дні науки філософського факультету-

2007» (Київ, 2007); «Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського 

суспільства» (Івано-Франківськ, 2007); «Дні науки філософського факультету-2008» 

(Київ, 2008); «ХХІ Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської 

філософської школи К.Твардовського» (Львів, 2009); «Дні науки філософського 

факультету-2009» (Київ, 2009); «Дні науки філософського факультету-2010»  (Київ, 

2010); «Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного 

українського суспільства» (Івано-Франківськ, 2010); «Людина та її ідентичність у 

добу глобалізації» (Львів, 2010); «Гуманітарно-наукове знання: становлення 

парадигми» (Чернівці, 2011); «Дні науки філософського факультету-2011» (Київ, 

2011); «Дні науки філософського факультету-2012» (Київ, 2012); «Императивы 

творчества и гармонии в проектировании человекомерных систем» (Минск, 2012); 

«Дні науки філософського факультету-2013» (Київ, 2013); «Проблеми моралі: теорія 

та практика» (Івано-Франківськ, 2013); «Довгирдовские чтения IV: тенденции 

духовно-нравственного развития современного общества» (Минск, 2013); 

«Гуманітарно-наукове знання. Розмаїття парадигм» (Чернівці, 2013)», «Дні науки 

філософського факультету-2014» (Київ, 2014); «Методологічні проблеми 

дослідження граничних засад моралі» (Київ, 2014); «Научные исследования и их 

практическое применение. Современное состояние и пути развития» (Одесса, 2014); 

«Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні» (Київ, 2014).  



 

 

Окремі результати дисертаційного дослідження були використані автором під 

час проведення лекційних та семінарських занять у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника з навчальних дисциплін 

«Етика», «Філософія», «Цінності європейської цивілізації», «Релігійна філософія». 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 39 наукових 

публікаціях: монографії «Система суспільної моралі: синергетичний підхід» (13,4 

др.арк.), 23 статтях, з яких 20 – у переліку фахових видань України (з них 1 

включена до міжнародних наукометричних баз), 2 – у наукових періодичних 

виданнях інших держав та 1 в українському виданні, яке не міститься в переліку 

фахових видань України, проте включено до міжнародних наукометричних баз. За 

темою дисертації опубліковано 15 тез, виданих за результатами участі у наукових і 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, шістнадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел, що 

налічує 365 найменувань, з яких 82 – англійською мовою. Повний обсяг дисертації 

становить 472 сторінки, основна частина – 438 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрито актуальність дослідження, охарактеризовано ступінь 

наукового опрацювання теми, визначено об’єкт і предмет, мету та завдання, методи 

дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне значення отриманих 

результатів, наведено дані про апробацію результатів дослідження і публікації, 

особистий внесок здобувача, структуру і обсяг дисертації.  

Розділ перший – «Джерельна база та теоретико-методологічні засади 

дослідження» – присвячено аналізу джерельної бази, яка склала основну 

дисертаційного дослідження та його основних теоретичних і методологічних 

принципів. 

У підрозділі 1.1. – «Теоретичні та методологічні засади дослідження» – 

визначено ті основні теоретичні та методологічні засади, які лежать в основі 

дисертаційної роботи. 

Встановлено, що використання синергетики для дослідження суспільної 

моралі виправдане тим, що модель, яка була створена із використанням її базових 

принципів, не суперечить існуючим фактичним знанням про мораль та володіє 

значною пояснювальною силою щодо неї. Тому в даному випадку перенесення 

моделі, яка була створена в природничих науках, на соціогуманітарну сферу може 

вважатись виправданим.  

Визначення основних понять синергетики, на яких ґрунтується наша робота, 

було взято з праць кількох дослідників, авторитет яких не підлягає сумніву – 

Г. Хакен, С. Курдюмов, Є. Князєва, В. Буданов. Їх методологічні напрацювання, 

присвячені основам синергетики, були прийняті за базові. Методологічними 

засадами дослідження були обрані засадничі для синергетики принципи 

гомеостатичності, ієрархічності, нелінійності, нестабільності, відкритості, 

динамічної ієрархічності (В. Буданов).  



 

 

Синергетика в нашому дисертаційному дослідженні виконує роль вихідної 

методологічної установки, яка спрямовує дослідницьку увагу на пошук конкретних 

механізмів і закономірностей суспільної моралі, властивих усім відкритим складним 

системам, що самоорганізовуються. Вона дає змогу по-новому інтерпретувати 

суспільну мораль і виявити ті її особливості, які раніше не потрапляли в поле зору 

дослідників. Методологічна установка передбачає вибірковість уваги дослідника, 

тому наша робота не претендує на всебічний опис такого складного феномену, як 

суспільна мораль. Вона вибірково спрямована на ті факти морального життя та 

властивості моралі, які засвідчують існування в ній закономірностей, притаманних 

системам, які вивчає синергетика.  

Джерельну базу дисертації становлять, по-перше, праці дослідників, які 

розкрили природу та сутність феномену моралі, по-друге, роботи, які визначили 

поняттєвий і методологічний апарат синергетики, задіяний в дослідженні, по-третє, 

праці, які безпосередньо містять ідеї, що сприяли формуванню синергетичного 

підходу до вивчення системи суспільної моралі. 

У підрозділі 1.2. – «Історико-філософський аналіз наукового опрацювання 

проблеми» – розглянуто напрацювання тих дослідників, ідеї яких корелюють із 

висновками, зробленими в дисертації. Загалом ці праці можна поділити на дві групи.  

До першої відносяться роботи тих дослідників, які, не маючи свідомої мети 

застосувати ідеї синергетики щодо моралі, все ж описали деякі з тих 

закономірностей, які виявлені у дисертаційному дослідженні з допомого 

синергетичного підходу (Т. Аболіна, Дж. Батлер, У. Джеймс, Дж. Дьюї, Р. Рорті, 

представники марксизму). У цих роботах було досліджено деякі аспекти зв’язку між 

мораллю та чинниками зовнішнього середовища, які мають вплив на її формування 

та функціонування; описані окремі особливості хаотичних процесів у розвитку 

суспільної моралі; виявлено, що мораль є динамічним утворенням, яке перебуває у 

стані постійного розвитку і застосовано для вивчення особливостей цього розвитку 

положення теорії еволюції. В етичних вченнях окремих представників 

екзистенціалізму та постмодернізму можна виявити деякі характеристики 

морального хаосу. 

Друга група праць характеризується тим, що їх автори, будучи знайомими з 

головними принципами синергетики, тією чи іншою мірою використовують їх для 

тлумачення феномену моралі (Є. Бєляєва Ф. Гайєк, Р. Бішлер, А. Скрипник). Окремі 

аспекти синергетичного бачення моралі також зауважили В. Бакштановський, 

Ю. Согомонов, Ф. Фукуяма. У працях названих дослідників можна знайти 

осмислення ідеї нелінійності розвитку моралі, самоорганізації, хаосу, ролі керуючих 

факторів у її еволюції тощо. Для розуміння системної природи моралі мають 

значення також праці, в яких досліджуються синергетичні механізми у системі 

культури (М. Каган) та системі ціннісних орієнтацій (І. Суріна). Проте жоден із 

згаданих науковців не ставив за мету провести окреме, систематичне дослідження 

суспільної моралі як відкритої складної системи, що самоорганізується.  

У другому розділі – «Структура та основні ознаки суспільної моралі як 

відкритої складної системи» – розкрито структуру суспільної моралі як відкритої 

складної системи, що самоорганізовується, а також визначено ті ознаки, які дають 



 

 

нам підстави відносити її до систем, що є об’єктом вивчення синергетики. 

Результати, отримані у цьому розділі, визначені насамперед такими принципами 

синергетики, як гомеостатичність, ієрархічність, нелінійність, відкритість. 

У підрозділі 2.1. – «Основні елементи структури системи суспільної моралі 

та особливості їх взаємодії» – розглянуто макро- та мікрорівні системи суспільної 

моралі в контексті синергетичного підходу, проаналізовано їх взаємодію. 

Використовуючи термін «суспільна мораль» у дескриптивному сенсі, ми 

вживаємо його для позначення моральних уявлень, які поділяються суспільством. 

