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ВСТУП 

Актуальність 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, 
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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, 
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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. Єршова-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. 
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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 
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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. Зокрема, не виявлена структура суспільної моралі як синергетичної 

системи та не описані основні її характеристики і механізми взаємодії 

елементів; детально не досліджене явище відкритості системи суспільної 

моралі до впливу середовища; не існує розвідок, присвячених основним 

ознакам хаосу в системі суспільної моралі та особливостям проходження нею 

точок біфуркації; не проаналізовані можливості впливу на розвиток системи 

суспільної моралі з використанням основних принципів синергетики. Отже, 

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: 
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- 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 
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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, які сприяли вирішенню 

поставлених завдань. Методи аналізу і синтезу, в першу чергу, допомогли 

виявити структуру системи суспільної моралі і тих складних феноменів, які 

досліджувались в роботі. Індукція та дедукція послідовно використовувались 
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на всіх етапах дисертаційного дослідження. Зокрема, дедукція дала змогу 

застосовувати відомі в науці узагальнення, особливо ті, що стосуються 

відкритих складних систем, до вивчення механізмів самоорганізації системи 

моралі. Індукція дозволила узагальнити конкретні знання про предмет 

дослідження, а також здійснити пошук причин тих явищ, які потрапляли в 

предметне поле дослідження (для чого використовувались п’ять відомих 

методів пошуку причинних зв’язків). Метод аналогії мав велике евристичне 

значення на початковому етапі роботи, коли на основі синергетичних моделей, 

побудованих у інших галузях науки, були отримані перші схеми синергетичних 

механізмів формування морального нормативного порядку. Метод 

теоретичного моделювання допоміг побудувати загальні схеми розвитку та 

функціонування системи суспільної моралі на різних етапах її еволюції. Згодом 

отримані схеми з допомогою інших методів порівнювались із реальними 

історичними системами моралі і коректувались у разі необхідності. Метод 

порівняння дав змогу зіставляти існуючі системи суспільної моралі і виявляти 

спільне, особливе та відмінне у закономірностях їх розвитку та функціонування 

і таким чином підтвердити чи спростувати існування в даних системах 

відповідних синергетичних механізмів. Метод ідеалізації допоміг виявити 

основні ознаки морального нормативного хаосу і порядку. Історичний метод 

сприяв дослідженню етапів розвитку конкретних систем суспільної моралі з 

метою виявлення в них синергетичних закономірностей, а також зіставленню 

отриманих висновків із системами суспільної моралі сучасних західних країн та 

мораллю українського суспільства. Метод абстрагування дав змогу відійти від 

різноманітних аспектів феномену моралі та зосередитись на тих, які формують 

зміст поняття «система суспільної моралі». Метод формалізації допоміг чітко 

визначити зміст основних понять дисертаційного дослідження. 

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 
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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; 
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- 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 
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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 
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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 
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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 
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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 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 
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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 



19 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Теоретичні та методологічні засади дослідження 

 

Головними завданнями даного підрозділу буде визначення тих основних 

теоретичних та методологічних засад, які лежать в основі нашого дослідження. 

Важливість цього завдання обумовлена тим, що будь-яке наукове дослідження 

ґрунтується на певному наборі базових ідей та принципів, які визначають 

напрям його розвитку, специфіку бачення предмета. Відсутність чіткого 

визначення таких засад може привести до того, що висновки і доказова база 

роботи не матимуть необхідної цілісності та надійності. Крім того, сприйняття 

такого дослідження буде значно ускладнене. 

Синергетика (від грец. συν – спільно і εργος – діючий) – 

міждисциплінарний напрям наукових досліджень, що займається вивченням 

процесів самоорганізації складних систем різної природи.  

Виникнення синергетики як окремого напряму пов’язують передовсім з 

іменами німецького фізика Германа Хакена (Hermann Haken, нар. 1927 р.) і 

бельгійського фізика, хіміка, лауреата Нобелівської премії 1977 року з хімії Іллі 

Пригожина (Ilya Prigogine, 1917–2003). Таким чином, виникла синергетика в 

межах природничих наук, де й сформувалася вся її термінологія, яка зберігає 

свій характерний «відтінок» навіть у гуманітарних науках.  

Термін «синергетика» був запропонований Германом Хакеном 1969 року 

під час лекцій в університеті Штутгарту [317, с.8942]. Протягом наступних 

років він деталізував його зміст. 1977 року Хакен заснував серію 

«Синергетика» в одному із провідних наукових видавництв світу Шпрінгер 

(Springer Series in Synergetics), що сьогодні налічує понад 100 томів, написаних 

різними авторами, які досліджують складні системи. Ілля Пригожин та 
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представники його школи не використовують термін «синергетика», а 

називають свій напрям «теорією дисипативних структур». Тому слід зазначити, 

що термін «синергетика» не єдиний, який використовується для позначення 

галузі, що досліджує явища самоорганізації у складних системах. 

Синергетикою сьогодні називається в основному той напрям, який орієнтується 

на праці Германа Хакена. Крім того, як зауважує українська дослідниця 

Л.Д. Бевзенко, термін «синергетика» утвердився для позначення досліджень 

самоорганізації у складних системах в українській і російській науці [23, с.400]. 

Проте у світовій науці сформувалися й інші напрямки, предметне поле яких 

перетинається із предметним полем синергетики. До них, крім «теорії 

дисипативних структур», належить також теорія біфуркації, теорія хаосу, теорія 

складності та ін. Математичний апарат синергетики напрацьований у теорії 

динамічних систем [317, с.8942–8943]. 

Герман Хакен визначає синергетику як міждисциплінарне поле 

досліджень, що має справу з поведінкою складних систем, тобто систем, що 

складаються з багатьох елементів, які можуть продукувати спільну поведінку 

[318, с.8946]. У преамбулі до праць серії «Синергетика» видавництва «Springer» 

зазначено, що складними є системи, які «складаються з багатьох елементів, що 

взаємодіють один з одним у більш чи менш складний спосіб» [317, с.8928]. 

Центральною проблемою синергетики є дослідження того, як завдяки 

кооперації елементи системи можуть спонтанно продукувати впорядковані 

структури або ж координовану поведінку без специфічного керівництва ззовні 

[318, с.8946]. Таке спонтанне творення структур чи координованої поведінки 

називається самоорганізацією. Українська дослідниця Ірина Добронравова 

вважає, що самоорганізація може бути визначена як виникнення нового цілого, 

утвореного складною, але узгодженою поведінкою складових елементів 

вихідного середовища [77, с.7]. 

Одним з ідейних джерел синергетики є термодинаміка (розділ фізики, що 

вивчає співвідношення й перетворення тепла та інших форм енергії). Для 

поведінки термодинамічних систем характерною є наявність розсіювання 
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енергії. Системи такого роду еволюціонують у напрямі ентропії, тобто 

зростання хаосу, про що й говорить друге начало (закон) термодинаміки. Цей 

закон справедливий для Всесвіту загалом, який є закритою системою, проте в 

природі відкриті системи суперечать такому закону, йдучи не до хаосу, а до 

нової впорядкованості. Власне, об’єктом синергетики є системи, «поведінка» 

яких не описується другим законом термодинаміки, що прогнозує їх теплову 

смерть, структурну руйнацію. Насправді, подібні структури демонструють 

здатність до утворення нових упорядкованих структур (самоорганізація), тобто 

йдуть не в бік ентропії, а до нових формоутворень.  

Як засвідчили дослідження, проведені протягом кількох останніх 

десятиліть, «феномен самоорганізації має місце в різноманітних сферах» [318, 

с.8946]. Тобто хоча синергетика й виникла в межах природничих наук, однак 

незабаром вона почала активно використовуватись і в інших галузях наукового 

знання, оскільки давала змогу ефективно описувати специфіку самоорганізації 

явищ різної природи. І. Добронравова з цього приводу пише: «А оскільки 

з'ясувалось, що форми самоорганізації в усіх сферах дійсності схожі і навіть 

можуть бути описані одними й тими самими математичними моделями, 

синергетична методологія дослідження процесів самоорганізації працює зараз 

не тільки в природознавстві» [79, с.133]. На етапі становлення синергетики 

Герман Хакен вважав базовим для неї питання про те, чи існують загальні 

принципи, які охоплюють самоорганізацію систем, незалежно від їх природи 

[318, с.8946]. Коли він поставив це питання близько 40 років тому, воно 

здавалось абсурдним, з огляду на величезне різноманіття систем та їх 

складових. Але, як засвідчила робота, проведена за ці роки, відповідь на 

поставлене питання є позитивною. Німецький дослідник зазначає, що такі 

принципи діють не тільки у фізиці, але також у біології, економіці, екології, 

соціології, менеджменті, психології та ін. [317, с.8928]. Більше того, пошук 

єдиних принципів для систем, що складаються з багатьох елементів і здатні до 

самоорганізації, є, на думку Германа Хакена, головною метою синергетики 

[317, с.8927]. Наприклад, в одній зі своїх праць, говорячи про механізм 
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виникнення порядку із хаосу (а саме він, у першу чергу, цікавить синергетику), 

Хакен зазначає: «Є всі підстави вважати, що ця закономірність діє і в 

нематеріальній сфері» [267, с.24]. Як приклад він наводить ситуацію, коли 

поведінка групи людей виявляється підпорядкованою певній новій ідеї, як-от 

свіжа течія в моді чи нове віяння в духовному житті. Загалом, сьогодні 

більшість фахівців у галузі синергетики сходяться на думці, що основні її 

закономірності можна відстежити в різних сферах буття і, зокрема, у 

соціальному та гуманітарному його вимірах. Підтвердженням цього висновку є 

чимала кількість праць, у яких соціогуманітарні феномени досліджуються з 

використанням принципів синергетики. Таким чином, справджується прогноз 

Германа Хакена, який колись зауважив, що, хоча синергетика виникла в межах 

природничих наук, її найголовніше можливе застосування буде стосуватися 

людських і соціальних процесів [236, с.59]. 

У 2000 році В. Бакштановський та Ю. Согомонов писали, що «в 

суспільствознавстві поки не проглядається становлення методології, придатної 

для аналізу надскладних систем, якою, без сумніву, є мораль… Шлях до 

революціонування парадигми феномену моралі швидше за все полягає, як 

вважають деякі дослідники, у пошуку засобів мобілізації надетичних 

теоретичних ресурсів (нова теорія еволюції, концепція народження порядку з 

хаосу, теорії інструментальної і комунікативної раціональності і т.п.). 

Передбачити подальший розвиток інтерпретацій морального феномену не 

видається можливим» [20, с.29]. В даній цитаті, на нашу думку, добре 

відображений стан, в якому опинилась етика на межі тисячоліть, коли, з одного 

боку, попередні дослідження показали, що мораль належить до «надскладних 

систем», проте методології, адекватної для їх аналізу в такому статусі, поки не 

існувало. Разом з тим російські дослідники цілком слушно зауважують, що, 

швидше за все, шлях до неї полягає у пошуку засобів мобілізації теоретичних 

ресурсів, які створені поза межами етики і згадують нову теорію еволюції, 

концепцію народження порядку з хаосу (тобто по-суті, синергетику). Як буде 

показано в наступному розділі, незабаром синергетична парадигма почала 
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проникати в етику, демонструючи значну пояснювальну силу щодо тих 

проблем, які були невирішеними. Однією з ланок цього процесу є дана праця. 

Джерельну базу нашого дослідження можна поділити на кілька груп. До 

першої віднесемо праці тих дослідників, які визначили наше бачення 

морального феномену загалом. Серед них, крім добре відомих класиків 

філософської думки, найбільшу роль відіграли роботи Т. Аболіної, Р. Апресяна, 

В. Бакштановського, А. Гусейнова, О. Дробницького, А. Єрмоленка, 

В. Єфіменка, Б. Капустіна, Л. Максимова, В. Малахова, В. Мовчан, 

В. Ларіонової, О. Левицької, А. Прокоф’єва, О. Разіна, М. Рогожі, В. Сіверса, 

А. Скрипника, Ю. Согомонова, О. Фортової, О. Шинкаренко. В першу чергу з 

праць даних дослідників (крім власних спостережень, звичайно ж) ми черпали 

інформацію про сутність, походження та специфіку функціонування 

морального феномену. До другої групи праць можна віднести ті, які 

безпосередньо містять ідеї, що сприяли формуванню нами синергетичного 

підходу до вивчення системи суспільної моралі. Аналізові цих праць 

присвячено окремий розділ нашої дисертації. До третьої групи необхідно 

віднести ті роботи, які визначили наше розуміння синергетики та дали змогу 

сформувати відповідний поняттєвий і методологічний апарат. Це, в першу 

чергу, праці таких авторів, як В. Аршинов, В. Буданов, І. Добронравова, 

С. Курдюмов, Є. Князєва, К. Майнцер, Г. Малінецький, І. Пригожин, 

І. Стенгерс, Д. Чернавський, Г. Хакен. 

Як уже зазначалося, синергетика сьогодні стала дуже популярною й 

використовується в різних галузях знань. Проте така популярність породила 

проблему, про яку все частіше зі стурбованістю пишуть фахівці. Йдеться про 

появу значної кількості «псевдосинергетичних асоціацій і метафор» [45, с.12]. 

Основні поняття синергетики нерідко використовуються як данина моді, часто 

без необхідності чи без належного розуміння їх змісту. Це призводить до 

«термінологічного свавілля» [45, с.20], профанації синергетики і, як наслідок, її 

критики людьми, що знайомі з нею за працями авторів, які допускають означені 

хиби. 
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Щоб уникнути неправильного розуміння основних ідей синергетики, у 

процесі їх тлумачення ми ґрунтувалися на працях дослідників, які є визнаними 

авторитетами в даній галузі (їх перелік поданий вище). Разом з тим, визначення 

основних понять синергетики взято нами з праць кількох дослідників, 

методологічні напрацювання яких, присвячені основам синергетики, були 

прийняті нами за базові. Йдеться, насамперед, про Г. Хакена, як одного із 

засновників синергетики, С. Курдюмова (можливо, найвідоміший фахівець із 

синергетики на пострадянському просторі), його ученицю Є. Князєву, а також 

В. Буданова – автора багатьох праць, присвячених основним принципам 

синергетики та її методології. 

Слід зазначити, що на сьогодні не існує єдиного чіткого переліку 

методологічних принципів синергетики. Разом з тим, більшість авторів, які 

висвітлюють дану тематику, загалом, близькі у їх переліку (хоча й назви 

можуть дещо змінюватись). Для аналізу цього питання звернемось до праці 

В. Буданова «Методологія синергетики в постнекласичній науці і освіті» [45]. В 

якості головних принципів синергетики автор визначає гомеостатичність, 

ієрархічність, нелінійність, незамкнутість (відкритість), нестабільність, 

динамічну ієрархічність, спостережуваність [45, с.49]. Перші два принципи 

стосуються фази впорядкованого існування системи, а інші – фази 

трансформації, оновлення системи, що супроводжується хаотичними 

процесами. 

Буданов зазначає, що принципи синергетики можуть знаходитись у 

відношенні кільцевої причинності, тобто можуть бути визначені один через 

одного, що не є порочним логічним колом, а колом герменевтичним, з яким ми 

часто стикаємось при описі систем, що розвиваються [45, с.47]. Тому в нашій 

роботі ми не завжди зможемо абсолютно чітко визначити, з допомогою якого 

принципу відкрита та чи інша закономірність системи суспільної моралі, 

оскільки для їх виявлення та опису часто використовуються кільки принципів, 

які тісно пов’язані між собою і визначаються один через одного. Хоча й завжди 
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можна встановити, який принцип був пріоритетним в кожному окремому 

випадку. 

Також В. Буданов зазначає, що можна пропонувати декілька різних 

систем принципів, що породить проблему співпідпорядкувння таких систем чи 

їх взаємного доповнення. Але це питання він залишає для майбутньої дискусії, 

коли виникнуть достатньо повні альтернативні системи принципів [45, с.47]. 

Наш досвід та опрацювання відповідної літератури засвідчують, що принципи, 

виділені В. Будановим, охоплюють абсолютну більшість закономірностей, що 

властиві системам, які вивчаються синергетикою. Цілком можливо, що з часом 

методологи уточнять даний перелік, проте на даний момент він є достатньо 

ґрунтовним і тому буде використаний в нашому дослідженні. 

В якості методологічних засад дослідження були обрані шість з семи 

виділених В. Будановим принципів, оскільки спостережуваність, на нашу 

думку, не належить до специфічних принципів синергетики, а є, швидше, 

загальною методологічною установкою, яка притаманна постнекласичній 

парадигмі науки. 

Принцип гомеостатичності. Гомеостаз це явище підтримки програми 

функціонування системи в певних межах, що дає їй змогу прямувати до 

вибраної цілі [45, с.49]. Підтримка системою свого функціонування 

здійснюється, на думку В.Буданова, за допомогою негативного зворотного 

зв’язку, який придушує відхилення в програмі поведінки. Ціль, до якої прямує 

система, називається в синергетиці атрактором.  

В нашому дослідженні даний принцип допоміг дослідити специфіку 

функціонування системи суспільної моралі у сталі періоди розвитку, виявити 

основні механізми підтримки морального нормативного порядку. 

Принцип ієрархічності передбачає дослідження системи як такої, що її 

елементи розташовані на різних рівнях організації. Як правило, в синергетиці 

прийнято виділяти мікро та макрорівні (В. Буданов виділяє також мегарівень, 

проте ми не використовуватимемо дане поняття з причин, які будуть пояснені в 

підрозділі 2.2). Елементи макрорівня – «параметрами порядку» – 
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підпорядковують собі поведінку елементів мікрорівня («принцип 

підпорядкування»). Слід зауважити, що принцип підпорядкування сприяє 

підтримці гомеостазу системи, оскільки система може вважатись 

впорядкованою і стабільною до тих пір, поки елементи нижчого рівня діють у 

межах, визначених вищим. Між згаданими рівнями діє принцип циклічної 

причинності: елементи мікрорівня не тільки підпорядковуються параметрам 

порядку, але й через свою колективну поведінку створюють їх.  

Принцип ієрархічності дав змогу виявити та дослідити мікро- і макрорівні 

системи суспільної моралі, а також описати особливості взаємодії між ними. 

Принцип нелінійності передбачає, що система не відповідає принципу 

суперпозиції, тобто результат сумарного впливу на систему не є сумою 

результатів. Більш метафорично ця властивість може бути сформульована так: 

результат є непропорційним до зусиль, ціле не є сумою частин. Натомість 

визначальною властивістю «лінійних систем є принцип суперпозиції: сума 

рішень є рішення, або ж, по-іншому, результатом сумарного впливу на систему 

є сума результатів, так званий лінійний відгук системи, прямо пропорційний 

впливу» [45, с.53]. У нелінійної системи є не один наперед заданий варіант 

розвитку, а кілька, вибір між якими може залежати від випадкового фактора. 

Принцип нелінійності допоміг встановити поліваріативність шляхів 

формування нормативного порядку в конкретній системі суспільної моралі та 

неоднозначність її реакції на вплив чинників зовнішнього середовища. 

Принцип відкритості передбачає, що між системою та зовнішнім 

середовищем існує взаємодія, яка включає обмін енергією, інформацією, 

речовиною. Завдяки цьому система може організувати нову структуру (тобто 

здійснювати самоорганізацію) та підтримувати гомеостаз. Треба відзначити, що 

в природі й суспільстві всі системи тією чи іншою мірою є відкритими 

(біосфера, людина, будь-яка жива істота, екосистеми, суспільство, економічна 

сфера тощо).  

Принцип відкритості дозволив описати особливості взаємодії системи 

суспільної моралі із чинниками зовнішнього щодо неї середовища, і, в першу 
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чергу, з тими, які мають найбільший вплив на її розвиток (вони отримали 

статус керуючих факторів).  

Принцип нестабільності. В. Буданов зазначає, що «стан, траєкторія чи 

програма системи нестабільні, якщо будь-які, навіть малі відхилення від них з 

часом збільшуються» [45, c.57]. У ситуації нестабільності система, зазнаючи 

відхилень, не повертається до минулої рівноваги. Натомість період стабільності 

характеризується тим, що за певних відхилень у розвитку системи вона 

повертається до рівноваги, тобто до впорядкованого стану. За І. Пригожиним 

символом нестабільності є перевернутий маятник, який готовий впасти вліво 

або вправо, залежно від найменших вібрацій, які за інших обставин не мали б 

жодного впливу. Якщо ж узяти звичайний маятник, то його поведінка є 

абсолютно передбачуваною: коли вивести його зі стану спокою, то він 

обов’язково повернеться в нижнє положення і, звичайно ж, дрібні вібрації не 

матимуть на нього впливу [204, с.46]. У ситуації нестабільності система стає 

відкритою до змін. У неї з’являються різні варіанти розвитку, причому вибір 

одного з них може залежати навіть від зовсім незначного, випадкового чинника. 

Ідея нестабільності, на думку І. Пригожина, змушує нас визнати, що ми не 

здатні повністю контролювати оточуючий світ нестабільних природних і 

соціальних феноменів. Робити прогнози їх розвитку ми можемо лише на 

коротких часових інтервалах [204, с.51]. Звідси зрозуміло, чому фахівці так 

часто бувають далекими від точності у своїх прогнозах розвитку таких систем. 

Потрапляючи в період нестабільності, система підходить до тієї фази розвитку, 

у якій вона визначається з майбутнім сценарієм еволюції, після чого починає 

розвиватись у вибраному напрямку, збільшуючи свою впорядкованість. Цей 

рубіж прийнято називати точкою біфуркації. Зробивши вибір на користь одного 

з можливих шляхів розвитку, система назавжди втрачає можливість 

повернутись до попереднього стану та змінити свій вибір.  

Принцип нестабільності дав змогу дослідити роль хаосу та біфуркацій в 

розвитку системи суспільної моралі, описати основні властивості морального 

хаосу та причини його появи. 
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Принцип динамічної ієрархічності є основним принципом при 

проходження системою точок біфуркації, її народження, становлення та 

загибелі ієрархічних рівнів. Цей принцип описує народження нової якості 

системи, коли, через зміни керуючих параметрів, вона приходить до 

нестабільності, біфуркації та перебудови структури [45, с.59]. Тобто зміна 

керуючих параметрів системи приводить до дестабілізації структури, руйнації її 

макрорівня, після чого вона опиняється в точці біфуркації, в якій відбувається 

відбір нового макрорівня і, згодом, починається формування нових параметрів 

порядку. Принцип динамічної ієрархічності дає змогу описати самоорганізацію 

в режимі становлення, яку потрібно відрізняти від самоорганізації, які 

здійснюється в період підтримки гомеостазу стабільної дисипативної структури 

[45, с.59].  

Даний принцип допоміг дослідити поведінку системи суспільної моралі в 

точці біфуркації, описати причини, що спонукають її до формування нової 

впорядкованої структури. 

Необхідним для детального пояснення є також питання про статус 

синергетики в нашому дослідженні суспільної моралі. Для того, щоб його 

визначити, звернемося до думки Є. Князєвої про те, що «синергетика – це не 

інструмент, який дає наперед задані результати» [114, с.208] і тим більше вона 

не може замінити досліджень у конкретних дисциплінарних сферах [114, с.80]. 

Вона «забезпечує тільки загальні рамки, ментальну схему або ж евристичний 

підхід до конкретного наукового дослідження. Застосування синергетичних 

моделей до складних людських і соціальних систем передбачає подальшу 

детальну наукову роботу, яка може бути успішно здійснена тільки за умови 

глибоких знань у відповідній науковій дисципліні або/чи за тісного 

співробітництва зі спеціалістами в цій дисциплінарній сфері. Таким чином, 

синергетика дає певний підхід або вказує напрям досліджень. Використовуючи 

терміни психології, можна сказати, що вона забезпечує вчених певною 

науковою установкою. Усе інше – справа конкретного дослідження [114, с.50].  
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Відповідно до написаного можна стверджувати, що в нашому 

дослідженні синергетика це, в першу чергу, підхід, вихідна методологічна 

установка, яка дає змогу по-новому інтерпретувати суспільну мораль, 

«розглянути старі проблеми у новому світлі» [114, с.208] і виявити ті 

особливості досліджуваного феномену, які раніше випадали з поля зору 

дослідників. Як відомо методологічна установка в науці «виконує функцію 

регулятивної основи пізнавальної діяльності, спрямовує, орієнтує і контролює 

побудову емпіричних узагальнень і теоретичних схем. За своїм змістом 

методологічна установка це система уявлень про загальні властивості об’єкта 

пізнання, процес дослідження цього об’єкту і про те, яким (за формою) має 

бути результат дослідження» [184, с.30]. Таким чином синергетика була тією 

методологічною установкою, яка спрямовувала наш дослідницький пошук на 

пошук конкретних механізмів і закономірностей у суспільній моралі, які 

властиві всім відкритим складним системам. Вона ніяким чином не замінює 

собою фахових досліджень моралі, а лише дає змогу поглянути на неї в новому 

світлі з обов’язковим використанням результатів цих досліджень. Безумовно, як 

і кожна методологічна установка, синергетика містила уявлення про «загальні 

властивості об’єкта пізнання», «про те, яким (за формою) має бути результат 

дослідження», але ця уявлення в нашій роботі не переростало в насаджування 

наперед прийнятих за істинні синергетичних закономірностей на суспільну 

мораль. Воно було саме пошуком таких закономірностей з допомогою методу 

аналогії, і у випадку їх виявлення ми перевіряли їх з допомогою фактичного 

матеріалу, зіставляли з раніше виявленими закономірностями, коректували в 

разі необхідності, і тільки після цього вони приймалися нами та 

формулювалися в остаточному вигляді. 

Звичайно, будь-яка установка передбачає вибірковість уваги дослідника. 

Відомий російський біолог Михайло Шишкін, з посиланням на О. Любіщева 

писав, що «…теорії ніколи не будуються з фактів, але, навпаки, факти 

отримують висвітлення у світлі теорії. Тому увага спеціаліста, який виробив 

більш чи менш несуперечливу систему поглядів у своїй сфері, завжди є 
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вибірковою. Звертаючись до осмислення будь-яких феноменів, навіть тих, які 

не відносяться до цієї сфери, він, в першу чергу, мимоволі відзначає все те, в 

чому вгадуються вже знайомі йому закономірності… [276, с.126]. 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, що 

притаманні системам, які вивчає синергетика. 

Слід зазначити, що такий підхід при виконанні докторського 

дисертаційного дослідження є досить поширеним. У книзі О. Новікова 

«Докторська дисертація?: Посібник для докторантів та здобувачів наукового 

ступеня доктора наук» аналізують кілька способів, скориставшись якими 

дисертант може отримати нові знання. Один з них передбачає, що до «раніше 

дослідженої предметної сфери можуть бути застосовані нові технології – 

методи чи засоби пізнання; наприклад, до дослідження певної предметної 

сфери застосовується новий методологічний підхід, або застосовується теорія з 

іншої сфери наукового знання (як вже зазначалось, теорія може виступати в 

ролі методу пізнання)» [187, с.68]. Керуючись даним зауваженням можна 

стверджувати, що наша робота полягає в застосуванні до раніше досліджуваної 

предметної сфери (суспільної моралі) нового методологічного підходу 

(синергетичного), з іншої сфери наукового знання. Це дало нам змогу виявити 

нові властивості суспільної моралі, які залишались прихованими при їх 

дослідженні з допомогою інших підходів. 

Окремо відзначимо, що ми не сприймаємо принципи синергетики як 

набір незмінних догматів, під які необхідно підлаштовувати об’єкт власного 

дослідження (як це було з діалектичним матеріалізмом у СРСР). Більше того, на 

нашу думку, самі ці принципи повинні коректуватись відповідно до сфери, у 

якій вони застосовуються. Разом із тим необхідно враховувати, що синергетика 

виникла в межах точних наук і її основні положення, які будуть використані в 

нашій праці, не є плодом спекулятивних міркувань, а мають вагоме емпіричне й 

математичне обґрунтування. Звичайно, із цього не можна робити однозначного 
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висновку, що вони будуть справедливими й щодо феномену суспільної моралі. 

Проте наявність в синергетики такої вагомої основи, разом із її засвідченою 

ефективністю у сфері дослідження різних соціогуманітарних феноменів, дає 

підстави сподіватись на те, що за умови правильного застосування її щодо 

предмета нашого наукового дослідження, точність висновків буде достатньо 

високою. 

Варто також поставити питання, наскільки виправданим є перенесення 

моделей, які були створені й апробовані в природничих науках, на 

соціогуманітарну сферу. На нашу думку, таке перенесення є настільки 

виправданим, наскільки зазначені моделі дають змогу краще описати й 

зрозуміти досліджувані явища. Л. Бевзенко, аналізуючи різноманітні моделі 

соціальної синергетики, зазначає, що чим більше вони спроможні дати ключ до 

розуміння, осмислення чи пояснення реальних соціальних феноменів і 

процесів, тим більш адекватними їх можна вважати [23, с.401]. Ми підтримуємо 

таку точку зору. Як засвідчує матеріал, який буде викладений у даній праці, та 

модель суспільної моралі, яка була нами створена з використанням базових 

принципів синергетики, не суперечить існуючим фактичним знанням про 

феномен моралі, володіє значною пояснювальною силою щодо нього, а тому її 

створення може вважатися цілком виправданим. 

Перенесення моделей із природничо-математичних у соціогуманітарні 

науки не є новим явищем в історії наукової думки. Подібні переноси 

відбувалися завжди й уже неодноразово засвідчили свою продуктивність. 

Наприклад, у галузі соціології таким чином діяв Ніклас Луман (Niklas 

Luhmann), який із цього приводу зазначив: «Теоретичні ресурси “смислової” 

революціонізації парадигми теорії суспільства ми запозичуємо не з 

дисциплінарної соціологічної традиції, а вводимо в соціологію ззовні. При 

цьому ми орієнтуємося на новий розвиток у теорії систем, а також на той 

розвиток, який здійснювався й під іншими назвами, наприклад: кібернетика, 

когнітивні науки, теорія комунікації, теорія еволюції» [132, c. 63]. 

Американські дослідники Пітер Річерсон (Peter J. Richerson), Роберт Бойд 
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(Robert Boyd) і Джозеф Генріч (Joseph Henrich) вивчають культуру як систему 

спадкової мінливості. Такий підхід може бути, на їх думку, дуже 

продуктивним. Він веде вчених до моделювання процесу культурної еволюції із 

залученням інструментів та стимулів з таких сфер, як популяційна генетика, 

епідеміологія, екологія, теорія ігор [345, с.8985]. Подібні запозичення здійснює 

також британський дослідник Джейсон Мак-Кінзі Александер (Jason McKenzie 

Alexander), який описує культурну еволюцію в поняттях, запозичених з 

еволюційної біології. У праці «Структурна еволюція моралі» він пише, що 

культурна еволюція може відбуватись у результаті комбінації таких факторів, 

як експериментування з новою поведінкою (культурний аналог мутації), 

свідома імітація поведінки іншої людини (культурний аналог розмноження), 

навчання дітей (інший аналог розмноження), випадкові зміни вірувань, які не 

мають великого впливу на життя людей (культурний аналог дрейфу генів), 

залучення чи вилучення певних вірувань завдяки еміграції їх носіїв [285, с.19].  

Зрештою, часто певна теорія чи концепція, яка видається запозиченою із 

природничих наук, насправді має своє коріння в соціогуманітарній сфері. 

Наприклад, Ф. Гайєк доводить, що саме в соціогуманітарних науках вперше 

виникли уявлення про еволюцію, а тому «дарвіністська або ж біологічна теорія 

еволюції не була першою» [261, с.45], адже «праці Дарвіна передували 

дослідження, які тривали вже кілька десятків років (фактично століття), що 

були присвячені появі складноорганізованих спонтанних порядків в ході 

процесу еволюції» [261, с.46]. При цьому він посилається на британського 

лінгвіста Вільяма Джонса, який в 1787 році вів мову про походження всіх 

індоєвропейських мов із санскриту (в чому Ф. Гайєк вбачає ідею мовної 

еволюції). Вчений навіть «готовий доводити, що Дарвін запозичив основні ідеї 

про еволюцію з економічної теорії. Як показують записники Дарвіна, він читав 

Адама Сміта саме в той час (1838 рік), коли формулював свою власну теорію» 

[261, с.46]. Також Ф. Гайєк згадує праці В. Гумбольдта та Й. Гердера, як такі, 

що містять еволюційні ідеї, які стосуються сфери культури [261, с.47]. Також 

А. Сміт, на думку Ф. Гайєка, дав перший науковий опис процесів 
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самоорганізації» (йдеться про невидиму руку ринку. – Н.В.) [261, с.253]. 

Є. Князєва та С. Курдюмов у праці «Основи синергетики. Режими із 

загостренням, самоорганізація, темпосвіти» наводять чимало прикладів зі 

східної та західної філософій, які засвідчують існування в них ідей, що 

резонують з основними принципами синергетики [113, c. 93-119].  

В історико-філософській традиції можна знайти чимало прикладів, коли 

концепції, розроблені філософами, згодом знаходили емпіричне підтвердження 

та відповідне обґрунтування в інших науках. Сильною стороною природничих 

наук є обов’язковість емпіричного підтвердження зроблених висновків. Тому 

нерідко певна концепція, опрацьована філософами суто на умоглядному, 

спекулятивному рівні, отримувала в природничих науках емпіричне 

підтвердження та, будучи оформленою відповідно до прийнятих у них 

стандартів, ставала загальновизнаною науковою теорією. На глибинному 

ідейному рівні між філософією та іншими науками немає принципової різниці – 

у них дуже часто осмислюються однакові концепти (розвиток, походження 

людини, природа свідомості, матерії тощо) і робляться однакові висновки. 

Основна відмінність полягає у методиці підтвердження цих концептів – якщо 

філософ, не володіючи значним емпіричним матеріалом, може покладатись 

переважно на власні міркування, логічності, несуперечливості яких буває 

достатньо для того, щоб його висновки здобули загальне визнання, то 

представники природничих наук ці ідеї повинні довести та продемонструвати у 

прийнятий в них спосіб, який здебільшого є надійнішим за той, який 

використовують філософи. Тому нерідко те, що на перший погляд 

сприймається як перенесення моделей із природничо-математичних у 

соціогуманітарні науки, насправді, є поверненням виниклих у них ідей, 

щоправда у значно краще опрацьованому і доведеному вигляді (прикладом чого 

може бути та ж теорія еволюції чи деякі аспекти синергетики).  

Виходячи з цього можна стверджувати, що хоча й синергетика виникла в 

природничих науках, проте багато її основних ідей мають своє коріння у 

філософській думці (докази чому можна знайти у згадуваній праці 
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С. Курдюмова та Є. Князєвої). Тому її використання в етичному дослідженні не 

є перенесенням в етику абсолютно «чужої» моделі, а швидше, адаптацією ідей, 

які є достатньо органічними філософській думці.  

У контексті написаного доречно буде наголосити на тому, що хоча й 

наша робота належить до такої сфери філософських знань, як етика, проте при 

її написанні активно використовувались джерела, які походять з інших галузей 

наукового знання. На нашу думку, такий підхід є сьогодні однією з головних 

умов адекватного розуміння феномену моралі. Справа в тому, що останніми 

роками мораль стала предметом наукового дослідження для представників 

різних галузей знань. Можна навіть стверджувати, що ніколи раніше наукова 

думка настільки активно не працювала в цій сфері. Американські вчені 

Джонатан Хайдт (Jonathan Haidt) і Селін Кесбір (Selin Kesebir) зазначають, що 

починаючи з 2001 року, мораль стала однією з головних тем 

міждисциплінарних досліджень у науковому середовищі. Серед тих галузей, які 

роблять найбільший внесок у її вивчення, вони називають соціальну 

психологію, соціальну та когнітивну нейронауки, теорію еволюції. Крім того 

значний внесок роблять антропологи, представники когнітивних наук, 

економісти, теоретики права та ін. [313, с.801]. Саме тому, даючи пораду 

молодим дослідникам, які працюють у галузі психології моралі, Дж. Хайдт і 

С. Кесбір зазначають, що вони повинні читати праці не тільки зі своєї сфери, 

але й із нейронаук, приматології, теорії ігор, еволюційної теорії [313, с.824]. Ми 

цілком підтримуємо головну ідею, що закладена в даній думці, а також 

погоджуємося з тезою російського філософа Є. Режабека, що сьогодні 

«філософська теорія, якщо вона збирається стати довгожителькою, повинна 

довести свою сумісність із загальновизнаними результатами науки [214, с.38]. 

М. Рогожа, визначаючи, що магістральним напрямком сучасної етики є 

моральна філософія лінії Г’юма, зауважує що теоретичні розробки в ній мають 

«конструктивістський характер і активно використовують досягнення в 

соціології, соціальній психології, системному аналізі і теорії ігор» [221, с.21]. 

Тому в нашій праці можна буде знайти велику кількість посилань на результати 
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досліджень, що проводилися в різних галузях науки. Мета роботи полягає в 

тому, щоб, задіявши синергетичний підхід, найбільш адекватно описати процес 

формування та розвитку системи суспільної моралі, і для цього 

використовувалась уся доступна інформація.  

Окремої уваги заслуговує проблема термінології, на якій 

ґрунтуватиметься наше дослідження. Є. Бєляєва пише, що «звичайне 

перенесення синергетичної термінології в етику є недоцільним, оскільки 

приводить тільки до перейменування вже відомих явищ» [28, с.23]. Ми не 

можемо цілком погодитись з таким висновком. По-перше, якщо ми маємо за 

мету виявити та продемонструвати існування в суспільній моралі тих 

закономірностей, які синергетика виявила у всіх інших  складних відкритих 

системах, то це передбачає пошук аналогічних механізмів у моралі і 

«називання» їх термінологією, яка склалась у синергетиці. Тобто 

синергетичний підхід до моралі передбачає її опис в поняттях, які виробила 

синергетика і в яких вона описує реальність. В іншому випадку ми не зможемо 

описати суспільну мораль саме як синергетичну систему.  

Якщо перше наше зауваження стосується завдання демонстрації 

результатів дослідження (адже перед кожним науковцем стоїть завдання не 

тільки встановити наявність певних властивостей чи закономірностей, але й 

доведення цього перед науковою громадою), то друге має стосунок 

безпосередньо до способу отримання наукової інформації про предмет 

дослідження.  Ми стверджуємо, що «називання» навіть відомих явищ новими 

термінами дає змогу відкрити їх нові сторони, які залишились непоміченими 

при використанні старої термінології. Відомо, що наше розуміння феноменів 

буття залежить від термінології, яку ми використовуємо для їх позначення. 

Називаючи явище (особливо те, природа якого є складною) певним словом, ми 

неминуче вкладаємо своє розуміння даного явища в деякі рамки (це, може 

вважатись своєрідною платою за його розуміння). Тому використання нової 

термінології часто дає змогу змінити встановлені рамки і побачити те, що 

залишалось за їх межами. В такий спосіб ми не тільки відкриємо нові 
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закономірності в досліджуваній сфері, але й виявимо певні її сторони, які 

раніше не попадали в поле зору дослідників, через те, що їхній термінологічний 

апарат залишав їх за своїми межами. Написане зайвий раз підкреслює, що ми не 

претендуємо на те, щоб описати мораль «взагалі». Наше дослідження – це 

бачення суспільної моралі під певним кутом зору, який визначений 

термінологічним апаратом синергетики. Він дозволяє виявляти не все, що є в 

моралі, а тільки певні її закономірності, які й будуть нами описані в даній 

праці. 

Безумовно, ми враховували можливість того, що використання 

синергетичної термінології у галузі етики може інколи приводити до того, що 

такий слововжиток виглядатиме «штучним». Щоб запобігти цьому, нами були 

зроблені наступні кроки. Як відомо з логіки, кожне поняття складається зі 

змісту та обсягу, де зміст це сукупність істотних ознак предмета, яка мислиться 

у цьому понятті, а обсяг – вся множина предметів, кожен з яких має ознаки, що 

відображені у змісті поняття. Тому першим кроком в адаптації синергетичної 

термінології стосовно морального феномену було розширення обсягу поняття, 

яке переноситься. Тобто приймаючи, наприклад, поняття «самоорганізація», 

насамперед необхідно було показати, що й у сфері суспільної моралі існує 

явище, по відношенню до якого можна використовувати дане поняття. При 

цьому важливо, щоб відповідному явищу у сфері моралі були властиві істотні 

ознаки самоорганізації, оскільки саме вони відображають зміст поняття. Таким 

чином ми розширюємо обсяг поняття «самоорганізація», вносячи до нього 

відповідний феномен зі сфери моралі. Наступним кроком буде наповнення 

даного поняття, в його застосуванні до відповідного морального феномену, 

ознаками, які для поняття «самоорганізація» будуть не сутнісними (або й 

узагалі не матимуть до нього стосунку), проте матимуть важливе значення для 

новоутвореного поняття «самоорганізація системи суспільної моралі», будучи 

сутнісними для нього. Таким чином відбуваються наповнення новоутвореного 

поняття його специфічним змістом. Якщо провести адаптацію поняття в такий 

спосіб, то підстав для закиду в механічності чи простоті «переносу» не буде, 
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оскільки, з одного боку, ми доведемо, що певне явище у системі суспільної 

моралі може бути зараховане до обсягу поняття, яке переймається із 

синергетики (а, отже, є всі підстави використовувати по відношенню до нього 

відповідну назву). З іншого боку, виділяючи у відповідному моральному 

феномені інші сутнісні та не сутнісні ознаки, ми наповнюємо новоутворене 

поняття специфічним для нього змістом. 