Поняттям «система суспільної моралі» у роботі позначається сукупність 

колективних моральних уявлень певної спільноти, а також суб’єктів, які керуються 

ними, і взаємодії, що виникає між усіма названими елементами.  

У контексті синергетичного підходу в структурі системи суспільної моралі 

можна виділити два основні рівні: мікрорівень моральної практики (включає членів 

певної спільноти, які, переймаючи прийняті в ній моральні орієнтири у власну 

індивідуальну моральну свідомість, утілюють їх в життєвій практиці) і макрорівень 

моральної свідомості, складові якого прийнято називати параметрами порядку 

(сукупність колективних моральних уявлень певної спільноти). Макрорівень 

підпорядковує собі суб’єктів мікрорівня і визначає їх поведінку. Тому взаємодія між 

цими рівнями відповідає відомому у синергетиці принципу підпорядкування (форми 

його дії в моралі можуть бути різними – від внутрішнього прагнення особи, бажання 

слідувати певним орієнтирам до жорсткої суспільної директиви). Водночас між 

мікро- та макрорівнями існує циклічна причинність, адже суб’єкти не тільки 

підпорядковуються моральним орієнтирам, а й створюють їх у своїй взаємодії. 

Дія принципу підпорядкування передбачає певні обмеження та примуси, 

спрямовані на діяльність елементів мікрорівня, для чого в системі суспільної моралі, 

окрім совісті, почуття внутрішнього обов’язку існує також громадська думка, яка 

схвалює чи осуджує людину за певні вчинки. Таким чином дія принципу 

підпорядкування нерозривно пов’язана з імперативністю моралі: імперативність 

забезпечується дією принципу підпорядкування (кожній системі властиво накладати 

певні примуси і обмеження на діяльність елементів), а, з іншого боку, принцип 

підпорядкування в системі суспільної моралі є можливим завдяки іманентній моралі 

імперативності. 

При аналізі конкретних систем суспільної моралі інколи може бути доцільним 

виділення мезорівня, який формується нормами і принципами, що властиві окремим 

соціальним групам, з яких складається мікрорівень (наприклад, аристократичний, 

воїнський етос тощо).  

Утворені внаслідок циклічної причинності моральні орієнтири можуть бути 

охарактеризовані як емерджентні. Емерджентними є ті якості і властивості системи, 

які відображають характер її новизни відносно якостей і властивостей її складових 

частин. У випадку з системою моралі такими новими властивостями є ідеальні 

уявлення про морально належне («ідеальний світ моральних належностей» 

(А. Єрмоленко)), адже в тому вигляді, в якому вони представлені в моральній 

свідомості суспільства, на рівні моральної практики може ніхто й не чинити (або ж 

чинити тільки в окремих ситуаціях). Моральні орієнтири, представлені на 



 

 

макрорівні моральної свідомості, є не тільки ідеалізованою формою моральних 

вчинків, але й нерідко являють собою спрощену їх схему, яка допомагає тільки в 

загальній орієнтації у просторі людських стосунків. Потреба осмислення моральних 

норм у конкретних життєвих ситуаціях породжує необхідність у морально 

авторитетних особах, які здатні фахово інтерпретувати спрощені чи ідеалізовані 

моральні норми для реальних життєвих практик.  

Внутрішня неоднорідність моральної свідомості, яка знайшла осмислення в 

багатьох дослідників (Т. Аболіна, Р. Апресян, А. Морозов, А. Прокоф’єв, Л.Фуллер 

та ін.), робить необхідною диференціацію макрорівня моральної свідомості на 

«мораль як ідеал» (Т. Аболіна) та «практично орієнтовану мораль». Нормам 

останньої притаманні мінімалізм та функціональність, які М. Рогожа вважає 

властивими суспільній моралі, «укоріненість в звичаях життєвого світу та “інтуїціях 

здорового глузду”», які А. Морозов приписує моральності, практична ефективність, 

яку А. Прокоф’єв розглядає як головну особливість суспільної моралі. Моральні 

уявлення цього рівня постають спрощеною схемою морально правильної дії, яка 

допомагає орієнтуватись в щоденній практиці без залучення поглибленої моральної 

рефлексії. 

Рівень моралі як ідеалу (де ідеал розуміється як «найкращий стан, який взагалі 

можна собі уявити, вище добро або абсолютне добро»,  так і «найкращий із 

можливих в цьому світі станів» (Дж. Мур)) формується перфекціоністськими 

моральними орієнтирами, ступінь досконалості яких є потенційно безмежною. Ці 

орієнтири є бажаними до виконання, але не необхідними. Різниця між мораллю як 

ідеалом та практично орієнтованою мораллю створює постійну напругу, яка не дає 

останній перетворитись на технічну нормативність, звичаєвість, змушуючи 

зіставляти себе з «високими» моральними орієнтирами. Виділення та чітка 

артикуляція моралі як ідеалу відбувається завдяки діяльності моралістів 

(А. Гусейнов). Осмислюючи сформовану в суспільстві практично-орієнтовану 

мораль, вони витворюють уявлення про мораль як ідеал, які зворотно впливають на 

практично орієнтовану мораль, тим самим задаючи її форми і впливаючи на реальну 

моральну практику суб’єктів мікрорівня. 

Формування нових елементів моральної свідомості супроводжується 

конкуренцією, адже часто в суспільстві існують різні погляди на те, що буде 

морально прийнятним у тій чи іншій ситуації, проте з часом один варіант (часто 

ініційований невеликою групою людей, наприклад, інтелігенцією), який є достатньо 

адекватними місцю, обставинам, часу, приймається більшістю.  

Система суспільної моралі відноситься до категорії складних, оскільки, по-

перше, вона включає в себе велику кількість суб’єктів мікрорівня та моральних 

норм і принципів, які складають її макрорівень. По-друге,  складними є зв’язки між 

названими елементами, оскільки в процесі моральної практики люди вступають між 

собою в безліч стосунків із великою кількістю ступенів свободи. Якщо врахувати ці 

та інші, описані в роботі, особливості системи моралі, то виправданою буде її оцінка 

як «суперскладної» (В. Бакштановський, Ю. Согомонов). 

У підрозділі 2.2. – «Відкритість, нелінійність, самоорганізація в системі 

суспільної моралі та специфіка її еволюції» – проаналізовано феномени 



 

 

самоорганізації системи суспільної моралі, її відкритості, нелінійності, а також 

розглянуто процес її еволюції в контексті описаних характеристик. 

Свідченням відкритості системи суспільної моралі є існування певного впливу 

однієї системи на іншу, а також їх тісний зв’язок з іншими явищами природного та 

суспільного буття й насамперед із тими, які належать до їх керуючих факторів (ті 

чинники зовнішнього щодо системи моралі середовища, які мають найбільший 

вплив на її розвиток і функціонування).  

Процес історичного розвитку системи суспільної моралі відбувався через 

«сепарування» (В. Бакштановський, Ю. Согомонов) її норм і принципів від факторів 

культурного та природного (йдеться про людську природу) середовища.  

Поряд з відкритістю система суспільної моралі характеризується також 

відносною закритістю, що, по-перше, забезпечує їй статус самостійного 

специфічного феномену; по-друге, дає змогу здійснювати певний відбір тих впливів, 

які змінюватимуть її макрорівень моральної свідомості. 

Принцип нелінійності передбачає, що вплив на систему суспільної моралі 

певних чинників (наприклад, керуючих факторів) не має в ній однозначного відгуку. 

Це пояснюється тим, що на неї впливає багато зовнішніх і внутрішніх чинників, які 

вступають у складну взаємодію, наслідки якої часто не можна вивести як з кожного 

окремо взятого з них, так і з їх сукупності (макрорівень моральної свідомості є 

новою якістю відносно керуючих факторів), а також тим, що в певні періоди 

розвитку навіть зовсім незначні випадкові чинники можуть мати вагомий вплив на 

систему. 