В цьому контексті доречним буде зауваження про те, що наш підхід до 

дослідження поставленої проблеми та викладу його результатів переважно 

носитиме формальний характер. Значення поняття «формальний», яке мається 

на увазі в даному випадку, добре розкрито в наступних словах Л. Максимова: 

«”Формальними”, наприклад, називаються судження, якщо вони описують 

«форму» предмета (зокрема, моралі), відволікаючись від його змісту, причому 

під «формою» можуть матись на увазі не тільки певні «контури», структури, 

але й закони, правила, механізми дії і т.п., а також тип, вид, різновид чого-

небудь («мораль є формою суспільної свідомості»). Відповідно статус 

«змістовних» присвоюється судженням, в яких фіксується те, чим «наповнені» 

вказані форми…» [140, с.63]. Іншими словами ми у своїй роботі прагнули, в 

першу чергу, описати систему суспільної моралі зі сторони її структури, 

механізмів тобто всього того, що Л. Максимов називав формою. Звичайно, при 

цьому ми нерідко наводимо приклади, в яких описані нами формальні 

структури володіють конкретним змістом. Зокрема останній розділ фактично 

повністю присвячений спробі продемонструвати дієвість вироблених нами схем 

на прикладі конкретних систем суспільної моралі. Проте, все ж першочерговим 

нашим завданням був опис формальних структур, а наповнення їх конкретним 

змістом має бути предметом подальших масштабних досліджень. 
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1.2 Історико-філософський аналіз наукового опрацювання проблеми 

 

Починаючи даний розділ насамперед треба відзначити, що питання 

синергетичних механізмів формування морального нормативного порядку 

зовсім нещодавно постало як проблема для наукового дослідження. Тому 

праць, в яких би висвітлювалась дана тематика, є не багато. Причина цього в 

тому, що синергетика є досить новою галуззю знань, формування якої почалось 

в 70-х роках ХХ століття. Соціогуманітарна тематика в синергетичних 

дослідженнях з’явилась ще пізніше – про активну фазу цього процесу можна 

вести мову починаючи з 90-х років ХХ століття, а у вітчизняній науці – з 

початку ХХІ ст. Разом з тим, потрібно наголосити на двох важливих моментах. 

По-перше, останнім часом почали з’являтись поодинокі дослідження, в яких 

автори прагнуть свідомо застосувати положення синергетики до вивчення 

морального феномену. По-друге, деякі аспекти, які ми виявили у процесі 

дослідження синергетичних механізмів формування морального нормативного 

порядку, були зауважені також іншими дослідниками, щоправда робилось це 

несистематично і без спеціального використання положень синергетики. Тому в 

даному підрозділі ми проаналізуємо як праці тих дослідників, які 

цілеспрямовано застосовували основні ідеї синергетики для вивчення феномену 

моралі, так і тих, хто не маючи такої мети, виявили у процесі своєї роботи 

закономірності, які нам вдалося розкрити з допомого синергетичного підходу, 

або ж чиї праці вплинули на розвиток нами даного підходу.  

Почнемо ми свій огляд із представників течії, яку часто називають 

етичним сентименталізмом (граф Шефстбері, Ф. Хатченсон, Дж. Батлер, 

А. Сміт, Д.Юм). Вони привернули нашу увагу тим, що прагнули виявити 

природне коріння моралі, шукаючи його в людських почуттях. В нашій 

концепції людська природа також виступає одним з основних факторів, який 

зумовлює існування системи суспільної моралі. Однією з головних причин 
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цього є наявність емпатії – здатності переживати відчуття та емоції іншої 

людини. Найбільш близько до сучасного розуміння емпатії підійшов Адам 

Сміт, який, щоправда, для її позначення вживав інший термін – симпатія, яке 

він використовував у широкому значенні, як здатність людини уявляти почуття 

інших людей, причому йдеться не тільки про співстраждання, але й 

переживання радісних станів іншого [241, с.332-333]. До речі, сучасні 

дослідники, які працюють в даній сфері, неодноразово наголошували що саме 

Адам Сміт є одним з першовідкривачів емпатії, як основи моралі [361, с.215]. 

Другою важливою темою, яка присутня у сентименталістів, є розгляд 

специфіки зв’язку між почуттям і мораллю. Їхні висновки є близькими до 

наших думок про нелінійність цього зв’язку. Наприклад, Джозеф Батлер, як і 

граф Шефстбері, відзначав двоякість людської природи, тобто наявності у ній 

почуття доброзичливості та себелюбства. Разом з тим Батлер виділяє існування 

в людині ще однієї дуже важливої складової – рефлексії, з допомогою якої вона 

може розбиратися в власних емоціях, схвалюючи чи не схвалюючи порухи 

свого серця, свій норов чи дії (по-іншому – совість) [295]. Тобто мораль не є 

прямим, лінійним продовженням інстинктивних почуттів, а опосередкована 

рефлексією, яка координує ці імпульси, спрямовує чи придушує їх. Можна 

додати, що в цій діяльності рефлексія враховує різноманітні чинники, як-от 

вплив культури, в якій знаходиться людина, релігійні ідеї тощо. Таким чином, 

остаточне моральне уявлення, яке з’являється в результаті такої роботи, постає 

результатом дії різноманітних факторів. У всьому цьому ми вбачаємо одне з 

втілень важливої для синергетики ідеї нелінійності, якій приділено значну 

увагу в нашому дослідженні. 

Важливі для нашої роботи ідеї можна знайти у етичній концепції 

марксизму. По-перше, в ній обстоюється ідея мінливості моралі і, зокрема, її 

залежність від економічної сфери суспільного життя. Як відомо у марксизмі 

історично сформований базис визначає характер, тип надбудови. Під базисом 

розуміється сукупність виробничих відносин, яка складає економічну 

структуру суспільства, а до надбудови серед інших культурних та ідеологічних 
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феноменів належить і мораль. Думка про те, що на мораль впливає економічна 

сфера суспільного життя присутня і в нашій концепції, в якій остання виступає 

одним із її керуючих факторів (тобто чинників зовнішнього середовища, які 

мають найбільший вплив на її розвиток). Щоправда, в нашій концепції 

економіка це лишень один із факторів, які впливають на мораль, до того ж його 

вплив не є визначальним.  

Вагоме значення для нашої роботи мають різноманітні сторони взаємодії 

між базисом і надбудовою, які були описані у марксистській традиції. Вони 

багато в чому співпадають з нашими висновками про специфіку впливу 

керуючих факторів на систему суспільної моралі. В якості джерела, 

скористаємось філософською енциклопедією, що була видана в 1960 році у 

Москві. Гадаємо цей текст може вважатись втіленням класичного марксизму 

радянського зразка у період його розквіту. Перша важлива думка полягає в 

тому, що «процес появи та розвитку суспільних ідей є складним і суперечливим 

процесом; ці ідеї а також відповідні їм інституції не з’являються на світ як 

автоматичний рефлекс базису, економіки. Економіка нічого з себе, ніяких 

філософських, релігійних, моральних, естетичних, політичних ідей не створює. 

…В розвитку суспільних ідей існує відносна самостійність. Лишень в 

кінцевому випадку філософські, естетичні, релігійні та інші ідеї визначаються 

економічним базисом. Безпосередньо на їх появу та зміну впливають попередні 

ідеї, а також ідеологічна і політична боротьба класів, партій [252, с.123]». Отже, 

мораль як частина надбудови не є автоматичним продовженням економіки, 

оскільки володіє відносною самостійністю, до того ж вплив базису 

опосередкований іншими чинниками ідейного походження. В нашій концепції 

суспільна мораль також є самостійним утворенням, специфіка якого не 

пояснюється, виходячи з її керуючих факторів. Мораль формується внаслідок 

процесів самоорганізації, які хоча й зазнають впливу різних чинників 

оточуючого середовища, проте не є ними детерміновані. Британський 

неомарксист Реймонд Вільямс, розмірковуючи про особливості впливу базису 

на надбудову, описував його як «процес  встановлення меж та здійснення 
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тиску» наголошуючи, що має місце чітке розмежування між ним та тим 

альтернативним процесом, в якому наступний зміст повністю передбачений, 

визначений та знаходиться під повним контролем попередньої зовнішньої сили 

[249, с. 137]. Такий підхід дуже близький до зауваженого вище бачення нами 

проблеми зв’язку моралі з її керуючими факторами, про що детальніше мова 

піде у відповідному розділі. 

Іншим важливим аспектом взаємодії базису та надбудови є те, що між 

ними «існують відношення не тільки причини і наслідку. Їх зв'язок носить 

діалектичний характер. Одного разу виникнувши на певному базисі, надбудова 

починає справляти зворотній вплив на базис, який її породив, та розвиток 

суспільства в цілому» [252, c.124]. В нашій концепції дана думка відображена в 

ідеї циклічної причинності – керуючі фактори не тільки впливають на мораль, 

але й зазнають зворотного впливу з її боку, трансформуючись відповідним 

чином. 

Наступним важливим моментом у взаємодії базису і надбудови є те, що 

«в силу традиції, тенденцій відставання суспільної свідомості від суспільного 

буття… деякі ідеологічні форми та суспільні ідеї, погляди переживають епоху, 

в якій вони виникли, успадковуються та використовуються іншими, 

наступними суспільними формаціями» [252, c.125]. Явище «відставання» 

розвитку системи суспільної моралі від її керуючих факторів було виявлено і в 

нашому дослідженні. Подібне трапляється тоді, коли один з керуючих факторів 

(наприклад, та ж економіка) зазнавав змін, а в суспільній моралі ще не 

сформувалися адекватні норми. Такий випадок є однією з виділених нами ознак 

хаотичних процесів у системі суспільної моралі. Прикладом, може бути 

ситуація, коли в багатьох країнах при переході до ринкової економіки 

продовжували існувати деякі норми, що відповідали попередньому 

економічному устрою. Або ж, до прикладу, народ, прийнявши християнство, 

сповідував норми, які залишились від попередніх релігій та традицій 

(наприклад, звичай кровної помсти). 
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Пояснити вище описане співпадіння у баченні взаємодії між базисом та 

надбудовою в марксизмі та мораллю і її керуючими факторами у нашій 

концепції можна, мабуть, тим, що представникам марксизму вдалося дослідити 

специфіку взаємодії між різними складовими суспільного буття. Ця взаємодія 

носить характер, який, як згодом з’ясувалось, властивий всім відкритим 

складним системам. Ми рухались до цієї мети з іншого напрямку, початковим 

пунктом його була теорія систем і синергетика, яка спеціально працює в даній 

галузі. Таким чином, попри різні «точки відліку», все ж був досягнутий один 

результат – пояснено специфіку взаємодії між різними ланками системи 

суспільного буття. 

Представлена нами робота має багато спільного з тим напрямком, який 

прийнято називати «еволюційною етикою». Однією з ознак останньої є те, що 

вона «розглядає мораль в якості моменту в розвитку природної (біологічної) 

еволюції, що коріниться в самій природі людини…» [278, с.552]. Основна 

подібність нашої концепції з еволюційною етикою полягає у визнанні моралі 

результатом біологічної еволюції та засобом адаптації до оточуючого 

середовища. Різниця в тому, що, по-перше, ми бачимо мораль не тільки 

продуктом біологічної, але й соціокультурної еволюції. По-друге, в нашому 

підході мораль це не тільки продукт еволюції природи та соціокультурної 

сфери, але й система, яка здобуває на певному етапі самостійного статусу і 

продовжує надалі еволюціонувати на основні власних специфічних 

закономірностей, хоча й зберігаючи при цьому зв'язок зі своїми джерелами. 

Тобто хоча й мораль певний період розвивалась виключно як продукт 

біологічної еволюції (інстинкт), а з часом також еволюції соціокультурної 

(традиція, релігійні норми тощо), проте поступово вона здобуває все більше 

автономії від зазначених сфер, стаючи самостійним феноменом, який все ж 

зберігає зв'язок зі сферами, які його породили. 

Слід зауважити, що ідеї, близькі до описаних, можна знайти вже у 

Ч. Дарвіна, який теж зауважував різницю між розвиненою мораллю та її 

інстинктивною основою. Він усвідомлював, що соціальний інстинкт 



44 

перетворюється в моральність завдяки високому розвитку душевних здатностей 

[278, с.552], а також відзначав, що в людини могутнім фактором поведінки є 

мова, завдяки якій стало можливим формулювання вимог суспільної думки 

[278, с.552]. Остання ідея має важливе значення для нашого дослідження, в 

якому саме з появою мови починає формуватись суспільна моральна 

свідомість, а отже й вибудовується система суспільної моралі як така. Йдеться 

про те, що завдяки мові починають формулюватись та поширюватись в 

людських спільнотах уявлення про допустимі і недопустимі форми поведінки, 

тому саме з цього моменту можна вести мову про появу системи суспільної 

моралі. До того часу її складові розвивались, як частина біологічної природи. 

Особливу увагу серед представників еволюційної етики привертає 

П. Кропоткін, оскільки в його працях можна знайти чимало думок, які 

резонують із нашими висновками. Тому зупинимось детальніше на його 

поглядах. 

Насамперед варто зазначити, що П. Кропоткін прагне дати наукове 

пояснення моралі, виходячи з емпіричного матеріалу та уникаючи 

метафізичних спекулятивних міркувань чи посилань на релігію. Як і ми, він 

притримується думки, що перші зародки моралі можна знайти у тваринному 

середовищі: «...серед тварин, які живуть суспільним життям, а таких більшість, 

життя спільнотами привело до необхідності розвитку певних інстинктів, тобто 

спадкових звичок морального характеру, без яких спільне життя було б 

неможливим» [119, с.266]. Разом з тим, Кропоткін не абсолютизує ролі 

біологічних засад моралі. Він бачить й інші детермінанти її розвитку. Зокрема 

він  зазначає, що уявлення про мораль залежні від суспільного ладу [119, c.262]. 

В іншому місці він зауважує, що «інстинкт спілкування (рос. 

ˮобщительностиˮ)» в людині з допомогою знань та звичаїв, мови, писемності, 

мистецтва  поступово розвивався у всім відоме моральне начало [119, с.265]. 

Таке бачення суголосне нашій концепції, в якій мораль хоча й має біологічне 

коріння, проте з часом на неї все більше починають впливати феномени, які 

мають соціокультурне походження.  
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П. Кропоткін виділяє три основи, з яких розвинулась мораль, і вони, на 

його думку, складають три її базові елементи. Перша, це згадуваний інстинкт 

спілкування (під ним Кропоткін розуміє соціальний інстинкт, тобто вроджене 

прагнення бути разом, вести соціальну форму життя – Н.В.), друга – поняття 

про справедливість, третя, це те що він називає (за його ж зауваженням не 

зовсім правильно) самопожертвуванням, альтруїзмом. Стосовно останньої 

складової моралі можна стверджувати, що під нею П. Кропоткін має на увазі 

емпатію, проте не використовує це слово можливо через те, що в його час, воно 

тільки починало входити в науковий обіг. Доказом цього може бути опис 

даного явища, яке П. Кропоткін подає в одному з уривків. В ньому він називає 

його «почуттям», яке стимулює людину «жертвувати своїми безпосередніми 

вигодами заради інших» при цьому вчинки під його впливом «здійснюються не 

в силу примусу зверху чи обіцянки винагороди в цьому чи майбутньому житті», 

а «в силу внутрішнього непереборного стимулу» [119, с.275]. В іншому місці 

він описує людину, що рухома цим почуття як таку, що «здатна розуміти 

почуття інших – вона сама їх переживає» [119, с.278]. 

Такий підхід близький до нашого розуміння основ моральної поведінки. 

В одному з наступних розділів буде розвинута ідея про те, що у фундаменті 

моралі лежить турбота про іншого, механізмом якої є емпатія, а другий її 

базовий блок конституюється навколо ідеї справедливості, а також пов’язаних з 

нею принципів взаємності, чесності, рівності тощо. Характерно, що 

справедливість ми виводимо з потреби співжиття, яка стимулювала індивідів 

передовсім не до співчуття, турботи, а до виконання необхідних норм 

співіснування як обов’язку. Тобто якщо турбота про іншого ґрунтується на 

почутті, то справедливість, в першу чергу, на раціональному міркуванні – 

людина зважує різні сторони і наслідки свого вчинку та приймає рішення 

чинити так, щоб врахувати інтереси іншої сторони. П. Кропоткін також 

виводить справедливість з раціональної сфери прямо називаючи її «поняттям 

нашого розуму» [119, с.278], хоча й робить це у спосіб, відмінний від нашого. 
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Його аргументація прагне виявити ще глибші корені справедливості, які 

криються у самій суті природи людського розуму [119, с.273].  

У П. Кропоткіна також можна знайти зародки обстоюваної нами ідеї про 

те, як відбувався перехід від інстинктивних форм протоморальної поведінки до 

моралі в тому її вигляді, який є сьогодні звичним. Він писав: «Живучи серед 

природи, найбільш первісні дикуни бачили, що в боротьбі з нею найкраще 

виживають ті тварини, які живуть дружніми спільнотами; вони розуміли, 

наскільки суспільне життя полегшувало цим тваринам боротьбу з мачухою-

природою. Згодом їх спостереження складались у перекази у вигляді приказок, 

казок, пісень, релігій, а також обожнювання деяких суспільних тварин. Таким 

чином інстинкт спілкування передавався з роду в рід і закріплювався в нравах 

[119, с.271]. В нашій роботі йдеться про те, що ті протоформи моральності, які 

на першому етапі були лишень інстинктом, згодом, стаючи все більш 

усвідомленими, змінювали свій статус і поступово ставали мораллю. 

Відбувалось це, основним чином, завдяки мові, з допомогою якої певні форми 

поведінки усвідомлювались і закріплювались в мовному просторі та 

передавались як між поколіннями, так і в межах однієї спільноти (спільнот). 

Тобто цей ланцюжок можна зобразити наступним чином: природний відбір 

закріплював в живих істотах певну поведінку, яка була сприятлива для 

виживання (кооперація в даному випадку). З розвитком в одного з видів – 

людини – свідомості і мови, ці відібрані природою моделі поведінки ставали 

усвідомленими та зафіксованими у відповідні мовні конструкції, які відомі під 

назвою етичних приписів, норм правил (або форм, що їм передували). 

Загалом слід зауважити, що під впливом робіт Дарвіна термін «еволюція» 

почав використовуватись в значно ширшому значенні, тобто вивчаючи 

еволюцію різних явищ, дослідники не обов’язково пов’язували їх з розвитком 

природи. В такий спосіб вони просто прагнули використати загальні схеми 

розвитку живого, виявлені Дарвіном, для вивчення тих сфер, які були 

предметом їх дослідження. В такому сенсі еволюційний підхід до моралі 

розробляв німецький психолог та філософ Вільгельм Вундт (1832-1920). 
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Ґрунтуючись на багатому емпіричному матеріалі, зібраному в процесі 

дослідження «психології народів» (сьогодні дана галузь знань більше відома 

під назвою етнопсихології) та його філософському опрацюванні, яке мало за 

мету виявити закономірності, що за ним приховані, він стверджував, що 

«моральні ідеали це закономірні утворення універсального духовного розвитку, 

що включає в себе історію людства» [278, с.582]. Дані психології народів, 

зокрема вивчення значення висловлювань, які використовуються для 

вираження моральних понять, та зміна цих значень демонструють, що моральні 

ідеї розвинулись з «однорідних зародків» за загальними законами. Вундт веде 

мову про загальне коріння моралі, звичаю та релігії. Ці явища повинні 

розглядатись, перш за все, як породження внутрішніх схильностей і сил 

людини, зокрема, пошанування і симпатії, які є основами, відповідно, 

релігійного та соціального життя» [278, с.582]. 

В тому ж сенсі, що й Вундт, еволюційний підхід до моралі опрацьовував 

французький етнограф, соціолог, антрополог Шарль Летурно (1831-1902). В цій 

еволюції він виділяє наступні стадії – тваринну, дикунську, варварську та 

меркантильну [130, с.63-64]. Слід зазначити, що він бачить еволюцію моралі як 

лінійний процес, а тому кожен народ має пройти зазначені стадії, хоча й 

швидкість цієї еволюції різниться між народами, тому на даний момент історії 

(йдеться про час, коли жив Ш. Летурно) вони можуть перебувати на різних 

описаних стадіях. Просування від одного до іншого етапу еволюції моралі 

характеризується поступовим «пом’якшенням нравів». Перехід на нову стадію 

не означає, що ті недоліки, які були притаманні попередній, зникають. 

Ілюструючи даний висновок він зауважує, що перебуваючи на останній т.зв. 

«меркантильній» стадії розвитку, яку прийнято вважати, порівнюючи з 

попередньою, цивілізованою, ми тим не менше остаточно не позбулись 

варварства попередньої епохи, яке ослабло і набуло замаскованих форм. «Його 

більше чи менше соромляться, але воно живе в глибинах сердець більшості. 

Звідси виникають кричущі протиріччя між декларованою моральністю, яка 

проповідується, і тією, що дійсно керує поведінкою» [130, с.64]. 
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Важливо те, що Ш. Летурно розуміє умовність терміну «мораль» щодо 

описаних ним стадій її еволюції. Адже, як і в нашій концепції, тваринний та 

первісний етапи розвитку, на його думку, можуть характеризуватись тільки 

зародками морального життя, але не мораллю як такою. Саме тому 

французький дослідник вважає, що більш правильно вести мову про певні 

«схильності і звички первісних племен, оскільки тоді ще не існувало 

моральності, вираженої в певних формулах» [130, с.65]. В даній тезі міститься, 

крім зазначеної, ще одна важлива думка – про мораль (а в нашому випадку про 

систему суспільної моралі) можна вести мову тільки тоді, коли з’являються 

певні «формули», в яких зафіксовуються уявлення про хороші і погані вчинки, 

тобто з’являється другий рівень системи суспільної моралі – моральна 

свідомість. 

Слід зазначити, що Ш.Летурно у своєму аналізі не ставить за мету, на 

відміну від нас, зайняти позицію відстороненого спостерігача. Він часто 

виносить критичні оцінки тій чи іншій формі поведінки, виходячи з власних 

моральних переконань. Крім того, його підхід є більш змістовним, у тому 

значенні що Летурно прагне описати розвиток конкретних форм поведінки, в 

той час як наш підхід є здебільшого формальним – його метою є опис 

механізмів структурних змін у системі суспільної моралі.  

Загалом, слід зауважити, що використовуючи еволюційний підхід у 

вивченні розвитку системи суспільної моралі ми робитимемо це у двох 

представлених вище значеннях. По-перше, розглядатимемо мораль як 

закономірний результат розвитку життя (як це робив наприклад, Дарвін). По-

друге, виявлятимемо загальні еволюційні закономірності в розвитку системи 

суспільної моралі. 

Близькі до викладених у нашій дисертації ідеї можна знайти також у етиці 

прагматизму. Класики даного напрямку доводили, що мораль формується в 

процесі безпосередньої життєвої практики індивідів. Зокрема У. Джеймс писав, 

що «етичний світ» розвивається на основі існування живих свідомостей, які 

формують судження про добро і зло та висувають один одному вимоги [75, 



49 

с.126]. По-суті, те, що Джеймс називає етичним світом є моральною свідомістю 

– макрорівнем в системі суспільної моралі. В нашій концепції цей рівень також 

формується індивідами, наділеними індивідуальному свідомістю, які 

взаємодіють, висувають вимоги один одному і формують судження про добро 

та зло. В цій взаємодії та формулюванні суджень якраз і складаються 

колективні уявлення про допустимі і недопустимі форми поведінки, тобто 

макрорівень системи суспільної моралі. 

Подібне бачення процесу формування моральної свідомості можна знайти 

і в Дж. Дьюї. Мораль в нього виникає у відповідь на потребу вирішувати 

конкретні ситуації. В процесі вирішення моральних проблем в конкретних 

ситуаціях виникають певні ідеї і правила. На основі повторюваних ситуацій 

формуються загальні моральні принципи, які кожного разу перевіряються і 

підтверджуються в нових ситуаціях, в яких потрібно прийняти моральне 

рішення [278, с.383].  

Ідеї Дьюї також співзвучні з нашим баченням того, як формується 

макрорівень системи суспільної моралі – це відбувається на основі практики 

індивідів, які вирішують конкретні ситуації і на основі цих рішень формулюють 

певні правила. Ці правила поширюються між індивідами, підтверджуються 

практикою і, врешті, формулюються у вигляді більш загальних моральних 

принципів, норм. Щоправда, в концепції прагматистів і, зокрема, Дьюї не 

враховані ті чинники, які впливають на вибір людиною відповідної правильної 

дії в конкретній ситуації. Йдеться про те, що ми називаємо керуючими 

факторами системи суспільної моралі. Коли людина потрапляє в ситуацію, в 

якій їй необхідно зробити моральний вчинок, проте однозначного правила для 

цього випадку не існує, то в процесі пошуку правильного рішення вона зазнає 

впливу керуючих факторів. Зокрема, можливо, вона відчує голос емпатії, який 

підштовхуватиме її до того, щоб приносити іншій стороні менше невдоволень, 

або ж людина (якщо вона віруюча) пригадає епізод зі Святого Письма чи 

заповідь, які певним чином корелюють із ситуацією. Також, можливо, їй 

прийде на пам'ять сюжет із прочитаної книги чи переглянутого кінофільму, які 
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також корелюватимуть із ситуацією і пропонуватимуть певну відповідь на неї. 

Людина, ставши об’єктом впливів всіх названих чинників (а, можливо, й інших 

факторів) та обміркувавши їх, прийме рішення як діяти. Тобто треба 

враховувати, що та особа, яка шукає правильного рішення в проблемній 

ситуації, щоб принести благо собі та іншим, є завжди не просто міфічним 

суб’єктом, який користується виключно раціональним розрахунками, метою 

яких є «вирахувати» найбільше благо для себе й інших. Це завжди жива, 

конкретна, вплетена у певний соціокультурний простір особа, на рішення якої 

впливають її психофізіологічна конструкція, засвоєні культурні образи тощо. 

Тому рішення про правильний вчинок в цій ситуації буде опосередковане 

даними чинниками.  

Деякі важливі для нашої концепції ідеї були опрацьовані в філософії 

Річарда Рорті, яку інколи називають «постмодерністським варіантом 

прагматизму» [281, с.266]. Перша з них пов’язана з думкою, що «мораль це 

природно сформовані звичаї і правила співжиття, які виникли в результаті 

пристосування певної спільноти до природного і соціального середовища» [281, 

с.260]. Рорті наголошував на цій ідеї для того, щоб показати хибність 

кантіанської традиції, яка виводила мораль з «абстрактного розуму» та вважала 

її правила універсальними і придатними для всіх людей [281, c.259]. В даній 

тезі можна віднайти дві важливі думки, які отримали свій розвиток в нашій 

роботі. По-перше, мораль бачиться Рорті як природно сформовані звичаї і 

правила співжиття. Ми також трактуємо її як результат природної (у значенні 

закономірної) еволюції природної та соціальної систем. По-друге, Рорті, як і 

ми, пише, що мораль розвивається внаслідок адаптації спільноти до природного 

та соціального середовища. Остання думка, також знайшла свій розвиток у 

нашій концепції, щоправда, поняття «природного середовища» має у нас 

особливий зміст: для моралі це, перш за все, людська природа, до основних 

інстинктів, механізмів якої (статевий потяг, агресія, емпатія) вона й здійснює 

адаптацію.  
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Мораль формується, за Р. Рорті, в результаті щоденного досвіду і є 

відповіддю на людські потреби. Відповідно, усталені моральні принципи є 

«своєрідними абревіатурами минулих вчинків – певними короткими 

формулюваннями тих звичок наших предків, якими ми найбільше 

захоплюємось» [223, с.37]. Критерієм істинності всіх людських вірувань в т.ч. й 

моральних є «соціальна практика, точніше їх ефективність в передбаченні і 

контролі поведінки об’єктів, виходячи з конкретних умов і цілей тієї чи іншої 

спільноти [281, с.256]. Такий підхід є типовим для прагматизму і, як вище вже 

було зауважено, знайшов відображення в нашій концепції, в якій моральні 

уявлення є результатом практики індивідів мікрорівня, і найбільш прийнятні з 

цих практик стають загальними моральними орієнтирами. Відзначимо, що ми 

свідомо не вживаємо поняття «ефективність», як це роблять прагматисти і Рорті 

зокрема. Адже як було вище написано, рішення, яке приймає людина і яке 

претендує на те, щоб вважатись моральним, має бути не тільки ефективним, але 

й відповідним керуючим факторам. Тому в даному випадку ми надаємо 

перевагу поняттю «прийнятне» (тобто воно приймається людиною та її 

оточенням, оскільки відповідає критеріям ефективності та керуючим факторам) 

чи «відповідне» (тобто відповідає керуючим факторам та ефективному 

вирішенню ситуації). Ми спеціально наголошуємо на цій відмінності, щоб 

звернути увагу на те, що існування моральних норм продиктоване не тільки 

ефективністю, але й багатьма чинниками, які, до речі, можуть робити ці норми 

менш ефективними. Наприклад, в багатьох спільнотах частина норм існують 

через вплив релігійного чинника чи культурної традиції. У випадку усунення 

впливу цих чинників, можна було б сконструювати більш ефективні норми. 

Проте зробити це можливо тільки в уяві. На практиці ж існуючі норми в ущерб 

ефективності зберігають зв’язок із згаданими факторами.  

Р. Рорті особливої ваги у формуванні людського суспільства відводив 

мові. Усталені моральні принципи також, як було зазначено, є «своєрідними 

абревіатурами минулих вчинків – певними короткими формулюваннями тих 

звичок наших предків, якими ми найбільше захоплюємось [223, с.37]. 
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Формулювання цих принципів є для нього наслідком «мовної гри» [224, с.104]. 

У грі ж, як відомо, велику роль відіграє випадковість. Тому, на думку Рорті, 

соціальний устрій та соціальні інституції є випадковими і ця випадковість 

носить, в першу чергу, мовний характер. Вони є наслідком певного стихійно 

сформованого слововжитку. Тих, хто приймає подібну точку зору, він називає 

«іроніками», тому що «вони визнають, що в залежності від переопису все може 

виглядати хорошим чи поганим, і тому, що їх відмова від спроби 

сформулювати критерій вибору між кінцевими словниками ставить їх в 

позицію, яку Сартр називав метастабільною: вони ніколи не здатні сприймати 

себе всерйоз, тому що завжди усвідомлюють, що терміни самоопису завжди 

піддаються змінам, вони завжди усвідомлюють випадковість та крихкість своїх 

кінцевих словників, а отже, і самих себе [224, с.104]. 

Відзначимо, що в нашій концепції також стверджується, що випадковість 

може відігравати значну роль у розвитку системи суспільної моралі. 

Ґрунтуючись на положеннях синергетики, ми стверджуємо, що на певному 

етапі розвитку системи (в періоді хаосу) випадковість здатна відіграти значну 

роль у подальшому структуруванні морального нормативного порядку. 

Посилаючись на філософію Рорті необхідно відзначити, що ця випадковість 

може носити й «мовний» характер, адже свій моральний досвід люди 

формулюють мовними засобами, які, до певної міри, можуть модифікувати 

його сприйняття. Разом з тим, ми не знайшли доказів вирішального впливу 

мови на формування суспільних уявлень про допустимі і недопустимі форми 

поведінки, тому й не можемо прийняти категоричності Р. Рорті в погляді на це 

питання. 

Третьою важливою для нашої концепції ідеєю, яку можна знайти в Рорті, 

є думка про нестабільність та саморозвиток як важливі ознаки системи 

суспільної моралі. Описуючи власне бачення моральної поведінки людини він 

зауважує: «Вирішальним моментом пропонованої інтерпретації була б відмова 

від тлумачення “моральної” та “раціональної” людської самости як структури, 

наділеної певним центром, внутрішньою сутністю чи “природою”, відмінною 
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від безлічі її периферійних акциденцій (приватних поглядів, інтересів, навичок і 

ін.), на користь уявлення про людину як гнучку систему вірувань, прагнень і 

переконань, взаємопереплетених у довільному порядку, як набору атрибутів без 

субстрату-підмета, без центру. З точки зору морального і політичного 

міркування [deliberation] та спілкування, людина дійсно є такою системою... Ця 

“система” метастабільна і, за Квайном, самодостатня: вона сама себе формує, 

оновлює, трансформує; розвиток системи ніяк не регулюється жодними 

загальними правилами чи нормами, він спонтанний; так, клітини в організмі, 

залежно від змін у навколишньому середовищі, спорадично змінюють 

структуру, перебудовуючись, щоб відповідати тим чи іншим зовнішнім 

впливам» [225]. Хоча й в даному уривку Р. Рорті пише про людину як моральну 

систему, більшість його висновків співпадають із нашим баченням системи 

суспільної моралі, яка також виступає «гнучкою» системою, що адаптується до 

змін оточуючого середовища, їй властивий саморозвиток, який часто носить 

спонтанний характер. Внаслідок того, що системі суспільної моралі завжди 

властива певна доля хаотичності, її структура може бути описана як 

«метастабільна».  

Певний вплив на сформовану нами концепцію мав психоаналіз. Для 

нашої роботи він цінний тим, що в ньому продовжується та лінія наукових 

досліджень, яка прагне віднайти природне коріння моралі. Зокрема, З. Фройд 

показав, що мораль формується у протистоянні з потужними силами людської 

підсвідомості, які він назвав Ерос і Танатос. Ми частково приймаємо такий 

підхід і в підрозділі присвяченому людській біологічній природі як керуючому 

фактору системи суспільної моралі зазначаємо, що статевий потяг та агресія є 

тими факторами, які значною мірою задавали напрямок розвитку моралі, адже 

саме на погамування цих двох сил спрямована значна частина існуючих 

моральних норм. Разом з тим, наш підхід вступає в суперечність із баченням 

Фройдом моралі, як репресивної сили, з допомогою якої індивід робить себе 

придатним для життя в суспільстві. З одного боку, не можливо заперечувати 

того факту, що система передбачає певну міру тиску на індивіда, адже ставить 
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його перед фактом необхідності виконання її приписів. Одним із проявів цієї 

сторони моралі є поняття обов’язку, який зобов’язує індивіда діяти відповідним 

чином, не залежно від його бажань і почуттів. Без такого примусу суспільної 

моралі не існує. З іншого боку, фройдівський підхід суперечить даним останніх 

наукових досліджень, на яких ґрунтується наша робота. В ній мораль бачиться 

не просто як суспільний продукт, який вгамовує людську природу і протистоїть 

їй, а як її частина. Прихильники фройдівського бачення моралі тільки як 

«ширми», яка приховує справжню «аморальну» людську природу, є сьогодні 

широко критикованим у середовищі природодослідників, які вивчають прояви 

моралі у живих істот [356]. В нашій роботі, на вагомому емпіричному матеріалі 

буде показано, що мораль є частиною природи, в якій поряд із егоїстиними, 

агресивними силами присутні й ті, які прийнято вважати моральними. І саме 

моральні спрямування нашої природи є однією з основних рушійних сил 

системи суспільної моралі, яку ми називаємо її керуючим фактором.  

Деякі важливі для нашої роботи теми були підняті у етиці 

екзистенціалізму. В першу чергу, йдеться про Сімону де Бовуар та Жана Поля 

Сартра, у творах яких («За незумовлену мораль» або ж «За неоднозначну 

мораль» («Pour une morale de l’ambiguité») та «Записки про мораль») знайшли 

своє відображення деякі характеристики морального хаосу, які пов’язані з 

руйнацією попередньої системи моралі та формуванням нової. Ці теми, 

звичайно ж, не випадково постали у екзистенціалістів, адже їх час справді був 

позначений кризовим станом в системі суспільної моралі. Можливо, саме тому 

Сартр і де Бовуар в даних працях виступають не як об’єктивні спостерігачі, які 

прагнуть неупереджено описати певне явища, а як безпосередні його учасники, 

які намагаються зайняти в ньому своє місце, відіграти відповідну роль і роблять 

це виходячи з власних суб’єктивних поглядів, філософське обґрунтування яких 

вони пропонують. Мабуть, саме цим, в першу чергу, цікаві для нас їхні праці, 

які є «поглядом зсередини» на ті процеси, які ми виявили шляхом об’єктивного 

аналізу. 
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Для Сартра, як відомо, суть людського буття є ніщо, тобто постійне 

заперечення зумовленості в будь-яких формах – природної, соціокультурної 

тощо [278, с.150]. Людина приречена бути вільною. Таке бачення стосується й 

моралі. Він розрізняє традиційну нормативну мораль, яка орієнтує людину на 

об’єктивні, загальнозначимі приписи, та істинну мораль невизначеності, яка 

висуває вимогу відмови від усталених моральних приписів, натомість 

пропонуючи самому стати їх творцем [278, с.150-151]. Аналогічні ідеї присутні 

у Сімони де Бовуар, яка закликала відмовитись від традиційної нормативної 

моралі, практичним зразком якої є буденна суспільна моральність (т.зв 

«невизначена мораль» - la morale ambiguë) на користь незумовленої, 

неоднозначної моралі (la morale de l’ambiguité), яка відповідає етиці свободи, 

що принципово відкидає ідею існування об’єктивних і абсолютних норм. 

Людина повинна відмовитись від зовнішнього примусу сформованих 

моральних орієнтирів та наважитись на творення власних цінностей і при 

цьому не вважати свій вибір загальнозначимим та завершеним [278, с.150].  

Отже, як С. де Бовуар, так і Ж.П. Сартр прагнуть відмовитись від 

«об’єктивних загально значимих приписів», які нав’язують людині «мораль 

рабства та лицемірства» і «здійснити ривок у сферу свободи, насмілитись на 

творче створення власних цінностей». Слід зазначити, що така позиція є досить 

типовою для людини, яка переживає хаотизацію системи суспільної моралі, 

багато положень якої не відповідають духові часу, тобто є застарілими. Однією 

з ознак такої застарілості є переживання лицемірства щодо її норм, оскільки для 

більшості їх виконання стає лишень формальністю. В нашій концепції така 

формальність є однією з ознак хаотизації системи суспільної моралі (особливо 

початкової стадії даного процесу, коли застаріла мораль все ще прагне 

виконувати властиву їй функцію нормативної регуляції). 

Попри те, що людина усвідомлюватиме неадекватність цих норм часові, 

вона все ж відчуватиме певний тиск з боку суспільства, щодо необхідності їх 

виконання. Механізм, що стоїть за даним тиском, в нашій концепції 

називається «принципом підпорядкуванням» і є типовим для будь-якої системи 
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суспільної моралі, проте коли він підтримує норми, які втратили актуальність, 

то індивіди і, в першу чергу, ті, які найбільш чутливо реагують на зміни в 

моральній сфері (а ними, як правило, є інтелігенція), переживають даний стан 

найбільш болісно, тому й описують його як «мораль рабства». Звідси й 

з’являється бажання звільнитись від «зовнішнього примусу, впливу 

сформованих моральних орієнтирів» та «здійснити ривок у сферу свободи». 

Такий «ривок» є важливою умовою творення нової власної моралі. Отже, у 

Сартра та де Бовуар свобода і творчість є запоруками формування нової моралі. 

Останній висновок присутній і у нашій роботі, щоправда стосується він в 

цілому системи суспільної моралі, яка виходить з кризового етапу завдяки 

вільним творчим пошукам людьми нових моральних орієнтирів. 

Звичайно, з огляду на суб’єктивність своєї позиції, «включеність» у події, 

Сартр і де Бовуар бачать ситуацію надто радикально, назавжди відкидаючи 

потребу підпорядковуватись загальноприйнятим в суспільстві моральним 

нормам та закликаючи до постійного пошуку моральних орієнтирів. Якщо 

підходити до ситуації об’єктивно, то для системи суспільної моралі в цілому 

така ситуація означала б хаос, оскільки моральний нормативний порядок 

передбачає узгодженість щодо спільних моральних норм і принципів, а отже й 

певну сталість. Хоча й критикувати Сартра та де Бовуар за таку 

«необ’єктивність» не варто, тому що для людини, зокрема, інтелектуала, який 

переживає вище описану кризу суспільної моралі, така реакція може вважатись 

цілком природною, оскільки відповідь на неадекватність «старої моралі» в 

таких людей є завжди дуже гострою. Якщо ж ця людина ще й філософ-

екзистенціаліст, то узагальнення, на кшталт заперечення необхідності 

підпорядковуватись прийнятим в суспільстві нормам, можуть вважатись для неї 

типовими.  

З іншого боку, попри те, що індивідуальні моральні пошуки в нашій 

концепції є ознакою хаотичних процесів у системі суспільної моралі (поняття 

«хаос» в синергетиці вживається без оціночного навантаження, а лишень як 

характеристика певного стану зв’язків між елементами структури системи), їх 
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постійність для суспільства також є нормою. Міра хаосу, яка породжується 

такими пошуками, є природньою та необхідною для моралі, адже виступає 

запорукою її постійного оновлення, пристосування до нових умов (якщо, 

звичайно ж, вона не переходить певних меж, за якими почнеться дестабілізація 

системи). 

Зрештою, заклик Сартра і де Бовуар до постійного морального пошуку 

матиме у світлі нашої концепції значення не тільки як засіб оновлення системи, 

але й як умова її функціонування як такої. Адже моральні норми, які 

зафіксовуються в суспільній моральній свідомості, як правило є «середнім 

арифметичним», тому дуже часто потребують постійного «прилаштування» до 

конкретних ситуацій, що вимагає певної моральної творчості від кожного 

індивіда.  

Інколи стверджують, що філософів-екзистенціалістів можна поділити на 

дві групи, залежно від їх позиції щодо основи моральних норм. До першої 

належать ті, які вважають, що вони вкорінені в певній незалежній від людини 

основі (буття, трансцеденція, специфічна природа людини, Бог, як про це 

йдеться у М.Гайдеггера, К.Ясперса, Г.Марселя), а до другої ті, які схильні 

думати, що норми є цілковитим продуктом людської творчості (Ж.П. Сартр, 

С. де Бовуар, А. Камю) [278, с.566]. 

В нашій роботі дане питання отримує свою відповідь. Вона зводиться до 

того, що з одного боку праві ті з них, які шукали основи моралі в онтології чи 

людській природі, адже, як буде показано у відповідному розділі, мораль 

вкорінена в людській природі, соціокультурній реальності, які стимулюють нас 

до певних форм моральної поведінки. З іншого боку, частково праві й ті, які 

вважали мораль продуктом людської творчості, адже макрорівень моралі в 

нашому підході постає саме як результат людської діяльності, яка частково 

носить і творчий характер. Тобто моральні норми все-таки витворюються на 

мікрорівні у взаємодії індивідів, і, з часом, закріплюються на макрорівні 

суспільної моральної свідомості та стають загальними орієнтирами поведінки. 
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Отже, на нашу думку, підхід, представлений у даній дисертації, дає змогу 

вирішити і примирити ці дві позиції в екзистенційній етиці.  

Аналіз етики постмодернізму засвідчив, що в ній досить детально 

досліджене явище морального хаосу, зокрема його продуктивні сторони. Деякі 

зі зроблених постмодерністами висновків знайшли своє відображення у 

розробленому нами синергетичному підході до системи суспільної моралі. 

Разом з тим, даний підхід дає змогу критично оцінити їх бачення моралі, 

побачити обмеженість пропонованих ними висновків. 

Як відомо, описаний представниками даного напрямку стан постмодерну 

характеризується такими ознаками, як релятивізм у сфері моралі, відсутність 

єдиних істинних критеріїв доброго і поганого, право людини самій вибирати 

собі власний етичний світогляд, звідси індивідуалізація моральних пошуків, 

плюралізм і терпимість. Як буде згодом показано, ці характеристики є ознаками 

морального хаосу, адже система суспільної моралі є стабільною тоді, коли існує 

значна міра узгодженості щодо моральних питань. Коли ж має місце 

релятивізм, то це, як правило, свідчить про відсутність таких єдиних моральний 

уявлень, а індивідуалізм моральних пошуків є закономірною реакцією на такий 

стан справ, адже індивіди прагнуть віднайти на заміну колишнім моральним 

орієнтирам нові. Представники постмодерністської етики переважно давали 

схвальну оцінку такому станові. Ми ж зауважимо, що вони, як правило, 

описували свій час (йдеться про останні два-три десятиліття ХХ століття і наші 

дні), який справді позначений руйнацією цінностей попередніх часів (міра цієї 

руйнації буде предметом аналізу в одному з наступних підрозділів). Проте 

треба враховувати, що період суспільного морального хаосу є тільки 

перехідним етапом від одного стабільного стану системи суспільної моралі до 

іншого. Його значення для її розвитку, безумовно, величезне, проте все ж не 

можна цієї оцінки переносити на інші етапи, для яких феномени, описані 

постмодерністами, будуть згубними. Якщо дистанціюватись від певної 

абсолютизації значення релятивізму в оцінці розвитку моралі 

постмодерністами, то в їх працях можна знайти чимало цікавих міркувань про 
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природу морального хаосу і зокрема тих, які присвячені сучасним його 

проявам. 

Якщо вести мову про оцінку цих міркувань з точки зору пропонованої 

нами концепції, то особливий інтерес викликає ідея про те, що «нові моральні 

норми та принципи формуються та впроваджуються у життя за допомогою 

ігрового середовища» [210, c.10] та загалом, «гра проголошується одним із 

основних засадних принципів цієї етики» [210, c.13]. Слід зазначити, що 

елемент гри справді властивий періоду формування нової системи суспільної 

моралі, адже нові елементи моральної свідомості формуються у процесі 

експериментування з формами поведінки (своєрідна гра з ними) і ті з них, які 

виявляються прийнятними, з часом засвоюються більшістю. Крім того, кожна 

гра містить в собі елемент випадковості, а це співзвучно із синергетичною 

ідеєю про те, що на стадії формування нового порядку випадкова подія може 

мати глобальний ефект для подальшого розвитку системи (т.зв. «ефект 

метелика»). 

Найбільш близько до побудови синергетичного бачення еволюції системи 

суспільної моралі дослідники підійшли наприкінці ХХ століття, коли ідеї 

синергетики, а також пов’язаних із нею галузей знань почали активно 

проникати в соціогуманітарні науки. Серед тих науковців, які найбільше 

близько підійшли до побудови пропонованої нами концепції, першим був 

відомий австрійський економіст, лауреат Нобелівської премії 1974 року Фрідріх 

фон Гайєк. Саме тому ми вважаємо за необхідне детально розібрати його 

погляди на предмет, що нас цікавить, які найповніше викладені у праці «Згубна 

самовпевненість. Помилки соціалізму» (1988). Основне питання, на яке він 

прагне дати відповідь у цій праці, формулюється наступним чином: «Як 

виникає наша мораль і який вплив на економічне та політичне життя справляє 

той спосіб, яким вона набуває існування?» [261, с.20]. Якщо коротко описати 

відповідь Ф. Гаєка на це запитання, то вона міститиме два основні поняття: 

еволюція та самоорганізація.  
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Ф. Гайєк був прихильником еволюційного бачення розвитку системи 

моралі (до речі, останній термін він вживає неодноразово, хоча й не займається 

детальним аналізом її структури, оскільки це, звичайно ж, не входило до його 

завдань). Дослідник наголошував на тому, що він не приносить у соціо-

гуманітарні науки нову теорію, а тільки повертає погляди, які саме там 

зародились. Необхідність доведення даної тези, очевидно, пояснюється 

ворожістю, з якою зустрічаються, за словами Гаєка, всі, хто застосовує 

еволюційний підхід до вивчення культури. Він доводить, що саме в 

соціогуманітарних науках вперше виникли уявлення про еволюцію, а тому 

«дарвіністська або ж біологічна теорія еволюції не була першою», адже «праці 

Дарвіна передували дослідження, які тривали вже кілька десятків років 

(фактично століття), що були присвячені появі складноорганізованих 

спонтанних порядків в ході процесу еволюції (при цьому автор наводить ряд 

доказів, з якими можна ознайомитись в згаданій праці. – Н.В.)» [261, с.46]. 

Разом з тим, Гаєк зауважує, що не варто вважати, ніби культурна 

еволюція відбувається аналогічно до біологічної. Насправді вона має свою 

специфіку, виявленню якої він присвячує значну увагу. Тому пишучи, що його 

книга внесе свою лепту у розвиток еволюційної етики, він прагне 

відмежуватися від того розуміння даного поняття, яке асоціюється з 

неодарвіністами і зазначає, що нам потрібна «еволюційна теорія розвитку 

моральних традицій, яка сильно відрізняється за своїм характером від тієї, якою 

ми володіли до цих пір» [261, с.22]. Така еволюційна теорія, на його думку, 

дійсно з’являється. В її фундаменті знаходиться думка, що «наші моралі норми 

не породжені інстинктом і не є творінням розуму, а являють собою самостійний 

феномен “між інстинктом і розумом”» [там само]. 

Ми, подібно до Ф. Гайєка, теж відзначаємо близькість нашої концепції до 

еволюційної етики, але так само у відмінному від загальноприйнятого 

розуміння (хоча й визнаємо наявність коріння моралі у біологічній природі 

людини). В нашій роботі система суспільної моралі розглядається як складна 
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структура, розвиток якої пояснюється як еволюційними моделями так і 

синергетичними закономірностями. 

На думку Гаєка «розширений порядок людського співробітництва», який 

найчастіше називається, хоча й не зовсім вдало, капіталізмом [261, с.15] виник 

внаслідок спонтанного формування певного морального порядку. Складові 

останнього формувались внаслідок тривалої еволюції і витримали жорстку 

конкуренцію з альтернативними моральними нормами, оскільки саме вони 

змогли найкраще забезпечити необхідні для виживання людини ресурси. 

Далі ми спробуємо описати ті виділені Ф. Гайєком основні особливості 

еволюції моралі, які, загалом, резонують зі зробленими нами висновками. По-

перше, як вже вище було зазначено, еволюція приводила до того, що у системах 

моралі закріплювались ті норми, які гарантували людині кращу адаптацію в 

середовищі. По-друге, як і біологічна еволюція, вона ґрунтується на принципі 

виживання, який передбачає мінливість, пристосування та конкуренцію. По-

третє, коли йдеться про відбір в еволюції системи моралі, то мається на увазі, в 

першу чергу, груповий відбір. Тобто, в процесі історичного розвитку 

зберігались ті норми, які гарантували кращу адаптацію групам, що приводило 

їх до перемоги у конкурентному протистоянні з іншими групами (які або 

зникали, або ж ставали частиною більшої успішнішої групи). Ми у своїй праці 

теж пристаємо до такої точки зору, проте з певними засторогами, про які мова 

піде в наступних розділах.  

По-четверте, Ф. Гайєк зазначає, що «характер цієї еволюції не є 

прямолінійним, він формувався у процесі постійних спроб та помилок, 

безперервного експериментування у сферах, де відбувалось “суперництво” між 

порядками різного типу» [261, с.39]. Іншими словами, ця еволюція нагадувала 

генетичні мутації, тому й Ф. Гаєк називає її експериментуванням. Як відомо, 

більшість мутацій у природі виявляються тупиковими гілками розвитку. Це ж 

стосується й норм поведінки, тому робити висновок «що будь-яке усталене 

правило неминуче і завжди сприяє виживанню і росту популяції, яка йому 

слідує, було б невірно» [261, с.40], звідси й зауваження Гаєйка про те, що він 
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«не стверджує, що результати групового відбору традицій неминуче є 

хорошими» [261, с.51]. Крім основного змісту, в даних тезах помітна ще одна 

ідея, яка важлива для пропонованого нами синергетичного бачення моралі. 

Йдеться про нелінійність її розвитку: мораль неначе «блукає» еволюційними 

шляхами, випробовуючи їх і вибирає найбільш сприятливі. Тому не має ніякої 

обов’язковості у її розвитку, а є тільки ймовірність вибору того чи іншого 

шляху. 

Ведучи мову про основні відмінності культурної еволюції від біологічної, 

вчений зазначає, що мораль передається не генетично, а «шляхом навчання 

через наслідування»; крім того інформація передається не тільки від батьків, а 

від значної кількості людей (від яких особа засвоює існуючі норми); в силу 

названих ознак культурна еволюція розвивається набагато швидше за 

біологічну.  

Еволюція культури, як і біологічна «…являє собою безперервний процес 

пристосування до випадкових обставин, які неможливо було передбачити» [там 

само]. Саме це й пояснює, на думку Гаєка, чому «еволюційна теорія не може 

дозволити нам раціонально прогнозувати і контролювати майбутню еволюцію. 

Найбільше на що вона здатна, це показати, яким чином в складноорганізованих 

структурах виробляються способи коректування, що ведуть до нових 

еволюційних змін, які все ж за своєю природою неминуче залишаються 

непередбачуваними» [261, с.48]. У пропонованій нами концепції, розвиток 

системи суспільної моралі також не може бути однозначно прогнозований 

через значну роль випадковості. Щоправда дана теза справедлива тільки щодо 

певних відрізків еволюції системи, зокрема тих, які характеризуються 

підвищеною нестабільністю. Натомість в періоди сталого розвитку системи 

роль випадковостей не є настільки значною, щоб впливати на загальний її 

розвиток, а тому певні прогнози, на нашу думку, можуть мати місце.  

«Червоною лінією» аналізованої нами праці Гаєка є полеміка із 

прихильниками соціалістичних ідей, які керуючись власними уявленнями про 

правильний устрій, «виступають за свідому організацію людських 



63 

взаємовідносин центральною владою…» [261, с.16-17]. Власне, ідеї про 

можливість свідомої організації такого порядку вчений і вважає «згубною 

самовпевненістю», оскільки той порядок, на основі якого сформувався 

капіталізм, витримав еволюційний відбір та жорстку конкуренцію зі своїми 

альтернативами і довів можливість забезпечити тим, хто його прийняв, не 

тільки виживання, але й високий рівень життя. Натомість моральні орієнтири 

прихильників соціалістичних ідей не пройшли такого відбору, оскільки 

виникли не в результаті спонтанної еволюції (іншими словами самоорганізації), 

а є результатом раціонального конструювання. 

З усього написаного зрозуміло, що Ф. Гаєк надзвичайно високо оцінює 

роль самоорганізації і, порівнюючи її результати із досягненнями людського 

розуму зазначає, що «порядок, який виникає незалежно від чийогось задуму, 

може значно перевершувати свідомо вироблені людьми плани» [261, с.18]. 

Тому відповідаючи на питання, поставлене на початку книги, як виникає наша 

мораль і який вплив на економічне і політичне життя справляє той спосіб, яким 

вона набуває існування?» [261, с.20], він ґрунтується на тій думці, що наші, 

цінності формуються як складова частина процесу несвідомої самоорганізації 

певної структури чи моделі.  

Починаючи працювати над проблемою самоорганізації складних систем, 

вчений «вважав себе мало не єдиним дослідником еволюційного розвитку 

таких високоорганізованих, складних, самовідтворюваних структур» [261, 

с.20]. Але незабаром, зауважує він, дослідження проблем такого роду стали 

здійснюватись під різними назвами, зокрема, кібернетика, спонтанний порядок, 

самоорганізація, синергетика, теорія систем і т.п. [261, с.21]. Таким чином, 

Гайєк чітко ідентифікує проблемне поле власного дослідження з тією сферою, 

яку вивчає синергетика, отож, в нас немає жодних сумнів, що саме він був 

першим вченим, який почав свідомо працювати над проблемою самоорганізації 

морального нормативного порядку, яка є центральною для нашого 

дослідження.  
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Водночас Ф. Гайєк не перебільшував значення самоорганізації в розвитку 

моралі. Він писав: «Мені було необхідно, заради досягнення своєї основної цілі, 

підкреслити значення спонтанної еволюції правил поведінки, які сприяють 

формуванню самоорганізованих структур. Цей наголос на спонтанному 

характері розширеного, або ж макропорядку може ввести в оману, якщо 

сформує у читача враження, наче в макропорядку свідомо створювані та 

керовані організації зовсім не важливі» [261, с.67]. З даної цитати зрозуміло, що 

Гаєк, попри вирішальну роль самоорганізації в розвитку моралі, не відкидав 

також свідомого впливу на її розвиток. В синергетиці сьогодні дана ідея 

активно розвивається і вона також знайшла відображення в нашій праці – в 

окремому розділі ми детально аналізуємо можливість організованих впливів на 

самоорганізаційні процеси в системі суспільної моралі. 

Критикуючи соціалізм, Ф. Гайєк не заперечує того очевидного факту, що 

соціалістичні ідеї (в т.ч. моральні) мають чимало прихильників. На його думку 

їх привабливість криється в тому, що обіцяні результати відповідають 

інстинктивним людським прагненням [261, с.17]. Щоб пояснити дану думку, 

Ф. Гаєк вдається до аргументації, яка дуже важлива для нашої концепції моралі, 

оскільки в ній піднімаються складні і важливі аспекти зв’язку моральної 

свідомості із тими чинниками, які мають вплив на її розвиток (керуючими 

факторами) і в першу чергу із людською біологічною природою. 

Як і більшість сучасних дослідників, Ф. Гайєк погоджується з думкою, 

що наші базові «моральні інстинкти», до числа яких він зараховує солідарність 

та альтруїзм, були адаптивною реакцією на життя в малій групі і не 

поширювались на чужі спільноти. В міру збільшення розміру груп, такі 

інстинкти ставали на перешкоді новому більш масштабному співробітництву. 

Поступово починають з’являтись нові правила, які забезпечують більш 

масштабне співробітництво. «Ці правила передаються завдяки традиції, 

навчанню, наслідуванню, а не інстинкту, та в основному, складаються із 

заборон («не вкради»), що встановлюють допустимі межі свободи при 

прийнятті індивідуальних рішень» [261, с.26].  
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Поява нових правил породила кілька важливих проблем. Перша пов’язана 

з тим, що з цього часу людина повинна шукати компроміс між вродженими 

інстинктами і новими нормами, що носять абстрактний характер. Інстинкт і 

норми продовжують співіснувати, задаючи нову динаміку розвитку системи 

моралі. Людина тепер повинна вибирати, які інстинкти придушувати, а яким і 

за яких умов «давати вихід». Ф. Гайєк наголошує, що таке придушення 

стосується не тільки деструктивних потягів, як-от агресивність, але й тих, які 

«цементували» малі групи, тобто солідарність та альтруїзм. Адже, коли б ми 

слідували їм увесь час, то, наприклад, не могли б ухилитись від постійних 

закликів до благодійності, що не дало б нам змоги нормально займатись своєю 

основною діяльністю.  

Дана проблема, знайшла своє відображення і в нашій концепції, в якій 

мораль у сучасному її вигляді, також постає складним феноменом, який 

поєднує в собі інстинктивну та культурну складові. Ґрунтуючись на 

дослідженнях Гаєка, можна стверджувати, що системи суспільної моралі 

різняться між собою не тільки специфікою своєї соціокультурної складової, але 

й балансом ролі інстинктивних та культурних імпульсів. Оскільки ж дані 

імпульси утворюють складні взаємодії, то виявивши їх, ми починаємо краще 

розуміти наскільки динамічною та складною є природа моралі. 

Перехід він інстинктивної регуляції поведінки до тієї, що ґрунтується на 

абстрактних правилах, змусив Гаєка замислитись над ще однією проблемою, 

що поставала перед багатьма дослідниками, які працювали в даній галузі. 

Йдеться про той етап, починаючи з якого ми можемо вести мову про існування 

моралі. Частина дослідників вважає за можливе називати мораллю  

інстинктивну поведінку, спрямовану на турботу про іншого, яка зустрічається в 

тваринному середовищі. Інші ж стверджують, що термін «мораль» повинен 

вживатись тільки стосовно значно пізніших форм суто людської свідомої 

діяльності. До когорти тих, хто дотримується останньої точки зору, належав і 

Ф.Гаєк. Він писав: «Я надаю перевагу вживанню терміну “мораль” для 

позначення тих не інстинктивних правил поведінки, які дозволили людству, 
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поширившись по всій землі, створити розширений порядок. Справа в тому, що 

поняття “мораль” має смисл тільки при її протиставленні, з одного боку,  

імпульсивній, не рефлексивній поведінці, а з іншого – раціональному 

розрахунку, спрямованому на отримання певних результатів. Вроджені 

рефлекси не мають морального виміру, тому “соціобіологи”, які вживають по 

відношенню до них такі терміни, як альтруїзм … докорінним чином 

помиляються. Альтруїзм перетворюється на моральну категорію тільки в тому 

випадку, якщо йдеться про те, що ми повинні підпорядковуватись 

“альтруїстичним” стимулам» [261, с.26]. 

Даний підхід значною мірою співпадає з тим, що пропонується в нашій 

роботі. Хоча ми не робимо такого жорсткого протиставлення між 

інстинктивними формами поведінки і тими, які Хаєк вважає за можливе 

називати мораллю, але цілком погоджуємось з думкою, що про появу того 

феномену, який в нашій праці названий системою суспільної моралі, можна 

вести мову тільки з того часу, коли починають з’являтись уявлення про 

допустимі і недопустимі форми діяльності. Інстинкт, звичайно, продовжує 

існувати в моралі, проте стає усвідомленим. Для опису даної особливості можна 

привести аналогію між мораллю та будинком. Для того, щоб існував будинок, 

повинні бути його складові, наприклад фундамент. Останній – невід’ємна 

складова будинку, проте будинком ми його не назвемо. Аналогічно й в системі 

суспільної моралі біологічні імпульси можуть бути порівняні з фундаментом – 

без них будівля не існуватиме, проте назвати їх мораллю ми не маємо підстав. 

Ще одним дослідником, який з поширенням синергетичних ідей почав 

використовувати їх у своїх працях, є Френсіс Фукуяма. Виклад його поглядів 

щодо синергетичних механізмів, які діють у системі моралі, можна знайти в 

праці «Великий крах», основним завданням якої є аналіз ситуації, що склалась в 

більшості західних країн (і не тільки), та яку він називає «великим крахом». Під 

цим поняттям мається на увазі руйнування соціального капіталу, який 

Ф. Фукуяма трактує як «набір неофіційних вартостей чи норм, які є спільними 

для членів групи і дозволяють їм взаємодіяти» [258, с.23]. Аналіз вказаної праці 
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засвідчує, що основну масу «неофіційних вартостей чи норм» становлять ті, які 

прийнято називати моральними. Для того, щоб розібратися в причинах 

«великого краху», вчений досліджує широке коло питань, зокрема й ті, які 

цікавлять нас, а саме походження нормативного порядку, причини його 

руйнації та фактори, що впливають на його становлення і функціонування.  

Ф. Фукуяма стверджує, що «устрій і соціальний капітал мають дві міцні  

опори. Перша є біологічною і породжується самою людською  природою…» 

[258, с.148]. Другою є «людський розум і здатність розуму спонтанно 

генерувати рішення проблем соціальної  взаємодії» [258, с.148]. В іншому місці 

він називає цю опору «спонтанним процесом самоорганізації» [258, с.149]. 

Таким чином, як і ми в своїй концепції, Ф. Фукуяма стверджує, що 

однією з основ морального порядку є людська біологічна природа, яка 

стимулює нас до виконання певних норм, які уможливлюють співжиття. 

Ґрунтуючись на значному емпіричному матеріалі (автор посилається на такі 

науки, як нейрофізіологія, біхевіористська генетика, еволюційна біологія, 

«біологічно-орієнтовані підходи до психології та антропології» [258, с.13]) він 

стверджує: «Останнім часом науки про життя зробили значний поступ, який 

дозволив реабілітувати класичний погляд, що людська природа існує і вона 

робить людей істотами соціальними і політичними, які мають велику здатність 

встановлювати соціальні  правила» [258, с.148]. Тому «природний стан людини 

– це не “війна всіх проти всіх”, як вважав Томас Гоббс, а радше громадянське 

суспільство, яке впорядковується за допомогою великої кількості моральних 

норм» [258, с.13].  

Деталізуючи власне бачення біологічної основи моральних норм, 

Фукуяма стверджує, що вони забезпечуються такими механізмами, як 

родинний відбір і взаємність [258, с.177]. Остання думка сьогодні набула 

значного поширення серед дослідників і аргументація на її користь буде 

наведена у відповідному розділі. Крім того, вродженими є вміння «викривати 

шахраїв та обманщиків і давати собі з ними раду, а також тяжіти до 

колаборантів та інших людей, які дотримуються моральних правил» [258, 
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с.196]. До цього всього долучаються й емоції, які «задіяні у дотриманні норм», 

зокрема «гнів, вина, гордість і сором. Люди часто діють всупереч власним 

матеріальним інтересам від гніву на чиюсь несправедливість, внаслідок 

порушення плеканої норми або від почуття вини за власне порушення такої 

норми» [258, с.193]. 

З існування біологічної основи морального порядку Фукуяма робить 

висновок про те, що культурний релятивізм слід переосмислити і, що «можна 

виявити культурні та моральні універсали, котрі, якщо їх вживати розважливо, 

можуть бути використані для оцінки конкретних культурних практик» [258, 

с.164]. В нашій концепції також біологічна природа людини постає тим 

чинником, який створює основу для універсальних моральних норм та 

принципів. Хоча й взаємодія різних факторів, яка їх породжує, являє собою 

значно складніше явище, аніж механічний відгук на «голос природи». Фукуяма 

також це зауважує, пишучи, що «людська біологія витворює схильність 

вирішувати проблеми колективних дій, але конкретні норми і метанорми, 

обрані даною групою індивідів, – це культурний вибір, а не витвір природи» 

[258, с.197]. 

Іншою опорою для існування морального порядку є самоорганізація, 

тобто поява порядку, внаслідок «повністю децентралізованої і спонтанної 

взаємодії  індивідів» [258, с.155]. Фукуяма зазначає, що вивчення того, як 

постає порядок, – не внаслідок спущених зверху розпоряджень ієрархічної 

влади (політичної чи релігійної), а внаслідок самоорганізації децентралізованих 

індивідів, – є одним із найцікавіших і найважливіших інтелектуальних 

напрямків нашого часу [258, с.13]. Вчений наголошує, що формування такого 

порядку є неминучим, адже він твориться весь час людьми, що зайняті своїми 

щоденними справами [258, с.153]. Суть міркувань Ф. Фукуями зводиться до 

того, що сама взаємодія індивідів неминуче підштовхує їх до того, щоб 

витворювати впорядкований нормативний порядок. Таким чином, він 

фактично, підходить до існування того, що ми у своїй концепції називаємо 
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«потребою співжиття», яка є важливим чинником появи моральних норм, 

оскільки штовхає людей до взаємодії, яка неможлива без таких норм.  

Щоправда, на нашу думку, дослідник невірно трактує співвідношення 

між самоорганізацією морального нормативного порядку і його біологічною 

природою, розводячи їх як різні «опори». В нашій концепції вони є 

послідовними ланками одного механізму: біологічна природа разом з іншими 

керуючими чинниками стимулює процес самоорганізації морального 

нормативного порядку. Використовуючи мову, яку вживають 

природодослідники, можна сказати, що для самоорганізації потрібна енергія і 

одним із її джерел для системи суспільної моралі є біологічна природа людини. 

Як і ми, Ф. Фукуяма не схильний перебільшувати ролі самоорганізації та 

стверджувати, що наслідком її еволюційного поступу будуть обов’язково 

найкращі норми та принципи (про це ж писав Ф. Гайєк). Її наслідком можуть 

бути й «несправедливі» норми або «такі, що ведуть до небажаних наслідків», і 

«вони можуть протриматися довший час» [258, с.230]. Причиною цього, 

наприклад, може бути вплив традиції, соціалізації та ритуалу [258, с.230]. Саме 

тому «спонтанний устрій ніколи не становитиме устрою per se у будь-якому 

суспільстві. Раціональна ієрархічна влада у вигляді уряду та офіційного права 

повинна буде служити доповненням … Державна влада у формі офіційного 

права, як вказував і сам Гайєк, завжди буде необхідним доповненням і 

корективою до розширеного порядку людської взаємодії» [258, с.232]. Ми 

також прийшли до аналогічних висновків, хоча й не вважаємо правовий 

механізм єдиним, яким можна корегувати процес самоорганізації морального 

нормативного порядку. В окремому розділі будуть розглянуті й інші 

можливості. 

Ф. Фукуяма у своїй праці, крім біологічної природи людини, також 

аналізує вплив на соціальний капітал таких чинників, як економіка, релігія та 

культурна традиція. Щодо економіки, то задавшись питанням «чи не 

приречений сучасний капіталізм на те, аби зруйнувати власні моральні основи і 

таким чином зумовити свою власну загибель?» [258, с.260] він стверджує: 
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«Можна погодитися з тим, що капіталізм часто є деструктивною, нищівною 

силою, яка руйнує традиційні обов'язки та лояльність. Але він одночасно 

створює порядок і нові норми, які заміняють ті, котрі він зруйнував. Справді, 

схоже на те, що капіталізм є справжнім творцем норм, а отже справжньою 

моралізуючою силою у сучасних суспільствах» [258, с.264]. Стосовно впливу 

релігії, то він передусім відзначає її вплив на універсалізацію моральних норм 

та «розширення радіусу довіри» між людьми: «Прагнення до морального 

універсалізму, можливо, і не реалізоване жодною з існуючих релігій, але воно 

все ж є невід'ємною частиною морального універсуму, витвореного релігією» 

[258, с.249]. Відносно культурного впливу, то саме ним він пояснює значно 

меншу руйнацію соціального капіталу в деяких азійських, а також 

європейських країнах, тому й врешті зазначає: «Культура, як видається, відіграє 

важливу роль у визначенні принаймні швидкості, з якою змінюються норми» 

[258, с.146].  

Враховуючи написане, можна стверджувати, що Ф. Фукуяма розглядає 

такі чинники впливу на нормативний порядок, як біологічна природа людини, 

культура, релігія, економіка і, хоча й не вживає цього терміну, але також, по-

суті, веде мову про вплив потреби співжиття, яка змушує людей витворювати 

певні норми, які б його уможливлювали. Важливо, що в результаті проведеного 

нами дослідження, ми також дійшли висновку, що названі чинники мають 

найбільший вплив на систему суспільної моралі і тому назвали їх її керуючими 

факторами. 

Однією з тих країн, в якій синергетика останнім часом розвивається 

найактивніше, є Росія. Завдяки перекладам праць основоположників 

синергетики незабаром після їх появи, дослідники в цій країні мали змогу 

детально ознайомитись із її основними ідеями і, навіть, докластись до їх 

розвитку. В 90-х роках ХХ століття російські науковці починають активно 

використовувати ці ідеї в соціогуманітарних науках. Робляться певні спроби їх 

застосування і щодо сфери моралі. Деякі напрацювання по цій проблемі можна 

знайти в російського етика А.П. Скрипника. Він відзначає, що «моральність 



71 

виникає в процесі еволюції життя» [238, с.100], тобто розглядає її як певний 

етап в розвитку всього живого, що відповідає позиції, репрезентованій в нашій 

роботі. Шукаючи засади моральної еволюції, А. Скрипник приходить до 

висновку, що «буттєвою основою моральнісного розвитку» є самоорганізація 

[238, с.100]. Здатність до самоорганізації він бачить в механізмі когерентності, 

який виступає «онтологічною основою» еволюції моралі. Автор зауважує, що 

вперше існування даного феномену найбільш повно було описано Іллею 

Пригожиним та іншими представниками брюсселької школи (група 

дослідників, що об’єднались навколо І. Пригожина та вивчають синергетичні 

процеси у фізико-хімічних феноменах. – Н.В.). При цьому А.П. Скрипник 

звертає увагу на відомий у синергетиці приклад, коли в ситуації 

термодинамічної рівноваги окремі молекули рухаються незалежно одна від 

одної і взаємодіють тільки при зіткненнях. Але при переході у нерівноважний 

стан частинки починають діяти як злагоджений ансамбль: «Вони неначе 

здобувають особливу чутливість, не пояснювану здатність реагувати один на 

одного, причому на значних відстанях» [238, с.100]. Подібне явище 

спостерігається в багатьох сферах і саме воно називається когерентністю, яка 

на думку вченого, є основною самоорганізації. Мораль є культурним 

феноменом, а культура здатна створювати цілком нові когерентності. На його 

думку «розвиток культури це розбудова зв’язків чи прокладання шляхів між 

різними елементами світу, між живими організмами, і, в основному, між 

людьми. Культура пов’язує розрізненні групи людей не тільки в просторі, але й 

у часі, причому способів, щоб зробити це, у неї є багато» [238, с.100]. 

Вчений звертає увагу й на те, що «згідно з ідеями брюссельської школи, 

матеріальні частинки, які переходять із рівноважного стану системи в 

нерівноважний, зазнають невідомих та незрозумілих нам структурних змін, які 

загострюють їх чутливість. Щось подібне відбувається і з людиною, на яку 

впливає культура. Вона стає більш чутливою до всіх аспектів світу і, перш за 

все, до інших людей. Завдяки культурі людина отримує здатність отримувати 
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речовину, енергію та інформацію із найрізноманітніших джерел, на всіх рівнях 

буття [238, с.100-101].  

Таким чином, з написаного випливає, що головною функцією моралі, є 

налагодження та підтримка описаної когерентності, саме тому «вчинки, які 

вважаються морально позитивними, не обов’язково приносять комусь пряму 

матеріальну користь. Вони спрямовані на вдосконалення людини та зв’язків 

між людьми» [238, с.110]. 

На думку російського етика, відмінність моральності від самоорганізації в 

її «зумисне цілеспрямованому характері» [238, с.100]. В даному випадку автор, 

мабуть, має на увазі те, що в цьому полягає відмінність між процесами 

самоорганізації в природі та людському суспільстві, в першу чергу, в моралі. 

Хоча, як покаже наше дослідження, дана думка є тільки частково вірною. 

Справді, відмінність у процесах самоорганізації між природними і 

соціокультурними системами в тому, що в останніх агенти наділені свідомістю 

та свободою, які дають їм змогу ставити цілі власної діяльності та досягати їх. 

Проте це не означає, що вони визначають цілі еволюції всієї системи. Остання 

ґрунтується на саморозвитку, що визначається динамікою системи як цілого. 

Тому детальний аналіз майже завжди виявить, що насправді цілепокладання 

кожного окремого елемента, в основному, буде здійснюватись в тих межах, що 

визначені всією системою.  

Певні напрацювання по досліджуваній нами проблемі можна знайти у 

працях відомих російських етиків В.І. Бакштановського та Ю.В. Согомонова. 

Насамперед слід зазначити, що вони зауважували необхідність появи 

«методології, придатної для аналізу суперскладних систем, якою, без сумніву, є 

мораль» та зазначали при цьому, що на думку деяких дослідників, шлях до 

цього лежить, швидше за все, в пошуку засобів мобілізації теоретичних 

ресурсів поза сферою етики, і, зокрема, згадували нову теорію еволюції та 

концепцію народження порядку із хаосу (тобто, фактично, мали на увазі 

синергетику. – Н.В.) [20, с.29]. Проте вчені не здійснили подальшого 

дослідницького пошуку в даному напрямку. Разом з тим, у їхніх працях можна 
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знайти деякі думки, які, по-суті, відповідають висновками, які ми зробили у 

процесі розбудови синергетичного підходу до моралі.  

Варто відзначити, що, як і ми, В. Бакштановський та Ю. Согомонов 

намагаються розвивати системний та еволюційний підходи до моралі, 

зауважуючи, по-перше, те, що «мораль є нормативно-ціннісною системою» [18, 

с.29] і, по-друге, те, що змістовно вона «може бути пояснена з точки зору 

загальної соціокультурної еволюції. Така еволюція відбувається стихійно, 

шляхом відбору й закріплення у складі та структурі моралі всього того в 

моральнісному житті, що найкращим чином пристосовано до еволюції всього 

соціуму й культури, до її некерованого, а тільки сміливо вгадуваного ходу, до 

різноманітних поворотів такого руху» [19, с.8].  

Загальна картина еволюції моралі, на думку вчених, виглядає як перехід 

від простих донормативних регуляторів поведінки (звичай, габітус, етос) до 

складної нормативно-ціннісної системи [18, с.29]. Важливо, що «при цьому 

попередні шари, яруси морального феномену не «випаровуються» в 

історичному небутті, не заперечуються новим ярусом, а, абсорбуючись ним, 

тільки зміщуються від регулятивного центру до його периферії. Кордони між 

цими шарами не маркуються з бажаною мірою чіткості, вони є легко 

проникними, розмитими і тому можуть порушуватись [18, с.29]. В результаті, 

на сучасному етапі моральний феномен «володіє складною структурою, яку 

можна уявити у вигляді кількох шарів (ярусів). В основі – найдревніший 

донормативний шар. В центрі – нормативно-ціннісний шар, тобто система з 

множиною різної якості підсистем, які її конкретизують. Над ними підіймається 

дещо пізніший, наднормативний шар» [18, с.21-22], який «виконує завдання 

обґрунтування і виправдання всієї сукупності наявних моральних цінностей, 

приписів, оцінок», а також виконує прогностичну функцію [18, с.33-34].  

В. Бакштановський та Ю. Согомонов підтримують важливу для 

синергетичного бачення моралі ідею нелінійності її розвитку. Дослідники 

зазначають, що оглядаючи історію «моральних порядків» доречно вести мову 

не про монолінійність, «естафетний прогрес», не про один загальний стовбур 
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дерева еволюції чи про єдину шкалу еволюції, але про різні стовбури та шкали 

[19, с.9]. Також «можливі зміщення на інші еволюційні сходи, що хаотично 

розташовані на безкрайому мінливому полі, величезному просторі історико-

культурних можливостей» [19, с.9]. В іншій статті вони зазначають, що 

моральний розвиток людства не можна «зображати у вигляді механічного, 

монотонного сходження від одного ступеня до іншого, оскільки кожен такий 

ступінь, не дивлячись на певну циклічність, володіє високим рівнем 

своєрідності не тільки по відношенню до попереднього (однолінійність), але і з 

точки зору взаємодії зі всім процесом історичного розвитку морального 

феномену в цілому» [18, с.40]. Натомість дослідники вважають за можливе 

вести мову про «рух від менш розвинутих структур моралі, які тільки почали 

втілювати родові ознаки, до більш розвинутих структур; від порівняно 

елементарних моральних порядків, начал, до складних, багатоярусних 

нормативно-ціннісних систем із розгалуженим складом взаємодіючих 

підсистем» [18, с.41]. 

Водночас ми не погодимось із думкою вчених, про відсутність 

«універсальної логіки руху еволюції моралі» [19, с.8]. Якщо під логікою 

розуміти формальні структури людського мислення (це витікає з визначення 

логіки, як науки про форми та закони правильного мислення), то переносячи 

дане значення терміну «логіка» на еволюцію моралі, все ж можна 

стверджувати, що певні формальні структури її еволюції існують. Власне, наша 

праця, спрямована на їх пошук. 

В. Бакштановський та Ю. Согомонов розглядають процес появи моралі, 

як певне «сепарування моральних норм і цінностей від мозаїчних звичаїв, 

локальних традицій» [19, c.9]. Подібним чином діємо й ми, щоправда процес 

«сепарування» розглядаємо як такий, що почався раніше – на стадії виділення 

людини із тваринного середовища. Саме в цей період відбулася перша поява 

уявлення про дозволене і недозволене, яке з часом оформилось у звичаї і 

традиції. Тобто, насамперед, мало місце сепарування такого уявлення від 



75 

інстинктивної поведінки, а згодом даний процес продовжився, коли від звичаїв 

і традицій відокремились моральні норми і принципи. 

Російські дослідники бачать розвиток моралі як стихійний, спонтанний 

процес, що, по-суті, відповідає ідеї самоорганізації моралі, яка покладена в 

основу нашої праці. Вони пишуть: «Мораль будь-якого типу виникає, 

розвивається і включається в історичний процес стихійно. Всі спроби видатних 

діячів Просвітництва і раннього утилітаризму вибудувати за раціональними 

лекалами, засобами логіки …певну несуперечливу, самоочевидну, для всіх 

переконливу, «істинну», універсальну мораль … плачевно завершились 

огріхами спрощеннями і вульгарності у сфері моралі та примітивізацією самого 

раціоналізму. В цьому немає нічого дивного: мораль є результатом 

соціокультурної динаміки, а не маніпуляцій з допомогою логічної дидактики» 

[19, c.10]. В даній цитаті, окрім ідеї самоорганізації, також закладена думка про 

неможливість нав’язування моралі певних шляхів розвитку, що характерно для 

всіх відкритих складних систем, які самоорганізуються. Ця думка постійно 

повторюється в працях найвідоміших представників синергетики і знайшла 

своє відображення в нашій роботі. 

Аналізуючи хаотичні процеси, які сьогодні відбуваються в системах 

моралі багатьох країн, дослідники зазначають, що «розхитаність нравів означає 

не тільки хаос у світі цінностей, колапс моралі, а й розтягнутий у часі – а по-

іншому й не може бути – багатосторонній і складний процес оновлення 

нормативно-ціннісної системи даної цивілізації, накопичення породжених нею 

позитивних тенденцій у моральному житті, з якими пов’язані обнадійливі 

перспективи» [19, с.16]. З написаного випливає, що В. Бакштановський та 

Ю. Согомонов вбачають конструктивну роль хаосу у розвитку моралі, яка 

пов’язана із оновленням її структури. Значення хаосу для еволюції відкритої 

складної системи є особливо важливим питанням для синергетики, тому в 

нашій праці йому буде присвячено окремий розділ. 

Здійснюючи аналіз праць російських дослідників, в яких зустрічаються 

ідеї близькі до тих, які були реалізовані в нашій роботі, варто також згадати 
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деяких науковців, які хоча й не вивчали безпосередньо мораль, проте 

предметна сфера їхніх досліджень перетинається із тією, що лягла в основу 

нашої дисертації.  

Відомий російський філософ М.С.Каган використовував синергетику для 

вивчення сфери культури. Він прагнув «…трактувати історію культури 

синергетично, як саморозвиток складноорганізованої системи в динамічному 

природному і соціальному середовищі та, відповідно, шукати рушійні сили 

цього процесу в ньому самому [100, с.72]. Оскільки ж система суспільної 

моралі є, значною мірою, культурним феноменом, то деякі висновки М. Кагана 

мають значення для пропонованого нами синергетичного підходу до моралі. 

Насамперед, звернемо увагу на те, що вчений описав специфіку взаємозв’язку 

між середовищем і системою, дослідження якої посідає важливе місце в нашій 

праці. Зокрема, він стверджував, що не можна трактувати взаємодію культури і 

середовища як процес, за якого перша у своєму розвитку автоматично 

відгукується на вплив другого: «Синергетика стверджує, що еволюція кожної 

динамічної системи, незалежно від її масштабу, є її саморухом, тобто 

безпосередньо керується внутрішніми, іманентними для цієї системи силами й 

тільки “в другу чергу” реагує на вплив середовища. Стосовно досліджуваних 

нами процесів це означає, що, визнаючи культуру самостійним утворенням, яке 

відрізняється не тільки від природи, а й від суспільства, її розвиток треба 

вивчати не як автоматичне слідування за розвитком суспільства, як це робили 

вчені, які трактували марксизм у дусі економічного чи політико-ідеологічного 

детермінізму … і так само не як пасивне відображення природно-космічних 

процесів (у дусі ідей географічного детермінізму чи гумільовського космізму), 

а як саморух, саморозвиток, який, щоправда, засвоює вплив змін і соціального, і 

природного середовища» [101]. Таким чином, як і ми, М. Каган стверджував, 

що хоча й система культури (а в нашому випадку – моралі) зазнає впливу зі 

сторони середовища, але сама її структура і зміст формуються внаслідок 

процесів самоорганізації, а не визначаються повністю названими чинниками. 
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Дослідник також звернув увагу на те, що система культури, у порівнянні 

із природними системами, характеризується вищим ступенем складності [100, 

с.37]. Однією з головних причин цього є те, що основними елементами цієї 

системи є люди, які наділені свідомістю: «Підпорядкування індивіда 

встановленому порядку в соціальних відносинах і культурі, так само, як вибір 

людьми оптимальної траєкторії з ряду можливих в стані хаосу, є, тією чи 

іншою мірою, усвідомленими рішеннями, що кардинально відрізняє їх від 

поведінки елементарних частинок в броунівському русі та від дій тварини при 

виборі поведінкового акту» [100, с.60]. Усвідомленість людських дій веде до 

того, що в розвитку соціокультурних систем значну роль відіграє свобода: 

«Природа не знає у всіх видах своєї активності такої спонукальної сили, як 

свобода; людина ж, за влучним висловом Ж.-П. Сартра, «приречена до 

свободи» тому без врахування її впливу не можна осягнути …процеси 

самоорганізації в історії людства» [101]. Слід зазначити, що до таких самих 

висновків дійшли ми у процесі вивчення системи суспільної моралі. Крім того, 

це дало нам підставу зробити висновок про більшу міру хаотичності в 

соціальних системах (зокрема в моралі), у порівнянні із системами природними. 

Детальніше про це йтиме мова у відповідному підрозділі. 

Вищий рівень складності соціокультурних систем приводить М. Кагана 

до думки про те, що переносити на соціальні та культурні об’єкти синергетичні 

моделі із природничих наук потрібно з великою обережністю. Ми прийняли цю 

засторогу і вона стала одним із ключових правил, якого ми намагались 

дотримуватись у своєму дослідженні. 