Існування самоорганізації в моралі зауважили різні дослідники (Ф. Гайєк, 

Є. Бєляєва, А. Скрипник, Ф. Фукуяма). Самоорганізація системи суспільної моралі 

може бути визначена як процес появи узгодженості між її елементами, унаслідок 

чого формуються певні структури та властивості, причому все це відбувається без 

специфічного зовнішнього впливу, тобто такого, що нав’язує певне 

формоутворення. Існує принаймні два випадки такої самоорганізації: перший має 

місце тоді, коли у відповідь на появу нового елемента моральної свідомості суб’єкти 

синхронно починають підпорядковувати йому свою діяльність. Другим є поява 

самих елементів моральної свідомості: суб’єкти моральної практики реагують на 

дію керуючих чинників і в їх взаємодії народжуються відповідні норми, принципи, 

ідеали. Самоорганізацією цей процес називається тому, що мораль загалом не 

витікає з жодного з факторів, які на неї впливають, не нав’язується ними, а є 

безпосереднім результатом внутрішньої кооперації між елементами системи. 

Ефекти самоорганізації не гарантують утворення найдосконалішої моралі: та норма, 

яка існує на відповідному етапі історії, зазвичай є адекватною обставинам, проте 

далеко не завжди найбільш адекватною. 

Процес еволюції системи суспільної моралі відбувається наступним чином. 

Коли виникає ситуація, моральне регулювання якої відсутнє, щодо неї індивіди 

переважно допускають різні варіанти поведінки, і разом з цим відбувається процес 

пошуку морально прийнятного рішення (відбір), що, врешті, приводить до появи 

певних варіантів того, яким же буде правильний учинок у цій ситуації (конкуренція 

параметрів порядку на макрорівні). Урешті один із варіантів стає домінуючим 



 

 

орієнтиром поведінки. Для цього він повинен відповідати керуючим факторам 

системи суспільної моралі і бути достатньо адекватним ситуації, яку необхідно 

вирішити (остання вимога особливо актуальна в контексті розвитку прикладної 

етики, яка передбачає обов’язкову участь у її розробці осіб, зокрема фахівців, які 

безпосередньо задіяні у ситуації, щодо якої формуються нові моральні орієнтири). 

Окремі верстви населення є більш активними у пошуку нових моральних 

орієнтирів. До них належать представники інтелігенції, моралісти, релігійні діячі, 

загалом «громадськість» (Б. Капустін) або ж «морально небайдужа громадськість» 

(В. Малахов). 

Третій розділ – «Керуючі фактори системи суспільної моралі» – 

присвячений деталізації принципів відкритості та нелінійності в системі суспільної 

моралі, оскільки в ньому розглянуто ті чинники, які мають найбільший вплив на її 

формування та функціонування (керуючі фактори) і проаналізовано специфіку цього 

впливу. Таким чином, в цьому розділі досліджено важливу для етики проблему 

взаємодії моралі з іншими сферами буття і виявлено, що мораль постала в результаті 

впливу чинників різної природи – як біологічних, так і соціокультурних. Можна 

виділити дві основні групи керуючих факторів: до першої належать ті, які мають 

соціокультурне походження, а до другої – біологічне. До групи соціокультурних 

керуючих факторів належать потреба співжиття (тобто необхідність людей у 

співіснуванні з метою виживання, яка стимулює виникнення норм, що 

уможливлюють співжиття); культура та релігія (хоча остання є частиною культури, 

проте завдяки вагомості свого впливу стосовно моралі виступає як окремий 

керуючий фактор); економічна сфера суспільного буття. До біологічної групи 

належать природна схильність до певних форм моральної поведінки й механізми, 

які роблять її можливою, а також ті фактори людської природи, опанування яких 

значною мірою вплинуло на формування моралі (передусім, агресія й статевий 

потяг). 

У підрозділі 3.1. – «Загальна характеристика керуючих факторів системи 

суспільної моралі» – розглянуто основні аспекти впливу керуючих факторів на 

систему суспільної моралі та встановлено, що на мораль впливають різні чинники, і 

тільки в їх взаємодії виникає неповторна структура тієї чи іншої системи.  

Керуючі фактори системи моралі не нав’язують їй певні норми, а лише 

сприяють їх формуванню. Конкретне їх формоутворення і специфіка взаємодії з 

індивідами не є продиктовані цими чинниками, а залежать від внутрішніх процесів 

самоорганізації. Керуючі фактори відрізняються за інтенсивністю свого впливу. 

Серед них є ті, вплив яких виявляється фундаментальним (потреба співжиття та 

біологічна природа людини), оскільки структури, сформовані за їх впливу, 

знаходяться в основі моралі. Вплив інших є, як правило, меншим, хоча й на певних 

періодах розвитку вага того чи іншого фактора може змінюватись. 

Зв’язок між походженням моральних орієнтирів і керуючими факторами не є 

лінійним і таким, що легко визначається.  Переважно вони є результатом впливу 

кількох керуючих факторів чи їх взаємодії. Крім керуючих факторів, існують й інші 

чинники, які впливають на мораль, хоча вага їх впливу є меншою і не такою сталою 

(наприклад, політика). У суспільстві моральні норми піддаються раціональній 



 

 

рефлексії, що теж певною мірою модифікує їх. Загалом макрорівень моральної 

свідомості є новою якістю порівняно не тільки з мікрорівнем моральної практики, а 

й з її керуючими факторами, тому знати їх специфіку недостатньо для того, щоб 

пояснити моральні уявлення конкретної системи моралі.  

Взаємодія між системою суспільної моралі та її керуючими факторами 

характеризується циклічною причинністю: керуючі фактори впливають на мораль і, 

у свою чергу, зазнають її впливу. 

У підрозділі 3.2. – Потреба співжиття як керуючий фактор системи 

суспільної моралі – проаналізовано, як потреба налагоджувати стосунки з іншими 

людьми виступає важливим чинником появи моральних орієнтирів. 

Оскільки людина не може вижити самостійно, вона повинна йти на 

співробітництво з іншими. Ця необхідність виступає керуючим фактором системи 

суспільної моралі, тому що зумовлює конструювання та виконання суб’єктами 

певних принципів і норм поведінки, без яких співробітництво буде неможливим. 

Йдеться про толерантність, примирення, справедливість (за впливу інших факторів, 

як-от: емпатія, релігія тощо). 

Попри те, що потреба співжиття з найдавніших часів стимулювала людей до 

продукування моральної поведінки, вона автоматично з неї не випливала. У людей 

завжди існувала спокуса обійти правила і, скориставшись перевагами групового 

життя, реалізовувати власні егоїстичні інтереси. Тому виникли механізми, які 

допомагали боротись із цією проблемою (репутація й покарання порушників норм). 

Також існують механізми, які винагороджують за моральну поведінку. Загалом ті 

чинники, які забезпечують дотримання існуючих норм моралі, можна поділити на 

внутрішні і зовнішні. До зовнішніх варто зарахувати соціальне схвалення, 

співробітництво, суспільні блага, повагу, а з іншого боку, – осуд, ізоляцію, 

різноманітні покарання. До внутрішніх – почуття моральної заслуги, «чистої 

совісті», гордості, або ж докори совісті, почуття провини, сорому. У процесі 

розвитку суспільства можна спостерігати вдосконалення механізмів внутрішньої 

моральної регуляції та зростання їх ваги (А. Гусейнов, М. Шишкін, З.Фройд). 

Наявність зовнішніх механізми є вираженням «інституційності» моралі (Р. Апресян, 

А. Прокоф’єв). 

У підрозділі 3.3. – «Біологічна природа людини» – проаналізовано ті шляхи, 

якими природа безпосереднім чином впливає на формування суспільної моралі. 