Інша російська дослідниця – І.А. Суріна – з допомогою основних 

положень синергетики здійснила аналіз системи ціннісних орієнтацій. Її 

дослідження перетинається із нашим з огляду хоча б на той факт, що моральні 

цінності є одним із основних елементів системи ціннісних орієнтацій особи чи 

суспільства. Сама І. Суріна з цього приводу зауважує, що «система ціннісних 

орієнтації латентно містить в собі відповідні норми поведінки, які 

обумовлюють соціальну поведінку суб’єктів-носіїв даних цінностей» [248, 
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с.93]. Тому доречним є очікування, що багато висновків, які зробила російська 

дослідниця, будуть корелювати із тими висновками, до яких прийшли ми у 

своїй роботі. 

І. Суріна виділяє три взаємопов’язаних вертикальних рівні «структурної 

ієрархії ціннісно-орієнтаційної системи», які вона називає макро, мезо та 

мікросистеми. Макросистема це загальноприйнята в суспільстві система 

ціннісних орієнтацій, мезосистема – система ціннісних орієнтацій соціальної 

групи, мікросистема – особистості [248, с.94]. Слід зазначити, що подібний 

підхід, за якого в системі виділяються вертикально розташовані рівні, широко 

використовується в синергетиці. Ми теж його задіяли і виділили мікро та 

макрорівні в системі суспільної моралі, а також допускаємо можливість 

враховувати існування мезорівня (загалом, для появи явища самоорганізації він 

не має значення, хоча й при аналізі конкретних систем суспільної моралі його 

виділення може бути доречним). Щоправда, мікрорівень системи суспільної 

моралі в нашій роботі розглядається не як моральні орієнтації особистості, а 

дещо ширше, як мікрорівень моральної практики, на якому індивіди, володіючи 

власними моральними орієнтаціями намагаються втілювати їх у життя. 

Необхідність врахування на мікрорівні не просто уявлень, але й практики 

пояснюється тим, що саме через неї відбувається формування макрорівня – 

моральних орієнтацій всього суспільства. Тільки така конфігурація структури 

системи суспільної моралі дає змогу пояснити самоорганізацію її складових. 

І. Суріна виділяє такі основі характеристики системи ціннісних 

орієнтацій, як складність (вона складається з великої кількості цінностей), 

нестабільність (здатність змінюватись під впливом суспільних перетворень), 

інтегративність (взаємодія різних ціннісно-нормативних систем), відкритість 

(взаємодія з оточенням, під яким мається на увазі соціокультурне середовище 

[248, с.95]), а також мінливість (зміна системи, в залежності від характеристик 

соціальних суб’єктів) [248, с.96]. Хоча найчастіше в якості основних 

характеристик системи ціннісних орієнтацій саме як синергетичної системи 

вона називає складність, відкритість та нерівноважність (нестабільність) [248, 
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с.96; 99]. Як і ми та багато інших дослідників, І. Суріна вважає, що складність 

системи визначається не тільки великою кількістю елементів, але й її 

«суб’єктивністю» [248, с.95] тобто наявністю людей в якості елементів системи. 

Крім іншого, суб’єкти як елементи такої системи додають непередбачуваності 

розвитку системи ціннісних орієнтацій [248, с.95]. 

Пояснюючи явище самоорганізації системи ціннісних орієнтацій 

дослідниця використовує поняття адаптації. На її думку, в таких системах 

можна спостерігати два рівні адаптації. Перший – до зовнішнього соціального 

середовища, а другий – адаптація на рівні самої системи, виходячи з її потреб та 

інтересів (адаптація до внутрішніх можливостей ефективного функціонування, 

яка проявляється в зміні структурної ієрархії ціннісних орієнтацій). Саме 

виходячи з другого рівня можна вести мову про самоорганізацію системи [248, 

с.97], під якою вона має на увазі «зміну структури цінностей та орієнтації на 

них, внаслідок соціального інформаційного впливу, який забезпечує 

цілеспрямованість дій та узгодженість підсистем ціннісно-орієнтаціної системи, 

що виражається в цілісності поведінки соціального агента» [248, с.98]. На цій 

основі відбувається саморегулювання системи, яке проявляється, по-перше, в 

здатності підтримувати відносну «сталість своїх якісних внутрішніх 

параметрів» перш за все збереження «ядра» цінностей та, по-друге, в 

можливості зміни ієрархічної структури цінностей [248, с.98].  

Слід зазначити, що на відміну від І. Суріної ми не розглядаємо адаптацію 

системи суспільної моралі як дворівневий процес. Адаптацією називається 

пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища. Відбувається вона 

через зміни внутрішньої структури чи параметрів системи. Тому пристосування 

і внутрішня зміна для нас це не різні рівні, а невід’ємні сторони єдиного 

процесу адаптації. 

І. Суріна відзначає існування в системі ціннісних орієнтацій періодів 

порядку та хаосу: «Таким чином, поведінка системи ціннісних орієнтацій як 

складної системи є періодичним чергуванням, перш за все, інтеграції 

(ґрунтованої на впорядкованості поведінки соціальних суб’єктів 
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посередництвом цінностей і норм) та дезінтеграції (невпорядкованості) в 

процесі досягнення соціального консенсусу [248, с.98-99]. Дослідниця також 

описує біфуркації в розвитку таких систем. Вони виникають як результат 

«впливу флуктуацій тобто під впливом суспільних та внутрішніх системних 

змін. В точках біфуркації система стає невпорядкованою, нестабільною і в ній 

встановлюється хаотичний режим. …Системі треба подолати точку (пучок) і 

перейти на одну зі сталих гілок подальшого розвитку біфуркацій» [248, с.103]. 

В нашій роботі також приділяється особлива увага чергуванню періодів 

впорядкованості та хаотичності в розвитку системи суспільної моралі. 

Щоправда, на відміну від І. Суріної, ми розглядаємо біфуркації не як етап на 

якому з’являється хаос, а як пік розвитку хаотичних процесів. 

І. Суріна зауважує інформаційну сутність еволюції системи ціннісних 

орієнтації, яка являє собою процес зміни її структури цінностей під впливом 

різноманітних за ступінню інформаційних потоків (виділення наше. – Н.В.), як 

від інших агентів, так і від зовнішнього середовища [248, с.104]. Дане 

зауваження є важливим, коли ми ведемо мову про еволюцію таких феноменів, 

як система ціннісних орієнтацій чи система моралі. Справа в тому, що як 

відомо в синергетиці, система може самоорганізовуватись завдяки своїй 

відкритості, тобто завдяки тому, що в неї надходять потоки енергії, інформації, 

речовини. У випадку ж із системами соціокультурного походження навряд чи 

можна вести мову про велику роль у її розвитку енергії та речовини. Звичайно, 

елементами таких систем є живі індивіди, які не можуть існувати без енергії та 

речовини, але специфіка цих систем від них не залежить, оскільки її основним 

«матеріалом» є інформація. Тому цілком можна погодитись з І.А. Суріною, що 

«основою еволюції системи ціннісних орієнтацій (як і системи суспільної 

моралі. – Н.В.) є інформаційні процеси» [248, с.105]. Даний факт зайвий раз 

засвідчує необхідність ретельної роботи при впровадженні положень теорії 

систем, синергетики, кібернетики в соціогуманітраних науках.  

Як показав проведений нами аналіз джерельної бази, значний внесок у 

розвиток синергетичного бачення моралі зробила білоруська дослідниця 
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Є. Бєляєва. Основною метою її роботи було вивчення історичної динаміки 

моральності, для чого вона й розвинула окремі аспекти синергетичного бачення 

моралі. При цьому вона, як і багато інших дослідників, застерігає з 

обережністю ставитись до використання синергетичної термінології у сфері 

моралі: «Звичайно, пряме перенесення у сферу етики понять та прийомів, що 

були розроблені фізиками, не є доцільним; немає сенсу підганяти моральність 

під новомодні концепції…», але не можна закривати очі на той факт, що 

«власна логіка етичного дослідження часто виявляє закономірності, гомологічні 

принципам синергетики» [29, с.13]. Саме ці закономірності й прагне виявити 

дослідниця. 

Одним із ключових понять у працях Є. Бєляєвої є термін «історична 

система моральності», яке вона визначає як «властиву конкретному суспільству 

(цивілізації, країні, етносу, народу, тобто соціальному утворенню в просторі і 

часі) мораль/моральність як цілісність» [29, с.54]. Мораль та моральність 

являють собою сторони єдиного феномену, а основна різниця між ними в тому, 

що перша постає «ідеальною реальністю», а друга – «реалізованою 

ідеальністю» [29, с.46]. Вживаючи в даному словосполученні прикметник 

«історична», дослідниця, очевидно, прагне підкреслити, що саме історичний 

розвиток системи моралі/моральності є предметом її уваги. На відміну від неї, 

ми досліджуємо не історичний розвиток системи моралі/моральності, а її 

еволюцію, структуру, функціонування як такі. Тому у своєму дослідженні ми 

використовуємо поняття «система суспільної моралі», хоча й це не заперечує 

того факту, що виявлені нами синергетичні аспекти еволюції, функціонування 

моралі будуть співпадати із тими даними, які отримала Є. Бєляєва. 

Досить багато уваги дослідниця присвячує ідеї відкритості моралі: «Те, 

що мораль являє собою “відкриту систему”, не потребує ніяких доказів, її 

функціонування як форми духу і форми соціальної практики забезпечується 

завдяки “обміну із середовищем”, взаємодією з іншими елементами “життєвого 

світу”» [29, с.13]. Виходячи з цього, Є. Бєляєва, як і ми, прагне виявити 

специфіку впливу на мораль оточуючого її середовища. При цьому вона 
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зазначає, що «класична методологія виходить з того, що наукове пояснення 

явища передбачає встановлення його причини, того фактору, з якого з 

необхідністю об’єктивно випливає наслідок. Така інтерпретація наукової 

методології, яка називається «лінійним детермінізмом» або 

«монодетермінізмом», була піддана критиці різними науковими і 

філософськими напрямками [32]. Подібний лінійний детермінізм спостерігався 

і в етиці: «Класична етика містить цілий спектр концепцій, кожна з яких 

висувала певний фактор на роль причини моральності» [там само].  

Натомість синергетика пропонує «нову інтерпретацію детермінізму» і це 

допомагає «по-новому поставити питання про детермінацію моралі» [32]. По-

перше, «на моральні процеси як в суспільстві, так і в душі окремої людини 

завжди впливали багато різних причин, відмахнутись від яких як від 

випадкових чи несуттєвих не вдається» [29, с.17]. По-друге, «на різних етапах 

свого існування моральність зазнавала домінуючого впливу різних суспільних 

підсистем» [29, с.17]. По-третє, «навіть виявлення основного детермінуючого 

фактору, нічого, зрештою, у моралі не пояснює. Тобто проблема пояснення 

моралі не може бути вирішена за рахунок процедури пошуку «причин моралі» 

[29, с.18]. Тому для пояснення моральних процесів етика повинна перейти «від 

пошуку детермінуючого фактору, до вивчення внутрішньої динаміки моралі як 

процесу самоорганізації» [29, с.18]. 

Для того, щоб описати вплив оточуючого середовища на мораль, 

Є. Бєляєва вводить поняття «нравоутворюючих факторів», які виступають  «не 

стільки причинами тих чи інших моральних форм, скільки саме факторами, в 

присутності яких моральність, яка має власні джерела саморуху, набуває того 

чи іншого вигляду» [29, с.6]. До переліку таких чинників вона зараховує 

економіку, державу, релігію, соціальну структуру суспільства [29, c.447].  

Змальований вище підхід до ідеї відкритості моралі резонує із нашими 

думками з даної проблеми. Ми також прийшли до висновку, що на мораль 

впливають багато факторів, причому на різних етапах її еволюції вага їх впливу 

змінюється. Також ми погоджуємось з думкою про те, що виходячи тільки з 
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цих чинників, не можливо пояснити мораль, яка володіє власною специфікою, 

являє собою відносно самостійний від оточуючого середовища феномен, який 

розвивається шляхом самоорганізації. На відміну від Бєляєвої, для позначення 

чинників, які мають основний вплив на мораль, ми використовуємо поняття 

«керуючий фактор», оскільки прагнемо в максимально прийнятному обсязі 

використовувати синергетичну термінологію. Крім того, у нас перелік цих 

факторів відрізняється від того, що запропонувала білоруська дослідниця. До 

нього, крім згаданих нею економіки та релігії, ми також відносимо культуру, 

потребу співжиття, біологічну природу людини. На нашу думку, не включення 

останньої до переліку «нравоутворюючих факторів» є найбільшим недоліком в 

баченні даної проблеми Є.Бєляєвою, оскільки цей чинник лежить в основі 

моралі. Щодо соціальної структури суспільства, то ми не зараховуємо її до 

керуючих факторів, хоча й визнаємо певну долю її впливу на систему 

суспільної моралі. Цей вплив полягає в тому, що соціальна структура 

суспільства задає структуру мікрорівня суспільної моралі. Це, безумовно, 

важливо, проте не настільки критично, як вплив тих чинників, які ми називаємо 

керуючими. 

У своїх працях Є. Беляєва неодноразово підкреслює, що мораль є 

системою, яка самоорганізовується [29, с.54], а її розвиток – нелінійним 

процесом. Останній ідеї вона присвятила окрему статтю, під назвою «Історична 

динаміка моральності як нелінійний процес» [28]. В ній дослідниця зазначає, 

що принцип нелінійності «дає змогу по-новому поглянути на проблему 

існування багатьох різноманітних систем моральності, кожна з яких може бути 

обґрунтована в якості морально позитивної. Моральність, не втрачаючи своєї 

ідентичності, історично може набувати різних форм…» [28, с. 23].  

В нашій роботі принцип нелінійності у розвитку моралі має дещо ширше 

тлумачення, яке коротко може бути виражене у наступних тезах. По-перше, 

моральна свідомість не є лінійним продовженням тих факторів, які впливають 

на мораль, адже хоча вона й формується за їх впливу, проте безпосередньою 

причиною її появи є неповторні механізми самоорганізації. По-друге, 
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нелінійність розвитку моралі означає, що вплив на неї певних чинників (тих же 

керуючих факторів) не дає однозначного відгуку. Тому результати такого 

впливу у двох порівнюваних системах буде різнитись. Виходячи з виділених 

тез, може бути пояснене зауважене Бєляєвою явище існування багатьох 

різноманітних систем моральності.  

Є.Бєляєва також звернула увагу на роль хаосу в розвитку моралі. Вона 

відзначила, що «історичний розвиток моральності прекрасно інтерпретується в 

термінах “хвиль порядку і хаосу”. Періоди сталого існування систем моралі 

змінюються періодами нігілізму і морального сум’яття, які долаються не за 

рахунок відновлення колишніх цінностей, але завдяки виробленню нових 

уявлень про те, що є мораль» [29, с.19]. Також дослідниця відзначає той факт, 

що «в механізмі моральнісної регуляції є внутрішній “момент хаотичного” без 

якого вона не може не тільки оновлюватись, але й існувати» [29, с.20]. Тобто 

вона вказує на те, що як і в будь якій відкритій складній системі, у моралі 

навіть в періоди стабільного розвитку присутня певна частка хаосу. З’являється 

цей хаос завдяки моральній свободі індивіда і, зокрема, феномену морального 

вибору, який, на думку Бєляєвої, може бути інтерпретований як біфуркація. 

Пояснюючи це вона пише: «Навіть очевидна для особистості моральна норма 

екзистенційно переживається в кожному моральному акті як вибрана заново. 

Ще більшої подібності з біфуркацією моральній поведінці надає 

поліваріативність морального рішення» [29, с.20]. 

Подібні висновки про роль морального хаосу зроблені також у нашій 

праці. Хоча щодо частки хаосу, яка з’являється в системі моралі, завдяки 

феномену морального вибору, необхідно внести суттєве доповнення. Діяльність 

індивідів на мікрорівні системи справді може бути схожою на хаос, адже кожен 

з них мало не щодня повинен вирішувати певні моральні дилеми і заново 

інтерпретувати звичні моральні норми у реальних ситуаціях життєвої практики. 

Але якщо поглянути на цю ситуацію з точки зору макрорівня (усталених в 

суспільстві моральних уявлень), то ці мікровибори майже завжди 

укладатимуться в певні впорядковані русла. Справа в тому, що рішення, які 
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прийматимуть індивіди, є в певному сенсі «готовими», оскільки їх уже робило 

чимало людей, внаслідок чого така стратегія дій закріпилась в якості 

допустимої у суспільній моральній свідомості. Тому те, що здається хаосом на 

мікрорівні, насправді може бути звичним явищем для системи, якщо поглянути 

на неї з точки зору макропроцесів. 

Якщо в загальних рисах змалювати різницю між роботою, яку провела 

Є.Бєляєва, та тією, яку пропонуємо ми, то вона полягає в тому, що білоруська 

дослідниця тільки означила основні ідеї синергетичного бачення моралі, проте 

не розвинула їх детально. Пояснення криється у тому факті, що її, як вже 

зазначалось, цікавить саме історія розвитку моральних систем, а синергетичний 

підхід вона розвинула в тій мірі, в якій він був необхідний їй для вирішення 

основної проблеми. Натомість в нашому дослідженні синергетичні механізми 

розвитку та функціонування системи суспільної моралі стали основним 

предметом наукового пошуку, тому ми присвячуємо їм детальнішу увагу. 

Якщо вести мову про українську етику, то треба визнати, що в ній поки 

не було спроб системного вивчення суспільної моралі з допомогою 

синергетичної парадигми. Причиною цьому, можливо, є те, що, традиційно, 

вітчизняна етика, як і вся українська філософія, носила переважно 

антропоцентричний характер (в сенсі спрямованості дослідницьких зусиль). 

Тобто мораль вивчалася здебільшого як особистісний, а не колективний, 

суспільний феномен. Щоправда, останнім часом намітився злам у такій 

історичній тяглості – соціально-етична тематика почала набувати зростаючої 

актуальності серед вітчизняних етиків. Свідченням цьому можуть бути, 

передусім, збірники «Соціальна етика» [242, 243, 244], які об‘єднали статті 

вітчизняних та зарубіжних фахівців з цієї тематики. Аналогічно, ця 

проблематика почала активно відображатись у темах виступів на наукових 

конференціях (можна виділити міжнародні науково-практичні конференції 

«Соціальна етика: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2009), «Соціальна 

етика: модуси відповідальності» (Київ, 2010), секції з етики на «Днях науки» 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка, а також спеціалізовані конференції, присвячені проблемам моралі, 

що проводились на базі філософського факультету Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника). Соціально-етична 

тематика регулярно висвітлюється на семінарах і конференціях, які проводяться 

в інституті філософії НАН України. Слід також зазначити, що все частіше 

виходять у світ монографічні праці, присвячені аналізові феномену соціальної 

моралі. Зокрема, варто виділити роботу М. Рогожі «Соціальна мораль: колізії 

мінімалізму» [219], в якій авторка представляє філософське осмислення форм 

суспільної моралі як конкретно-історичних систем норм і цінностей. Основна 

увага в ній приділяється соціальній моралі, сформованій у громадянському 

суспільстві доби Модерну і обґрунтованій в етиці британського Просвітництва. 

Хоча й у вітчизняній етиці синергетичний підхід до суспільної моралі 

поки не розвивався, все ж треба відзначити, що у працях деяких дослідників 

можна знайти ідеї, які перегукуються із висновками, до яких прийшли ми у 

своїй роботі. Передусім йдеться про напрацювання Т.Г. Аболіної, яка здійснила 

ґрунтовне дослідження історичного розвитку моральнісної культури, 

результати якого найповніше відображені у монографії «Історичні долі 

моральності (філософський аналіз моральнісної культури)», а також у 

дисертаційному дослідженні «Моральнісна культура в контексті 

соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз)» [3]. З нашим 

дослідженням їх зближує те, що моральнісну культуру Т. Аболіна розглядає як 

«цілісне системне утворення, що має внутрішню структуру і змінюється на 

кожному етапі культурно-історичного процесу (виділення наше. – Н.В.)» [4, 

с.9]. Аналогічним чином і ми розглядаємо суспільну мораль як системне 

утворення, яке змінюється в ході історичного процесу, щоправда для пояснення 

особливостей цього розвитку використовуємо ідеї теорії еволюції та 

синергетики. 

Т. Аболіна, як і ми, звертає увагу на значну роль хаосу в розвитку 

моральнісної культури. Посилаючись на дослідження в природничих науках, 

вона зауважує, що настав час докорінної переорієнтації в мисленні людини, її 
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культурі, яка пов’язана з радикальним переосмисленням співвідношення таких 

опор світорозуміння, як порядок і безпорядок, хаос і гармонія [2, с.5]. Як 

правило, порядок в суспільстві асоціюється з єднанням, солідарністю, а 

безпорядок – з роз’єднанням, боротьбою. Проте, на її думку, формальне 

протиставлення ентропії організованому єднанню в соціальному житті вже не є 

продуктивним у суспільних науках [2, с.5]. Дослідниця наголошує, що 

всередині людських спільнот порядок та безпорядок завжди йдуть поруч. Ріст 

безпорядку не просто означає руйнацію порядку. За певних умов це джерело 

порядку нового типу, становлення нової цілісності [2, с.5]. 

Саме з такого розуміння поєднання в моралі порядку і хаосу, очевидно, 

випливає висновок про те, що в «нравах як у сталих поведінкових утвореннях 

може закріплюватись не тільки закономірне та необхідне, але й випадкове 

несуттєве» [2, с.81]. Це відповідає синергетичному баченню складних 

відкритих систем, на розвиток яких, за певних обставин, визначальний вплив 

може мати навіть незначний, випадковий чинник (т.зв. ефект метелика). Звідси 

й наш висновок, який суголосний наведеній думці про те, що в системі 

суспільної моралі можуть існувати елементи (скажімо, певні норми), які 

з’явились внаслідок «гри хаосу», коли незначний випадковий чинник, 

зумовлює те, що певна форма поведінки закріплюється як загальний стандарт.  

Звертає Т. Аболіна увагу й на те, що «маргінальність, як результат 

конфлікту із загальноприйнятими нормами, може бути пов’язана з 

нормотворчим потенціалом особистості чи соціальної групи» [2, с.52]. В нашій 

концепції існування таких осіб чи груп є допустимою та необхідною долею 

хаосу в системі суспільної моралі. З одного боку, виникнення нових стандартів 

поведінки майже завжди має місце локально – серед певних соціальних груп чи 

осіб – і тільки згодом поширюється на всю суспільство. Серед них можуть бути 

й такі, статус яких описується як маргінальний. З іншого боку, існування 

маргінальних в нормативному сенсі груп дає змогу системі моралі постійно 

еволюціонувати, бути чутливою до змін у соціокультурному середовищі. Тому 
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наше дослідження підтверджує, що такі маргінальності володіють значним 

нормотворчим потенціалом. 

Підіймає Т. Аболіна також важливе для нашої праці питання 

взаємозв’язку моральнісної культури з іншими сферами суспільного життя. 

Вона наголошує, що питання характеру зв’язку культурно-духовного розвитку 

із зовнішніми сторонами буття поки не знайшло теоретичного пояснення, проте 

з ним стикається кожен, хто вивчає мораль, мистецтво, релігію, філософію [2, 

с.49]. З одного боку, вона відзначає «високий рівень автономності» культурного 

розвитку, а з іншого – його зв'язок із соціально-політичною сферою, 

технологією [2, с.49]. Відсутність прямої і однозначної детермінації між ними 

вказує на те, що вона носить складний, суперечливий, а інколи й 

парадоксальний характер і поки не визріли передумови для задовільного 

вирішення цієї проблеми в науці [2, с.49]. Як ми вже неодноразово зазначали в 

даному розділі, синергетика пропонує нове бачення детермінізму, яке може 

вирішити зауважену проблему. В нашій концепції вона розв’язується через 

поняття керуючих факторів, специфіка зв’язку яких із мораллю буде детально 

розкрито у відповідному розділі. 

Вітчизняна дослідниця О. Проценко використовувала окремі положення 

синергетики для аналізу етикету як аксіологічного виміру культури поведінки і 

спілкування. Її дослідження ґрунтується на «положеннях про нелінійний 

розвиток, співіснування порядку і хаосу в системах, що саморганізуються» 

[207]. На думку дослідниці «аналіз етикету з позиції сходження абстрактного 

до конкретного, а також принципів загального зв'язку і розвитку через систему 

категорій “зміст і форма”, “сутність і явище” доцільно співвіднести з 

основними прийомами синергетики. Процес побудови поведінки зовні 

відбивається в понятійній конструкції, іменованій “етикет”, не детермінований 

твердою системою причинно-наслідкових зв'язків, вільний він і від лінійної 

залежності. Проте повне й адекватне уявлення про етикет і його інтерпретацію 

як явище, похідне від моралі, можна одержати, використовуючи антитезу 

“хаосу” та “порядку”. Етикетне як упорядковане й оформлене співіснує з 
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позаетикетним як розрізненим і спонтанним» [207]. Тому «етикетна поведінка 

відноситься до систем, які самоорганізуються», а «суб'єкта етикетної поведінки 

можна  представити як такого, що синергетично мислить, створює належне 

поводження, упорядкованого  на фоні хаосу різноманітних факторів» [207]. 

В евристичному сенсі досить плідними для нашої праці були ідеї 

А. Єрмоленка, викладені ним у колективній монографії інституту філософії 

НАН України «Етос і мораль у сучасному світі» [89]. В розділі «Матеріальний 

етос цінностей та формальна етика норм» він аналізує ґенезу моральної сфери, 

«показуючи як вона здійснює поступ від найбезпосередніших форм до 

найуніверсальніших» [89, c.10]. Для цього використовується 

«феноменологічний метод в Гегелівському розумінні цього слова, тобто 

діалектика явлення форм сфери морального» [89, c.10]. В процесі генези 

моральної сфери, А. Єрмоленко спочатку розглядає етос, який набуває 

конкретного вигляду в «етиці ближнього», що засадничується звичаями та 

традиціями життєвого світу і пов'язаний з моральними інтуїціями. Потім він 

аналізує діалектику раціоналізації життєвого світу, чинником якої є мораль, яку 

він називає формальною «етикою дальнього», що спирається на розум. Врешті, 

дослідник розкриває діалектику моралі та моральності, що постає в 

суперечності між партикулярним етосом та мораллю, моральністю та етикою 

[89, c.10].  

В нашій дисертації також розглядається ґенеза сфери морального, що 

зафіксовано у понятті «еволюції системи суспільної моралі». Зокрема, йдеться 

про те місце, де ми намагаємось конкретизувати основні історичні віхи такої 

еволюції. Ми не розглядаємо її настільки детально, як це робить А. Єрмоленко, 

актуалізуючи інший ракурс погляду на дану проблему (нас цікавить, в першу 

чергу, відокремлення моралі від інших сфер дійсності та її поява в якості 

самостійного феномену). Проте осмислення переходу від етосу до 

раціоналізованої моралі мало важливе значення для усвідомлення нами 

специфіки згаданої автономізації. Варто зауважити, що в розділі, присвяченому 

аналізу сучасного етапу розвитку моралі, ми приходимо до аналогічних з 
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А. Єрмоленком висновків про зростання раціональної складової в процесі 

розвитку системи суспільної моралі (щоправда в нас йдеться про сучасні 

західні країни), а також зауважуємо можливість зростання актуальності того, 

що дослідник називає «парадигмою інтерсуб’єктивності» [89, с.31], яка втілена 

в етиці дискурсу.  

Цінні для нашої роботи ідеї були знайдені в працях О. Фортової. Зокрема, 

дослідниця послідовно обстоювала думку про те, що мораль виникає на рівні 

моральної діяльності конкретних індивідів, а не просто інтериоризується ними 

[254, с.35–36]. Дані міркування корелюють із опрацьованою нами ідеєю 

взаємодії мікро- та макрорівнів моралі, суть якої в тому, що колективні 

моральні уявлення виникають на рівні моральної практики конкретних 

індивідів і, оформившись у статусі загальновизнаних орієнтирів, чинять 

зворотній вплив на діяльність суб’єктів. Також О. Фортова вела мову про 

потребу у співпричетності з іншими як важливий фактор формування 

моральності [254, с.25]. Даний висновок, по-суті, співпадає з нашими думками 

про потребу співжиття, як один з основних чинників, який впливає на 

формування системи суспільної моралі. 

В українському науковому просторі найбільш відомим фахівцем у сфері 

синергетики є Ірина Добронравова. Протягом багатьох років вона, разом з 

групою однодумців з Українського синергетичного товариства, працює над 

дослідженням різних аспектів природи відкритих нелінійних систем. Нашу 

увагу привернула збірка статей, що вийшла у редагованому нею збірнику 

«Культурний контекст соціальної самоорганізації» [120], який був виданий за 

підсумками конференції з аналогічною назвою. Як видно з його назви, саме 

синергетичні механізми у культурній сфері є предметом дослідження у 

викладених в ній публікаціях, що свідчить про увагу українських дослідників 

до вивчення самоорганізації культурних систем (а до них, певною мірою, 

відноситься і мораль). В даній збірці, зокрема, підіймаються питання художньої  

культури у синергетичному часопросторі, діалогу, корпоративної культури, 
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людини як феноменів соціальної самоорганізації, психосенергетичних стратегій 

людської активності тощо.  

Окрім публікацій, в який вивчаються соціокультурні феномени, близькі 

до предметного поля нашого дослідження, у збірнику є стаття, що 

безпосередньо присвячена синергетичним механізмам у моральній сфері, яка 

називається «Самоорганізація та етика». Щоправда належить вона 

австрійському дослідникові Роберту Бішлеру, співробітнику навчально-

дослідницького Центру інформаційно-комунікаційних технологій і суспільства 

університету м. Зальцбург. Попри те, що автор не є українським дослідником, 

все ж його запрошення до участі у вітчизняній конференції з відповідною 

доповіддю є свідченням зростання інтересу в українських дослідницьких колах 

до вивчення синергетичних механізмів у моральній сфері.  

Р.Бішлер виділяє два типи самоорганізації: по-перше, та, що спрямована 

на підтримання стабільності системи, і, по-друге, самоорганізація, яка настає 

після входження системи в період хаосу, коли вона переструктуровується і 

з’являється якісно новий порядок. Цих два типи мають місце і в системі моралі. 

Про перший, який автор називає «шляхом згори вниз», ми ведемо мову тоді, 

коли існуючі (суспільні – Н.В) моральні норми та цінності санкціонують чи 

обмежують людські практики, формують індивідуальні норми та цінності. 

Ґрунтуючись на останніх, індивіди вступають в комунікацію щодо моралі, в 

результаті чого нормативна структура соціальної системи постійно 

відтворюється. Проте система може ввійти в період нестабільності, кризи, коли 

має шанс з’явитись нова мораль. Автор пов’язує це з тим, що внаслідок 

соціальної взаємодії між індивідами, у системі моралі можуть з’явитись нові 

якості, які не можна зводити до індивідуального рівня. Йдеться про висхідний 

шлях, коли на основі індивідуальних норм та цінностей формуються суспільні 

норми, цінності та правила. Важливо, на думку Р. Бішлера, що останній процес 

не є детерміністичним – людські істоти мають здатність формувати свої норми 

та цінності так, як забажають. Тому структура системи моралі не є чимось раз і 

назавжди даним, вона створена людьми і може бути змінена в будь-який час. 
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Коли стара структура виявляється більше не адекватною до соціальних змін і 

нестабільності, яка настає, люди можуть її змінити, відповідно до нових потреб 

[120, с.34-40].  

Загалом, наше бачення процесу самоорганізації співпадає зі змальованою 

вище схемою. Основна відмінність стосується переконаності австрійського 

дослідника в тому, що люди можуть змінити мораль так, як забажають, коли в 

цьому виникає потреба. Насправді автор недооцінює ваги самоорганізації та 

нелінійності в розвитку моралі. Той шлях, по якому вона еволюціонує, мало 

залежить від волі людей, адже система суспільної моралі є утворенням нової 

якості, яка не зводиться до бажань елементів мікрорівня. Вона розвивається за 

власними закономірностями, які притаманні їй як колективній сутності. Крім 

того, цей шлях визначений керуючими факторами та випадковістю, яка в 

критичні періоди розвитку може змінити динаміку системи (Р. Бішлер згадує у 

статті про зв'язок моралі з іншими сферами суспільного буття, проте не вивчає 

глибше природи цього зв’язку, тому й приходить до невірних висновків). 

Звичайно, існують певні можливості корекції шляху розвитку системи 

суспільної моралі (про них – в окремому розділі), проте вони досить обмежені. 

Слід зазначити, що в процесі діяльності дослідників Українського 

синергетичного товариства, робляться й інші кроки, спрямовані на виявлення 

синергетичних механізмів у соціокультурних системах. Свідченням цього може 

бути міжнародний міждисциплінарний науковий семінар «Людина в 

синергетичній картині світу: можливості свободи», який проходив у Києві в 

2007 році. В процесі його роботи неодноразово підіймалась проблеми свободи 

та відповідальності, які, як відомо, є одними з основних в етиці. Таким чином, 

даний семінар також засвідчив рух вітчизняної синергетичної думки в бік 

морально-етичних проблем.  

Розгорнутий аналіз основних напрямків дослідження українськими 

науковцями синергетичних закономірностей у соціокультурних системах 

можна знайти в статті І. Добронравової у співавторстві з російською 

дослідницею О.Астаф’євою «Соціокультурна синергетика в Росії та Україні: 
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предметна сфера, історія і перспективи» [17]. В ній, зокрема, йдеться про 

вивчення соціальної самоорганізації Л. Бевзенко, психосинергетику 

І.В.Єршової-Бабенко, дослідження синергетичних особливостей у галузі освіти 

та культури (В. Лутай, Л. Горбунова, І. Предборська, Н. Корнієнко, Н. Кочубей) 

тощо. З даного переліку нашу увагу привернув доробок вітчизняної дослідниці 

Л. Горбунової, зокрема серія її статей, присвячених проблемі хаосу і порядку у 

культурній сфері [63; 64]. В даних публікаціях авторка аналізує трансформацію 

культурної сфери кінця ХІХ – початку ХХІ столітть, використовуючи поняття 

хаосу. Вона зазначає, що в даний час цивілізація вступила в період звільнення 

від ключових детермінацій колишнього соціального порядку і через хаотизацію 

соціокультурних цілісностей проривається до іншої логіки саморозвитку. 

Культура на цьому етапі переходу характеризується як кризова. Зростання 

невизначеності, нестійкості, хаосу трансформує менталітет людей, їхнє 

світосприйняття і спосіб мислення [63, c.62]. Здебільшого, такі висновки 

корелюють із нашим баченням хаотичних процесів у системі суспільної моралі, 

зокрема, в досліджуваний Л. Горбуновою період. Ми також розглядаємо хаос 

як механізм подолання старого нормативного порядку та переходу до 

формування нового. Л.Горбунова зазначає, що в такі періоди «відособлення 

індивідів й активізація особистісного начала приводять до актуалізації 

найрізноманітніших типів світорозуміння й, відповідно, різних способів 

мислення у їх індивідуальних формах» [63, c.64]. Цей висновок корелює з 

описаним нами зростанням індивідуалізації в періоди морального хаосу, що 

приводить до збільшення кількості можливих варіантів нового морального 

порядку. Авторка, посилаючись на З.Баумана, звертає увагу на той факт, що 

«відчутність хаосу підживлює тяжіння до впорядкованості» [63, c.64]. Такого ж 

висновку ми дійшли стосовно перебігу хаотичних процесів у системі суспільної 

моралі, зауваживши, що в такий спосіб хаос виступає, по-суті, головним 

стимулом до формування нового порядку. 
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Висновки до першого розділу 

Підсумовуючи даний розділ зазначимо, що в якості методологічних засад 

нашого дослідження були обрані базові для синергетики принципи 

гомеостатичності, ієрархічності, нелінійності, нестабільності, відкритості, 

динамічної ієрархічності, які дають змогу дослідити суспільну мораль як 

відкриту складну систему, що самоорганізовується.  

Синергетика у даному дисертаційному дослідженні виконує роль вихідної 

методологічної установки, яка дає змогу по-новому інтерпретувати суспільну 

мораль і виявити ті її особливості, що властиві системам, які 

самоорганізуються. 

Використання синергетики для дослідження суспільної моралі 

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

принципів, не суперечить існуючим фактичним знанням про мораль та володіє 

значною пояснювальною силою щодо неї, відкриваючи ті її особливості, які 

раніше випадали з поля зору дослідників. 

Умовою досягнення мети нашого дослідження є використання 

інформації, отриманої в інших галузях науки. Ця умова зумовлена тим фактом, 

що останніми роками мораль стала предметом наукового дослідження для 

представників різних галузей знань. Тому нехтування такою інформацією може 

знизити достовірність висновків, або ж зробити їх мало актуальними. 

Підхід, реалізований в даній дисертації, передбачає, в першу чергу, опис 

формальних структур розвитку та функціонування системи суспільної моралі. 

Наповнення їх конкретним змістом має бути предметом подальших 

масштабних досліджень. 

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

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

визначили наше розуміння синергетики та дали змогу сформувати відповідний 

поняттєвий і методологічний апарат, по-третє, праці, які безпосередньо містять 
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ідеї, що сприяли формуванню синергетичного підходу до вивчення системи 

суспільної моралі. Останню категорію праць можна поділити на дві групи. До 

першої відносяться напрацювання тих авторів, хто не маючи свідомої мети 

застосувати ідеї синергетики у моральній сфері, тим не менше описав у процесі 

своєї роботи деякі з тих закономірностей, які нам вдалося виявити з допомого 

синергетичного підходу. В цих працях було досліджено багато аспектів зв’язку 

між мораллю та чинниками оточуючого середовища, які мають вплив на її 

формування та функціонування; описані деякі 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. 

Друга група праць характеризується тим, що їх автори, будучи 

знайомими з головними принципами синергетики, в тій чи іншій мірі 

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. В працях даних 

дослідників можна знайти осмислення ідеї нелінійності розвитку моралі, 

самоорганізації, хаосу, ролі керуючих факторів у її еволюції тощо. Все це дає 

підстави стверджувати, що дослідження, в яких виявляються синергетичні 

механізми функціонування та розвитку моралі, стають все більш актуальними 

та затребуваними. Водночас жоден із згаданих науковців не ставив за мету 

провести окреме, систематичне дослідження суспільної моралі як відкритої 

складної системи, що самоорганізовується. В їхніх працях таке дослідження 

було або побічним завданням, для досягнення певної, основної мети, або ж 

обмежувалось окремими несистематичними зауваженнями і спостереженнями. 

Тому можна стверджувати, що проблема синергетичних механізмів 

формування морального нормативного порядку на сьогоднішній день не є 

всебічно та глибоко вивченою, саме тому вона й стала предметом нашого 

дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ ЯК 

ВІДКРИТОЇ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ 

 

2.1. Основні елементи структури системи суспільної моралі та 

особливості їх взаємодії 

 

У даному розділі розглядатимуться два основні питання, які тісно 

пов’язані між собою. У ньому ми розкриємо структуру суспільної моралі як 

відкритої складної системи, у якій відбуваються процеси самоорганізації, а 

також визначимо ті її ознаки, які дають нам підстави відносити її до систем, що 

є об’єктом вивчення синергетики.  

Можна стверджувати, що основний зміст даного розділу отриманий 

шляхом дослідження системи суспільної моралі в контексті принципів 

гомеостатичності, ієрархічності, нелінійності та відкритості. 

Перед тим, як описати структуру системи суспільної моралі, необхідно 

розкрити зміст даного поняття, адже воно є базовим для нашого дослідження. В 

свою чергу, визначення даного поняття потребує з’ясування змісту понять 

«мораль» та «суспільна мораль», як важливих його складових. 

Л. Максимов зазначає, що хоча й етика «це не просто механічний 

конгломерат різноманітних концепцій і «точок зору», висловлених з різних 

приводів, а цілісна сфера філософської думки зі своєю специфікою, зі своїм 

особливим предметом. Але цей єдиний предмет схоплюється філософами 

фактично тільки інтуїтивно, сформований «образ» моралі є досить 

розпливчастим і важко піддається раціоналізації» [140, с.65]. Тому, констатує 

дослідник, предмет етики був і залишається досить розмитим, про що свідчить 

«чехарда» у визначенні моралі [140, с.65]. На його думку, причиною труднощів 

формального визначення моралі є те, що поняття моралі не має чуттєвого 

наочного кореляту» [140, с.66]. 
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Р. Апресян зауважує те, що термін «”мораль” навіть спеціалістами у сфері 

моральної філософії використовується без контекстуальних пояснень. Водночас 

плюралізація етичного дискурсу, залучення до нього учасників з різними 

інтелектуальними біографіями, літературними вподобаннями та дослідницьким 

досвідом, які представляють різні традиції в моральній філософії і, ширше, 

етичної, етико-моралістичної думки роблять обов’язковими (в етико-

дослідницькому смислі) вихідні чи супутні авторські пояснення сенсу 

використовуваних термінів, якщо цей смисл дійсно не є очевидним з 

контексту» [12, с.465]. 

З огляду на ці зауваження, ми вважаємо за необхідне висунути кілька 

важливих тез. Насамперед зауважимо, що для нашого дослідження немає 

принципової ваги визначення поняття «мораль», натомість важливим є той 

факт, що люди вважають певні вчинки моральними і чинять відповідно до 

цього уявлення. Питання, чи правильними є їхні погляди (саме над ним 

найбільше працювали філософи-етики), також залишається поза нашою увагою. 

Причиною цього є те, що використання синергетичної методології, переважно, 

не може забезпечити відповідей на дані питання. Натомість, синергетика здатна 

прояснити ряд інших проблем, зокрема, як з’являються суспільні (колективні) 

уявлення про морально правильну поведінку, яким чином вони впливають на 

вчинки людей, як суспільна мораль пов’язана з іншими соціокультурними 

феноменами тощо. 

Таким чином, можна стверджувати, що термін «мораль», а отже й 

похідний від нього «суспільна мораль», ми використовуємо в дескриптивному, 

а не нормативному сенсі. У Стенфордській  філософській енциклопедії в статті 

«Визначення моралі» (її автором є відомий сучасний етик Бернард Герд) 

зазначено, що термін «мораль» в дескриптивному сенсі позначає певний кодекс 

поведінки, що висувається суспільством чи іншою групою (наприклад, 

релігійною), або ж приймається особою для керівництва до дії. Натомість в 

нормативному сенсі воно позначає певний поведінковий кодекс, що за певних 

умов міг би бути прийнятим всіма раціональними особами (коли у цих 
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визначеннях вживається слово «кодекс», то йдеться не про певний чітко 

визначений і зафіксований набір норм поведінки, а про набір норм, якими 

особи хоча й керуються, проте він переважно не є чітко визначеним і 

записаним. – Н.В.) [304]. Якщо ми вживаємо термін «мораль» в 

дескриптивному сенсі, зазначає Б.Герд, то це передбачає той факт, що індивіди 

і спільноти можуть володіти різними кодексами поведінки, тобто «моралей» 

існує багато. У порівнянні з нормативним значенням, мораль у дескриптивному 

сенсі позначає кодекс поведінки, що вже висувається та приймається 

суспільством, групою чи особою. Вона має дві основні формальні 

характеристики: «…така мораль є кодексом поведінки, що висувається 

суспільством, а члени цього суспільства приймають її в якості керівництва до 

дії» [там само]. Щодо нормативного значення, то дві названі характеристики не 

є для неї обов’язковими. Цілком можливо, що «…мораль в нормативному сенсі 

ніколи не була дороговказом у поведінці для жодного суспільства, групи чи 

навіть індивіда…» [там само]. Саме пошуком такого істинного, універсального 

для всіх змісту моралі займались І. Кант, Дж.Мілль, Дж.Бентам та ін.  

Щодо поняття «суспільна мораль» то воно останнім часом стало 

предметом дискусій, тому потребує детальніших пояснень. 

Р. Апресян зауважує, що в морально-філософській літературі можна 

знайти кілька основних типів розумінь соціальної моралі. По-перше, вона 

розглядається як вираження в суспільному житті загальних моральних 

принципів. По-друге, суспільна мораль розглядається як реальність самої ідеї 

моралі. По-третє, суспільна мораль пов’язується з діяльністю інститутів, які 

регулюють суспільне життя таким чином, щоб воно сприяло солідарності 

людей та їх благополуччю (А. Ріх) або розподіляють фундаментальні права та 

обов’язки (Дж. Ролз). По-четверте, суспільна мораль може бачитись набором 

моральних стандартів, що відповідають тим ролям, які індивід виконує в різних 

спільнотах – від сім’ї до національної держави [13, с.26].  

У власному розумінні поняття «суспільна мораль» Р. Апресян виходить з 

того, що мораль «в цілому являє собою феномен, що складається з багатьох 
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складових. З одного боку, мораль – це комплекс уявлень (імперативних та 

оцінювальних), в основі якого знаходяться абстрактні ідеї про вище благо і 

вищі цінності, межі людського існування… З іншого боку, це цінності й 

вимоги, що визначають практичну поведінку людини у співвіднесенні з цими 

ідеальними уявленнями. Вони є внутрішньо диференційованими. Одні вимоги 

звернені до індивіда як автономної особистості – суб’єкта вільного і 

відповідального, врешті екзистенційного вибору, а інші – до індивіда як агента 

соціальної взаємодії, члена спільноти, громадянина. Соціально-моральнісна 

імперативність складається з вимог другого і третього типів [13, с.29]. 

Ґрунтуючись на цьому, дослідник веде мову про «індивідуальну та суспільну 

підсистеми моралі» [12, с.472]. Простір індивідуальної моралі – це простір 

рішень та дій, зорієнтованих на благо іншого, таких, що чиняться тільки з 

міркувань блага іншого [12, с.472]. Натомість поняття «суспільна мораль» 

відображає втілення у суспільстві в цілому і в різних його сферах 

основоположних та універсальних (за певними критеріями) принципів [13, 

с.25]. Також в Р. Апресяна можна знайти висловлювання про те, що «не вся 

мораль є суспільною, тому що не вся мораль обслуговує інтереси соціуму [12, 

с.472], з чого можна зробити висновок, що суспільною в його розумінні є 

мораль, яка обслуговує інтереси суспільства. 

Важливою рисою суспільної моралі є її інституційність, оскільки вона 

являє собою систему підтримуваних в суспільстві принципів, цінностей і норм, 

а також спеціальних санкцій, з допомогою яких ця підтримка здійснюється і 

соціальних механізмів, з допомогою яких ці санкції реалізуються [13, с.482].  

А. Прокоф’єв, як і Р. Апресян, обстоює думку про принципову 

неоднорідність моралі, яка зумовлена тим, що мораль є комплексною 

відповіддю на особливі запити суспільства та особистості [206, с.277]. 

Виходячи із цього, він приходить до висновку про існування двох 

«репрезентацій моралі», які водночас протистоять та доповнюють одна одну. 

Одна задає напрям індивідуального вдосконалення, а «її смисловим центром є 

фігура індивіда, що знаходиться в пошуках смислу власного життя та виражає 
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результати цього пошуку у відносинах з іншими людьми. Друга забезпечує 

досконалість, тобто стабільність та впорядкованість організованих 

взаємозв’язків між людьми в межах певної спільноти. В центрі її уваги 

знаходиться сукупність правил та інституційних структур, що дають змогу 

підтримувати здорове соціальне середовище, а також набір особистих чеснот, 

що відповідають цьому завданню» [206, с.12]. Врешті, дослідник виділяє дві 

складові «єдиного нормативно аксіологічного простору моралі» – 

індивідуально перфекціоністську мораль (або мораль індивіда, що 

вдосконалюється) та суспільну мораль [206, с.137]. Користуючись 

формулюваннями Р. Апресяна він пише, що суспільна мораль «являє собою 

сукупність тих норм і принципів, з допомогою яких зорганізується соціальний 

простір моралі, а також ті моральні норми і цінності, які діють на рівні 

соціальної взаємодії людей» [206, с.137]. 

Головна особливість суспільної моралі, на думку А. Прокоф’єва, це її 

практична ефективність [206, с.137]. Вона покликана впорядкувати поведінку 

членів суспільства, обмежити індивідуальне свавілля, координувати спільні дії 

[206, с.138]. Це зумовлює тенденцію часткової формалізації та кодифікації 

моралі, яка «розширює набір моральних норм далеко за межі 

фундаментальнних заборон» [206, с.138], створюючи «достатньо «насичений» 

простір, здатний формувати цілісні автоматизми звичної поведінки» [206, 

с.139], що врешті дає змогу ефективно координувати дії індивідів. 

Соціальна мораль може бути по-справжньому ефективною тільки в тому 

випадку, якщо буде реалізовувати свій нормативний зміст в тому числі й через 

дію інституційних структур, які примушують до його виконання. Таким чином 

відбувається часткова інституціалізація моралі [206, с.139]. При цьому під 

інститутом мається на увазі «будь-який стійкий комплекс правил, принципів, 

норм, що регулюють людську діяльність на основі співвіднесених один з одним 

типових ролей» [206, с.139]. На відміну від індивідуально-перфекціоністської 

моралі, яка з підозрою ставиться до будь-яких санкцій, в суспільній моралі 

«набуває першочергового значення зовнішній тиск на волю учасника 
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соціальних взаємодій і навіть прямий його примус до здійснення певних дій (чи 

утримання від них» [206, с.140]. 

Щодо зв’язку між індивідуально-перфекціоністською та суспільною 

мораллю, то остання являє собою складне поєднання багатоманітних 

конкретно-історичних дисциплінарних кодексів, кожний з яких унікальним 

чином відобразив потреби соціальних систем, та зверненого до індивідів 

заклику до безкінечного морального вдосконалення. В межах суспільної моралі 

вони утворюють компроміс, що постає у формі раціональних нормативних 

понять. При цьому даний компроміс носить постійно мінливий характер [206, 

с.150]. 

Б. Капустін, полемізуючи з Р. Апресяном, виступає проти позиції, за якою 

суспільна мораль є застосуванням певних вищих принципів до різноманітних 

суспільних практик. Ці «так звані «вищі принципи», про які в той чи інший 

спосіб ведуть мову метафізика моралі та «етика особистості» (в якості 

моральних принципів вибору та оцінки суб’єктом своїх рішень та дій), не є 

універсальними, тобто вони не можуть поширюватись на широкі та 

найважливіші для людини сфери її життя» [105, с.52]. При цьому філософ 

посилається на принцип «не вбий», який в якості імперативу не може бути 

застосований в політиці, не руйнуючи її. Тому самі ці принципи мають бути 

проблематизовані, розглянуті в новому світлі.  

З метою осмислення поняття «суспільна мораль», він вдається до аналізу 

поняття автономії і стверджує що воно було хибно трактоване в класичній 

традиції метафізики моралі. Насправді автономія як самодостатність та 

самозаконодавство є атрибутом певним чином організованого колективного 

життя, а не життя атомізованого індивіда, якого гіпостазувала  метафізика 

моралі [105, с.55]. Це веде до заміни фігури атомізованого індивіда фігурою 

громадськості в тих формах її організації та моральним змістом, які могли б 

забезпечити їй самозаконодавство в конкретних умовах місця й часу [105, с.56]. 

На думку Б. Капустіна такий процес уже триває (при цьому він посилається на 

дискурсивну етику Ю.Габермаса та етику Е.Левінаса, центровану на взаємодію 
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Я-Інший). Уточнюючи власне бачення цієї громадськості він пише, що йдеться 

про певне історико-культурне утворення, а не умоглядну «дискурсивну 

спільноту» безтілесних, але таких, що раціонально комунікують істот (як 

пропонується «вихідною позицією» Ролза чи «ідеальною мовною 

комунікацією» Габермаса) [105, с.57].  

Введення громадськості замість атомізованого індивіда в якості «вихідної 

передумови» постметафізичної концепції автономії та переосмислення її як 

«філософії меж» кардинально перебудовують ієрархічну будову моральної 

філософії. Базовою в ній виявляється не метафізика моралі з її «абстрактними 

ідеями про вище благо та вищі цінності», а саме суспільна мораль, тому що 

тільки вона може «знати» щось про характер громадськості та її кордони. 

Більше того, тільки вона в стані відповісти на питання чиїми є «вищі блага і 

цінності», про які міркує метафізика моралі, роблячи вигляд, що вони нічиї та 

за рахунок яких та чиїх благ і цінностей вони утверджуються в якості «вищих» 

[105, с.58]. 

Отже, як випливає з написаного, саме громадськість як певне колективне 

утворення виступає в Б. Капустіна суб’єктом моралі. Витворена нею «суспільна 

мораль» є основою для подальших метафізичних побудов, а не їх втіленням, як 

вважала класична метафізика моралі.  

О. Разін вважає, що по відношенню до тієї частини моральних орієнтирів, 

яку більшість попередньо згаданих авторів називає «суспільною мораллю», 

доцільнішим буде термін «публічна мораль», оскільки вся мораль за своєю 

суттю є суспільною [212, с.120]. Визначаючи різницю між індивідуальною та 

публічною мораллю, він пише: «В індивідуальній моральності людина більш за 

все звертає увагу та такі особисті якості, які можуть зробити безконфліктним 

співіснування з близьким колом людей, сусідами, а також забезпечити розумну 

взаємодопомогу з тими, з ким так чи інакше доводиться вступати в особистий 

контакт. В публічній моралі людина має справу з великими групами людей, 

безособовими зв’язками, з виконанням різних публічних функцій. Імперативи 

публічної моралі не можуть бути настільки ж універсальними, як відомі вимоги 
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християнської етики, тому що суспільні функції різноманітні, а їх виконання 

часто передбачає вибіркове ставлення до різних людей [212, с.120-121]. 

Разом з тим, дослідник ставить питання, чи можна відокремлювати 

завдання морального вдосконалення від реалізації практичних цілей, вміння 

приймати політичні рішення, розподіляти суспільні блага і т.п., а також чи не 

дає активність людини в публічній сфері колосальні можливості для її високого 

морального розвитку [212, с.125]. На його думку ці питання потребують 

ствердної відповіді, адже саме публічна сфера суспільного життя дає людині 

величезні можливості вдосконалення всіх його соціальних здібностей, а цей 

процес, на його думку, невіддільний від розвитку моральних характеристик 

особистості» [212, с.126]. Хоча й при цьому все ж існує клас відносин, в межах 

розвитку яких можна розглядати завдання самовдосконалення особистості як 

відносно ізольоване від її активності в публічній сфері. Йдеться про відносини, 

пов’язані із самопожертвою, взаємодопомогою (крім трудової 

взаємодопомоги), благодійністю» [212, с.126].  

А. Гусейнов трактує суспільну мораль, як «об’єктивовану сукупність 

норм і нравів, що фіксують спільне благо» [67, с.37]. В іншому місці він 

зазначає, що суспільною мораллю є те, що вважається (визнається) мораллю в 

суспільстві [67, с.38]. При цьому він зауважує, що мораль не може знаходитись 

ні в індивіді, ні в суспільстві. Вона є характеристикою суспільного індивіда та 

індивідуалізованого суспільства [67, с.41]. 

М.Рогожа вибудовує власне бачення суспільної моралі у процесі 

дослідження специфіки моральної регуляції у соціокультурному просторі 

Модерну. Вона зосереджується на дослідженні соціальної моралі, під якою 

мається на увазі «історична форма суспільної моралі, а саме та, що сформована 

в новоєвропейському громадянському суспільстві» [220, с.25]. Дослідниця, як і 

ряд інших її колег, виходить з необхідності диференціації моральних вимог, які 

висуваються індивіду як автономній особистості, що прагне до досконалості, та 

вимог, які висуваються до індивіда як члена суспільства, що залежний від 

інших його членів. Очевидно, що саме остання група моральних нормативів 
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приймається М. Рогожею в якості суспільної моралі. Однією з головних 

властивостей соціальної моралі як новочасової форми суспільної моралі є 

мінімалізм, який полягає в «змістовно збідненому, лаконічному формулюванні 

моральних цінностей, які потенційно та актуально можуть бути визнані в якості 

базових, в якості основи для об’єднання всіх членів соціального утворення 

безвідносно до систем їх індивідуальних моральних пріоритетів (всеосяжних 

доктрин, індивідуальної моралі) [220, с.37-38]. Тобто такі моральні вимоги 

здатні об’єднати індивідів в бажанні забезпечити базовий набір своїх інтересів, 

вони є посильними для виконання всіма членами суспільства і 

функціональними, тобто такими, які оцінюються за критеріями ефективності й 

надійності регулювання тих ситуацій, для яких вони призначені. Таким чином, 

соціальна мораль це «праксіологічно спрямований комплекс норм та цінностей, 

призначених для ефективного функціонування суспільства як штучного 

утворення в умовах співіснування конкуруючих всеосяжних доктрин» [220, 

с.39]. 

Закінчуючи огляд деяких основних концепцій суспільної моралі, ще раз 

підкреслимо, що термін «суспільна мораль», як і термін «мораль», ми 

використовуватимемо в дескриптивному сенсі. Тому, виходячи з цього, 

найбільш правильним в даному контексті буде використання терміну 

«суспільна мораль» для позначення моральних уявлень, які поділяються 

суспільством. Тобто, по-суті, ми ґрунтуватимемось на визначенні, яке пропонує 

А. Гусейнов, у якого «суспільною мораллю є те, що вважається (визнається) 

мораллю в суспільстві» [67, с.38] (до речі, таке розуміння є найбільш близьким 

до оригінального значення слова «су-спільний», корінь якого однозначно вказує 

на те, що суспільним є те що є спільним для певного загалу, тому в якості 

синоніму до нього вживається слово «загальний»). Дане визначення фіксує 

основну для нашого дослідження характеристику суспільної моралі – те, що її 

поділяє певна спільнота людей. Можна стверджувати, що існування даної 

характеристики визнають всі дослідники, щоправда не всі надають їй основного 

статусу при власному визначенні суспільної моралі, тому й не згадують її у 
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пропонованих ними дефініціях. Але робиться це не через те, що дана 

характеристика не вважається важливою. Швидше йдеться про те, що її бачать 

як щось само собою зрозуміле, тому й звертають увагу тільки на таку важливу 

ознаку суспільної моралі, як те, що вона являє собою набір норм, які 

висуваються до індивіда як члена суспільства, для забезпечення необхідного 

рівня співіснування (саме таке визначення обстоюють Р. Апресян, 

А. Прокоф’єв, М. Рогожа та ін.). 

Також варто зауважити, що ґрунтуючись на використанні терміну мораль 

в дескриптивному сенсі, під індивідуальною мораллю ми матимемо на увазі 

моральні уявлення, що поділяються певним індивідом. Звичайно, коли ми 

починаємо аналізувати зміст понять «індивідуальна» та «суспільна мораль», то 

виявляється, що абсолютна більшість норм, що поділяється індивідом та 

суспільством, є спільними. Тому ми погоджуємось з О.Разіним в тому, що 

розділити суспільну та індивідуальну мораль насправді проблематично. Коли 

людина допомагає іншій особі, яка потрапила в скрутне становище (наприклад, 

впавши на слизькій дорозі, зламала руку), то вона водночас виконує як 

завдання, яке може відповідати її уявленню про досконалу людську поведінку 

(«індивідуально-перфекціоністська» мораль за А.Прокофєвим), так і норму, що 

поділяється всіма членами суспільства і належать до категорії суспільної моралі 

(в тому значенні даного поняття, яке передбачає тільки набір норм, які 

висуваються до індивіда як члена суспільства, для забезпечення необхідного 

рівня співіснування). Тобто цей вчинок буде відповідати, як її індивідуальним 

моральним уявленням, так і суспільним. Тому чітко віднести його до однієї з 

даних категорій не видається можливим. Водночас впевнено можна 

стверджувати, що у змальованій ситуації людина може діяти в різний за 

ступенем досконалості спосіб. Вона може допомогти підвестись потерпілій 

особі і викликати лікаря (мінімально необхідна в даній ситуації вимога, яка, 

наприклад, поділяється членами українського суспільства) або ж виявити 

більшу міру турботи – допомогти матеріально, піклуватись про цю людину до 

тих пір, поки вона не вилікується тощо. Якщо людина не виконає моральні 
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вимоги першого порядку, то вона зазнає громадського осуду, якщо ж другого – 

то в такому випадку вона може хіба що відчути докори совісті, якщо такі 

перфекціоністські «вимоги» приймались її моральною свідомістю (в іншому ж 

випадку вона з «чистим серцем» вважатиме свій обов’язок виконаним). Тому 

зауважена багатьма дослідниками різниця в ступені вимогливості моральних 

орієнтирів безумовно існує: з одного боку, є базовий набір вимог, які має 

виконувати кожен член певного суспільства. Їм, справді, властивий, зауважений 

М. Рогожею мінімалізм, функціональність, тобто здатність вирішувати певні 

ситуації. Але існує й вищий рівень моральних уявлень, який передбачає 

моральній орієнтири, які є бажаними до виконання, але не необхідними. 

Ступінь досконалості, який висувають норми другого рівня, є потенційно 

безкінечним (в моральному сенсі). Вони справді є перфекціоністськими у тому 

значенні, яке в них вкладає А. Прокоф’єв. Проте термін «індивідуальний» в 

даному випадку ми не вважаємо за необхідне вживати, оскільки ці нормативи 

належать не окремим індивідам, які їх виконують, а є вищим за ступенем 

досконалості формулюванням мінімальних моральних норм, прийнятих 

суспільством. Наприклад, вимога турботи про іншого, яка існує в кожній 

системі моралі, може набувати мінімального рівня – не шкодити, а може й 

максимального – полюбити ближнього як самого себе. Але принциповим є те, 

що у свої суті вони є проявом турботи про ближнього. Тому ми вважаємо більш 

виправданим виділення в межах моральної свідомості суспільства двох 

нерозривно пов’язаних між собою рівнів – практично орієнтованої моралі та 

моралі як ідеалу. Деталізація даного положення буде наведена після опису 

структури системи суспільної моралі. 

Виходячи з того, що індивідуальна та суспільна мораль є нерозривно 

пов’язаними, а спільні моральні уявлення містять не тільки вимоги, які 

забезпечують існування спільнот, ми вважаємо за необхідне надалі користатись 

поняттям «система суспільної моралі», яке об’єднуватиме як моральні уявлення 

окремих індивідів, так і той набір норм, який забезпечує існування спільноті, а 
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також інші моральні орієнтири, які поділяються членами спільноти, проте не 

спрямовані безпосередньо на забезпечення її функціонування.  

Визначення поняття «система суспільної моралі» ґрунтується на кількох 

основних фактах.  

По-перше, як слушно зауважує Л. Максимов, загальновизнаним є той 

факт, що мораль перебуває в свідомості людини [140, с.68], яка є продуктом 

роботи головного мозку.  

По-друге, зміст уявлення про морально прийнятне і неприйнятне може 

бути спільним (як правило, так і є) для свідомостей багатьох індивідів. Тому ми 

маємо підстави вести мову про су-спільні (іншими словами колективні) 

моральні уявлення. 

По-третє, ці моральні уявлення організовують поведінку індивідів.  

По-четверте, оскільки множина моральних уявлень та індивідів, які ними 

керуються, взаємодіючи між собою, утворюють певну цілісність, то є всі 

підстави назвати цю множинну цілісність системою. 

Отже, поняття «система суспільної моралі» ми вживатимемо для 

позначення сукупності колективних моральних уявлень певної спільноти, а 

також суб’єктів, які керуються ними, і взаємодії, що виникає між всіма 

названими елементами. З огляду на те, що слово «уявлення» має кілька 

значень, треба зауважити, що в даному випадку ми використовуємо те з них, 

яке, згідно з тлумачним словником української мови, передбачає «розуміння 

чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних 

відомостях, якихось даних і т. ін.» [51, с.1524]. Ми наводимо це визначення 

передовсім для того, щоб відрізнити таке розуміння уявлення від того, яке у 

філософській і психологічній літературі передбачає «чуттєво-наочний образ 

предметів або явищ дійсності, що зберігається й відтворюється у свідомості 

людини поза безпосереднім впливом їх на органи чуттів» [51, с.1524]. Варто 

відзначити, що ми не єдині, хто використовує поняття «уявлення» для 

пояснення морального феномену. Наприклад, це ж робить Р. Апресян, який 

описує мораль як «…цінності та уявлення, що виражають моральний ідеал, 
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піднесений та абсолютний, по-друге, цінності і уявлення, пов’язані із життям 

людини, самовизначенням та самоздійсненням особистості, і, по-третє, цінності 

та уявлення, пов’язані із життям суспільства (виділення наше. – Н.В.)» [10, c.4].  

Також треба зауважити, що доцільність використання поняття «система 

суспільної моралі» пояснюється необхідністю підкреслити специфіку нашого 

підходу до дослідження моралі, у якому вона постає складним феноменом, що є 

єдністю певних елементів, які взаємодіють між собою, і, у свою чергу, 

складовою частиною більших систем, як-от суспільство, культура, природа. 

Таким чином це дає нам змогу чіткіше окреслити об’єкт нашого дослідження, 

яким є ті сторони суспільної моралі, що стосуються її системних властивостей. 

Ми не претендуємо на всебічний аналіз такого надскладного феномену, яким є 

суспільна мораль. Нашою ціллю є тільки вивчення її як відкритої складної 

системи, якій властиві механізми самоорганізації. Крім того, з огляду на те, що 

суспільну мораль ми досліджуємо з використанням синергетики, яка вивчає 

процеси самоорганізації у відкритих складних системах різної природи, то, 

вживаючи поняття «система суспільної моралі», ми тим самим підкреслюємо 

цю основу нашого дослідження.  

Треба зазначити, що, хоча ми й досліджуємо суспільну мораль, багато її 

висновків будуть справедливими й щодо моралі індивідуальної. Причиною 

цього є те, що мораль володіє фрактальною структурою. Детальніше пояснення 

даного феномену буде наведене у наступному підрозділі. 

Необхідно наголосити, що ведучи мову про систему суспільної моралі, 

ми не маємо на увазі, що всі її елементи (наприклад, норми, принципи) 

обов’язково чітко взаємопов’язані, узгоджені між собою, мають виразну 

ієрархію і т.п. Підстав так стверджувати у нас немає. В такому розумінні 

система являє собою ідеалізований статичний феномен, який важко знайти в 

реальності (хоча й саме таке розуміння системності досить поширене серед 

загалу і навіть є певною мірою стереотипічним). Насправді, мораль є 

динамічною системою, якій притаманна певна міра хаотичності, тому ті 

зв’язки, які існують між її елементами, є рухливими, мінливими. Чітка 
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ієрархічна система моральних орієнтирів можлива в якості певної метафізичної 

побудови, наприклад, як це має місце у випадку з цінностями у філософії 

М. Шеллера чи Н. Гартмана. Проте в реальних системах суспільної моралі такої 

чіткості не існує.  

Оскільки ми визначаємо систему суспільної моралі, як сукупність 

колективних моральних уявлень певної спільноти, то необхідно визначитись зі 

змістом поняття «спільнота», яке має кілька близьких значень. У даному 

випадку ми ґрунтуватимемося на широкому його розумінні, яке, наприклад, 

використовується в соціології. Так, Н. Черниш визначає соціальну спільноту як 

реально існуючу сукупність індивідів, придатну для емпіричної фіксації, яка 

характеризується відносною цілісністю [270, с.19].  

До тих спільнот, які ми мали на увазі в наведеному вище визначенні 

системи суспільної моралі, у першу чергу, відносяться суспільства, межі яких 

здебільшого окреслені кордонами тієї чи іншої держави (хоча й бувають 

винятки, звичайно ж), а також великі та середні соціальні групи, які формують 

це суспільство. Здебільшого таке суспільство має, певною мірою, усталену 

систему моральних поглядів, хоча й названі соціальні групи можуть мати дещо 

відмінне бачення морально прийнятного та неприйнятного. 

Доречним буде запитання, чи кожна спільнота є носієм системи моралі? 

Треба зазначити, що фактично будь-яка стійка спільнота є носієм системи 

моралі, якщо вона має спільні уявлення про добро і зло й тією чи іншою мірою 

члени цієї спільноти діють згідно з цими уявленнями. Разом із тим далеко не 

кожна спільнота є носієм окремої, самостійної системи суспільної моралі й не 

кожна з них є її творцем. Більшість із них є частиною певної великої соціальної 

спільноти, яка й витворює уявлення про морально прийнятне й неприйнятне, а 

тому може вважатись основою певної системи суспільної моралі. Мабуть, саме 

тому В. Бакштановський  і Ю. Согомонов зазначають, що творцями моралі 

можуть вважатись «макроспільноти» [20, с.20]. Для того, щоб детальніше 

пояснити цю особливість, необхідно насамперед з’ясувати структуру системи 
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суспільної моралі та механізми взаємодії її елементів. Коли це буде зроблено, 

ми повернемося до вищевказаного питання. 

Як уже зазначалося, синергетика вивчає складні системи. Чи відноситься 

до них мораль? Г. Хакен зауважує, що у спрощеному вигляді складні системи 

можна описати як такі, «що складаються з великої кількості частин, елементів 

чи компонентів, які можуть бути одного чи різного роду. Компоненти або 

частини можуть поєднуватися між собою в більш чи менш складний спосіб» 

[262, с.14]. Отже, система є складною не тільки тому, що складається із великої 

кількості елементів, а й тому, що ці елементи вступають між собою у складну 

взаємодію. На цьому наголошує Є. Князєва: «Складність системи пов’язана не 

тільки з кількістю елементів, з яких вона складається, а їх може бути тисячі, 

мільйони, мільярди, а й зі складністю взаємодії між ними, яка веде до появи 

нових емерджентних властивостей на макрорівні системи» [109, с.127]. 

Кількість елементів, з яких складається система суспільної моралі, є, 

безумовно, великою, адже елементами одного з її рівнів є люди, які 

намагаються виконувати її приписи. Кількість людей у тому чи іншому 

суспільстві, яке є носієм певної моралі, велика, тому, навіть з огляду на 

кількісні характеристики, суспільна мораль належить до складних систем. 

Складність зв’язків між її елементами теж є значною, адже в процесі моральної 

практики люди вступають між собою в безліч стосунків із великою кількістю 

ступенів свободи. Можливо, саме це дало підставу В. Бакштановському та 

Ю Согомонову віднести мораль до категорії «суперскладних» систем [20, с.29]. 

Якщо взяти до уваги ті особливості функціонування моралі, які будуть описані 

в даній праці, то така оцінки може вважатись виправданою. 

У наведеній цитаті Є. Князєвої зазначено те, що у складній системі 

взаємодія між її елементами веде до «появи нових емерджентних властивостей 

на макрорівні системи» [109, с.127]. Про цю ж ознаку складних систем 

згадується в редакційній преамбулі до однієї з останніх книг серії 

«Синергетика». У ній ідеться про те, що складні системи володіють «здатністю 

створювати макроскопічну колективну поведінку нової якості, проявом чого є 
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спонтанне формування характерних часових, просторових чи функціональних 

структур» [342, с.I]. Тож доречним буде питання, чи притаманна системі 

суспільної моралі властивість формувати нові структури на макрорівні, 

внаслідок взаємодії її елементів? Щоб розібратись у цьому питанні, необхідно 

насамперед проаналізувати структуру моралі з допомогою моделі, яка прийнята 

в синергетиці. 

Як зауважує Г. Хакен, «стартовою точкою для всіх досліджень у сфері 

синергетики є адекватний опис стану системи на різних рівнях» [263]. 

Володимир Буданов, аналізуючи відкриті системи, виокремлює три рівні, які 

він називає мікро,- макро- і мегарівнем [42, с.160]. Отже, спробуємо 

проаналізувати структуру системи суспільної моралі, використовуючи такий 

підхід. Насамперед, звернемо увагу на мікро- та макрорівні, які Г. Хакен ще 

називає мікроскопічним і макроскопічним.  

Мікрорівень складається з багатьох елементів, які Буданов вважає 

«швидкими, короткоіснуючими змінними» [42, с.160]. Зміни тут відбуваються, 

порівняно з вищими рівнями, найшвидше. Те, що відбувається на мікрорівні, з 

точки зору вищого рівня може здаватися хаосом. 

Елементи макрорівня називають параметрами порядку (order 

parameters). Г. Хакен в «Енциклопедії складності та науки про системи» дає їм 

таке визначення: це «колективні змінні, які встановлюють макроскопічну 

поведінку системи (тобто поведінку системи на макрорівні. – Н.В.)» [317, 

с.8927]. Найголовнішою функцією параметрів порядку є, мабуть, те, що вони 

визначають поведінку елементів системи, які функціонують на мікрорівні. Як 

зауважують німецькі дослідники Вернер Ебелінг (Werner Ebeling) і Райнер 

Файстель (Rainer Feistel), «дії мікроскопічних елементів системи (елементів 

мікрорівня. – Н.В.)… синхронізуються параметрами порядку» [277, с.55]. 

Г. Хакен наводить таку аналогію: «Параметр порядку діє подібно до лялькаря, 

який керує маріонетками…» [267, с.23], причому маріонетками в цій аналогії є 

елементи мікрорівня. За його словами, параметри порядку відіграють 

домінуючу роль у концепції синергетики, адже «вони «підпорядковують» собі 
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окремі частини, тобто визначають їх поведінку. Зв’язок між параметрами 

порядку й окремими частинами системи називається принципом 

підпорядкування» [263]. Цей принцип, за словами В. Буданова, проявляється в 

тому, що «зміна параметрів порядку, неначе синхронно диригує поведінкою 

багатьох елементів нижчого рівня системи, причому феномен когерентного, 

тобто взаємоузгодженого, існування деколи називають явищем 

самоорганізації» [42, с.160]. 

Інший відомий німецький дослідник складних систем Клаус Майнцер 

зазначає, що завдяки принципу підпорядкування «зменшується кількість 

ступенів свободи у відповідній системі» [135, с.41]. Тобто численні елементи 

мікрорівня можуть діяти в різний спосіб і це породжує, звичайно ж, хаос для 

системи в цілому, проте параметри порядку, підпорядковуючи їх собі, 

обмежують свободу дій, створюючи допустимі їх межі, і таким чином 

зменшують хаос мікрорівня, або ж, по-іншому, впорядковують його. 

Звідси випливає ще один важливий висновок. Є. Князєва зауважує, що 

відслідковування поведінки кожного елемента системи (наприклад, молекул у 

ємності з рідиною) є завданням непосильним, але синергетика показує, яким 

чином можна спростити розуміння їх поведінки, й одним із таких способів є 

визначення параметрів порядку [109, с.127]. Тобто, як зазначає Г. Хакен, 

«замість того, щоб описувати поведінку системи через характеристику окремих 

її частин, нам потрібно описувати тільки поведінку параметрів порядку» [263].  

Ще одним надзвичайно важливим аспектом взаємодії мікро- та 

макрорівнів системи є наявність між ними циклічної причинності. Йдеться про 

те, що не тільки параметри порядку керують елементами мікрорівня, 

впорядковуючи їх поведінку, а й «… окремі частини, у свою чергу, генерують 

параметр порядку своїми колективними діями. Тут ідеться про круговий 

причинний зв’язок» [263].  

Герман Хакен звертає увагу на ще одну важливу відмінність, яка існує 

між параметрами порядку та підпорядкованими частинами й стосується вона 

часових характеристик: «Параметри порядку реагують на зовнішній вплив 
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повільно, а частини (елементи мікрорівня. – Н.В.) – швидко. Можна навіть 

сказати: параметри порядку існують довше, частини існують менше (у своїй 

поведінковій динаміці)» [263]. 

Вищеперераховані ключові для синергетики ідеї, добре відображені в 

такій цитаті з однієї із праць Є. Князєвої: «Сутність синергетики полягає в 

тому, щоб описати емерджентні макроскопічні властивості систем, тобто такі 

властивості, які неможливо вивести, розглядаючи рівень її елементів, адже вони 

є результатом їх колективної взаємодії. Як показує Г. Хакен, синергетика 

фокусує свою увагу на вивченні взаємозв’язку між рівнем елементів системи та 

рівнем її динамічних властивостей як цілісності. Параметри порядку, які 

характеризують поведінку певної системи на макроскопічному рівні й рух 

елементів цієї системи на мікроскопічному рівні, взаємозумовлюють один 

одного. Елементи породжують параметри порядку, які зворотно впливають на 

елементи й визначають їх поведінку, так що неможливо встановити, що тут, 

власне, є первинним, а що вторинним. Тому й ведуть мову про існування в 

даному випадку циклічної причинності» [109, с.128]. 

Ґрунтуючись на вищезазначеному, спробуємо тепер виділити мікро- та 

макрорівні в системі суспільної моралі. Здебільшого, коли мова йде про 

структуру моралі, то в ній виділяють два основні рівні. О.Дробницький свого 

часу писав, що «питання про те, чи слід розмежовувати поняття моральної 

поведінки (вчинків, діяльності, «практики») та «моральної свідомості», можна 

вважати вирішеним» [80, с.230]. На сьогоднішній день у вітчизняній традиції 

розмежування «діяльно-практичної та ідеально-духовної сторін» [80, с.230] 

моралі залишається загальноприйнятим і таким, що не має вагомих заперечень. 

Тобто в моралі можна виділити з одного боку моральну свідомість, як уявлення 

про прийнятне й неприйнятне, яке оформлюється у вигляді моральних норм, 

цінностей, принципів, правил, ідеалів. Другим рівнем є втілення моральної 

свідомості у відносинах суб’єктів між собою та ставленні до світу загалом. 

Поєднавши таке розуміння структури моралі з описаними вище ідеями 

синергетики, ми пропонуємо наступну структуру системи суспільної моралі. 



115 

Макрорівнем буде суспільна моральна свідомість, тому ми 

використовуватимемо поняття «макрорівень моральної свідомості», яким 

позначатимемо сукупність колективних моральних уявлень певної спільноти. Її 

компоненти називатимуться параметрами порядку. Треба зауважити, що назва 

«параметри порядку», звичайно, не зовсім вдало кореспондує з елементами 

моральної свідомості. Поняття «параметр» вказує на певні кількісні показники, 

а тому застосовувати його стосовно феноменів, які фактично ними не 

володіють (моральні норми, принципи, цінності, ідеали), буде не зовсім 

правильно. Проте, як відомо, синергетика вперше виникла в математиці, 

природничих науках, звідки й пішла ця термінологія, яка стала 

загальнопоширеною та вживаною, навіть стосовно феноменів, які традиційно 

«параметрами» не називають. Тому ми збережемо поняття «параметри 

порядку» як данину традиції, яка склалась у синергетиці.  

Мікрорівнем у системі суспільної моралі може вважатись рівень, на 

якому суб’єкти, тобто члени певної спільноти, переймаючи прийняті в ній 

моральні орієнтири у власну індивідуальну моральну свідомість, утілюють їх в 

життєвій практиці. Надалі ми називатимемо цей рівень «мікрорівнем моральної 

практики», розуміючи поняття «моральна практика» в максимально широкому 

значенні, як будь-яку людську активність, яка здійснюється у сфері моральної 

компетенції. 

Слід зазначити, що введення нами понять «макрорівень моральної 

свідомості» та «мікрорівень моральної практики» доцільне з кількох причин. 

По-перше, таким чином ми підкреслюємо, що розглядаємо моральну практику 

та свідомість як складові відкритої складної системи. По-друге, їх розгляд в 

такій якості висвітлює в них певні властивості, які притаманні мікро- та 

макрорівням всіх відкритих складних систем, що вивчаються синергетикою. 

Таким чином, переносячи властивості цих рівнів, які описані синергетикою, на 

моральну практику і свідомість, ми тим самим виявляємо в останніх ці 

властивості. В такий спосіб поняття «макрорівень моральної свідомості» та 

«мікрорівень моральної практики» наповнюються змістом, який дещо 
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відмінний від традиційного вживання понять «моральна свідомість» і 

«моральна практика». Отже, наводячи аргументи на користь того, що моральна 

свідомість та практика відповідають статусу макро- та мікрорівнів відкритої 

складної системи, ми тим самим наповнюватимемо поняття «макрорівень 

моральної свідомості» та «мікрорівень моральної практики» тим змістом, який 

відповідатиме завданням нашої роботи. 

Звернемо увагу на слова Германа Хакена про те, що мікро- та макрорівні 

відрізняються між собою часовими характеристиками. Він пише: «Щоб знайти 

параметри порядку, ми користуємося базовою ідеєю (згаданою вище) про те, 

що параметри порядку змінюють своє значення повільно, у той же час, як 

підпорядковані частини змінюються швидко» [263].  

У системі суспільної моралі найшвидші темпи змін притаманні 

мікрорівню, адже в моральній практиці індивіди схильні до постійних змін, які 

проявляються в тому, що окремі суб’єкти можуть не погоджуватись із певними 

нормами моралі, ставити їх під сумнів, змінювати, надавати за певних обставин 

перевагу одним перед іншими, зрештою, здійснювати постійний моральний 

пошук. Така ситуація інколи може навіть бути схожою на хаос, адже окрема 

людина протягом свого життя досить часто, тією чи іншою мірою, змінює 

моральні орієнтири. Натомість зміни на макрорівні (у суспільній моральній 

свідомості) є значно повільнішими й це природно, адже її складові змінюються 

не так швидко, як ставлення до них окремих людей. Тому, з огляду на часові 

характеристики, моральна свідомість і моральна практика відповідають статусу 

макрорівня (параметрів порядку) і мікрорівня відкритих складних систем, що їх 

вивчає синергетика. 

По-друге, і це найголовніше, моральна свідомість виконує властиву для 

параметрів порядку функцію – вона визначає поведінку елементів системи, що 

функціонують на мікрорівні, або, як зауважили В. Ебелінг і Р. Файстель, 

синхронізує їх. Тобто те, що роблять суб’єкти у сфері моральної практики, 

визначено моральною свідомістю, яка притаманна відповідному суспільству. 

Моральна свідомість неначе підпорядковує собі дії суб’єктів, тому й у 
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синергетиці стверджується, що між цими рівнями існує принцип 

підпорядкування: «… Змінні, які існують довго, керують тими, що існують 

недовго, рівень, що розташований вище, – розташованим нижче» [42, с.161].  

По-третє, як було вище зазначено, не тільки параметри порядку керують 

елементами мікрорівня, а й існує явище циклічної причинності – ці елементи 

через свою колективну поведінку створюють параметри порядку. У стосунках 

між мікрорівнем моральної практики та макрорівнем моральної свідомості така 

циклічна причинність теж присутня, адже суб’єкти не тільки 

підпорядковуються певним моральним нормам, а й створюють їх у своїй 

взаємодії. Тобто конструювання елементів суспільної моральної свідомості 

відбувається на рівні моральної практики. 

При цьому треба звернути увагу на зауваження В. Буданова про те, що 

останню ідею не варто абсолютизувати, адже не завжди вдається вказати спосіб 

виникнення параметра порядку зі змінних нижчого рівня, оскільки це 

формування могло відбуватися дуже давно й зовсім не із цих змінних, а ми 

спостерігаємо лише успадковану або уявну ієрархічність [45, с.52]. Стосовно 

моралі це, серед іншого, може означати, що на певному етапі її еволюції в ній 

можуть існувати моральні уявлення, які були сформовані в далекому минулому 

зовсім іншими суб’єктами мікрорівня і на цей момент уже є навіть 

неактуальними, проте через певні причини зберігаються в моральній 

свідомості. Цю особливість моралі відзначають чимало дослідників, зокрема 

Ф.Фукуяма так про це писав: «… походження більшості розвинутих 

неофіційних норм губиться в імлі часу, ми часто дуже мало знаємо про 

інтереси, яким служило і яким не служило їх творення і тривале існування» 

[258, с.229]. 

Ідею про те, що формування моральної свідомості відбувається на рівні 

моральної практики, обстоювала українська дослідниця О. Фортова, яка 

критикувала позицію деяких дослідників, згідно з якою «щодо живих, 

конкретних індивідів, їхньої життєдіяльності мораль мислиться у функції її 

погамування, приборкання людини і визнається тільки в цих межах. Таке 
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тлумачення виходить з поняття інтеріоризації, доречного в психології і вкрай 

абсолютизованого щодо моралі. Інтеріоризація індивідом норм, принципів 

моралі, яка, мовляв, уже існує, яку він застає, а отже, до виникнення, розвитку 

якої індивіди не причетні, оскільки в її змісті виражені потреби соціального 

розвитку суспільства взагалі… Моральне відношення розуміється не як таке, 

що творить добро і зло, а як механізм оцінки ситуації з позиції добра, 

створеного поза індивідом і лише засвоєного ним із моралі за інтересами 

суспільства. … Критичний аналіз такої позиції не означає заперечення 

самоочевидного, що моральна свідомість проявляється і в поведінці людей. 