У світлі сучасних наукових досліджень біологічна природа людини більше не 

може розглядатися виключно як джерело пристрастей, що суперечать суспільству 

(такий погляд присутній у Т. Гоббса, А. Дюркгейма, П. Слотердайка, З. Фройда та 

ін.). Є всі підстави стверджувати, що людина народжується із певними 

властивостями, які формують її моральну поведінку, свідченням чого є наявність 

певних типів протоморальної поведінки у немовлят і в тваринному середовищі (що 

підтверджується значним емпіричним матеріалом). Така поведінка з’явилась у 

живому світі як адаптивна властивість, що допомагала виживанню її носіїв, тому 

вона закріпилась у людській природі і передавалась спадково. Коли в людини у 

процесі еволюції з’являється свідомість, вона усвідомлює згадані стратегії, оцінює 

їх як виграшні і формулює у вигляді правил поведінки, які згодом стають 



 

 

моральними орієнтирами. Тим шляхом, з допомогою якого природа формує 

моральну поведінку, є почуття та емоції (таким чином, підтверджується істинність 

багатьох висновків представників емотивізму та етичних сентименталістів Нового 

часу). Оскільки природні стратегії вдалої поведінки в описаний спосіб 

перетворюються в норми, принципи, які існують в культурній сфері, то вони 

починають зазнавати її впливу та, відповідно, модифікуватись. 

Базовим моральним почуттям є емпатія, на основі якої формується один із 

основних будівельних блоків моралі, який включає в себе турботу про іншого та 

набір норм, принципів, що є похідними від неї. Сама емпатія має своїм джерелом 

материнську турботу, яка виступає «прототипом всякого альтруїзму, матрицею всіх 

наступних його форм» (Ф. де Вааль). 

У людській природі закладені також ті інстинкти, які ставлять мораль під 

загрозу, тому її становлення та розвиток відбувались шляхом формування норм та 

принципів, які покликані були їх опанувати. Насамперед ідеться про статевий потяг 

та агресію, а також інші численні природні потяги і прагнення, які індивід повинен 

був взяти під контроль для того, щоб досягнути специфічно людського статусу і 

утримати його. Потреба зберегти людське в людині породила особливу групу 

моральних орієнтирів, яка спрямована на його захист та розвиток. Невиконання 

норм, які належать до цієї групи, часто характеризується як розпущеність, тобто як 

«небажання володіти власними імпульсами» (А. Скрипник).  

Отже, система суспільної моралі являє собою надскладний комплекс, до якого 

входять відібрані суспільством природні лінії поведінки та механізми, які їх 

підтримують; норми, які покликані пригнічувати деструктивні лінії поведінки, що 

містяться в людській природі; стратегії поведінки, які суспільство виробило на 

основі усвідомленого осмислення нижче описаних ліній поведінки та впливу інших 

керуючих факторів. 

У підрозділі 3.4. – «Особливості впливу культури на систему суспільної 

моралі» – розкрито специфіку культури як керуючого фактору системи моралі. 

Хоча основи системи суспільної моралі закладені дією таких керуючих 

факторів, як потреба співжиття й біологічна природа людини, які є універсальними 

для всіх спільнот, проте мораль модифікується під впливом різних чинників, одним 

із яких є культура. 

Різноманітні складові культури відрізняються вагомістю свого впливу на 

мораль. Є культурні феномени, вплив яких настільки значний (релігія), що в роботі 

вони трактуються як окремі керуючі фактори системи суспільної моралі. З іншого 

боку, є феномени, вплив яких значно менший (наприклад, політика, мистецтво), 

тому вони розглядаються тільки в загальних межах культури як керуючого фактора. 

Особливо вагомий вплив на мораль мають національні культури. Серед їх 

складових виділяються звичаї, у яких зафіксовуються деякі усталені стандарти 

поведінки людей, що з часом можуть закріплюватися в моральній свідомості, 

набуваючи статусу етичної норми, або здійснювати корекцію загальних положень 

моралі відповідно до специфіки ментальності, культури, історії певної спільноти. 

Оскільки звичаї є відображенням минулого спільноти, вони можуть стримувати 

еволюцію системи суспільної моралі, суперечити актуальним реаліям життя. 



 

 

Моральні орієнтири з часом можуть набути рис традиційності: спочатку суб’єкти 

чинитимуть їх як морально правильні, проте, з ходом часу, вони їх дотримуються у 

силу усталеної звички. Тому звичаєві та моральні норми виявляються тісно 

переплетеними між собою й інколи їх розмежування є проблематичним. 

Мораль не тільки зазнає впливу культури, але й чинить зворотній вплив – ті 

моральні норми, які домінують у суспільстві, втілюються в його культурі. Остання, 

у свою чергу, сприяє їх закріпленню в моральній свідомості суспільства. Особливо 

помітним є цей вплив через продукти художньої культури, які нерідко стають 

засобом формування в суспільстві нових моральних поглядів на певну проблему. 

Поширюючись в іншому суспільстві, культура разом із собою несе норми, які в ній 

відобразилися, чим також може вплинути на його систему моралі. 

У підрозділі 3.5. – «Релігія як керуючий фактор системи суспільної моралі» – 

розглянуто основні напрямки впливу релігії та систему суспільної моралі. 

Встановлено, що хоча значна кількість моральних принципів і норм завдячує 

своєю появою таким керуючим факторам, як потреба співжиття та біологічна 

природа людини, проте закріпитись у суспільній свідомості вони змогли завдяки дії 

релігійного чинника. Релігія сприяла закріпленню конструктивних норм та 

подоланню деструктивної поведінки шляхом обіцянки винагороди чи покарання, 

посиланням на авторитет «вищих сил» тощо. Особливо важливу роль вона відіграла 

в підтримці групи норм, які покликані бути «заслоном від демонічного» (Д. Белл), 

тобто стримувати людські пристрасті.  

Релігія відігравала вагому роль у розвитку моральних орієнтирів, 

продиктованих фундаментальними керуючими факторами, які зумовили тільки 

певний мінімум морального життя. Релігія ж сприяла його розвитку цього мінімуму 

до рівня морального ідеалу (наприклад, заповідь любові у християнській етиці, 

заборона насилля стосовно всіх живих істот у буддійському етичному вченні тощо). 

У системі моралі багатьох народів є норми, існування яких продиктоване 

виключно дією релігії, оскільки їх виконання покликане забезпечити досягнення 

мети чи виконання визначених нею догматів. 

Релігії (в першу чергу світові) відіграли велику роль в універсалізації 

суспільної моралі, тобто розширенні сфери її дії від кола родичів чи осіб, з якими 

людина перебувала в безпосередніх постійних контактах, до спільноти, кількість 

членів якої потенційно охоплює все людство. 

В підрозділі 3.6. – «Економічна сфера суспільного буття» – проаналізовано 

окремі аспекти впливу економічного чинника на систему суспільної моралі.  

Розвиток ринкової економіки, підвищення рівня добробуту приводять до 

зростання цінності індивідуальної свободи, що, у свою чергу, спричиняє 

актуалізацію норм, які повинні гарантувати її реалізацію. У ході історичного 

розвитку, змінюючи феодальні відносини, ринкова економіка сприяла загальному 

пом’якшенню нравів та збільшенню радіусу дії моральних орієнтирів. Водночас 

ринок може приводити і до таких змін у системі суспільної моралі, які отримують 

переважно негативну оцінку. 

Участь у ринкових відносинах також стимулює людей до виконання норм і 

принципів, без яких неможлива кооперація (тобто тих, що зумовлені передусім дією 



 

 

потреби співжиття). Це справедливість, довіра, надійність, чесність, ввічливість та 

ін., які підвищують кількість успішних угод і збільшують довгострокову винагороду 

учасників ринкових відносин. Попри те, що виконання згаданих норм і принципів 

може бути звичайною стратегією економічної доцільності, яка зумовлена бажанням 

отримати прибуток, воно також приводить до позитивних змін в моральній сфері, 

адже привчає людей до поведінки, яка є бажаною і в позаринкових умовах. 

Економічна сфера суспільного життя не тільки сприяє формуванню 

конкретних норм і принципів, але також має вплив на загальне функціонування 

системи суспільної моралі. Зокрема, бідність приводить до розбалансування між 

макро- та мікрорівнями моралі, адже індивіди у своїх вчинках починають менше 

орієнтуватись на етичні вимоги, а їхня поведінка все більше детермінується іншими 

факторами. 

У четвертому розділі – «Хаос у системі суспільної моралі» – проаналізовано 

особливості хаотичних процесів у системі суспільної моралі та їх значення для її 

розвитку. Таким чином, матеріал, викладений у ньому, отриманий насамперед 

завдяки використанню принципів нестабільності та динамічної ієрархічності 

(розвиток системи моралі в точці біфуркації). 