Заперечення пов’язані з тим, що моральна діяльність не може бути зведена до 

поведінки, адже в цій діяльності у взаєминах індивідів здійснюється творчий 

розвиток моральних цінностей, принципів і норм і лише у такий спосіб 

можливо пояснити сили, які спонукають до їх наслідування й закладаються в 

моральну свідомість людей» [254, с.35–36]. В іншому місці вона пише: «Як 

форма суспільної свідомості, мораль існує безпосередньо в діяльності, 

наслідком, продуктом якої вона є (виділення наше. – Н.В.), тобто в моральній 

діяльності. Дане твердження має підкреслити, що мораль існує через 

спілкування конкретних індивідів за визначенням їх людської сутності, 

людяності і є її утворенням у почутті спільності на рівні загального, сутнісного 

вираження» [254, с.44]. Варто відзначити, що подібну точку можна зустріти й у 

інших дослідників, наприклад, в етиці прагматизму, класики якої (У. Джемс, 

Дж. Дьюї) доводили, що мораль формується в процесі безпосередньої життєвої 

практики індивідів. 

У синергетиці відомо, що однією з важливих характеристик процесу 

формування нових параметрів порядку є конкуренція між ними, що й зауважує 

Г. Хакен: «Параметр порядку формується першопочатково в конкуренції між 

різними параметрами порядку» [263]. В іншому місці німецький дослідник 

уточнює це положення щодо соціального виміру буття: «Конкуренція 

параметрів порядку і впорядкування системи за рахунок домінування одного з 



119 

них, характерні для багатьох соціальних і психологічних процесів, таких як 

суспільні настрої, мода, прийняття правил і звичаїв…» [263].  

Формування нових елементів моральної свідомості також 

супроводжується конкуренцією між ними, адже дуже часто спочатку в 

суспільстві існують різні точки зору на те, що буде морально прийнятним у тій 

чи іншій ситуації. Тобто відбувається конкуренція різних норм. Проте з часом 

один варіант сприймається все більшою кількістю людей і в такий спосіб 

неначе виграє це змагання. Таким чином, з багатьох варіантів реалізовуються 

тільки деякі, які є достатньо адекватними місцю, обставинам, часу. Хоча це не 

означає, що інші однозначно відкидаються. Вони можуть існувати, проте 

визнаватися невеликою групою людей. Зрештою, наслідком конкуренції може 

бути одночасне існування кількох морально прийнятних рішень відносно 

певної ситуації. 

Треба відзначити, що слідування новим моральним нормам, як правило, 

спочатку має місце локально, в одній або кількох точках соціального простору. 

Потім відбувається їх хвилеподібне поширення по всьому суспільству. 

Звичайно, ці хвилі можуть бути й зовсім незначними та, з часом, згаснути. Інші 

ж виявляться достатньо сильними й незабаром ті моральні стандарти, які вони 

несуть, поширяться на все суспільство й стануть елементами його моральної 

свідомості. У різних точках соціального простору, як уже було зауважено, 

можуть виникати джерела різних моральних норм, які транслюватимуться на 

все суспільство, конкуруючи між собою. Г. Хакен увесь цей процес описує так: 

«Нові параметри порядку, часто ініційовані відносно малими групами, 

формуються, вступають в конкуренцію один з одним, нарешті, один з них 

перемагає й визначає тим самим нові відносини» [264, с.368]. Наприклад, ідея 

моральної цінності інших видів живих істот спочатку була чужою для 

переважної більшості мешканців західних країн, з огляду на 

антропоцентричний характер їхньої моралі. Але у другій половині ХХ століття 

поступово активізуються й поширюються погляди захисників прав тварин, 

кількість яких спочатку була зовсім невеликою. Проте, згодом, їх основні ідеї 
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стають домінуючими в системі суспільної моралі і сьогодні насильство 

стосовно тварин засуджується в цих країнах абсолютною більшістю громадян. 

Нерідко такою групою, від якої походить ініціатива змін у моралі, виявляються 

представники інтелігенції, духовної еліти суспільства, які найбільш чутливі до 

моральних проблем. Вони, як правило, першими помічають необхідність змін і 

здійснюють початкову рефлексію над відповідною моральною ситуацією та 

пропонують її рішення, яке згодом може поширитися на все суспільство. 

Як було зауважено вище, Г. Хакен звертав увагу на те, що шляхом 

вивчення параметрів порядку ми можемо описати поведінку всієї системи. Ця 

ідея, у цілому, справедлива й щодо моралі. Адже, описавши моральні норми 

певного суспільства, ми тим самим з великою часткою точності 

охарактеризуємо поведінку окремих людей, які в ньому живуть. Вивчати 

поведінку елементів мікрорівня надто затратно, особливо якщо врахувати, що 

їх кількість може бути величезною. Тому, наприклад, їдучи на відпочинок у 

нову країну, ми не будемо вивчати особливості поведінки кожного 

співробітника готелю чи, тим більше, мешканця потрібного нам курортного 

містечка (ця процедура була б настільки складною, що видається нереальною). 

Нам достатньо буде знань про основи моралі, яку вони сповідують (параметри 

порядку, яким вони підпорядковуються) щоб, загалом розуміти їх поведінку та 

передбачати її. 

Заради справедливості варто зазначити, що Г. Хакен теж звернув увагу на 

той факт, що стосовно людської поведінки моральна свідомість є параметром 

порядку. У статті «Чи можемо ми використовувати синергетику в науках про 

людину?» він наводить спеціальну таблицю, у якій визначає певний параметр 

порядку та елементи, які йому підпорядковані. Етиці (у значенні моралі) там 

відповідають люди, як підпорядковані частини мікрорівня [263]. Або ж в іншій 

статті «Суспільство, що самоорганізовується», розмірковуючи про регуляцію 

діяльності вчених під час використання стовбурових клітин, він зауважує, що 

тут «… етика стає самоорганізованим параметром порядку, який змінює 

попередній параметр порядку» [264, с.359]. 
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Таким чином, ми маємо достатньо доказів для того, щоб вважати 

моральну свідомість макрорівнем, а індивідів, які її втілюють у житті (моральну 

практику), – мікрорівнем у структурі моралі.  

Описуючи специфіку зв’язку мікро- та макрорівнів системи суспільної 

моралі, необхідно звернути увагу на ще одну його особливість, про яку пише 

В. Буданов: «Кожного разу елементи, пов’язуючись у структуру, передають їй 

частину своїх функції, ступенів свободи, які тепер виражаються від імені 

колективу, всієї системи, причому на рівні елементів цих понять (тут маються 

на увазі параметри порядку. – Н.В.) могло й не існувати. Наприклад, 

громадську думку «висловлює» міфічний середньостатистичний суб’єкт і 

цілком може виявитись, що саме так ніхто не думає [45, с.50]. Ця властивість 

систем у синергетиці отримала назву емерджентності. Суть її в тому, що 

взаємодія елементів мікрорівня «… веде до появи нових емерджентних 

властивостей на макрорівні системи» [109, с.127]. Е. Морен пише, що 

емерджентними є «ті якості і властивості системи, які відображають характер її 

новизни по відношенню до якостей і властивостей її складових частин» [152, 

с.138]. У нашому випадку такими новими властивостями є ідеальні уявлення 

про морально належне або, по-іншому, «ідеальний світ моральних 

належностей» (А. Єрмоленко), адже в тому вигляді, у якому вони представлені 

в макрорівні моральній свідомості суспільства, на рівні моральної практики 

може ніхто й не чинити (або ж чинити тільки в окремих ситуаціях). Ідеал, як 

писала М. Оссовська, передбачає досконалість і нереальність, він є чимось 

недосяжним [188, с.28]. Елементи моральної свідомості є ідеальними 

утвореннями, які в цій іпостасі на практиці повністю втілювати надзвичайно 

важко, або й узагалі не можливо. Відповідно, їх поява в моральній свідомості 

зумовлена не тому, що так усі чинять, а тому, що внаслідок взаємодії суб’єктів 

на мікрорівні з’явилася нова якість – моральні уявлення в ідеалізованій формі. 

Моральні ідеї, представлені на макрорівні моральної свідомості, є не 

тільки ідеалізованою формою (у значенні ідеальності) моральних вчинків, яка є 

«вищим» їх зразком, але й часто являють собою спрощену їх схему, яка 
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допомагає тільки в загальній орієнтації у просторі людських стосунків. Для 

висвітлення цього аспекту звернемось до Ф. Фукуями, який посилаючись на 

Рональда Гайнера, пише, що «раціональні люди просто не можуть приймати 

раціональні рішення у кожен з моментів їх  щоденного життя. Якби ми чинили 

так, наша поведінка була б і непередбачуваною, і могла б бути паралізована, 

якби ми постійно вираховували, чи дати на чай офіціанту, чи сперечатися з 

таксистом  про оплату, чи відкладати щоразу іншу суму зі щомісячної платні  

на пенсійний рахунок. По-суті, це цілком раціонально, коли на  власну 

поведінку накладають спрощуючі правила (виділення наше. – Н.В.), навіть якщо 

ці  правила не завжди ведуть до правильних рішень в усіх випадках, тому що 

прийняття рішень само по собі є вартісним і часто вимагає інформації, яка є 

недоступною або хибною. А. Прокоф’єв, пишучи про формалізацію, яка 

відбувається з мораллю у її соціальному вимірі, зауважує, що вона веде до того, 

що унікальність ситуації чи унікальність рис людської особистості 

недораховуються [206, с.138], і все ж вона є виправданою, оскільки тільки на її 

основі може бути вирішена проблема координації дій, і тільки вона створює 

достатньо насичений нормативний простір, який здатний формувати цілісні 

автоматизми звичної поведінки  [206, с.139].  

Ф.Фукуяма зазначає, що «правила, які ми обрали самі, такі, як «Не купуй 

нічого за першим відрухом»… можуть  привести до хибного рішення, якщо вам 

трапився найкращий у житті светр… але загалом – у кінцевому підсумку – 

люди  виявляють, що їхні інтереси задовольняються краще, якщо їхній  вибір 

стримується чіткими правилами» [258, с.158]. В даному уривку нашу увагу 

привернула думка про те, що правила, якими ми керуємось, часто спрощують 

дійсність, і тому керівництво ними інколи може привести до наслідків, які ми 

не схвалюватимемо. Дані висновки стосуються і відносин між мікро- та 

макрорівнями системи суспільної моралі. Макрорівень моральної свідомості, як 

вище зазначалось, може містити норми, які є спрощеною схемою морально 

правильної дії. Тому на мікрорівні дуже часто потрібні додаткові, часто тривалі 

міркування, для того щоб прийняти найкраще рішення (інколи виконання 
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існуючих норм може, справді, привести до морально негативних наслідків, 

коли ми, наприклад, виконуємо їх надто буквально). Знання норм, прийнятих у 

певній спільноті, не звільняє від необхідності мислити в багатьох ситуаціях, в 

яких необхідна їх імплементація (хоча й це не заперечує того факту, що у 

багатьох випадках, звичайно, можна приймати прямолінійні рішення, 

ґрунтовані на буквальному сприйнятті існуючих правил). До речі, осмислення 

моральних норм з метою їх застосування дає змогу системі, за рахунок 

зворотного зв’язку, постійно коректувати складові макрорівня моральної 

свідомості, враховуючи у них досвід імплементації норм. В такий спосіб 

здійснюється постійна еволюція системи суспільної моралі. 

Потреба осмислення моральних норм у конкретних життєвих ситуаціях 

породжує необхідність у морально авторитетних особах, які здатні фахово 

інтерпретувати спрощені чи занадто ідеалізовані моральні норми для 

реальних життєвих практик. Для дітей таку роль, як правило, виконують 

батьки, вчителі. Для дорослих її можуть відігравати різні особи, що залежить 

від конкретного суспільства. В деяких традиційних спільнотах це старійшини, в 

інших – релігійні лідери. У модернізованих країнах до виконання даної функції 

долучаються філософи-моралізатори, інколи авторитетні журналісти, 

письменники та інші представники інтелігенції. 

Існування морально авторитетних осіб необхідне також для забезпечення 

постійного зв’язку між уявленнями про мораль як ідеал макрорівня моральної 

свідомості та мікрорівнем моральної практики. Тобто хоча й втілювати їх буває 

надзвичайно важко, проте все ж повинні бути люди, які намагаються це робити. 

Вони своїм прикладом нагадують населенню, яке перебуває на рівні реальної 

моральності, про ці високі моральні ідеали і таким чином підкріплюють їх, 

забезпечують посилення принципу підпорядкування між макро- та 

мікрорівнями системи, не дають їй збитись із траєкторії руху до вибраного 

атрактору (про атрактор, як модель морально бажаних стосунків, яка наче 

«притягує» до себе розвиток системи, мова піде у одному з наступних розділів). 

Потреба в цьому зумовлена тим, що інколи буденні нрави можуть дуже сильно 
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відрізнятись від того морального ідеалу, який система обрала метою свого 

розвитку. Тому їм потрібно, час від часу, поновлювати зв'язок із мораллю як 

ідеалом, яка в такому випадку виступатиме для них першозразком, на який 

вони повинні орієнтуватись. Людьми, які забезпечують такий зв’язок, 

виступаючи в своїх вчинках носіями перфекціоністської моралі, можуть бути 

різні особи, що залежить від історичного періоду та суспільства. Таку роль, 

наприклад, виконували духовні сподвижники, частина монашества, інколи 

дисиденти тощо. 

В написаному про емерджентні властивості системи суспільної моралі, 

існування спрощених та ідеалізованих моральних орієнтирів, міститься 

важлива для розуміння моралі ідея, яка знаходила осмислення в багатьох 

дослідників. Йдеться про принципову неоднорідність моральної свідомості, 

наявність у ній різних за ступенем вимогливості моральних уявлень. 

Наприклад, А. Прокофєв пише, що «мораль може бути охарактеризована як 

єдність не кодифікованого абсолютного ідеалу, що орієнтує людину на 

безкінечне вдосконалення, та кодифікованої (в основному заборонної) сфери 

конкретних норм, що регулюють не тільки мотив поведінки, але й 

безпосередньо самі дії людини» [206, с.91]. Т. Аболіна також розрізняє два види 

моральних уявлень: «високу мораль» (яку вона ще називає «мораль як ідеал»), 

яка не підлягає прямому соціальному контролю, оскільки прагнення до 

досконалості знаходиться за межами суспільного обов’язку, та «природну 

моральність», яка належить до базових вимог соціального функціонування, і по 

відношенню до якої перфекціонізм є неприйнятним [1, с.13-14]. 

Американський філософ Л. Фуллер (Lon Fuller) виділяє «мораль 

обов’язку» та «мораль прагнення». Мораль обов’язку це «основні правила, без 

яких неможливе впорядковане суспільство», яка починається на «найнижчому 

рівні людських досягнень» [260, с.13]. Це мораль Старого Заповіту («ти не 

повинен» і зрідка «ти повинен»). Вона не засуджує людей за те, що вони не 

скористалися нагодами для найповнішої реалізації своїх можливостей. 

Натомість вона засуджує їх за неповагу до основних вимог суспільного життя. 
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Мораль прагнення це «моральність Добропорядного Життя, досконалості, 

найповнішої реалізації людських здібностей», яка починається на «найвищому 

рівні людських прагнень» [260, с.13]. Моралі прагнення є споріднене поняття 

цінності. Найбільш чіткі приклади такого типу моралі можна знайти у 

давньогрецькій філософії. Посилаючись на Адама Сміта, Л.Фуллер наводить 

наступну аналогію «Мораль обов'язку «можна порівняти з правилами 

граматики»; мораль прагнення – «з правилами, які формулюються критиками 

для досягнення високого стилю й вишуканості твору» [260, с.14]. Правила 

граматики встановлюють те, що потрібно для збереження мови як засобу 

спілкування, так само як правила моралі обов'язку встановлюють необхідне для 

суспільного життя. Принципи ж доброї літератури, як і принципи моралі 

прагнення, «є вільними, розпливчастими та невизначеними і скоріше дають нам 

загальне уявлення про досконалість, якої нам треба прагнути, ніж указують 

надійні й непохибні способи її досягнення» [260, с.14]. 

Український філософ А. Морозов пропонує розглядати три рівні 

морального буття, які визначаються через діалектику знання і буття: 

«моральнісне», «моральне», «етичне».  

На «моральнісному» рівні відсутня повнота знання і усвідомлення 

моральної істини. Він є моральним буттям, яке не прийшло до свого «поняття» 

і характеризується стихійним невідрефлектованим включенням особи у 

конкретно-історичні способи ціннісно-нормативного регулювання суспільної 

життєдіяльності, укоріненістю в звичаях життєвого світу та «інтуїціях 

здорового глузду». Це стихія практики, де сфера належного спеціально не 

тематизується. Особа на цьому рівні занурена в світ  повсякденного досвіду, 

наперед дану і некритично засвоєну «ціннісну систему координат» (Ч. Тейлор), 

що визначає поведінку, життєві стратегії, розуміння та моральні інтерпретації 

подій і вчинків [153, с.10]. 

«Моральне» – другий рівень морального буття особи, на якому відбувається 

перегляд звичаєвої моральності, процес формування особистих переконань на 

основі рефлексії над універсальними моральними константами. Має місце 
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протиставлення різних рівнів належного – традиційно існуючих суспільних 

уявлень про добро та ідеї добра («добра-самого-по-собі»), що носить 

універсальний транс-історичний характер. Лише поодинокі шляхетні 

особистості, які реалізують життєву стратегію, умовно позначену в роботі 

А. Морозова як «шлях Сократа», піднімаються до розуміння належного не в 

його «логіці звичаю» (Т. Аболіна), а на вищому рівні [153, с.10-11]. 

«Етичне» – третій вищий рівень морального буття, де особа у потенційно 

безкінечному акті наближається до єдності «знання-буття» (В. Лосський), тобто 

через особистісні вчинки реалізує універсальні над-історичні моральні смисли 

(ціннісні значення) і досягає єдності у гармонії з Іншим завдяки подоланню 

ситуації відчуження [153, с.11]. 

В історії філософії були спроби побудови більш деталізованої структури 

моральної свідомості. М. Шелер, наприклад, вважав, що існує апріорна ієрархія 

моральних цінностей, які в соціокультурному розвитку можуть втілюватись по-

різному. Різні культури надавали різну перевагу тим чи іншим цінностям і 

відповідним чином вибудовували свої нормативні системи. Тобто існують вічні 

цінності та історично мінливі структури їх переживання. Н. Гартман вважав, що 

в основі всіх моральних цінностей лежить група основних цінностей, в якій 

центральне місце посідає «благо». Також сюди відносяться цінності 

благородства, повноти та чистоти. Їх рисою є те, що вони характеризують різні 

способи поведінки в цілому, а не специфічну поведінку [58, с.368]. Інші, більш 

конкретні цінності, які можна назвати, на думку Н. Гартмана, «цінностями 

чеснот», поділяються на три групи і є досить різнорідними. До першої 

відносяться «цінності античної моралі»: справедливість, мудрість, хоробрість, 

стриманість. До другої – цінності «культурного кола християнства»: любов до 

ближнього; правдивість та щирість; надійність та вірність; довіра та віра; 

скромність, смиренність, дистанція. До третьої групи потрапили цінності, яким 

не знайшлось місця в попередніх – любов до дальнього, чеснота дарування, 

цінність особистості, особиста любов.  
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Для досягнення мети нашого дослідження немає потреби розбудови 

детальної структури моральної свідомості. Тому ми зупинимось на підході, 

який репрезентований в Т. Аболіної, Р. Апресяна, А. Морозова, А.Прокоф’єва, 

Л. Фуллера та ін. Попри певні відмінності, які спостерігаються в даних авторів, 

основна ідея, представлена ними, полягає в прагненні виділити у моралі різні за 

ступенем досконалості моральні вимоги – від тих, які можна без особливих 

труднощів виконувати у буденному житті (і які є реально практикованими), до 

тих, виконання яких потребує більших зусиль, етичної рефлексії тощо.  

Виходячи з цієї ідеї зауважимо, що в макрорівні моральної свідомості 

системи суспільної моралі умовно можна виділити два рівні. Для позначення 

його нижчого рівня можна було б використовувати запропонований 

Т. Аболіною термін «природня моральність», якщо під природністю мати на 

увазі спонтанний спосіб формування даного типу моральності (що було б 

цілком доречним, з огляду на обстоювану в нашій роботі ідею самоорганізації 

системи суспільної моралі). Проте, щоб уникнути смислових відтінків, які 

пов’язані із іншим значенням слова «природній» і реалізовані, наприклад, в 

терміні «природне право», ми запропонуємо поняття «практично орієнтована 

мораль». Прикметник «практичний» в даному терміні вказуватиме, що, з 

одного боку, такі моральні норми і принципи формуються на основі реальної 

практики індивідів мікрорівня, а з іншого, рівень вимог, які ними висуваються, 

є цілком доступними для реалізації в такій практиці. Нормативам даного рівня 

властиві мінімалізм та функціональність, які М. Рогожа приписувала суспільній 

моралі, як сукупності норм, що роблять можливим колективне життя. Вони 

характеризуються і «укоріненістю в звичаях життєвого світу та «інтуїціях 

здорового глузду», які А. Морозов та багато інших дослідників вважають 

властивими моральності [153, с.10], практичною ефективністю, яку 

А. Прокоф’єв вважав головною особливістю суспільної моралі [206, с.137]. 

Орієнтири практично орієнтованої моралі постають спрощеною схемою 

морально правильної дії, яка допомагає орієнтуватись в щоденній практиці без 

залучення поглибленої моральної рефлексії. 
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Для позначення вищого рівня макрорівня моральної свідомості ми 

використовуватимемо запропонований Т. Аболіною термін «мораль як ідеал» 

(вживаючи в даному випадку поняття «ідеал» ми, користуючись 

висловлюваннями Дж.Мура, зауважимо, що він включає в себе «як найкращий 

стан, який взагалі можна собі уявити, вище добро або абсолютне добро»,  так і 

«найкращий із можливих в цьому світі станів» [154, c.189]). Даний рівень 

формується перфекціоністськими моральними орієнтирами, ступінь 

досконалості яких є потенційно безмежною. Ці орієнтири є бажаними до 

виконання, але не необхідними. Як правило, втілювати їх можуть окремі 

постаті, хоча й, як вже було зауважено, ми не вважаємо за потрібне називати їх 

«індивідуально перфекціоністськими», оскільки вони є розвитком моральних 

орієнтирів, які виникають в результаті самоорганізації на рівні практично 

орієнтованої моралі системи суспільної моралі. 

Наявність розвиненого, артикульованого рівня моралі як ідеалу, має 

важливе значення для успішного функціонування всієї системи суспільної 

моралі. Приваблюючи, зачаровуючи висотою своїх вимог, ідеальні моральні 

уявлення покликані створювати постійну напругу, між ними на практично 

орієнтованою мораллю, яка для того, щоб не стати механічною, технічною 

нормативністю, звичаєвістю має співставляти себе з «високими» моральними 

орієнтирами. Їх постійне неспівпадіння виступає тим стимулом, який надає 

животворчі імпульси розвитку всій системі суспільної моралі. Тому Є. Бєляєва 

пише про «ідеальну нормативність» як таку, що «не реалізується напряму в 

соціальній практиці, але задає їй перспективи розвитку» [26, c.7]. 

Мораль як ідеал та практично орієнтована мораль відрізняються за 

різними ознаками, і однією з них є вага самоорганізації в їх появі. Якщо роль 

самоорганізації для нижчого рівня є визначальною, оскільки він в основному 

формується завдяки взаємодії індивідів мікрорівня, то для появи моралі як 

ідеалу потрібна діяльність окремих осіб, які мають волю до перфекціоністської 

моральної поведінки і виявляють необхідний ступінь рефлексії для її 

осмислення. У зв’язку з цим зауважимо, що системи суспільної моралі 
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відрізняються ступенем розвинутості змальованої вище структури та її 

усвідомлення суспільством. Сформовані через взаємодію індивідів мікрорівня 

шляхом самоорганізації моральні уявлення нижчого рівня, як правило,  завжди 

усвідомлюються всіма повносправними членами певної спільноти, оскільки 

вони виступають безпосередніми орієнтирами їх поведінки. Вищий рівень теж 

завжди потенційно є присутніми (принаймні як загальне в одиничному, або як 

цінність, яка стоїть за певними вчинками, залишаючись неусвідомленою 

людьми, які їх чинять), проте він не завжди чітко артикульований самими 

членами спільноти. Для такої артикуляції потрібні особистості, які 

цілеспрямовано виконуватимуть дане завдання. В історії цю роль відігравали 

філософи, релігійні діячі, письменники, правителі тощо. Проте, звісно, 

суспільство повинно визріти до того рівня, щоб у ньому з’явились подібні 

постаті. В іншому випадку цей вищий рівень буде залишатись неусвідомленим, 

не проявленими у суспільній свідомості. 

Згаданих осіб, які виконують функцію артикуляції, формування моралі як 

ідеалу ми надалі називатимемо поняттям «моралісти». А. Гусейнов в книзі 

«Великі моралісти», вживає дане поняття щодо осіб, які запропонували 

морально акцентовані життєві програми, використали їх на власному досвіді, а 

їх вчення довели свою дієвість і закріпились в культурі в якості сталої, тривалої 

традиції [70, с.42]. Виходячи з того факту, що не всі моралісти були великими, 

тобто вчення не кожного з них «закріпилось у культурі в якості сталої, тривалої 

традиції» ми, в загальному, називатимемо моралістами осіб, які опрацьовували 

морально акцентовані життєві програми і прагнули втілювати їх у життя. 

Моралісти, осмислюючи мораль як ідеал, не тільки сприяють тому, щоб 

вона проявилась, але й беруть участь у її творенні. Осмислюючи норми, які 

діють на рівні практично орієнтованої моралі та ті тенденції, які 

прослідковуються в системі суспільної моралі загалом, вони прагнуть описати 

досконалі орієнтири поведінки, які не тільки б відображали існуючу 

моральність, але й втілювали перспективи розвитку моралі відповідної 

спільноти. Витворені ними моральні вчення, будучи прийнятими спільнотою, 
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починають впливати на практично орієнтовану мораль і поведінку суб’єктів 

мікрорівня. Тобто між даними рівнями можна спостерігати дію зворотного 

зв’язку: моралісти, осмислюючи сформовану в суспільстві практично 

орієнтовану мораль, витворюють погляди про мораль як ідеал, які зворотно 

впливають та формують практично орієнтовану мораль, тим самим задаючи її 

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

Тому самоорганізація системи суспільної моралі, звичайно, не є 

механічним процесом, який здійснюється автоматично без усвідомленої 

рефлексії та волі людей.  Вона включає в себе як майже механічне, 

неусвідомлене повторення певних стереотипів поведінки, так і рефлексію над 

ними та участь у їх творенні. 

Творчість моралістів, які намагаються сформувати перфекціоністські 

уявлення моралі як ідеалу, можуть перебувати у різних зв’язках із нижчими 

рівнями системи. Вони можуть досить добре корелювати з прийнятими в 

суспільстві на рівні практично орієнтованої моралі орієнтирами і тоді висока 

ймовірність того, що система поглядів, витворена моралістом, закріпиться на 

рівні моралі як ідеалу і матиме вплив на нижчі рівні системи, а отже й на 

моральну практику. Проте можлива ситуація, коли така творчість слабо 

корелюватиме із сформованими орієнтирами нижчого рівня. В такому випадку 

можливий конфлікт, який відбуватиметься в різних формах.  

По-перше, моральні уявлення такого мораліста (або їх групи) можуть 

просто не залишити жодного сліду в системі суспільної моралі (суспільство 

проігнорує їх творчість). Такі особи можуть, наприклад, сприйматись як ті, що 

«не від світу цього» і хоча й не засуджуватись, проте все ж силою громадської 

думки «притягуватись» системою суспільної моралі до прийнятних для неї 

стандартів.  

По-друге, суспільство може критично відреагувати на їхні погляди, 

внаслідок чого існуюча система не зазнає змін, а новаторські ідеї будуть 

відкинуті й засуджені. Р. Апресян пише, що «особа чи група, що владно або 

духовно переросли домінуючий в суспільстві порядок, сприймаються ним як 
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небезпека. Конфлікти між приватною ініціативою, творчістю (що є потенційно 

руйнівними для статус-кво), особистою свободою (в найрізноманітніших 

проявах) та суспільним порядком є неминучими» [13, с.32]. Загалом 

погоджуючись із цією думкою, ми зауважимо, що не тільки ті особи чи групи, 

які «переростають» існуючий в суспільстві порядок, але й ті, які загалом 

відрізняються від нього, вступають із ним в конфлікт. Для системи суспільної 

моралі, як і для будь-якої системи, потрібна певна ступінь когерентності її 

елементів. Тому якщо певні елементи виходять за допустиму межу 

когерентності, система намагатиметься привести їх у відповідність зі своїм 

порядком. Цими елементами можуть бути як звичайні аморальні постаті, які 

порушують елементарні моральні вимоги, так і ті особи, які витворивши власне 

бачення перфекціоністської моралі, різко дисонують із тими вимогами, які 

кладе перед собою абсолютна більшість індивідів мікрорівня такої системи. 

Проте це не заперечує можливості того, що, як це мало місце у 

проаналізованому Гегелем випадку із Сократом, хоча «неправильна форма 

індивідуальності скидається, причому скидається насильно, як покарання, але 

сам принцип пізніше продовжить собі шлях, хоча й у іншій формі, щоб 

піднести себе до образу світового духу» [59, с.81]. За словами німецького 

філософа «таким у всесвітній історії є положення героїв, які зачинають новий 

світ, принцип якого знаходиться у протиріччі з попереднім принципом і руйнує 

його: вони постають насильницькими порушниками закону» [59, с.81], тому й 

наражаються на суспільний спротив. 

По-третє, у ситуації, коли існує значна невідповідність між моральним 

ідеалом, який пропонує певна особа чи група людей, та тими нормами, що 

назагал практикуються, згадані особи можуть спробувати у агресивний спосіб 

нав’язати свої ідеали всій спільноті. Характеризуючи таких осіб А. Гусейнов 

пише, що «…люди, які культивують альтернативну поведінку і є критично 

налаштованими по відношенню до пануючих в суспільстві порядків та 

схильними до революційних дій, як правило, знаходять виправдання своїй 

позиції в її моральній бездоганності, в тому, що вони ризикують і жертвують 
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собою заради вищих ідеалів. Зайве говорити, що вони часто помиляються і так 

само часто за особисто благородними мотивами приховуються соціально 

деструктивні дії» [67, с.42]. 

Як уже згадувалось, між мікро- і макрорівнями відкритої складної 

системи існує принцип підпорядкування, коли рівень, що розташований вище, 

керує нижче розташованим [42, с.161]. Тобто стосовно системи суспільної 

моралі це означає, що суб’єкти мікрорівня підпорядковуються складовими 

макрорівня моральної свідомості. Клаус Майнцер зазначає, що завдяки 

принципу підпорядкування «зменшується кількість ступенів свободи у 

відповідній системі» [135, с.41]. Детальніше про це пише Е. Морен, який 

зауважує, що у будь-якій системі «на її частини накладаються обмеження, які 

приписують примус і залежність. Ці обмеження, примуси, залежності 

приводять до того, що частини втрачають свої якості чи властивості або їх 

прояв загальмовується. Відповідно, в цьому сенсі ціле менше суми своїх 

частин» [152, c.145]. Далі він уточнює, що «на рівні індивідів, які мають 

можливість вибору, прийняття рішень і складного розвитку, обмеження можуть 

бути деструктивними для свободи, тобто бути такими, що пригнічують. Таким 

чином, ця проблема обмежень виникає трагічним, амбівалентним чином на 

рівні спільнот і, особливо, людських спільнот. Звичайно, саме культура 

відкриває можливості для розвитку потенційних якостей людського духу. Саме 

суспільство утворює взаємопов’язане ціле, що захищає індивідів, які виконують 

його правила. Але водночас саме суспільство накладає на всілякі форми 

активності, починаючи від сексуальних і закінчуючи інтелектуальними, свої 

примуси і виробляє способи придушення. Нарешті, і головним чином, в 

історичних суспільствах ієрархічне панування і поділ праці, різноманітні форми 

утиску і рабства гальмують та забороняють прояв креативних можливостей тих, 

хто піддається придушенню» [152, c.146].  

З написаного випливає, що невід’ємною стороною функціонування 

системи є обмеження свободи її елементів. Якщо застосовувати ці висновки до 

системи суспільної моралі, то треба констатувати той факт, що суспільна 
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мораль також передбачає певний утиск індивідів, які підкоряються її вимогам. 

Макрорівнь моральної свідомості підпорядковує собі діяльність мікрорівня 

моральної практики, обмежуючи свободу його елементів (людей). Мораль 

(особливо в її суспільному вимірі) нерозривно пов’язана з обмеженням 

індивідуальної волі, вона нерідко саме примушує індивідів робити чи уникати 

певних вчинків. Дана її сторона нерідко зазнає критики зі сторони багатьох 

людей, особливо тих, погляди яких в загальному можуть бути охарактеризовані 

як ліберальні. Як вже було зауважено, такої позиції дотримувались Жан Поль 

Сартр та Сімона де Бовуар, зокрема, з точки зору останньої,  людина повинна 

відмовитись від зовнішнього примусу сформованих моральних орієнтирів та 

наважитись на творення власних цінностей і при цьому не вважати свій вибір 

загальнозначимим та завершеним [278, с.150]. 

Одним із головних механізмів, який забезпечує функціонування даної 

сторони системи суспільної моралі, є громадська думка, що передбачає осуд чи 

схвалення відповідних дій. В літературних творах, історичних джерелах, 

зрештою у власному життєвому досвіді можна знайти багато прикладів дії цієї 

сторони моралі, яка нерідко ставала причиною особистих трагедії, коли карала 

за вчинки, яких людина не робила, чи була надто жорстокою щодо проступків, 

які здаються незначними. Слід зазначити, що, звичайно ж, громадська думка є 

достатньо грубим механізмом, який не вникає у всі відтінки вчинку і, 

переважно, категоризує його бінарно: добрий/поганий, 

справедливий/несправедливий, хоча насправді моральна реальність значно 

багатша відтінками. Часто буває так, що вчинки індивіда можуть випереджати 

моральний розвиток суспільства, в якому він живе, виходити з під контролю 

існуючих параметрів порядку. Звичайно, в цьому випадку людина теж ризикує 

зазнати громадського осуду і тільки в тривалій історичній перспективі стане 

зрозуміло, що насправді дана особа була моральним провидцем. Остання 

ситуація мала місце, наприклад, в житті тих людей, які в час, коли рабство було 

абсолютно нормальним явищем, наважувались на те, щоб публічно його 

засуджувати і навіть допомагали звільняти рабів незаконними на той час 
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методами. Сьогодні їх громадська думка шанує як великих борців за права 

людини, а свого часу вони сприймались нею як злочинці. 

Нерідко все це примушує людей відкидати громадський осуд як механізм 

забезпечення функціонування моралі і наголошувати, що тільки совість може 

виконувати цю роль. Проте, досліджуючи «утискаючу» сторону феномену 

суспільної моралі, слід утримуватись від оціночних суджень, оскільки вона 

відноситься до невід’ємних її сторін системи. Навіть поверхневий аналіз 

реально існуючих систем суспільної моралі підтвердить, що кожна з них 

використовує даний механізм. Водночас певна оцінка таких дій в межах 

наукових позицій можлива, якщо вона виноситься з точки зору механізмів 

функціонування тієї чи іншої системи суспільної моралі. Наприклад, можна 

стверджувати, що хоча й деякі суб’єкти в певний час зазнавали утисків і осуду з 

боку громадської думки, проте норми, які вони виконували, були більш 

адекватними до середовища, в якому розвивалась система суспільної моралі, 

хоча й більша частина населення цього ще не усвідомлювала. Тому в даному 

випадку громадський осуд був стримуючим фактором еволюції системи. Або ж, 

навпаки, в історії існували ситуації, коли певні групи населення слідували 

нормам, які суспільство в цілому вже не сприймало, а тому засуджувало їх 

прихильників. В такому випадку громадський осуд був силою, яка стимулює 

розвиток системи суспільної моралі, оскільки намагатиметься «підтягнути» 

мораль цих груп до більш адекватного стану (такого осуду сьогодні зазнають, 

наприклад, деякі групи населення, які під впливом релігії сповідують мораль, 

яка суттєво обмежує права жінок, питання медичного забезпечення хворих 

тощо). 

Треба звернути увагу й на те, що системи суспільної моралі відрізняються 

між собою мірою примусу та обмежень, які накладаються параметрами порядку 

на суб’єктів мікрорівня. Такі обмеження можуть бути як досить жорсткими, які 

регламентують майже всі сторони життя (так буває в традиційних суспільствах, 

у яких до того ж сильний вплив релігійного чинника), так і досить м’яким 

(ліберальні спільноти сучасних західних країн). Р.Апресян також зауважує, що 
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«в тому, до яких способів і заходів обмежень приватного вдається суспільство, 

а також у тому, яку ступінь приватної ініціативи, самостійності і свободи 

суспільство вважає для себе прийнятною, також проявляється якість конкретної 

суспільної моралі» [13, с.32]. Для системи моралі на кожному етапі розвитку у 

відповідному середовищі є своя адекватна міра примусу. Якщо ця міра 

перевершує певні межі, то система стає надміру закостенілою, що суттєво 

сповільнює її розвиток. Така система занадто обмежує людей у їхніх вчинках, 

не дає змоги їм «експериментувати» зі своєю моральною поведінкою, що є 

необхідною умовою оновлення системи суспільної моралі, її розвитку. З іншого 

боку, надмірне послаблення «утискаючої» сторони моралі може привести до 

дезінтеграції системи і, врешті, її руйнації, адже підпорядкування елементів 

мікрорівня параметрам порядку макрорівня є неодмінною умовою її 

функціонування.  

З написаного випливає, що дія принципу підпорядкування нерозривно 

пов’язана з імперативністю моралі. Можна стверджувати, що однією із причин 

імперативності системи суспільної моралі є саме її системний характер, 

оскільки кожній системі властиво накладати певні примуси і обмеження на 

діяльність елементів, зокрема через принцип підпорядкування. З іншого боку, 

принцип підпорядкування в системі суспільної моралі є можливим завдяки 

змістовно властивій моралі імперативності: починаючи від самого 

формулювання моральних уявлень і закінчуючи механізмом дії совісті, 

імперативність є невід’ємною стороною моралі як такої.  

Р. Апресян зазначає, що в запереченні імперативності моралі виявляє себе 

захоплення індивідуалізмом в етиці. Як правило, це виражає індивідуалістичне 

несприйняття імперативності в будь-якій формі як інструменту придушення 

особистості. Нормативність як «усередненість», «безликість», «сірість», 

«буденність» може заперечуватись також з етичних мотивів турботи про 

самобутність особистості, неповторності її творчих інтенцій. Для 

індивідуалістично орієнтованої особистості важлива сама можливість 

необмеженого саморозвитку [13, с.32]. Ми погоджуємось з таким висновком. 
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Для моралі як колективного феномену, який покликаний узгоджувати 

діяльність людей, імперативність, як невід’ємна сторона принципу 

підпорядкування, постає необхідним механізмом. Проте на рівні особистої 

моралі людина може ставити завдання, які значно перевершують, виходять 

далеко за межі того, чого вимагає від неї суспільство. В такому випадку 

імперативність суспільної моралі може видаватись репресивністю чи 

«безликістю», «сірістю», «буденністю».  

Викладені вище міркування роблять необхідною ще деяку деталізацію 

специфіки дії принципу підпорядкування в системі суспільної моралі. Йдеться 

про те, що сам термін «принцип підпорядкування» це лишень найбільш 

загальна назва певного типу взаємодій у системі. На ділі ж у кожній із них він 

проявляється по-різному і, відповідно, використовує різні механізми своєї 

реалізації. 

На рівні всього соціуму принцип підпорядкування може діяти через 

громадську думку. На рівні окремої особистості його дія часто забезпечується 

совістю. Він може набувати вигляду чіткої суспільної директиви, або ж 

самодирективи, коли людина сама покладає певні дії в якості морального 

обов’язку, тобто виступає суб’єктом самозаконодавства. Також принцип 

підпорядкування може діяти через внутрішню переконаність особи, коли вона  

відчуває відповідну дію як благо і тому тяжіє, прагне до неї. Б. Капустін пише, 

що «навіть в якості «дисциплінарної технології» мораль має справу з Я …що не 

зводиться в своїй ідентичності до пучка імпульсів, що приходять із зовнішнього 

середовища і реакцій на них, як це передбачає, наприклад, біхевіористська 

психологія» [105, с.59]. Тобто крім певної частки зовнішнього примусу вона 

підпорядковує людину (можна й сказати, що дисциплінує її) через внутрішнє 

тяжіння самої людини до тих моральних дороговказів, які вона ж собі сама 

обрала. В такому випадку, за влучним висловом Б. Капустіна «насилля немає, 

тому що немає над ким його чинити» [105, с.59]. Тобто підпорядковуюча 

інстанція і підпорядкований суб’єкт виступають єдиним цілим. 
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Між різними проявами принципу підпорядкування можлива складна 

взаємодія. Наприклад, спочатку по відношенню до певної особи суспільство 

висуває необхідність якоїсь дії як обов’язок і з допомогою громадської думки 

контролює її виконання, проте, з часом, необхідність даної дії засвоюється 

людиною на внутрішньому рівні і чиниться нею, виходячи з її внутрішніх 

переконань чи прагнень. Таким чином та норма, виконання якої спочатку 

забезпечувалось однією із найбільш грубих і простих форм принципу 

підпорядкування, згодом починає забезпечуватись дією однієї із найбільш 

вишуканих її форм – совістю, глибинним внутрішнім переконанням. Тому 

цілком можна погодитись з А. Прокоф’євим в тому, що «моральне 

перетворення деяких людей повинно відбутись на основі звичайного 

підпорядкування авторитету «громадської думки», а не на основі самостійних 

зусиль із самовдосконалення» [206, с.126], відповідно «морально значимі 

дисциплінарні практики, що грають величезну роль в процесі соціалізації 

людини, необхідні для набуття людьми здатності до усвідомлення самостійної 

цінності морального способу життя» [206, с.125]. 