У підрозділі 4.1. – «Основні етапи розвитку системи суспільної моралі» – 

встановлено, що суспільна мораль, як і кожна відкрита складна система, у своєму 

розвитку проходить кілька етапів: порядок – перехід до хаосу (поступова повна чи 

часткова руйнація порядку) – хаос – вихід із хаосу (самоорганізація) – новий 

порядок.  

Період хаосу позначений руйнацією старої системи суспільної моралі й 

пошуком нової, який відбувається через конкуренцію можливих її проектів. 

Наступний етап позначений формуванням нової системи суспільної моралі 

відповідно до проекту, який виграв конкуренцію. Коли система суспільної моралі 

набуває відносно стрункого й сталого вигляду, починається етап її упорядкованого 

існування. У цей час вона не залишається незмінною, проте у відповідних межах 

зберігає сталість своєї структури. Згодом впорядковане існування моралі 

припиняється й система знову потрапляє в період нестабільності, після чого цикл її 

розвитку повторюється заново. 

Міра руйнації структури в системі суспільної моралі під час проходження нею 

періоду хаосу може бути різною: від значного хаосу, «нормативно-ціннісного 

провалу» (Т. Аболіна),  який супроводжує ключові періоди розвитку суспільства, до 

деякого посилення хаотичних тенденцій у системі моралі, кількість яких стає відчутно 

більшою, аніж у періоди порядку. 

У підрозділі 4.2. – «Особливості морального хаосу» – досліджено кризові 

явища в системі суспільної моралі, які проаналізовано крізь призму поняття 

«моральний хаос». 

Моральним хаосом є такий стан системи суспільної моралі, за якого 

порушується взаємодія, взаємозв’язки, узгодженість між елементами її мікро-, 

макрорівнів і керуючими факторами. Моральним порядком є такий стан, коли існує 

достатня міра узгодженості між згаданими елементами системи, що забезпечує 

відносну незмінність її структури. 



 

 

Основними ознаками хаосу в системі суспільної моралі є відсутність її реакції 

на зміну керуючих факторів; існування застарілих норм, приписів, принципів, які не 

відповідають зміні керуючих факторів; часткове чи повне ігнорування суб’єктами 

існуючих моральних норм (порушення принципу підпорядкування) або ж формалізм 

у їх виконанні; зростання кількості вчинків, які не відповідають жодним моральним 

уявленням; надмірне зростання індивідуалістичних тенденцій у моралі; конкуренція 

різноманітних моральних норм відносно ситуацій, щодо яких до хаосу існувала 

однозначність (або ж конкуренція цілих проектів моралі). 

Хаос є явищем неминучим і необхідним, адже допомагає системі моралі 

оновитись, пристосуватись до змін і, таким чином, подолати ті кризові явища, які 

його спричинили.  

Поведінка осіб, які всупереч існуючим моральним орієнтирам здійснюють 

пошук власних, може бути «лабораторією суспільної моралі» (А. Гусейнов), у якій 

народжуються нові стандарти поведінки.  

Кожна система моралі характеризується певним балансом порядку і хаосу: 

частка хаосу завжди присутня в моралі, навіть у періоди її сталого розвитку, коли 

вона стимулює її до незначних змін і сприяє загальній стабільності системи. Тому 

стабільність системи є завжди відносною до певних меж (така система є 

«метастабільною» (Р. Рорті)). Хаос системи загалом починається тільки тоді, коли 

хаотичні процеси перевершують ці межі. 

Рівень хаотичності у системі суспільної моралі, як і у всіх соціальних 

системах, вищий, порівняно з природними системами, причиною чому є людська 

свідомість та свобода, які дозволяють суб’єктам мікрорівня бути більш 

варіативними у свої поведінці.  

Хаотичні періоди в системі суспільної моралі багато в чому подібні до 

моральної кризи окремої людини. Пройшовши період такої кризи, особистість 

також стає більш зрілою, а її мораль – стійкішою. 

У підрозділі 4.3. – «Біфуркації в системі суспільної моралі» – проаналізовано 

критичні періоди розвитку системи суспільної моралі, пройшовши які вона 

визначається з майбутнім сценарієм еволюції (атрактором), після чого починає 

розвиватись у вибраному напрямі, збільшуючи свою впорядкованість. Цей рубіж 

прийнято називати точкою біфуркації. Роль атрактора у системі моралі виконує 

модель морально бажаних стосунків. У ситуації морального хаосу йде конкуренція 

таких моделей, а в точці біфуркації одна із них отримує остаточну перевагу в очах 

більшої частини населення й виконує роль зразка, на який прагнуть орієнтуватись 

індивіди у своєму моральному житті.  

Після того, як система суспільної моралі визначається з атрактором, 

відповідно до нього відбувається корекція дій елементів мікрорівня (суб’єктів) за 

рахунок негативного зворотного зв’язку. Якщо вони допускають у своїх вчинках 

значні відхилення, то система намагається зробити їх більш відповідними до 

вибраної моделі (для цього використовуються різноманітні механізми, як-от: 

громадський осуд, соціальна ізоляція тощо).  

У точці біфуркації, коли старі елементи макрорівня моральної свідомості 

втрачають свою актуальність, суб’єкти мікрорівня починають заново осмислювати 



 

 

керуючі фактори системи суспільної моралі, відчувати їх вплив. Так народжуються 

нові моральні орієнтири та заново актуалізуються старі. Тому точки біфуркації 

позначені активізацією етичної рефлексії передусім серед морально активних верств 

населення. Нерідко саме від них походять ті рішення, які суспільство приймає в 

якості нових моральних орієнтирів. 

У точках біфуркації неможливо передбачити, який вибір зробить система 

моралі для майбутнього розвитку, адже він може бути зумовлений зовсім незначним 

і випадковим фактором, як, наприклад, випадковість «мовної гри» (Р. Рорті). У цей 

час зростає можливість впливу на систему суспільної моралі окремої особистості, 

яка пропонує нові орієнтири поведінки, що стають загальновизнаними (наприклад, 

«моральні герої» А. Бергсона, «великі моралісти» А. Гусейнова). 

У п’ятому розділі – «Можливості впливу на систему суспільної моралі» – 

досліджено шляхи впливу на суспільну мораль, які визначені її властивостями як 

відкритої складної системи, що самоорганізовується. Незважаючи на вагому роль 

самоорганізації й значну непередбачуваність еволюції системи моралі, такі впливи є 

можливими, хоча з огляду на нелінійність її розвитку завжди існує ймовірність того, 

що результат впливів відрізнятиметься від планованого. Їх ефективність передбачає 

низку передумов: організовані впливи повинні відповідати властивостям системи і, 

звичайно ж, керуючим факторам, а бажаний варіант розвитку системи суспільної 

моралі має бути потенційно в ній закладений. Філософи-етики, моралісти, 

дискутуючи про те, яка мораль потрібна суспільству, тим самим сприяють 

виявленню її потенційних атракторів, що полегшує реалізацію запланованих змін.  

Найбільш ефективним способом корекції еволюції моралі є вплив на її 

керуючі фактори. Серед них є такі, на які можливий вплив шляхом їх 

безпосередньої зміни (релігія, економічна сфера суспільного буття, культура), а 

також ті, які змінити неможливо (біологічна природа людини й потреба співжиття). 

Попри неможливість змінити базові керуючі фактори, все ж можливим є вплив на 

них з метою стабілізації системи суспільної моралі, яка перебуває в кризовому стані. 

Високий рівень ефективності може бути також досягнутий через т. зв. м’які точкові 

впливи, як-от: цілеспрямована діяльність і приклад морально авторитетних осіб, 

законодавче закріплення бажаних норм моралі.  