Тому завершуючи аналіз принципу підпорядкування зауважимо, що його 

суть у тому, що поведінка суб’єкта визначається певними орієнтирами. Яким 

чином вона визначається – в цьому питанні можлива значна варіативність. 

Абсолютна більшість праць із синергетики, аналізуючи складні відкриті 

системи, виділяють в них тільки мікро- та макрорівні. Проте, досліджуючи 

конкретну систему суспільної моралі, треба враховувати, що її мікрорівень 

завжди є певним чином соціально структурованим, тобто індивіди, які його 

формують, є членами певних груп, які можуть мати дещо відмінні моральні 

уявлення. Виходячи із цього є підстави вести мову про мезорівень системи 

суспільної моралі, який складається із таких груп. 

У синергетиці, загалом, не прийнято під час аналізу відкритих складних 

систем виділяти мезорівень. Можливо, причиною цього є те, що для появи 

ефектів самоорганізації, які її цікавлять, він не має особливого значення. Проте 

зрідка мезорівень потрапляє в поле зору дослідників. Наприклад, Г. Хакен ще в 
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ранній період роботи над синергетичною парадигмою писав: «Настав час 

врахувати таку властивість синергетичних систем, що всі вони складаються із 

великої кількості підсистем» [265, с.45]. Тому він пропонує вести мову також і 

про мезоскопічний рівень і наводить приклад, що коли окремі атоми чи 

молекули утворюють мікроскопічний рівень, то їх ансамблі – мезоскопічний 

[265, с.45]. Також німецький дослідник повертається до цієї теми в пізніших 

своїх працях. Зокрема, в одній із публікацій, яка вийшла у світ 2005 року, він 

пише, що поділ на мікроскопічний і макроскопічний рівні став звичним, проте 

під час аналізу систем можна також виділяти й мезорівень, зауважуючи, разом 

із тим, що це робиться доволі рідко [316, с.19].  

У нашій праці ми дотримуватимемося традиційного для синергетики 

підходу до аналізу систем, а тому зупинимося на дворівневій структурі системи 

суспільної моралі, оскільки для виконання завдань, які стоять перед нами, цього 

буде достатньо. Разом із тим, інколи ми вдаватимемося до розгляду тих груп, у 

які об’єднуються суб’єкти мікрорівня, якщо це матиме значення для опису 

функціонування системи. Тому певний аналіз мезорівня системи суспільної 

моралі все ж є необхідним. 

Свідомо чи ні, людина належить одночасно до різних груп населення, 

проте, звичайно ж, членство не в кожній із них значимо впливає на її моральні 

орієнтації. Тому можна стверджувати, що деякі групи не мають значення для 

функціонування системи в цілому чи зміст її макрорівня. Але є групи, членство 

в яких накладає на індивіда додаткові моральні вимоги, оскільки вони 

володіють власним специфічним етосом. Наприклад, стаючи 

священнослужителем чи воїном, людина приймає властивий їм етичний кодекс.  

Добре відомо, що в системі моралі багатьох суспільств тривалий час 

існували норми, які не тільки відображали наявну в ньому соціальну структуру, 

але й захищали її. В минулому вони були навіть засобом закріплення 

соціального панування. Ісландський дослідник Гуннар Карслсон, аналізуючи 

середньовічне ісландське суспільство, стверджував, що моральні установки 

мають соціальну функцію і ми можемо очікувати, що вони будуть слугувати, 
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головним чином, інтересам правлячого класу чи домінуючої в суспільстві групи 

[86, с.337]. Одним із прикладів того, як позиція певної групи населення в 

соціальній структурі суспільства може впливати на її моральні орієнтири, і, 

зокрема, сприяти збереженню її привілейованого статусу, є ситуація із 

аристократичним, лицарським етосом. Його аналізу присвячена відома праця 

М.Оссовської «Лицар і буржуа». В ній йдеться про те, що в різні історичні 

періоди етосу лицарської аристократії були властиві риси, які насправді мали 

закріпити її панівне становище в суспільній ієрархії. Ключовим тут було 

поняття честі, яка, зідно Монтеск’є, є вираженням інтересу до власного образу 

в очах оточуючих. Вона, за його словами, виховувала чесноти, які відрізняють 

нас від інших. Якщо ми зайняли певне становище в суспільстві, то честь не 

дозволяє нам вести себе так, щоб бути не вартими цього становища [188, c.123]. 

Відповідно, честь вимагає від людини захищати своє високе становище від 

посягань оточуючих. Тому вона змушувала лицаря рішуче відповідати навіть на 

малу образу, оскільки та могла похитнути його суспільне становище. Звідси й 

обов’язок помсти за будь-яку нанесену йому чи його ближньому образу 

(реальну чи явну). Важливо, що навіть у вищому стані була своя ієрархія, тому 

прагнення суперництва, демонстрації своєї переваги становили важливу 

складову його етосу. У зв’язку із постійною участю у війнах, для лицаря 

виключну роль відігравала така чеснота, як мужність, яку він намагався 

демонструвати в будь-який спосіб, навіть у час, коли воєн не було (дуелі, 

пошуки пригод мандрівними лицарями тощо). Дуелі мали також за мету 

встановити ієрархію в межах свого класу, місце в якій залежало від кількості і 

якості переможених суперників. Лицар не міг спокійно слухати оповіді про 

чужі успіхи [188, с.82]. З цим пов’язане прагнення до слави – про гідні похвали 

вчинки повинні знати інші, оскільки в такий спосіб вони слугуватимуть 

підкріпленню високого суспільного становища того, хто їх здійснив. Загалом 

аристократичному етосу, зокрема й тому, який позбувся лицарської орієнтації 

на війну, властиві були такі риси, як щедрість і демонстративне марнотратство, 

життя «на широку ногу», відраза до будь якої оплачуваної роботи (вони 
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покликані були демонструвати статки особи, а отже її високе становище), 

натомість практикувались заняття, які не приносили жодного прибутку, а отже, 

знову ж таки, показували всім, що люди, які їх собі дозволяють, є достатньо 

забезпеченими (мистецтво, в деякі період спорт чи, на думку окремих авторів, 

знання латини [188, с.136].). На протязі багатьох віків ознакою класової 

приналежності слугувала також мова [188, c.41-42]. Вишукані манери, значення 

яких постійно зростало в аристократичних колах, покликані були не тільки 

підкреслювати належність людини до вищої верстви, але й слугувати захисним 

бар’єром, який наводив боязкість на нижчі верстви населення [188, c.160]. 

Загалом, привілейованим верствам завжди загрожує «проникнення знизу» і щоб 

цьому перешкодити, їх етос містить вимоги, яким нелегко відповідати, тому й 

виникає культивування «важких чеснот» [188, с.103].  

Отже, вище написане дає змогу констатувати, що наявність в певних 

суспільних груп властивого їм кодексу поведінки впливає на формування 

макрорівня суспільної моралі, оскільки актуалізує в ньому відповідні норми і 

принципи. Важливо, що дані норми можуть ставати важливими не тільки для 

названих груп, але й поширюватись на інші верстви населення, тобто ставати 

актуальними для всього мікрорівня. Наприклад, нормам екологічної етики в 

західних країнах спочатку слідували невеликі групи екологічних активістів, але 

згодом вони ставали важливими для широких верств населення.  

Можна також стверджувати, що руйнація деяких з таких груп чи їх 

зникнення приводять до змін на макрорівні системи суспільної моралі, оскільки 

норми, які вони сповідували, стають менш актуальними. Наприклад, зникнення 

аристократії, а разом з ними й жорсткої суспільної ієрархії привело до 

зниження ролі честі (хоча й не до її зникнення, безумовно) натомість зросла 

роль гідності, яка відображає ідею людської рівності. Аналогічним чином, 

разом зі зникненням лицарської аристократії втрачає значення помста, як 

моральний обов’язок. Це ж можна сказати і про категорію мужності, яка 

поступово змінює актуальність в країнах, де військова професія стає менш 

затребуваною і втрачає престиж. 
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Таким чином у системі суспільної моралі можна виділити 

загальноприйняті моралі норми, а також ті, які регулюють діяльність певних 

груп населення. Інколи вони можуть навіть конфліктувати між собою. 

Наприклад, Марія Оссовська зауважує, що «відмова від дуелі є вчинком 

порядним (honnete) і в той же час ганебним (deshonorant)» [188, c.168]. Йдеться 

про те, що в минулому, коли існував лицарський етос, він зобов’язував людину 

захищати власну честь навіть шляхом вбивства іншої людини на дуелі, і, разом 

з тим, загальноприйняті суспільні норми приписували прощення чи інший 

спосіб вирішення конфлікту. В статті А.Б. Єрьоменка «Етичні уявлення в 

ісландських сагах: огляд досліджень» [86] демонструється конфлікт, який 

виник у середньовічному ісландському суспільстві між чеснотами воїнів-

аристократів, які передбачали войовничість, помсту з метою захисту власної 

честі, та стриманістю, яка була актуальною для більшої частини суспільства, 

адже гарантувала мир і стабільність. Є підстави стверджувати, що в наш час 

кількість таких конфліктів зростає і вони набувають статус моральних дилем. 

Причини цього явища розкриває Річард Рорті: «Більшість моральних дилем є 

відображенням того безсумнівного факту, що чимало людей вважають за 

природне ототожнювати себе не з одною, а одночасно з двома чи кількома 

спільнотами (реальними чи уявними), вважаючи необов’язковою постановку 

питання про те, щодо якої спільноти самість повинна зазнати маргінального 

“відмежування”. Таке розмаїття ідентифікацій збільшується зі зростанням рівня 

освіченості й культури; кількість спільнот, з якими особистість могла б 

ототожнювати себе, зростає з розвитком цивілізації. Унаслідок цього 

загострюються і внутрішньосуспільні конфлікти, що, за справедливим 

зауваженням Дворкіна, притаманні нашому багатошаровому соціуму» [225]. 

Тепер доречно буде повернутись до питання, яке ми поставили на 

початку цього підрозділу: які саме спільноти формують систему суспільної 

моралі. Як уже було зазначено, фактично будь-яка стійка спільнота є носієм 

системи моралі, однак не кожна з них володіє окремою, самостійною системою 

суспільної моралі та є її творцем. Більшість спільнот входить до складу певної 
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великої соціальної спільноти, яка й володіє окремою системою суспільної 

моралі та є її творцем. Наприклад, мешканці певного населеного пункту мають 

спільні моральні уявлення, а отже, можна стверджувати, що вони є носіями 

системи моралі. Проте, якщо задатись питанням, чи вони творять її макрорівень 

через механізми зворотного зв’язку, то відповідь буде негативною. Виявиться, 

що ця спільнота є лише частиною значно більшої соціальної групи, яка й 

виступає творцем складових моральної свідомості, яким вони 

підпорядковуються. Тому тільки ця група може вважатись мікрорівнем системи 

суспільної моралі. Таким чином, треба сказати, що критерієм визначення 

колективного суб’єкта мікрорівня є не тільки принцип підпорядкування (хто 

слідує складовим моральної свідомості), а й принцип зворотного зв’язку (хто її 

творить). 

Аналіз сучасних систем суспільної моралі засвідчує, що, як правило, межі 

великої соціальної групи, яка є творцем моралі, окреслені кордонами держави. 

Щоб детальніше пояснити причини, які дають підстави так стверджувати, 

звернемось до деяких характеристик системи, які описує Е. Морен. По-перше, 

вона характеризується взаємовідношенням елементів, і, по-друге, система є 

цілісною одиницею, утвореною елементами, які взаємодіють один з одним. 

Звідси випливає й визначення системи, як взаємовідношення елементів, що 

утворюють цілісну одиницю [152, с.132]. В іншому місці він пише: «…всякий 

взаємозв’язок, що володіє певною стабільністю і регулярністю, набуває 

організаційного характеру і створює систему» [152, с.135]. Отже, можна 

стверджувати, що для того, щоб виникла та функціонувала система, повинні 

існувати елементи, які взаємодіють один з одним з певною стабільністю і 

регулярністю, завдяки чому цей зв'язок набуває організаційного характеру. 

Елементами мікрорівня системи суспільної моралі є індивіди. Інструментом 

налагодження взаємозв’язків між ними сьогодні є держава. Вона задає межі їх 

взаємодії, правила, нав’язує необхідність певних її видів. Тому можна впевнено 

стверджувати, що люди взаємодіють в межах, заданих державою. Безсумнівним 

є той факт, що майже кожен індивід має незрівнянно більше взаємозв’язків в 
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межах своєї держави, аніж поза її межами. Оскільки ж макрорівень системи 

суспільної моралі утворюється саме на основі взаємодій елементів мікрорівня, 

то ми маємо всі підстави стверджувати, що оскільки ці взаємодії, як правило, 

обмежуються кордонами держави, то й макрорівень системи суспільної моралі, 

а отже й уся система окреслені цими межами. Звичайно, в наші дні завдяки 

глобалізації постійно зростає кількість взаємозв’язків між людьми, які долають 

державні кордони. Це впливає на конкретні системи суспільної моралі, роблячи 

їх відкритими до взаємовпливів. Проте для абсолютної більшості індивідів 

основна кількість контактів обмежується кордонами держави, тому у близькій 

перспективі системи суспільної моралі зберігатимуться в тих межах, які можна 

спостерігати сьогодні. 
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2.2. Відкритість, нелінійність, самоорганізація в системі суспільної 

моралі та специфіка її еволюції 

 

В синергетиці одним із найважливіших є принцип відкритості, який 

передбачає «неможливість нехтування взаємодією системи зі своїм оточенням» 

[42, с.164]. У природі й суспільстві всі системи тією чи іншою мірою відкриті, 

тобто вони здійснюють з оточуючим середовищем обмін енергією, 

інформацією, речовиною. Доки такий обмін існує, система здатна підтримувати 

власне існування.  

Ми маємо всі підстави вважати, що мораль також є відкритою системою. 

Як слушно зауважує Є. Бєляєва: «Те, що мораль являє собою “відкриту 

систему”, не потребує ніяких доказів, її функціонування як форми духу і форми 

соціальної практики забезпечується завдяки “обміну із середовищем”, 

взаємодією з іншими елементами “життєвого світу”» [29, с.13]. Якщо 

деталізувати поняття відкритості системи суспільної моралі, то воно означає, 

по-перше, наявність її тісного зв’язку з іншими явищами природного та 

суспільного буття й насамперед із тими, які належать до її керуючих факторів; 

по-друге, існування певного впливу однієї системи суспільної моралі на іншу, 

внаслідок чого вони теж зазнають змін. У контексті синергетичного підходу нас 

цікавитиме перший аспект відкритості і, головним чином, відкритість системи 

суспільної моралі до її керуючих факторів, хоча й другий аспект теж вартує 

уваги.  

Як було зауважено в попередньому підрозділі, Володимир Буданов, 

аналізуючи відкриті системи, пропонує виділяти, крім мікро- та макро-, ще й 

мегарівень, який складається з т. зв. керуючих параметрів (control parameters). 

Інші дослідники, ведучи мову про керуючі параметри, не виділяють їх в 

окремий рівень структури системи. Ми також притримуватимемось такої точки 

зору (її обґрунтування буде представлено нижче).  
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Пояснюючи зміст поняття «керуючий параметр», Г. Хакен зауважує: 

«Будь-яка система підпорядкована зовнішнім умовам. Ці умови описуються у 

формі так званих керуючих параметрів. Якщо керуючі параметри змінюються, 

то система може постійно пристосовуватись до нових умов» [264, c.353]. В 

іншій його статті читаємо: «Якщо структура зберігається за зміни умов 

середовища, тобто керуючих параметрів (виділення наше. – Н.В.), то вона 

називається стійкою або структурно стійкою» [263]. Із цих цитат зрозуміло, що 

керуючими параметрами системи є ті фактори зовнішнього щодо неї 

середовища, яким підпорядкований її розвиток. Тобто система формується й 

змінюється внаслідок впливу зазначених чинників. Зміни, що відбуваються з 

керуючим параметром, викликають зміни на мікро- та макрорівнях системи.  

Слід зазначити, що відносно моралі термін «керуючі параметри» (як і 

вищезгадані «параметри порядку») є не зовсім точним, адже мова тут йде не 

про параметри як такі (у значенні величин), а про фактори, які впливають на 

мораль. Тому надалі ми надаватимемо перевагу поняттю «керуючий фактор», 

або ж «чинник», як більш точному щодо предмета нашого дослідження. Така 

заміна, гадаємо, не тільки не ускладнить, а, навпаки, полегшить сприйняття 

матеріалу. Хоча й вживання поняття «керуючий параметр» теж можливе, з 

огляду на існування в синергетиці певного усталеного поняттєвого апарату. 

Які ж фактори можуть бути названі керуючими для системи суспільної 

моралі? На основі аналізу, результати якого будуть наведені в окремому 

розділі, ми дійшли висновку, що можна виділити дві основні групи керуючих 

факторів: до першої віднесемо тих, у яких походження соціокультурне, а до 

другої тих, у кого – біологічне. До групи соціокультурних керуючих факторів 

відносимо потребу співжиття (тобто необхідність людей у співіснуванні з 

метою виживання, яка стимулює виникнення норм, що уможливлюють 

співжиття); культуру та релігію (хоча вона є частиною культури, проте, завдяки 

вагомості свого впливу, стосовно моралі виступає як окремий керуючий 

фактор); економічну сферу суспільного буття. До біологічної групи керуючих 

факторів відносимо природну основу моральних норм (відомо, що схильність 
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до деяких форм моральної поведінки закладена в нашій природі й 

успадковується генетично та навіть має свій прототип у поведінці тварин) і ті 

фактори людської природи, опанування яких значною мірою спричинило 

формування моралі (наприклад, агресія, статевий потяг). 

Звичайно, названі керуючі фактори безпосередньо до структури моралі не 

належать, адже вони, за словами Германа Хакена, «накладаються на систему 

ззовні» [263]. Тому ми не вважаємо за можливе прийняти підхід В. Буданова і, 

ґрунтуючись на ньому, назвати керуючі фактори системи суспільної моралі її 

мегарівнем. Вищеназвані чинники не належать до структури моралі, тому й 

термінологічно не правильно називати їх мегарівнем цієї структури. Проте, з 

іншого боку, ці фактори перебувають з мораллю в настільки тісному зв’язку, 

що утворюють з нею певну системну цілісність, і тому неможливо адекватно 

досліджувати макро- і мікрорівні системи, не розглядаючи її керуючих 

чинників. 

Такий підхід розширює наше бачення моралі, адже демонструє, що вона 

нерозривно пов’язана з іншими сферами буття. Щоб зрозуміти її походження та 

функціонування, необхідно бачити й ураховувати цей зв’язок, адже поза ним 

вона була б не можливою. У контексті такого підходу мораль досліджується як 

частина буття, підсистема інших систем, частково детермінована іншими 

сферами буття й нерозривно вплетена в них. 

Серед дослідників довгий час було поширеним прагнення пояснити 

мораль лінійно, механістично, тобто звести її до одного з керуючих факторів. 

Є. Бєляєва називає таке прагнення «монодетермінізмом» [29, с.10]. Наприклад, 

зведення моралі до біологічного чинника породило натуралістичний напрям в 

етиці, який бачить її (мораль) тільки розвитком природних задатків людини до 

альтруїзму, емпатії і т. п. Релігійна етика вбачає коріння моралі у сфері 

потойбічного (основні моральні норми передані людині вищими силами). 

Відомі й спроби трактування моралі як явища похідного від економічної сфери. 

Одним зі зразків останнього підходу є такий висновок Едуарда Фукса (Eduard 

Fuchs): «Основою всієї нашої культури зі всіма її випромінюваннями і всіма 
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завоюваннями є інститут приватної власності. Усе вибудовується на приватній 

власності, все пов’язане з нею – як піднесені прояви людського духу, так і ниці, 

меркантильні сторони буденного життя» [257, с.19], а в іншому місці читаємо: 

«… приватна власність є основою загальної моралі» [там само, c. 39].  

Як показав час, усі подібні трактування хоча й пояснювали певний аспект 

феномену моралі, проте, у цілому, виявляли обмеженість і не приймалися 

широким колом дослідників.  

Синергетика дає змогу подолати такий лінійний підхід і 

продемонструвати вищий рівень складності функціонування відкритих систем, 

які характеризуються неможливістю зведення їх динаміки до одного чинника. 

На мораль впливають різні керуючі фактори, і тільки в їх взаємодії виникає 

неповторна структура тієї чи іншої моральної системи (докази цьому будуть 

наведені в наступному розділі). Таку ж позицію поділяє Є. Бєляєва, 

зауважуючи, що на моральнісні процеси «завжди впливає багато різних причин 

і обставин», при цьому дослідниця відзначає, що ідея «полідетермінації моралі 

завжди приховано була присутньою в етичних текстах, але не могла отримати 

адекватної методологічної підтримки, яку їй надає синергетика [29, с.17]. 

Наприклад, одним із фундаментальних керуючих факторів є біологічна природа 

людини, яка містить механізми, що стимулюють виникнення складових 

макрорівня моральної свідомості. Одним із таких механізмів є емпатія 

(детальніше про неї мова піде у наступному розділі). Турбота про іншого, 

безумовно, ґрунтується на емпатії, проте в тому вигляді, в якому вона постає у 

моралі, турбота є утворенням нової якості. Її конкретні форми «проникнуті» 

людською свідомістю, культурами, релігіями (тобто іншими керуючими 

факторами). В результаті, наприклад, турбота щирого християнина про 

постраждалу людину являє собою складний духовний феномен, в якому 

нашаровані різні складові – не тільки біологічний емпатійний імпульс, але й 

мотивації, визначені культурою, релігією, власним досвідом та міркуваннями.  

Макрорівень системи моралі є новою якістю в порівнянні не тільки з 

мікрорівнем (про що вже йшлося), а й з його керуючими факторами. Як би 
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добре ми не знали специфіку керуючих чинників тієї чи іншої системи 

суспільної моралі, цього недостатньо для того, щоб пояснити її параметри 

порядку. Неможливо описати один рівень «мовою» іншого. 

Для подальшого пояснення специфіки зв’язку між керуючими факторами 

та мікро- й макрорівнями моралі необхідно звернутися до ідеї нелінійності.  

Як було зазначено в попередньому розділі «визначальною властивістю 

лінійних систем є принцип суперпозиції: сумою рішень є рішення, або ж, по-

іншому, результатом сумарного впливу на систему є сума результатів, так 

званий лінійний відгук системи, прямо пропорційний впливу» [45, с.53]. 

Натомість відкритим складним системам властива нелінійність розвитку, яка є 

«порушенням принципу суперпозиції в певному явищі: результат суми впливів 

на систему не є рівний сумі результатів цих впливів. Результати діючих причин 

не можна складати» [45, с.54]. 

Стосовно системи суспільної моралі принцип нелінійності означає, що 

вплив на неї певних чинників (тих же керуючих факторів) не дає однозначного 

відгуку. Це пояснюється не тільки 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 чинника, так і з їх сукупності, а 

й тим, що в певні періоди розвитку навіть зовсім незначні випадкові фактори 

можуть мати на неї вагомий вплив (про це мова піде в підрозділі, який 

присвячений моральному хаосу). Тому, якщо ми проведемо мисленнєвий 

експеримент і уявимо дві системи суспільної моралі, які зазнають впливу 

однакових керуючих факторів та, загалом, однакового середовища, то результат 

такого впливу буде різним. У процесі еволюції сформуються дещо відмінні 

структури, адже процеси самоорганізації йтимуть різним шляхом і 

творитимуть, врешті, різні «малюнки» організованих структур. На цей аспект 

нелінійності моралі звернули увагу й інші дослідники. Наприклад, Є. Бєляєва 

пише, що принцип нелінійності «дає змогу по-новому поглянути на проблему 

існування багатьох різноманітних систем моральності, кожна з яких може бути 

обґрунтована в якості морально позитивної. Моральність, не втрачаючи своєї 
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ідентичності, історично може набувати різних форм…» [28, с.23]. Тому 

В. Бакштановський та Ю. Согомонов зазначають, що оглядаючи історію 

«моральних порядків», доречно вести мову не про монолінійність, «естафетний 

прогрес», не про один загальний стовбур дерева еволюції чи про єдину шкалу 

еволюції, але про різні стовбури та шкали [19, с.9]. 

Вище ми писали про те, що ідея відкритості системи суспільної моралі 

передбачає не тільки наявність її тісного зв’язку з керуючими факторами, але й 

існування певного впливу однієї системи суспільної моралі на іншу, внаслідок 

чого вони теж зазнають змін. Деталізуючи цю тезу відзначимо, що, по-перше, 

можна вести мову про «опосередковану» відкритість, коли керуючі фактори 

однієї системи суспільної моралі впливають або ж замінюють собою керуючі 

фактори іншої і в такий спосіб чинять вплив на формування макрорівня її 

моральної свідомості. Таких прикладів історія знає чимало: прийняття одним 

народом релігійних вірувань іншого, чи вплив культури одного народу на 

культуру іншого, запозичення економічних моделей тощо.  

По-друге, існує явище відкритості на рівні компонентів мікрорівня, коли 

суб’єкти опиняються в спільнотах, що належать до інших систем суспільної 

моралі і приносять разом із собою норми, які приймаються основною 

спільнотою та зафіксовуються на макрорівні її системи моралі. Звичайно, 

частіше ми маємо справу з асиміляцією, коли індивіди, які прибувають в нову 

країну, підпорядковуються існуючій моралі. Проте нерідко люди, живучи в 

новій для себе країні, все ж продовжують дотримуватись звичних для себе 

норм. Особливо поширеним таке явище є у країнах, де емігрантські спільноти 

утворюють стійкі об’єднання, які намагаються уникати повної асиміляції та 

дотримуватись звичного для себе способу життя. В такому випадку мешканці 

домінуючої спільноти можуть перейняти деякі норми, які з’являються в їх 

країні разом із приїжджими. Прикладом може слугувати ситуація, коли для 

роботи над певним проектом у одну з місцевих компаній приїжджає особа з 

іншої країни. Вона починає діяти на основі засвоєних у своїй країні норм і це 

йде на користь компанії, яка її запросила. Керівництво та звичайні працівники 
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також починають дотримуватись нових норм, які реорганізовують стосунки 

між ними. Для того, щоб таке запозичення відбулось, нові норми, по-перше, 

повинні бути ефективнішими за попередні і, по-друге, вони мають відповідати 

керуючим факторам системи суспільної моралі, яка їх приймає.  

Такий аспект відкритості системи моралі є бажаним для її розвитку, 

оскільки завдяки йому збільшується кількість варіантів, з яких система 

здійснює відбір нових норм і принципів. Це важливо з огляду на закон Ешбі 

(закон необхідної різноманітності), який був сформульований відомим 

спеціалістом теорії систем Вільямом Россом Ешбі. Згідно з ним, для досягнення 

стійкого наміченого результату різноманітність системи, яка управляє, повинна 

бути не меншою ніж різноманітність діяльності, якою управляють. Для 

мінімізації ймовірності свого руйнування відкрита система має бути достатньо 

різноманітною, щоб упоратись з усіма потенційними змінами середовища.  

Крім того, поява в системі моралі нових норм, завдяки її відкритості на 

рівні компонентів мікрорівня, може пришвидшити розвиток системи, оскільки 

«еволюційне блукання» здатне зайняти багато часу, а його результат не буде 

гарантовано кращим за варіант, який міг би бути запозиченим. 

Проаналізувавши феномен відкритості системи суспільної моралі, 

необхідно також звернути увагу на її відносній закритості до впливів 

середовища. В працях із синергетики дана характеристика систем, переважно, 

упускається, оскільки саме відкритість робить систему такою, що стає здатною 

до самоорганізації. Разом з тим, без певної міри закритості існування системи 

стає неможливим. Е. Морен пише, що «організація є феноменом, що 

характеризується відносною закритістю, яка забезпечує захист від випадкових 

впливів середовища, вона створює свої власні обмеження, підтримує свою 

власну стабільність…» [152, с.109]. Можна стверджувати, що, по-перше, певна 

міра закритості не дає системі суспільної моралі «розчинитись» у середовищі і 

таким чином зберігає їй статус самостійного феномену. Хоча й завдяки 

відкритості мораль зазначає впливів зі сторони релігії, культури, економіки, 

людської природи, соціальних відносин тощо, проте відносна закритість дає їй 
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змогу залишатись самостійним явищем, відмінним від усіх названих феноменів. 

Саме завдяки закритості мораль являє собою специфічне явище, яке можна 

осягнути тільки вивчаючи його власну специфіку. По-друге, закритість дає 

змогу системі суспільної моралі «фільтрувати» впливи зовнішнього середовища 

і здійснювати певний відбір тих із них, які змінюватимуть її макрорівень. Якщо 

такого відбору не відбуватиметься, то мораль знаходитиметься у надзвичайно 

хаотичному стані, оскільки всі події, які відбуваються в культурі, релігії, 

економіці матимуть вплив на її зміст. Натомість закритість дає змогу чинити 

певний «спротив» середовищу і навіть формувати його відповідно до своїх 

стандартів. Для прикладу візьмемо ситуацію, коли у культурі певної спільноти 

набувають поширення ідеї, образи, які не відповідають її моральним 

орієнтирам. Попри свою популярність, вони можуть залишатись 

несприйнятими мораллю, яка не просто не змінюватиметься за їх впливу, але й 

засуджуватиме їх, демонструючи таким чином звою здатність закриватись від 

сторонніх впливів.  

В контексті розмови про зв'язок системи суспільної моралі із її  

середовищем, доцільно буде описати розвиток цього зв’язку в історичній 

перспективі. Це дасть змогу не тільки охарактеризувати співвідношення моралі 

з факторами оточуючого середовища, але й краще прояснити зміст поняття 

«система суспільної моралі». 

Отже, на тваринній стадії людської еволюції основну роль у регулюванні 

поведінки відігравали біологічні механізми. Вони, фактично, повністю 

диктували існуючі форми поведінки. Можна сказати, що в цей час 

нормативність (точніше «протонормативність», оскільки з сучасною 

нормативністю вона подібна тільки тим, що регулює поведінку) була 

невіддільна від людської природи. Ті форми поведінки, які диктувала природа 

(через емпатію, материнський інстинкт і т.п.), зовні, звичайно, можуть 

нагадувати мораль, проте вони нею не були, а являли собою тільки інстинкт.  

Зі становленням Homo Sapiens та появою складніших і масштабніших 

спільнот, які вже не ґрунтувались виключно на кровній спорідненості, на 
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людські стосунки починає активніше впливати такий фактор, як потреба 

співжиття. Вона диктувала нові форми поведінки, що згодом стали основою 

моралі (в основному, вони зосереджувались навколо принципу справедливості 

в простих його варіантах). Щоправда тоді та поведінка, яку люди чинили під 

впливом даної необхідності (наприклад рівний розподіл благ), зумовлювалась 

не існуванням морального принципу, якому люди свідомо підпорядковували 

свою діяльність, а лишень практичною потребою спільно жити і діяти, без чого 

виживання було неможливим.  

Важливим етапом, після якого почалось формування системи суспільної 

моралі, була сепарація уявлення про вчинок від самого вчинку, який диктувався 

іншими стимулами (потребою співіснувати, інстинктами). Це стало можливим 

завдяки розвитку свідомості та мови. Тільки з появою останньої з’являється 

макрорівень системи суспільної моралі – колективні уявлення про прийнятні і 

неприйнятні форми поведінки, які регулюють діяльність індивідів. Для того, 

щоб ці уявлення з’явились і стали колективними феноменом, звичайно, ж 

необхідна мова, яка у зв’язці з мисленням формулює та поширює символічні 

норми, які регулюють поведінку. Т. Аболіна з цього приводу пише: «Буття 

духовно-моральнісних феноменів опосередковане, насамперед, мовою. Тільки 

закріплення певного досвіду в мові створює можливість його всезагального 

існування» [4, с.27]. 

Оскільки на цьому етапі з’являється макрорівень системи суспільної 

моралі, якому підпорядковуються елементи макрорівня (люди), то, з точки зору 

синергетики, всі необхідні компоненти, які властиві складній системі, вже 

існували та перебували у системному зв’язку між собою. Саме тому можна 

вважати, що саме в цей час виникає система суспільної моралі (хоча й 

порівняно із сучасними системами вона може бути охарактеризована як 

примітивна). 

Разом з розвитком мови відбувається становлення культури, яка стає ще 

одним чинником, що починає впливати на норми поведінки. На початковому 

етапі культура розвивалась як цілісний синкретичний феномен, тому відділити 
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нормативні орієнтири поведінки від традиції, релігії, міфології можна тільки 

умовно. Проте в міру розвитку цивілізації в культурі починає відбуватись 

процес диференціації, коли її складові постають як відносно самостійні 

феномени. На певному етапі цей процес торкається і моралі, коли на макрорівні 

з’являються уявлення про допустиме і недопустиме певною мірою 

дистанційовані від того, що диктує традиція, релігія, міфологія. Іншими 

словами відбувається згадане В. Бакштановським та Ю. Согомоновим 

«сепарування моральних норм і цінностей від мозаїчних звичаїв, локальних 

традицій» [19, c.9]. Саме по відношенню до цього етапу можна вживати 

поняття «мораль» у сучасному значенні цього слова.  

Звичайно, на макрорівень моральної свідомості суспільства надалі 

продовжують впливати інші культурні феномени. Проте мораль стає все ж 

самостійним утворенням, яким можна керуватись у житті, не задумуючись про 

те, чи відповідає вона релігії, традиції тощо. Хоча й це не заперечує того факту, 

що чимало індивідів в моральних міркуваннях і надалі свідомо враховують, 

наприклад, релігійний чи звичаєвий фактор. Важливо саме те, що з’являється 

така можливість, адже це свідчить про існування відповідного феномену як 

самостійного утворення. 

З написаного випливають два важливі висновки. По-перше, поняття 

«система суспільної моралі» в нашій роботі є загальною назвою феномену, який 

проходив різні етапи розвитку, зокрема й ті, до яких вживати слово «мораль» в 

сучасному його значенні було б неправильно. Водночас для адекватного 

розуміння даного феномену вивчення цих примітивних етапів розвитку є 

обов’язковим, оскільки саме тоді відбувалось формування його основ. По-

друге, в процесі формування і розвитку системи суспільної моралі відбувалося 

сепарування її норм і принципів від факторів культурного і природного 

(йдеться про людську природу) середовища. Мораль наче «проростає» зі свого 

оточення, спочатку будучи тільки його функцією і тільки з часом стаючи 

самостійним утворенням із власною специфікою та законами. Водночас вона 

зберігає зв'язок із цим середовищем, зазнаючи його впливу і чинячи зворотний 
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вплив. Детальніше про особливості взаємодії системи суспільної моралі із 

факторами зовнішнього щодо неї середовища мова піде у наступному розділі. 

Вище зроблені висновки про структуру системи суспільної моралі, явище 

циклічної причинності, що існує між її рівнями та зв'язок моралі із зовнішнім 

середовищем дають змогу більш детально змалювати процес формування нових 

моральних норм. В загальних рисах ми вже його описували, коли мова йшла 

про кореляцію між синергетичним підходом до системи суспільної моралі та 

філософсько-етичними поглядами Дж.Дьюї, у якого мораль виникає у відповідь 

на потребу вирішувати конкретні ситуації. В процесі вирішення моральних 

проблем в конкретних ситуаціях з’являються певні ідеї і правила. На основі 

повторюваних ситуацій формуються загальні моральні принципи, які кожного 

разу перевіряються і підтверджуються в нових ситуаціях, в яких потрібно 

прийняти моральне рішення [278, с.383].  

В нашій концепції, як і в працях Дж. Дьюї, нові моральні норми 

виникають на мікрорівні моральної практики. Коли постає нова ситуація, щодо 

якої в суспільстві немає морально прийнятного рішення, то індивіди, які в ній 

опиняються, діють на власний розсуд. Кожен з них, прийнявши відповідне 

рішення і виявивши, що воно вдовольнило (у відповідних межах, звичайно ж) 

всі причетні сторони, в наступних подібних ситуаціях діятиме схожим чином. 

Інші індивіди можуть почати наслідувати цей приклад у аналогічних випадках. 

Таким чином у спільноті поширюватимуться однотипні рішення, які з часом 

оформлюватимуться у вигляді нової моральної норми.  

Проте дана схема появи нових елементів моральної свідомості буде 

неповною, якщо не врахувати тих чинників, які впливають на вибір людиною 

правильної дії в конкретній ситуації. Такими чиниками, на нашу думку, 

виступають інші моральній норми та принципи, що існують в даній системі 

суспільної моралі та її керуючі фактори. Тобто, людина намагатиметься 

віднайти серед існуючих норм таку, яка хоча б віддалено підштовхнула її до 

морально правильних дій. Якщо ж цього не вдалося здійснити або паралельно з 

таким пошуком, індивід, свідомо чи ні, зазнаватиме впливу керуючих факторів, 
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на основі яких формуватиме власне бачення морально прийнятної дії в ситуації, 

у якій він опинився. Можливо, він відчує голос емпатії, який підштовхуватиме 

його до того, щоб приносити іншій стороні менше невдоволень, або ж (якщо він 

віруючий) пригадає епізод зі Святого Письма чи заповідь, які певним чином 

корелюють із ситуацією. Також цілком можливо йому прийде на пам'ять сюжет 

із прочитаної книги чи переглянутого кінофільму, які також корелюватимуть із 

ситуацією і пропонуватимуть певну відповідь на неї. Людина стане суб’єктом 

впливів всіх названих чинників (а, можливо, й інших факторів) і, врешті, 

розмірковуючи, прийме рішення як діяти. 

Якщо максимально схематизовано підсумувати написане, то можна 

змалювати наступну картину. Опиняючись у ситуації, щодо якої поки не існує 

морально прийнятного рішення, індивід керуватиметься, з одного боку, 

необхідністю вирішити ситуацію у практичному вимірі, а з іншого, кореляцією 

планованої схеми вчинку із іншими нормами та керуючими факторами. Якщо 

вчинок буде вдалим, то через повторення та копіювання він стане загально 

прийнятною моделлю поведінки в такій ситуації, тобто новою моральної 

нормою. 

Слід зазначити, що суб’єкти мікрорівня проявляють неоднакову 

активність у пошуку нових моральних орієнтирів. В суспільстві завжди є певні 

особи, чи навіть верстви населення, які є більш «морально активними», у 

порівнянні з іншими. В попередньому підрозділі згадувалось, що представники 

інтелігенції, зокрема письменники, філософи, релігійні діячі, особи, яких було 

названо моралістами, виконують особливі функції в системі суспільної моралі. 

Частіше саме від них походять ті рішення морально важливих ситуацій, які 

через повторення та копіювання стають загальноприйнятою моделлю 

поведінки. В наш час підвищену ступінь зацікавленості в морально-етичних 

питаннях проявляють ще ширші верстви населення. Вони включають, крім 

названих осіб, небайдужих громадян, які якщо не рішенням, то, принаймні, 

реакцією на рішення чи підвищеним інтересом до нього є залученими до 

пошуку відповідей на актуальні моральні питання. Ми вже згадували, що 
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Б. Капустін, переосмислюючи поняття автономії в етиці, ратує за необхідність 

«введення фігури громадськості …в якості вихідної передумови 

постметафізичної концепції автономії. В цій якості фігура громадськості 

повинна прийти на зміну фігурі атомізованого індивіда» [105, с.56]. При цьому 

він уточнює, що йдеться про певне історико-культурне утворення, а не 

умоглядну «дискурсивну спільноту» безтілесних, але таких, що раціонально 

комунікують істот (як пропонується «вихідною позицією» Ролза чи «ідеальною 

мовною комунікацією» Габермаса) [105, с.57]. На нашу думку, поняття 

громадськості в значенні «передової частини, передових кіл суспільства» [51, 

с.262] справді досить добре описує ту категорію населення, яка сьогодні 

проявляє підвищену активність в нормотворенні. Звичайно, сама громадськість 

також є неоднорідною, оскільки в ній є ті, що активно творять і ті, що активно 

реагують. Проте все ж особлива роль цієї верстви населення на мікрорівні 

системи суспільної моралі стає все більш безсумнівною. Також доцільним щодо 

неї може бути використання терміну «морально небайдужа громадськість» 

(В. Малахов) [142, с.101], який чіткіше акцентує увагу саме на тих прошарках 

громадськості, які проявляють підвищений інтерес до моральних проблем. 

Одним із найважливіших у нашій роботі є поняття самоорганізації, адже у 

контексті синергетичного підходу саме завдяки їй відбувається формування 

морального нормативного порядку. Слід зауважити, що дослідники вже давно 

звернули на це увагу. Як було показано в одному з попередніх розділів, 

подібної точки зору дотримувались Ф. Гайєк, Р. Бішлер. До аналогічного 

висновку прийшов А. Скрипник, зауваживши, що «буттєвою основою 

моральнісного розвитку» є самоорганізація [238, с.100]. Про те, що соціальний 

порядок (куди входить і мораль) може формуватися спонтанно тобто, по-суті, 

через самоорганізацію писав Ф. Фукуяма: «Ніхто не стане заперечувати того, 

що соціальний порядок часто  створюється ієрархічно. Але корисно побачити, 

що порядок може  поставати з цілої низки джерел – від ієрархічних і 

централізованих  видів влади до повністю децентралізованої і спонтанної 

взаємодії  індивідів» [258]. Є. Беляєва також підкреслює, що мораль є 
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системою, яка самоорганізуовється [29, с.54]. Разом з тим, поки жоден із 

дослідників не здійснив детального опису механізму самоорганізації 

морального нормативного порядку. Тому існує необхідність глибше 

проаналізувати це питання. 

Г. Хакен в «Енциклопедії складності та науки про системи» визначає 

самоорганізацію як «формування просторово-часових паттернів (структур) 

і/або функцій без «керівної руки» [317, с.8926]. В іншій статті цієї ж 

енциклопедії він змальовує процеси самоорганізації як спонтанне продукування 

елементами системи через кооперацію певних структур, тобто появу між 

елементами впорядкованості або ж координованої поведінки без специфічного 

керування ззовні, тобто без втручання зовнішнього чинника [318, с.8946]. 