Особливої актуальності методи впливу на систему моралі набувають у 

сучасних умовах, коли виникає чимало ситуацій, щодо яких суспільство не завжди 

може покластись на її еволюційний розвиток. По-перше, такий варіант є повільним, 

тому можуть трапитися зміни, які нанесуть значної шкоди (наприклад, у випадку з 

екологічною кризою). По-друге, сьогодні існує чимало прикладних етичних проблем 

для вирішення яких потрібна професійна строгість суджень, тому еволюційний, 

стихійний пошук норм може привести до формування в суспільній свідомості такого 

ставлення до цих проблем, яке виявиться перешкодою у досягненні позитивних для 

суспільства цілей. 

У шостому розділі – «Сучасні системи суспільної моралі в контексті 

синергетичного підходу» – продемонстровано, що синергетичний підхід дає змогу 

ефективно досліджувати деякі процеси, які відбуваються в сучасних системах 

суспільної моралі. 



 

 

У підрозділі 6.1. – «Перспективи формування універсальної етики в контексті 

глобалізаційних процесів» – застосовано синергетичний підхід до аналізу проблеми 

універсалізації моралі. 

Сьогодні існують різноманітні процедури, які дають змогу встановити 

перспективи універсалізації конкретних моральних норм та принципів 

(категоричний імператив І. Канта, концепція універсалізації моральних суджень 

Р. Хеара, принцип універсального аргументативного дискурсу). У дисертації 

з’ясовується, який потенціал до універсалізації закладений в керуючих факторах, що 

впливають на систему суспільної моралі, та тих механізмах, що діють у ній, як у 

відкритій складній системі, що самоорганізовується. 

Встановлено, що, з одного боку, мораль володіє достатньо вагомим 

потенціалом до універсалізації, запорукою чого є вплив на неї тих керуючих 

факторів, які є спільними для всього людського роду (потреба співжиття, біологічна 

природа), а також зміни в економічній сфері, оскільки ринкова економіка, 

поширюючись світом, спричинює певні типові зміни в системах суспільної моралі. З 

іншого боку, наявність таких керуючих чинників, як культура (передовсім у її 

національному вимірі) і релігія, зумовлюватиме збереження різноманітності систем 

суспільної моралі.  

Відмінності між різними системами моралі також залишатимуться з наступних 

причин. По-перше, відгук макрорівня моральної свідомості на вплив керуючих 

факторів завжди є специфічним, до того ж його формування відбувається внаслідок 

унікальних для кожної системи процесів самоорганізації. По-друге, кожна система 

суспільної моралі розвивається під впливом не тільки керуючих факторів, а й інших 

чинників, причому деякі з них можуть бути випадковими й зовсім незначними, 

проте через те, що вони мали місце в періоди посиленої нестабільності системи, 

їхній вплив міг ставати визначальним. Тому в різних системах навіть за дії 

однакових керуючих чинників формуватимуться відмінності. 

Виходячи з цього можна стверджувати, що у процесі тіснішої інтеграції 

спільнот земної кулі відбудеться актуалізація певних норм універсальної етики і, 

разом із тим, збережуться відмінності в «партикулярних етосах життєвих форм 

окремих культур» (А. Єрмоленко). 

У підрозділі 6.2. – «Основні зміни в системах суспільної моралі сучасних 

західних країн» – на основі моделі, опрацьованої в попередніх розділах, 

проаналізовано деякі зміни, які відбулися в суспільний моралі західних країн, та  

пояснено їх причини. 

Встановлено, що певний сегмент суспільної моралі цих країн опинився у 

хаотичному стані, проте інші структури зберегли свою стабільність. Зокрема, 

зменшилось значення норм, які покликані забезпечувати цілісність спільноти, а 

також тих, які контролюють людські бажання («етики чистоти» якщо під чистотою в 

її ідеальному варіанті мати на увазі здатність стати тим «кого не турбують жодні 

пристрасті, не приваблює жодна спокуса» (Н. Гартман). Зростає значення норм, які 

захищають автономію індивіда, його свободу вибору. 

Головні причини цих змін полягають у тому, що внаслідок своєї відкритості 

системи моралі зазнали впливу тих комплексних змін, які відбулись у цих країнах. 



 

 

Зміни в економічній сфері призвели до трансформації структури мікрорівня, 

оскільки відбулась руйнація традиційного укладу життя, за якого людина проживала 

в малих спільнотах. Це зумовило зростання автономії індивіда, звільнення його з-під 

контролю малої групи, зменшення впливу традиції. Наступним наслідком є 

послаблення впливу на суспільну мораль потреби співжиття, адже сьогодні в 

суспільстві з розвинутою ринковою економікою людина володіє необхідними для 

життя коштами й живе в налагодженій системі споживання товарів і послуг, у 

результаті чого в неї значною мірою зменшується необхідність налагоджувати 

співпрацю з іншими людьми. Іншими вагомими наслідками змін на мікрорівні є 

звуження сфери дієвості репутації; зростання анонімності діяльності та кількості 

комунікацій, які є не прямими, а інституційно опосередкованими, що збільшує 

можливості для вчинків, які наносять шкоду іншому. Загальний негативний ефект 

від цих змін посилюється секуляризаційними процесами. 

Причиною втрати актуальності «етикою чистоти» є зменшення ролі релігії, 

яка традиційно пропагувала самообмеження; вплив ринкової економіки, яка 

зацікавлена в зростанні апетитів споживачів; вплив «культури звільнених бажань», 

що стимулює «бестіалізуючі тенденції» (П. Слотердайк). 

Характерною ознакою суспільного життя в західних країнах є поява 

різноманітних поглядів на допустимі й недопустимі форми поведінки. Зростання 

багатоманітності на мікрорівні, досягнувши межі міцності системи, може призвести 

до руйнації макрорівня моралі (а, отже, й усієї системи), який спрямований на 

обмеження різноманітності дій суб’єктів мікрорівня. Тому побоювання критиків 

морального індивідуалізму, наприклад, Е. Макінтайра і Ч. Тейлора, є 

обґрунтованими. Хоча сьогодні свобода в моральних питаннях має свої межі, які 

окреслені ідеєю прав людини. 

Підвищений ступінь хаотичності систем моралі західних країн є адекватним 

сучасним реаліям життя, що характеризуються високим темпом змін, на які вони 

повинні реагувати. Коли система суспільної моралі перебуває в стані, близькому до 

хаотичного, й елементи її мікрорівня володіють значною мірою свободи в 

моральних питаннях та здійснюють постійний моральний пошук, то це створює 

умови для швидкого пошуку адекватних етичних відповідей на нові актуальні 

ситуації, кількість яких постійно зростає. Цьому ж процесу сприятимуть зростання 

раціональної складової в суспільній моралі та інтенсифікація спілкування. Тому 

цілком можливим є розвиток системи суспільної моралі в бік проекту, 

обґрунтованого представниками етики дискурсу (К.-О. Апель, Ю. Габермас). 

У підрозділі 6.3. – «Мораль сучасного українського суспільства: основні зміни 

та їх причини» – синергетичний підхід використано для аналізу системи моралі 

українського суспільства 1991-2013 років. Проведена робота підтвердила існування 

в ній значних хаотичних процесів. Їх причина – в глибоких системних 

трансформаціях українського суспільства, що мали місце в цей час. Шокові зміни в 

економічній сфері на зламі 80-90-х рр. ХХ століття разом із розпадом звичних 

відносин, зростанням злочинності, невпевненістю в майбутньому спричинили 

послаблення впливу базових керуючих факторів, що, у свою чергу, зумовило 

розбалансування між макро- та мікрорівнями моралі, тобто індивіди у своїх вчинках 



 

 

менше орієнтувалися на етичні вимоги, а їхня поведінка все більше визначалась 

факторами, які сприяють особистому виживанню в найближчій перспективі. 

Важливі трансформації трапилися також у культурній сфері, в якій перестала 

домінувати радянська ідеологія та почали поширюватись зразки поведінки, що 

значно відрізнялися від звичних для українського суспільства (нове бачення статевої 

поведінки, гедонізм, індивідуалізм, особиста свобода). Зростанню хаосу сприяли й 

додаткові чинники: дії влади, яка створила систему, що активно стимулювала 

громадян до порушення певних моральних норм; поширення в суспільстві 

стандартів життя, які важко досягти в етично прийнятний спосіб; поява сфер, для 

яких раніше не існувало нормативного контролю (вільного ринку та конкурентної 

політики), зростання відкритості системи моралі. 

З початком ХХІ ст. в системі моралі українського суспільства намітились 

тенденції зниження хаотичних процесів (хоча й їх рівень залишається значним). 

Причинами цього є відчутніший вплив фундаментальних керуючих факторів, що 

стало наслідком відносної стабілізації суспільного життя, зростання рівня достатку 

громадян та їх участь у ринкових відносинах, яка приводила до формування певних 

морально позитивних стратегій поведінки; збільшення ролі релігії, яка в певний 

період для великої частини населення взяла на себе функцію основного фактора 

легітимації моральних норм та упорядкування людських стосунків; адаптація моралі 

до змін у культурній сфері. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації вперше проведено цілісне етико-філософське дослідження 

системи суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики. У 

результаті вдалось встановити, що система суспільної моралі володіє характерною 

для систем, які вивчає синергетика, структурою та головними ознаками (складність, 

відкритість, самоорганізація, нелінійність, нестабільність). Висновки, зроблені в 

процесі дисертаційного дослідження, зводяться до наступного. 

1. Синергетика у нашому дослідженні виконує роль вихідної методологічної 

установки, яка дає змогу по-новому інтерпретувати суспільну мораль і виявити ті її 

особливості, що властиві системам, які вивчаються синергетикою. У якості 

методологічних засад дослідження обрані базові для синергетики принципи 

гомеостатичності, ієрархічності, нелінійності, нестабільності, відкритості, 

динамічної ієрархічності. 

2. Історико-філософський аналіз наукового опрацювання проблеми засвідчив, 

що існують дві групи праць, які стосуються поставленої в дисертації проблеми. До 

першої відносяться роботи тих авторів, які, не маючи свідомої мети застосувати ідеї 

синергетики щодо моралі, все ж описали деякі закономірності, які корелюють із 

тими, які виявлені у дисертаційному дослідженні з допомого синергетичного 

підходу. До другої групи належать праці, автори яких, будучи знайомими з 

головними принципами синергетики, тією чи іншою мірою використовують їх для 

тлумачення феномену моралі. 

3. Поняттям «система суспільної моралі» позначається сукупність 

колективних моральних уявлень певної спільноти, а також суб’єктів, які керуються 

ними, і взаємодії, що виникає між усіма названими елементами. У структурі системи 



 

 

суспільної моралі виділено два основних рівні: макрорівень моральної свідомості та 

мікрорівень моральної практики. Складові макрорівня (параметри порядку) 

підпорядковують собі суб’єктів мікрорівня і визначають їх поведінку. Між цими 

рівнями існує циклічна причинність: суб’єкти не тільки підпорядковуються 

моральним орієнтирам, а й створюють їх у своїй взаємодії. Макрорівень моральної 

свідомості складається з моралі як ідеалу та практично-орієнтованої моралі. 

Виділення та чітка артикуляція моралі як ідеалу відбувається завдяки діяльності 

моралістів.  Інколи при аналізі конкретних систем суспільної моралі може бути 

доцільним виділення мезорівня, який формується нормами і принципами, що 

властиві окремим соціальним групам, з яких складається мікрорівень. Складність 

системи суспільної моралі зумовлена як кількісними показниками, так і складністю 

зв’язків між її елементами.  

4. Відкритість системи суспільної моралі засвідчується існуванням певного 

впливу однієї системи на іншу, а також їх тісним зв’язком з іншими явищами 

природного та соціокультурного буття. Процес еволюції системи суспільної моралі 

відбувався шляхом сепарування її норм і принципів від факторів культурного і 

природного (йдеться про людську природу) середовища. Свідченням нелінійності 

системи моралі є те, що вплив зовнішніх чинників не має в ній однозначного 

відгуку. Самоорганізація системи суспільної моралі може бути визначена як процес 

появи узгодженості між її елементами, унаслідок чого формуються певні структури 

та властивості, причому все це відбувається без специфічного зовнішнього впливу, 

тобто такого, що нав’язує певне формоутворення.  

5. Керуючими факторами системи суспільної моралі є ті чинники зовнішнього 

щодо неї середовища, які мають найбільший вплив на її розвиток і функціонування. 

До них належать потреба співжиття, біологічна природа людини, культура, релігія, 

економічна сфера суспільного буття. Керуючі фактори не тільки впливають на 

мораль, але й зазнають її впливу; вони не нав’язують системі моралі певних норм, а 

лише сприяють їх формуванню, оскільки конкретні формоутворення макрорівня 

моральної свідомості залежать від внутрішніх процесів самоорганізації; система 

моралі постає внаслідок взаємодії різних керуючих факторів, які відрізняються 

вагою свого впливу. 

6. Система суспільної моралі у своєму розвитку проходить кілька етапів: 

порядок – перехід до хаосу (поступова повна чи часткова руйнація порядку) – хаос – 

вихід із хаосу (самоорганізація) – новий порядок.  

7. Хаосом у системі суспільної моралі є такий її стан, за якого порушується 

взаємодія, взаємозв’язки, узгодженість між елементами її мікро-, макрорівнів і 

керуючими факторами. Основними ознаками такого хаосу є відсутність реакції 

системи на зміну керуючих факторів; існування застарілих норм, приписів, 

принципів, які не відповідають зміні керуючих факторів; часткове чи повне 

ігнорування суб’єктами існуючих моральних норм або ж формалізм у їх виконанні; 

збільшення кількості вчинків, які не відповідають жодним моральним уявленням, а 

продиктовані пристрастями, хіттю, неконтрольованими бажаннями; надмірне 

зростання індивідуалістичних тенденцій у моралі; конкуренція різноманітних 

моральних норм відносно ситуацій, щодо яких до хаосу існувала однозначність (або 



 

 

ж конкуренція цілих проектів моралі). Хаос сприяє оновленню системи моралі, 

пристосуванню до змін. Кожна система суспільної моралі характеризується певним 

балансом порядку і хаосу, тому її стабільність є завжди відносною. 

8. Біфуркацією в системі суспільної моралі є та фаза її розвитку, у яку вона 

потрапляє, пройшовши період значного хаосу і опинившись у ситуації, в якій 

визначається з майбутнім сценарієм еволюції (атрактором), після чого починає 

розвиватись у вибраному напрямі, збільшуючи свою впорядкованість. У системі 

моралі роль атрактору виконує модель морально бажаних стосунків. У ситуації 

морального хаосу йде конкуренція таких моделей, а в точці біфуркації одна із них 

отримує перевагу в очах більшої частини населення. Цей час позначений 

активізацією етичної рефлексії, насамперед серед морально активних верств 

населення. У точці біфуркації зростає можливість впливу на систему суспільної 

моралі окремої особистості, що значною мірою пояснює роль великих моралістів в 

історії людства. 

9. Встановлено можливості впливу на розвиток системи суспільної моралі. Їх 

ефективність визначена низкою передумов: бажаний варіант розвитку має бути 

потенційно закладений в системі, а організовані впливи повинні відповідати її 

властивостям і керуючим факторам. Найбільш ефективним способом корекції 

еволюції системи моралі є вплив на її керуючі фактори. Також високий рівень 

ефективності може бути досягнутий через т. зв. м’які точкові впливи, як, наприклад, 

цілеспрямована діяльність і приклад морально авторитетних осіб чи законодавче 

закріплення бажаних норм моралі. Особливо актуальними методи впливу стають у 

сучасних умовах, коли виникає потреба швидкого формування певних норм або 

корегування моральної оцінки певних ситуацій відповідно до думки експертів 

(прикладні етичні проблеми). 

10. Системи моралі сучасного світу володіють значним потенціалом до 

універсалізації, запорукою чого є вплив на них тих керуючих факторів, які є 

спільними для всього людського роду (потреба співжиття, біологічна природа), а 

також деякі зміни в економічній сфері (поширення ринкової економіки). Вплив 

культури (передовсім у її національному вимірі) і релігії зумовлюватиме збереження 

різноманітності систем суспільної моралі. Цьому ж сприятиме й те, що відгук 

макрорівня моральної свідомості на вплив керуючих факторів завжди є 

специфічним; унікальними процесами самоорганізації, які відбуваються в кожній із 

систем; впливом різноманітних незначних, випадкових чинників, які в періоди 

посиленої нестабільності можуть мати значний ефект на подальший розвиток 

системи. Тому в процесі глобалізації універсальні керуючі фактори зумовлять 

актуалізацію норм універсальної етики і, разом із тим, збережуться відмінності в 

партикулярних системах моралі. 

11. Аналіз систем моралі сучасних західних країн засвідчив, що певний їх 

сегмент опинився у хаотичному стані, проте інші структури зберегли свою 

впорядкованість. Зокрема, зменшилось значення норм, які покликані забезпечувати 

цілісність спільноти, а також тих, які контролюють людські бажання. Зростає 

значення норм, які захищають автономію індивіда, його свободу вибору. Головні 

причини цих змін полягають в тому, що внаслідок відкритості системи моралі 



 

 

зазнали впливу тих комплексних змін, які відбулись у цих країнах. Зростання 

багатоманітності поведінки суб’єктів мікрорівня в системах моралі західних країн 

може призвести до руйнації макрорівня моралі. Хоча й на сьогодні свобода в 

моральних питаннях має свої межі, які окреслені ідеєю прав людини. Підвищений 

ступінь хаотичності систем моралі західних країн є адекватним сучасним реаліям 

життя, що характеризуються високим темпом змін, на які мораль повинна реагувати. 

12. Аналіз системи моралі українського суспільства 1991-2013 років засвідчив 

існування в ній значних хаотичних процесів. Їх головними причинами є шокові 

трансформації в економічній сфері на зламі 80-90-х рр. ХХ століття, які призвели до 

різкого зубожіння населення, що разом із розпадом звичних відносин, зростанням 

злочинності, невпевненістю в майбутньому спричинило послаблення дії базових 

керуючих факторів, а це, у свою чергу, зумовило розбалансування між макро- та 

мікрорівнями системи моралі. Встановлено, що з початком ХХІ ст. в системі моралі 

українського суспільства намітились тенденції зниження хаотичних процесів (хоча й 

їх рівень залишається значним). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів 

синергетики (етико-філософський аналіз).  – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.07 – етика. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено комплексному етико-філософському аналізу системи 

суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики. Висвітлено 

теоретико-методологічні засади дослідження та ступінь наукового опрацювання 

проблеми. Описано структуру суспільної моралі (макрорівень моральної свідомості 

та мікрорівень моральної практики) і її основні ознаки як відкритої складної 

системи (складність, нелінійність, відкритість, самоорганізація). Проаналізована 

специфіка зв’язку системи суспільної моралі з тими факторами зовнішнього щодо 

неї середовища, які мають найбільший вплив на її розвиток і функціонування 

(керуючі фактори). Висвітлено основні етапи розвитку системи суспільної моралі та 

специфіку морального хаосу і біфуркацій. Виявлено основні способи впливу на 

розвиток та функціонування системи суспільної моралі. Досліджено можливості 

застосування синергетичного підходу для аналізу тих процесів, які відбуваються в 

системах суспільної моралі сучасного світу (проблема формування універсальної 

етики, стану суспільної моралі країн західного світу та українського суспільства).  



 

 

Ключові слова: система суспільної моралі, макрорівень моральної свідомості, 

мікрорівень моральної практики, синергетика, складність, нелінійність, відкритість, 

самоорганізація, керуючі фактори, моральний хаос. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Надурак В.В. Система общественной морали в контексте основных 

принципов синергетики (этико-философский анализ). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.07 – этика. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному этико-философскому анализу системы 

общественной морали в контексте основных принципов синергетики. Рассмотрены 

теоретико-методологические основания исследования и степень научной 

разработанности проблемы. Сделан вывод о том, что синергетика данном 

исследовании исполняет роль методологической установки, которая дает 

возможность по-новому интерпретировать общественную мораль и обнаружить те 

ее особенности, которые свойственны изучаемым синергетикой системам.  

Описана структура общественной морали как открытой сложной 

самоорганизующейся системы (макроуровень морального сознания и микроуровень 

моральной практики). Между данными уровнями действует принцип подчинения 

(макроуровень подчиняют себе поведение субъектов микроуровня и определяют их 

поведение), а также циклической причинности (субъекты  не только подчиняются 

общественным нравственным ориентирам, но и создают их во взаимодействии 

между собой). Макроуровень морального сознания дифференцирован на мораль как 

идеал и практически-ориентированную мораль. Иногда целесообразным будет 

выделение мезоуровня, который формируется нормами и принципами, 

свойственными отдельным социальным группам, из которых состоит микроуровень. 

Проанализированы основные характеристики системы общественной морали 

(сложность, нелинейность, открытость, самоорганизация).  

В работе определены управляющие факторы системы общественной морали, 

которые имеют наибольшее влияние на ее развитие и функционирование 

(потребность сосуществования, биологическая природа человека, культура, религия, 

экономика). Проанализирована специфика связи системы морали и ее управляющих 

факторов.  

Рассмотрены основные этапы развития системы общественной морали. 

Отдельное внимание уделено периоду морального хаоса (выделены его основные 

признаки, а также значение для развития и функционирования системы). Сделан 

вывод о том, что хаос является неизбежным и необходимым, так как помогает 

морали обновится и приспособится к изменениям. Проанализированы бифуркации в 

развитии системы общественной морали. 

Выявлены возможности влияния на развитие общественной морали, которые 

обусловлены ее природой как открытой сложной самоорганизующейся системы. 

Наиболее эффективными являются изменения управляющих факторов, а также 



 

 

мягкие точечные воздействия (личный пример и деятельность нравственно 

авторитетных личностей, законодательное внедрение определенных норм). 

Разработанный в работе подход использован для исследования важных 

процессов, которые происходят в системах общественной морали современного 

мира.  Определены перспективы универсализации систем общественной морали. 

Сделан вывод о том, что в глобализированном мире могут сосуществовать общества 

с частично различными системами морали, которые, в то же время, будут 

основываться на общей базовой нравственной структуре. Выявлено, что в 

современных западных обществах определенный сегмент системы общественной 

морали оказался в хаотическом состоянии, но другие структуры сохранили свою 

стабильность (уменьшилось значение норм, которые призваны обеспечивать 

целостность сообществ, а также тех, которые должны контролировать человеческие 

желания, возрастает значение норм, которые защищают автономию индивида, его 

свободу выбора) Определены причини кризисных явлений в системе морали 

украинского общества 1991-2013 гг., а также сделан вывод о некоторой 

стабилизации ее структуры. 

Ключевые слова: система общественной морали, макроуровень морального 

сознания, микроуровень моральной практики, синергетика, сложность, 

нелинейность, открытость, самоорганизация, управляющие факторы, моральный 

хаос.  
SUMMARY 

 

Nadurak V.V. System of social morality in the context of the basic principles of 

synergetics (ethic-philosophical analysis). – Manuscript. 
Dissertation for the degree of Doctor of Sciences in Philosophy, Speciality 09.00.07 

– ethics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2015. 

The dissertation is devoted to the ethic-philosophical analysis of the system of social 

morality in the context of the basic principles of synergetics. Theoretical and 

methodological bases of research and the degree of scientific study of the problem are 

elucidated in the work. The structure of the system of social morality (macro level of 

moral consciousness and micro level of moral practice) and its main features as open 

complex system (complexity, nonlinearity, openness, self-organization) are described. 

Specificity of connection of the system of social morality with the environmental factors 

that have the greatest influence on its development and functioning (control factors) is 

analyzed. The main stages of development of the system of social morality and specific of 

moral chaos and bifurcations are elucidated. The main ways to influence the development 

and functioning of the system of social morality are determined. The author investigates 

the possibility of using a synergetic approach to the analysis of the processes, occurring in 

the modern world’s systems of social morality (the problem of formation of universal 

ethics, the condition of social morality of the Western world and Ukrainian society). 

Key words: system of social morality, macro level of moral consciousness, micro 

level of moral practice, synergetics, complexity, nonlinearity, openness, self-organization, 

control factors, moral chaos. 

 