Таким чином, самоорганізація (а, відповідно, й самоорганізація системи 

суспільної моралі) може бути визначена як процес появи узгодженості між 

елементами системи, унаслідок чого формуються певні структури та 

властивості, причому все це відбувається без специфічного зовнішнього 

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

На нашу думку, можна вести мову принаймні про два аспекти процесу 

самоорганізації в системі суспільної моралі: перший має місце тоді, коли у 

відповідь на появу нової моральної норми суб’єкти починають синхронно 

підпорядковувати їй свою діяльність (тобто, говорячи мовою синергетики, 

елементи мікрорівня підпорядковуються новим параметрам порядку). А другим 

(який цікавитиме нас найбільше) є поява внаслідок процесів самоорганізації 

нових елементів моральної свідомості. Потрібно підкреслити, що коли мова йде 

про самоорганізацію моральної свідомості (норм, принципів, цінностей і т. п.), 

ми не стверджуємо, що вони утворюються без жодних зовнішніх впливів. Як 

було зазначено, відкритість системи суспільної моралі передбачає її 

взаємозв’язок з іншими явищами суспільного й природного буття, які активно 

на неї впливають, і, в першу чергу, з керуючими факторами. Саме вони 

стимулюють її до утворення відповідної структури: суб’єкти моральної 

практики реагують на дію цих чинників і в їх взаємодії народжуються 
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відповідні етичні норми, принципи, ідеали. Якщо описувати цей процес 

детальніше, то варто відзначити наступне. Відкрита система може 

самоорганізовуватись завдяки тому, що в неї надходить енергія, інформація, 

речовина. Якщо вести мову про систему суспільної моралі і, зокрема, про 

макрорівень моральної свідомості, то оскільки його «природа» є 

інформаційною, доцільно поставити питання, звідки ж надходить та 

інформація, з якої формується даний рівень. Джерелом даної інформації є, в 

першу чергу, керуючі фактори. Тобто індивіди мікрорівня, прагнучи 

вибудувати стосунки між собою, діють на основі інформації, яка надходить від 

їх біологічної природи (в першу чергу через почуття), культури, релігії, 

економічної сфери суспільного життя, зрештою, керуються логікою потреби 

співжиття, яка підказує необхідність певних дій. На основі цієї інформації вони 

й вибудовують стосунки один із одним, внаслідок чого ті стратегії дій, які 

виявляються найбільш адекватними, поширюються суспільством та стають 

загальними стандартами поведінки.  

Самоорганізацією описаний процес називається тому, що мораль, у 

цілому, не витікає з жодного з факторів, які на неї впливають, не нав’язується 

ними, а є безпосереднім результатом внутрішньої кооперації між елементами 

системи. Г. Хакен зазначає: «Ми називаємо систему такою, що 

самоорганізовується, якщо вона без специфічного впливу ззовні набуває певної 

просторової, часової чи функціональної структури. Під специфічним зовнішнім 

впливом ми розуміємо той, який нав’язує системі структуру чи 

функціонування. У випадку ж самоорганізацією система зазнає ззовні 

неспецифічного впливу» [262, с.28–29]. Керуючі фактори не нав’язують моралі 

певних норм, а тільки стимулюють їх утворення, тобто чинять визначений 

Г. Хакеном неспецифічний вплив. Сам же процес утворення відбувається за 

внутрішньою логікою функціонування системи, тому він і називається 

самоорганізацією. 

В якості ілюстрації написаного, візьмемо вплив на моральну свідомість 

такого керуючого фактора, як релігія. У християнстві існує заповідь – «Не 
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вбий!». Однак мораль того суспільства, яке прийняло християнство, не виявляє 

однозначної реакції на цю вимогу (однозначною вона була б, якби всяке 

вбивство визнавалося морально неприйнятним). В історії усіх християнських 

країн ми знаходимо широке різноманіття відгуків системи суспільної моралі на 

цю заповідь. Йдеться передовсім про те, що значна кількість убивств 

визнавалася морально допустимою: убивство з метою самозахисту чи захисту 

інших (а вбивство на війні навіть може вважається подвигом) або позбавлення 

державою життя за певні правопорушення (страта) тощо. Отже, хоча система й 

зазнавала впливу з боку релігії, проте її структура набувала остаточного 

вигляду внаслідок процесу самоорганізації. 

Одним із висновків, який випливає з написаного, є думка про 

неможливість нав’язування суспільству тих чи інших моральних норм, адже їх 

утворення зумовлене складними процесами самоорганізації, які відбуваються в 

системі. Мораль неможливо створити, «винайти», а тільки «віднайти». 

В. Бакштановський та Ю. Согомонов пишуть «Мораль будь-якого типу 

виникає, розвивається і включається в історичний процес стихійно. Всі спроби 

видатних діячів Просвітництва і раннього утилітаризму вибудувати за 

раціональними лекалами, засобами логіки …певну несуперечливу, 

самоочевидну, для всіх переконливу, «істинну», універсальну мораль … 

плачевно завершились огріхами спрощеннями і вульгарності у сфері моралі та 

примітивізацією самого раціоналізму. В цьому немає нічого дивного: мораль є 

результатом соціокультурної динаміки, а не маніпуляцій з допомогою логічної 

дидактики» [19, c.10]. Тому спроби нав’язати суспільству певну мораль, 

бачення чогось як доброго чи поганого є малоефективними. Досвід 

тоталітарних суспільств (наприклад, СРСР) демонструє, що в такому випадку 

виникає т. зв. подвійна мораль, коли насаджувані норми не сприймаються 

суб’єктами як моральні, натоміть суспільство керується іншими нормами, які 

сформувалися внаслідок складних процесів самоорганізації. По суті, про це ж 

писала О. Фортова: «Коли ж моральні вимоги та норми висуваються іззовні, 

створені умоглядно (поза моральною діяльністю), сформульовані як постулати, 
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хоч би якими ідеологічними зусиллями вони підносилися на рівень до моралі, 

хоч би як уміло камуфлювалися, їх реалізація в житті людей виявиться 

неможливою…» [254, с.34]. 

Хорошою ілюстрацією написаного може бути ситуація із моральними 

ідеалами лібералізму, які західні країни намагаються пропагувати в різних 

спільнотах земної кулі. Проте в багатьох країнах й особливо в арабському світі, 

такі спроби зазнають невдачі. Справа в тому, що етика прав людини, на якій 

базується лібералізм, виникла в передових спільнотах західного світу 

відповідно до специфіки впливу керуючих факторів їх систем суспільної 

моралі. Ця мораль була «зрощена» на їхньому специфічному етнокультурному, 

релігійному ґрунті внаслідок унікальних процесів самоорганізації. Проте східні 

країни мають власну специфіку, і деякі керуючі чинники (релігія, культура) 

стимулюють актуальність інших норм моралі. Тому на даному етапі історії 

багато важливих складових етики прав людини не можуть у них прижитись. 

Є. Князєва та С. Курдюмов наголошують на тому, що 

«складноорганізованим соціоприродним системам не можна нав’язувати шлях 

їх розвитку. Швидше необхідно зрозуміти, як сприяти їх власним тенденціям, 

як виводити системи на ці шляхи» [113, с.166]. Тобто вплив на систему 

суспільної моралі можливий, але відбуватись він повинен не шляхом 

нав’язування певних норм, а через резонансний вплив на її внутрішні 

закономірності. Про можливості такого впливу мова піде в одному з наступних 

розділів. До речі, подібним чином процеси самоорганізації моралі розумів ще 

Е. Дюркгейм. Описуючи моральну кризу свого часу, він зауважив: «Наш 

найперший обов’язок сьогодні – створити собі моральність. Таку справу 

неможливо зробити з допомогою імпровізації в тиші кабінету, вона може 

виникнути тільки самовільно, поступово, під впливом внутрішніх причин, 

завдяки яким вона стає необхідністю (виділення наше. – Н.В.)» [84, с.380]. 

З вищеописаного випливає ще один важливий висновок: на кожному 

етапі історії суспільства в ньому існує та мораль, яка в основному відповідає 

керуючим факторам та іншим чинникам, що на неї впливають. Тому не варто 
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негативно оцінювати мораль тих чи інших спільнот, якщо вона містить норми, 

які видаються нам неприйнятними. Адже ці норми є адекватними до тих 

обставин, у яких розвивається мораль. Наприклад, можна негативно сприймати 

норму життя середньовічного суспільства, за якою доля молодих людей 

повністю визначалася їх батьками, і, зокрема, вибір партнера для шлюбу теж 

був прерогативою батьківського вибору. Проте треба враховувати, що людина в 

ті нелегкі часи була майже повністю залежною від своєї сім’ї, родини, без яких 

її виживання було б, фактично, неможливим. Тому батьки, обираючи своїм 

дітям партнерів, керувалися, в першу чергу, інтересами своєї соціальної групи, 

тобто дбали про те, щоб даний шлюб відповідав ідеї зміцнення сім’ї та її 

процвітання, адже це, у свою чергу, збільшувало шанси на виживання кожного 

члена цієї групи. Отож, з точки зору того часу, така мораль була виправданою. 

Аналогічно, нерідко можна почути негативну оцінку залежного існування 

жінки від чоловіка, яке історично було притаманне всім суспільствам. Але 

мораль, яка регламентувала таку залежність, була цілком адекватною 

різноманітним факторам, які впливали на життя тогочасного суспільства. 

Насамперед, ідеться про обмежені можливості жінки фізично захистити та 

прогодувати себе, особливо в період вагітності й догляду за дитиною. Тому на 

той момент така залежність була необхідною, а мораль, яка її підтримувала, 

адекватною. З тієї ж причини не варто надто критично ставитися до залежного 

існування жінки в багатьох сучасних країнах т. зв. «третього світу». Адже й 

сьогодні її можливість вижити самостійно в цих країнах дуже невисока. Тому 

активістам із західних країн, які виступають за рівноправ’я стáтей, варто 

звернути увагу на те, чи існують у тих країнах умови, необхідні для того, щоб 

жінка отримала змогу існувати незалежно від підтримки чоловіка (батька, 

брата). Тими факторами, які гарантують таку можливість, є наявність добре 

оплачуваних робочих місць, високий рівень соціального захисту тощо. Без цих 

чинників, які збільшують шанси жінки захистити себе (від голоду, фізичного 

насилля й т. п.), боротьба за зміну моралі приречена на провал або ж навіть 

може стати причиною особистих трагедій. 
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Заради справедливості треба зазначити, що ефекти самоорганізації не 

гарантують утворення найдосконалішої моралі чи, по-іншому, найадекватніших 

норм у тій чи іншій системі суспільної моралі на певному етапі її еволюції. 

Адже на формування моральної свідомості мають вплив різні чинники, які, 

переплітаючись, утворюють складну взаємодію. Крім того, на певних етапах 

еволюції системи (у період хаосу) на неї можуть мати визначальний вплив 

навіть незначні фактори. Тому та норма, яка існує на відповідному етапі історії, 

зазвичай є адекватною ситуації, проте далеко не завжди найбільш адекватною. 

Ефект самоорганізації не гарантує найкращого вибору, він може тільки 

гарантувати вибір, який, певною мірою, відповідає наявним реаліям. 

Наприклад, як було показано, норми, які регламентували залежне існування 

жінки, можуть вважатись виправданими з огляду на вагомі об’єктивні причини. 

Проте в деяких суспільствах вони були (або й залишаються) надто суворими чи 

навіть жорстокими. Пояснюється це тим, що існування таких норм визначалося 

не тільки тими факторами, які були згадані вище, а й релігійними причинами, 

давніми традиціями чи навіть випадковими обставинами.  

В нашій роботі ми вже неодноразово згадували про те, що система 

суспільної моралі еволюціонує. Тому важливо пояснити як саме відбувається 

даний процес і яким чином він пов'язаний із синергетичними 

закономірностями, які ми виділили у формуванні морального нормативного 

порядку. 

Такі поняття, як «відбір», «еволюція», давно використовуються 

науковцями, коли йде мова про дослідження різноманітних соціокультурних 

явищ. Наприклад, «теорія подвійної спадковості» (dual inheritance theory) 

стверджує, що генетичний фонд популяції та її культурний фонд є двома 

окремими фондами інформації, які зазнають природного відбору протягом 

багатьох поколінь [313, с.816]. Пітер Дж. Річардсон та Роберт Бойд так 

демонструють ідею культурного групового відбору: культурні інновації, що 

ведуть групи до процвітання та зростання (наприклад, нові релігії чи 

технології) стають більш поширеними, оскільки групи з такими інноваціями 
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замінюють або асимілюють менш успішні групи. Дж. Хайдт і С. Кесбір 

зауважують, що сьогодні немає серйозних заперечень ідеї культурного відбору 

[313, с.818]. Висновки про аналогічний відбір у моралі також є досить 

поширеними серед дослідників. Зокрема, про це згадується й у вищеназваних 

теоріях. Підтримку подібних ідей можна зустріти у В. Бакштановського, 

Ю. Согомонова, Ф. Гайєка та ін. Зокрема, російські дослідники пишуть: 

«Змістовно мораль може бути пояснена з точки зору загальної соціокультурної 

еволюції. Така еволюція відбувається стихійно, шляхом відбору й закріплення у 

складі та структурі моралі всього того в моральнісному житті, що найкращим 

чином пристосовано до еволюції всього соціуму й культури, до її некерованого, 

а тільки сміливо вгадуваного ходу, до різноманітних поворотів такого руху» 

[19, с.8]. Загальна картина еволюції моралі, на думку В. Бакштановського, 

Ю. Согомонова, виглядає як перехід від простих, донормативних регуляторів 

поведінки (звичай, габітус, етос) до складної нормативно-ціннісної системи [18, 

с.29]. Варто також відзначити, що не вживаючи поняття «еволюція», але по-суті 

у відповідності з її положеннями, бачив процес становлення та розвитку 

моральних нормативів О. Дробницький: «Ці нормативи породжуються і 

відтворюються у зовсім інший спосіб, аніж правові та організаційні установи. 

<…> Тут ми маємо справу зі стихійно-масовим процесом досвідно-

практичного знаходження, відбору та закріплення певних форм поведінки у 

загальноприйняті зразки та обов’язкові норми (виділення наше. – Н.В» [80, 

с.240]. 

Тому нашим завданням у такому випадку буде не доведення, що еволюція 

моралі має місце, а висвітлення того, як саме вона відбувається в контексті 

синергетичної парадигми. Для цього скористаємося словами Г. Хакена, який, 

пояснюючи те, як виникають у системі параметри порядку, наводить приклад 

природного відбору за Дарвіном: «Взаємодія між мутаціями (випадкові події на 

мікрорівні) і відбором (конкуренція між формами (модами) на макрорівні) веде 

до формування макроскопічних паттернів (структур)…» [317, с.8943]. 
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Застосувавши цю модель до системи суспільної моралі, отримуємо наступний 

результат. 

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

індивіди переважно допускають різні варіанти поведінки (мутація на мікрорівні 

за Хакеном) і разом із цим відбувається процес пошуку морально прийнятного 

рішення, що, врешті, приводить до появи певних варіантів того, яким же буде 

морально правильний вчинок у даній ситуації (конкуренція параметрів порядку 

на макрорівні). Урешті, один із паттернів (англ. pattern – зразок, приклад, 

шаблон, форма, модель, схема) перемагає і стає новим параметром порядку, 

тобто ця модель поведінки закріплюється як зразок у моральній свідомості. Цей 

процес відбувається набагато швидше за біологічну еволюцію, адже «мутації» в 

моралі, як і всі культурні мутації, розповсюджуються горизонтально, тобто 

шляхом копіювання іншими членами групи, а не через генетичні зміни, що 

успадковуються тільки нащадками [313, с.818].  

Варто відзначити, що в контексті написаного ідея представників етики 

постмодернізму про те, що «нові моральні норми та принципи формуються та 

впроваджуються у життя за допомогою ігрового середовища» [210, c.10] може 

бути оцінена як така, що загалом відповідає дійсності. Процес використання 

різних варіантів поведінки, які допускають індивіди щодо ситуації, моральне 

регулювання якої відсутнє, справді може бути охарактеризоване як певна гра, в 

якій переможцем буде той паттерн поведінки, який стане новим параметром 

порядку. 

Для того, щоб перемогти в конкуренції, новий параметр порядку повинен 

відповідати керуючим факторам системи суспільної моралі в тому вигляді, у 

якому вони впливають у той момент на систему, і бути достатньо адекватним 

до ситуації, яку необхідно вирішити. Останню властивість моральних 

орієнтирів гіперболізували представники етики прагматизму, наприклад, 

Дж. Дьюї, який стверджував, що мораль формується в процесі вирішення 

конкретної ситуації, моральної проблеми, внаслідок чого виникають певні 

правила і принципи, що, завдяки повторюваності ситуацій, оформлюються в 
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загальні моральні принципи, які кожного разу перевіряються і підтверджуються 

в нових ситуаціях, в яких потрібно прийняти моральне рішення [278, с.383]. 

Проте Дж. Дьюї не зауважує впливу на мораль керуючих факторів, яким 

повинна відповідати норма, яка претендує на те, щоб стати новим моральним 

орієнтиром. У момент конкуренції можуть, наприклад, з’являтися рішення, які 

адекватні до ситуації, однак суперечать одному з керуючих факторів 

(наприклад, релігійним уявленням, які панують у суспільстві), тому вони не 

пройдуть відбір. Аналогічно можуть з’явитися прийнятні рішення з точки зору 

всіх керуючих факторів, проте вони виявляться неадекватними до ситуації 

(надто ідеалізованими, складними у виконанні тощо) і теж не пройдуть відбір. 

Останній аспект набуває особливої актуальності в контексті активного 

розвитку прикладної етики, що спостерігається останнім часом. Йдеться про те, 

що, по-перше, урізноманітнення практичної діяльності людини є одним із 

чинників, який зумовлює розвиток систем суспільної моралі, оскільки 

стимулює їх до вироблення етичних нормативів, які б здійснювали 

регулювання даних нових практик. По-друге, формування таких нових 

нормативів ніколи не може бути тільки процесом застосування існуючих 

моральних уявлень, особливо в їх ідеалізованій формі, до нових ситуацій. Для 

того, щоб нові орієнтири були дієвими і не стримували розвиток відповідних 

галузей, вони повинні саме бути адекватними до тих ситуацій і сфер, які вони 

покликані регулювати, а тому враховувати їх специфіку. Отож, коли йдеться 

про розвиток різноманітних прикладних етик, обов’язковою умовою їх 

ефективності є залучення до їх обговорення фахівців у відповідних галузях, 

людей, які безпосередньо задіяні в тій діяльності, про яку йдеться. Дана вимога 

є сьогодні загальноприйнятою серед фахівців, які працюють в галузі 

прикладної етики. 

Т. Парсонс, аналізуючи особливості соціальної еволюції, писав, що 

«найбільш важливим для еволюційної перспективи є процес посилення 

адаптивних можливостей» [192, с.114]. Відбувається посилення таких 

можливостей двома шляхами: завдяки виникненню всередині суспільства 
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нового типу структури, або ж через культурну взаємодію і залучення інших 

факторів в поєднанні з новим типом структури, що виникли всередині інших 

суспільств [192, с.114].  

Зауважені Т. Парсонсом шляхи посилення адаптивних можливостей 

властиві також системі суспільної моралі. Її адаптація до змін в середовищі теж 

проходить виділеними ним шляхами, які умовно можна назвати «внутрішнім» 

та «зовнішнім». Перший характеризується тим, що завдяки внутрішнім змінам 

система у собі віднаходить ресурси для адекватної адаптивної реакції на зміни в 

середовищі. «Зовнішній» шлях має місце тоді, коли система суспільної моралі 

залучає певні нормативні зразки з інших систем (про таку можливість вже 

йшлося в даному підрозділі, коли мова йшла про різні аспекти відкритості 

системи моралі). Можливий і третій шлях, який передбачає поєднання 

«внутрішньої» та зовнішньої адаптацій. 

Одним із способів, яким здійснюється внутрішня адаптація, є, на нашу 

думку, механізм, подібний до того, який Т. Парсонс назвав «диференціацією». 

Під цим поняттям він мав на увазі процес, коли «елемент, підсистема або набір 

елементів і підсистем, володіючи своїм відносно чітко визначеним місцем в 

суспільстві, з часом ділиться на декілька елементів чи систем (як правило, дві), 

що відрізняються і за структурою, і за функціональною роллю в рамках більшої 

системи» [192, с.114]. Для прикладу він бере домашнє господарство, яке в 

сільськогосподарському суспільстві є одночасно місцем проживання і 

елементом виробництва. Але в інших суспільствах виробнича діяльність 

здійснюється у спеціалізованих місцях (фабрики, офіси), а люди які в них 

працюють, одночасно є членами сімейного домашнього господарства. Тобто 

суспільна еволюція привела до відокремлення від сімейного господарства 

місць, де здійснюється виробнича діяльність. До речі, Парсонс зауважує, що 

при цьому повинна відбуватись також певна диференціація на рівні норм, та 

специфікація загальних ціннісних зразків стосовно різних ситуацій [192, с.114]. 

Подібний, хоча й не аналогічний, процес має місце в еволюції моральних 

норм. На певному етапі розвитку суспільства з’являються види діяльності чи 
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ситуації, для яких поки не існує морального нормативного регулювання. В 

такому разі існуючі до цього моральні норми і принципи, які регулювали 

подібні ситуації чи сфери, можуть почати застосовуватись до нових випадків. В 

процесі такого застосування часто з’ясовується, що необхідно провести 

модифікацію цих норм, для більш адекватного реагування на новий тип 

ситуації. Таким чином, на основі попередньої норми виникає новий 

специфічний зразок. Наприклад, з появою спорту в ньому починають 

застосовуватись моральній норми, які є результатом «диференціації» норм, що 

діяли у військовій справі. Відомо, що для лицаря було ганебним вбивати 

суперника, який опинився у різко невигідних умовах (впав з коня, випав меч 

тощо), тому він давав йому змогу виправити ситуацію і тільки після цього 

продовжував бій. Аналогічним чином у футболі виникла норма «чесної гри», за 

якою необхідно припинити гру, вибивши м’яч за межі поля, коли хтось із 

суперників не може продовжити матч внаслідок травми. Також, за приклад 

можна взяти нові моральні норми, які в сучасному світі регулюють ставлення 

до тварин. Виникали вони внаслідок диференціації норм, що регулювали 

ставлення до людей, з відповідною корекцією до предмету регуляції. 

Вище ми писали, що самоорганізація системи суспільної моралі не 

обов’язково приводить до створення найкращих норм. Це ж саме можна сказати 

і про її еволюцію. Ніклас Луман, ведучи мову про еволюцію систем, зазначає, 

що «відбір з необхідністю не гарантує хороших результатів. У довготривалій 

перспективі він ще повинен витримати перевірку можливості його стабілізації» 

[133, с.20]. По-суті те ж саме мав на увазі Ф. Фукуяма, який писав: «Економіко-

правова література часто містить явне еволюційне припущення, що те, що 

виживає, демонструє пристосованість у якомусь відношенні, а отже існує 

поступальна «еволюція в напрямку ефективності». Тобто фірми конкурують 

між собою, і слабші банкрутують; закони та інституції конкурують у 

суспільстві, і ті, які погано адаптуються, відсіюються; суспільства конкурують 

між собою, і на основі досконалішої діяльності відбувається відбір. А проте 

погані, неефективні норми чи такі, які призводять до протилежних наслідків, 
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можуть існувати в соціальній системі протягом поколінь внаслідок впливу 

традиції, соціалізації та ритуалу» [258, с.230]. Ф. Гайєк, аналізуючи основні 

ознаки еволюції морального нормативного порядку зазначає, що «характер цієї 

еволюції не є прямолінійним, він формувався у процесі постійних спроб та 

помилок, безперервного експериментування у сферах, де відбувалось 

«суперництво» між порядками різного типу» [261, с.39]. Іншими словами ця 

еволюція нагадувала генетичні мутації, тому й Гаєк називає її 

експериментуванням. Як відомо, значна частина мутацій у природі виявляються 

нейтральними або ж навіть шкідливими. Це ж стосується й норм поведінки, 

тому робити висновок «що будь-яке усталене правило неминуче і завжди 

сприяє виживанню і росту популяції, яка йому слідує, було б невірно» [261, 

с.40], звідси й зауваження Ф. Гаєйка про те, що він «не стверджує, що 

результати групового відбору традицій, неминуче є хорошими» [261, с.51].  

Ми цілком погоджуємось з такою точкою зору і стверджуємо, що 

самоорганізація та еволюція хоча й постають основними шляхами формування 

морального нормативного порядку, проте не завжди їх результати будуть 

найкращими (тобто адекватними керуючим факторам чи функції регулювання 

поведінки). Саме тому окремий розділ нашої праці буде присвячений способам 

корекції еволюції системи суспільної моралі. 

Викладений в даному розділі матеріал дає змогу пояснити ідею 

фрактальності моралі, про яку ми згадували на його початку, коли зазначали, 

що хоча предметом нашого вивчення є мораль як суспільний феномен, однак 

багато зроблених висновків будуть справедливими й щодо моралі 

індивідуальної.  

Незважаючи на те, що поняття «фрактал» (лат. fractus – подрібнений) не 

належить до ключових понять синергетики й не часто використовується в ній, 

проте його все ж інколи можна зустріти в роботах дослідників, що працюють у 

цій галузі, адже воно може допомогти у вивченні досліджуваних ними 

феноменів. Є. Князєва та С. Курдюмов зазначають, що «фракталами називають 

такі об’єкти, які володіють властивістю самоподібності…» [113, с.84]. Це 
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означає, «що малий фрагмент структури такого об’єкта подібний до іншого, 

більш масштабного фрагмента або ж навіть до структури в цілому» [113, с.85]. 

Природа досить часто виражає себе у фрактальних формах, прикладами чого є 

хмари, сніжинки, листя на деревах тощо. Є. Князєва й С. Курдюмов звертають 

увагу на те, що в таких системах, як людина-суспільство чи сім’я-соціум, різні 

рівні організації, наприклад сім’я, можуть повторювати організацію всієї 

системи – суспільства в цілому. Звідси відкривається можливість визначати 

характер процесів на великих масштабах, знаючи їх перебіг на малих, і навпаки 

[113, с.86]. 

Система суспільної моралі також є фрактальною структурою, адже і в ній 

можна спостерігати подібність структури на рівні всього суспільства та 

окремих соціальних груп (підсистем) чи навіть людини як елементарної 

одиниці такого фрактала. Тобто як у системі моралі всього суспільства є 

моральна свідомість і моральна практика (макро- та мікрорівні), так само вони 

присутні в певних стійких соціальних групах і, звичайно ж, в окремих індивідів. 

На індивідуальному та суспільному рівнях спостерігаються також принцип 

підпорядкування у відношенні між моральною свідомістю та практикою та 

циклічна причинність: практика визначається етичними поглядами індивіда, 

але, у свою чергу, ця ж практика формує, підкріплює його етичні уявлення чи, 

можливо, змінює їх. Забігаючи дещо наперед (про це мова піде в одному з 

наступних розділів) зауважимо, що система суспільної моралі рано чи пізно 

входить у період хаосу – повної чи часткової руйнації її структури. Такі ж 

періоди бувають і в житті окремого індивіда, коли він переживає кризу власних 

моральних поглядів, переглядає їх, коректує і т. п. Більше того, такі кризи 

потрібні як суспільній моралі, так й окремому суб’єктові, адже вони є 

важливим кроком на шляху їх розвитку. Можна знайти й інші подібності між 

системою моралі в цілому та її елементами, проте й наведених прикладів, 

гадаємо, достатньо для того, щоб переконатись, що вона має фрактальну 

структуру. 
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Треба враховувати, що хоча менш і більш масштабні структури в системі 

суспільної моралі є подібними між собою, однак ідеться, звичайно ж, не про 

абсолютну подібність, а лише про певний її ступінь. Тут слушним буде 

зауваження В. Буданова, що «важливою властивістю ієрархічних систем є 

неможливість повної редукції, зведення властивостей структур більш складних 

ієрархічних рівнів до мови більш простих рівнів системи» [45, с.51]. Тому 

необхідно наголосити, що ступінь структурної подібності є, як правило, 

вищою за ступінь подібності змістовного наповнення цієї структури. 

Вищенаведені приклади взаємоподібності системи моралі та її підсистем й 

елементів стосувалися саме їх структури. Змістовна подібність також має місце, 

адже в системі моралі конкретне наповнення моральної свідомості окремого 

індивіда та суспільства в цілому, звичайно ж, у більшості випадків збігаються 

(тобто актуальними для них є одні й ті ж норми, принципи, цінності). Хоча й 

існують відмінності, коли людина має власне трактування тих чи інших 

моральних норм або ж не дотримується окремих із них чи сповідує ті, які не 

прийнятні в суспільстві, членом якого вона є. 

З огляду на вищеописане, справедливими щодо системи суспільної 

моралі будуть висновки Є. Князєвої і С. Курдюмова про те, що у фрактальній 

структурі можна отримати знання про характер процесів на великих масштабах, 

знаючи їх перебіг на малих, і навпаки. Тобто, вивчаючи елемент фрактальної 

структури, тим самим отримувати знання про функціонування структури в 

цілому і застосовувати знання про всю структуру до її елемента. Оскільки ж 

подібність є більшою на рівні структури, аніж конкретного її наповнення, то 

вивчати перебіг структурних процесів моралі на прикладі одиниць системи 

можна з більшим ступенем точності, аніж змістовне її наповнення. Хоча й з 

меншою мірою точності, однак подібні дослідження можна проводити й щодо 

змістовного наповнення цих структур. Наприклад, ми можемо шляхом 

вивчення моральних поглядів окремого індивіда скласти загальне враження про 

мораль усього суспільства, до якого він належить (чи відповідної групи). Або 

навпаки, знаючи, у цілому, які моральні норми, принципи, цінності поширені в 
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певній соціальній групі, ми, зустрівшись із її членом, будемо очікувати, що й 

він їх дотримуватиметься.  

При цьому треба зауважити, що коли йдеться про змістовну подібність, то 

ступінь достовірності наших висновків про моральні орієнтації всього 

суспільства на прикладі одного з його членів різко зменшуються в ситуації, 

коли вся система моралі перебуває в хаотичному стані. Адже в цьому випадку 

фрактальна структура порушується, й індивіди тією чи іншою мірою 

перестають дотримуватися колись спільних для всього суспільства моральних 

орієнтирів.  
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Висновки до другого розділу 

Підсумовуючи даний розділ зазначимо, що поняттям «система суспільної 

моралі» ми позначаємо 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 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 її в життєвій практиці) і 

макрорівень моральної свідомості, складові якого прийнято називати 

параметрами порядку (етичні норми, принципи, цінності, правила). 

Макрорівень підпорядковує собі елементи мікрорівня (тобто суб’єктів 

моральної практики) і визначає їх поведінку. В синергетиці такий зв'язок 

отримав назву «принципу підпорядкування» (форми його дії в моралі можуть 

бути різними – від внутрішнього прагнення особи, бажання слідувати певним 

орієнтирам, до жорсткої суспільної директиви). Дія принципу підпорядкування 

нерозривно пов’язана з імперативністю моралі. Разом із тим, між макро- та 

мікрорівнями існує циклічна причинність, адже суб’єкти не тільки 

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

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. 

Внутрішня неоднорідність макрорівня моральної свідомості робить 

необхідною її диференціацію на «мораль як ідеал» та «практично орієнтовану 

мораль». Нормам останньої властиві мінімалізм, функціональність, 

укоріненість в звичаях життєвого світу, практична ефективність. 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 формується перфекціоністськими 

моральними орієнтирами, ступінь досконалості яких є потенційно безмежною. 
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Ці орієнтири є бажаними до виконання, але не необхідними. Виділення та чітка 

артикуляція моралі як ідеалу відбувається завдяки діяльності «моралістів». 

Осмислюючи сформовану в суспільстві практично орієнтовану мораль, вони 

витворюють уявлення про мораль як ідеал, які зворотно впливають та 

формують практично орієнтовану мораль, тим самим задаючи її форми і 

впливаючи на реальну моральну практику суб’єктів мікрорівня. 

Свідченням складності системи моралі є як кількісні показники, так і 

складність зв’язків між її елементами, адже в процесі моральної практики люди 

вступають між собою в безліч стосунків із великою кількістю ступенів свободи. 

Свідченням відкритості системи суспільної моралі є  наявність її тісного 

зв’язку з іншими явищами природного та суспільного буття й насамперед із 

тими, які належать до її керуючих факторів, а також існування певного впливу 

однієї системи суспільної моралі на іншу, внаслідок чого вони теж зазнають 

змін.  

Процес історичного розвитку системи суспільної моралі відбувалося 

через сепарування її норм і принципів від факторів культурного і природного 

(йдеться про людську природу) середовища.  

Принцип нелінійності передбачає, що вплив на систему суспільної моралі 

певних чинників (тих же керуючих факторів) 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. Можна 

вести мову принаймні про два випадки самоорганізації в системі суспільної 

моралі: 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 етичні норми, принципи, ідеали. 
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У цілому, щодо розвитку моралі можуть бути використані поняття, якими 

описують еволюцію біологічних систем. Коли виникає ситуація, моральне 

регулювання якої відсутнє, то щодо неї індивіди переважно допускають різні 

варіанти поведінки (мутація), і разом з цим відбувається процес пошуку 

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

певних варіантів того, яким же буде морально правильний учинок у даній 

ситуації (конкуренція параметрів порядку на макрорівні). Урешті, один із 

варіантів перемагає і стає новим орієнтиром поведінки. На мікрорівні завжди є 

верстви населення, які є більш активними у пошуку вирішення моральних 

проблем, до них належать представники інтелігенції, моралісти, релігійні діячі, 

загалом «громадськість» (Б. Капустін). Адаптація системи суспільної моралі до 

середовища відбувалась через внутрішні зміни, коли система у собі віднаходить 

ресурси для адекватної адаптивної реакції на зміни в середовищі, а також 

шляхом залучення певних нормативних зразків з інших систем. 

Система суспільної моралі є фрактальною структурою, адже в ній можна 

спостерігати подібність структури на рівні всього суспільства та окремих 

соціальних груп (підсистем) чи навіть людини як елементарної одиниці такого 

фрактала. 
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РОЗДІЛ 3  

КЕРУЮЧІ ФАКТОРИ СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ 

 

3.1. Загальна характеристика керуючих факторів системи суспільної 

моралі 

 

Як було зауважено в попередньому розділі, системи суспільної моралі є 

відкритими, оскільки кожна з них зазнає впливу інших систем моралі, а також 

знаходиться в тісному зв’язку з різними явищами природного та суспільного 

буття й насамперед із тими, які належать до їх керуючих факторів. Саме 

останній вимір відкритості буде детально проаналізований в даному розділі. 

Таким чином, можна стверджувати, що цей розділ присвячений деталізації 

принципу відкритості щодо системи суспільної моралі, а також принципу 

нелінійності, оскільки взаємодія між середовищем та системою моралі 

характеризується саме нелінійним зв’язком. 

Т. Аболіна у монографії «Моральнісна культура в контексті 

соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз)» відзначала, що 

питання характеру зв’язку культурно-духовного розвитку із зовнішніми 

сторонами буття поки не знайшло теоретичного пояснення, проте з ним 

стикається кожен, хто вивчає мораль, мистецтво, релігію, філософію [2, с.49]. З 

одного боку, вона підкреслила «високий рівень автономності» культурного 

розвитку, а з іншого – його зв'язок із соціально-політичною сферою, 

технологією [49]. Відсутність прямої і однозначної детермінації між ними 

вказує на те, що вона носить складний, суперечливий, а інколи й 

парадоксальний характер і поки не визріли передумови для задовільного 

вирішення цієї проблеми в науці [2, с.49].  

Справді, зв'язок моралі із зовнішніми факторами носить складний і 

суперечливий характер. З одного боку, в етиці існує достатньо стійкий 

консенсус у питанні автономності моралі щодо інших сфер буття. З іншого 
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боку, очевидним також є їхній взаємозв'язок. Можна стверджувати, що на 

сьогоднішній день почали формуватись умови для вирішення сформульованої 

Т. Аболіною проблеми, що стало можливим завдяки поширенню 

синергетичного трактування зв’язку системи із факторами оточуючого буття. 

Докази на користь цього положення будуть наведені в поточному розділі. 

Отже, суспільна мораль, як і кожна відкрита система, знаходиться в 

певному середовищі, яке впливає на її розвиток. Складові цього середовища 

чинять різний вплив. Деякі з цих впливів є зовсім незначними, 

опосередкованими, несистематичними, мають місце тільки щодо окремих 

систем суспільної моралі і не помітні щодо інших. Натомість вплив інших є 

значно масштабнішим, вагомішим, сталим, спостерігається в різних системах 

моралі. Саме таким факторам ми  надаємо статус керуючих щодо системи 

суспільної моралі. 

Є. Князєва та С. Курдюмов зауважують, що синергетика розставляє 

власні акценти в баченні відбору як механізму еволюції. Учені стверджують, 

що «відбір працює лише на полі наперед заданих можливостей, відбору 

доступні тільки ті форми, які закладені в самому нелінійному середовищі. Ці 

форми (цілі) не створюються відбором, а визначаються власними 

властивостями цього середовища [114, c. 140]. Можна сказати, що хоча й усе 

зовнішнє щодо моралі середовище чинить на неї різний за силою вплив, однак 

для відбору доступні в основному тільки ті форми, які відповідають керуючими 

факторам. Інакше кажучи, керуючі фактори встановлюють ті межі, у яких 

відбувається відбір, і, з іншого боку, результат цього відбору теж, значною 

мірою, ними визначений. 

Треба враховувати й той факт, що керуючі фактори системи суспільної 

моралі часто тісно переплетені між собою, а також з іншими чинниками, так що 

той вплив, який походить від одного з них, може бути насправді 

опосередкованим впливом іншого або результатом синергійного впливу кількох 

факторів. Тому правильно буде сказати, що виділення нами тих чи інших 

керуючих факторів є лише прийомом, методом, який дає змогу краще пояснити 
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й дослідити предмет нашого дослідження. Адже насправді на мораль впливає 

його середовище, елементи якого нерозривно пов’язані між собою. Хоча деякі з 

них і мають особливо виразний вплив, тому саме їх ми й класифікуємо як 

керуючі фактори.  

Коли ведеться мова про вплив середовища і, зокрема, керуючих факторів 

на мораль, то варто виділити два його види. Першим є той, який насамперед 

сприяє формуванню складових макрорівня моральної свідомості. Наприклад, 

коли материнський інстинкт зумовлює існування етичних норм, які регулюють 

ставлення матері то своїх дітей. Або ж потреба співжиття спричиняє існування 

певних форм взаємності. Другий вид впливу, в першу чергу, позначається на 

функціонуванні системи суспільної моралі. Про нього ми ведемо мову, 

наприклад, коли зауважуємо, що бідність може розбалансувати зв’язок між 

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

менше орієнтуватись на етичні вимоги, а їхня поведінка все більше 

детермінується іншими факторами. 

Як уже було зауважено в попередньому розділі, керуючі параметри 

безпосередньо до структури моралі не належать, адже вони, за словами Германа 

Хакена, «накладаються на систему ззовні» [263]. Тобто керуючі параметри є 

явищем зовнішнім стосовно певної системи (у нашому випадку – моралі). З 

іншого боку, вони перебувають з нею в настільки тісному зв’язку, що 

утворюють своєрідну системну цілісність, адже, не будучи її частиною, вони 

безпосередньо впливають на її зміст. В. Буданов зазначає, що відкритість 

системи «довгий час лякала дослідників, адже розмивала поняття системи, що 

загрожувало важкими проблемами» [45, с.56]. Справді, відкритість моралі до її 

керуючих факторів має такий характер, який часто унеможливлює чітке 

розмежування між ними. 

Головною ознакою керуючих параметрів, безумовно, є їх скеровуюча роль 

відносно системи. Керуючі параметри в синергетиці – це ті фактори, відповідно 

до впливу яких упорядковуються мікро- та макрорівні відкритої складної 

системи. Якщо говорити про мораль, то її керуючими факторами є чинники, які 
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впливають на формування елементів моральної свідомості й поведінку 

суб’єктів макрорівня. 

Треба окремо наголосити, що було б неправильно вважати, ніби 

керуючий параметр керує системою в прямому сенсі цього слова. Він має на неї 

безпосередній вплив, але не визначає її зміст у всіх аспектах. Нагадаємо, що в 

Г. Хакена система самоорганізовується, коли «вона без специфічного впливу 

ззовні набуває певної просторової, часової чи функціональної структури. Під 

специфічним зовнішнім впливом ми розуміємо той, що нав’язує системі 

структуру чи функціонування» [262, с.28–29]. Отже, керуючі фактори системи 

суспільної моралі не нав’язують їй певних норм, а лише сприяють їх 

формуванню. Конкретний же «вигляд» цих норм і специфіка їх взаємодії з 

індивідами (тобто специфіка взаємодії між мікро- і макрорівнями) не є 

продиктовані ними, а залежать від внутрішніх процесів самоорганізації. Тому 

можна погодитись з Є. Бєляєвою, яка вводячи поняття «нравоутворюючих 

факторів», зауважує, що вони виступають «не стільки причинами тих чи інших 

моральних форм, скільки саме факторами, в присутності яких моральність, яка 

має власні джерела саморуху, набуває того чи іншого вигляду» [29, с.6]. Також 

можна додати, що такі висновки корелюють із зауваженим марксизмом 

характером взаємодії між базисом та надбудовою: мораль як частина надбудови 

не є автоматичним продовженням економіки, оскільки володіє відносною 

самостійністю, до того ж вплив базису опосередкований іншими чинниками, 

ідейного походження.  

М. Каган у статті «Синергетика і культурологія» приходить до подібних 

висновків щодо зв’язку між культурою як системою та її оточенням: «… 

Синергетика стверджує, що еволюція кожної динамічної системи, незалежно 

від її масштабу, є її саморухом, тобто безпосередньо керується внутрішніми, 

іманентними для цієї системи силами й тільки “в другу чергу” реагує на вплив 

середовища. Стосовно досліджуваних нами процесів це означає, що, визнаючи 

культуру самостійним утворенням, яке відрізняється не тільки від природи, а й 

від суспільства, її розвиток треба вивчати не як автоматичне слідування за 
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розвитком суспільства, як це робили вчені, які трактували марксизм у дусі 

економічного чи політико-ідеологічного детермінізму … і так само не як 

пасивне відображення природно-космічних процесів (у дусі ідей географічного 

детермінізму чи гумільовського космізму), а як саморух, саморозвиток, який, 

щоправда, засвоює вплив змін і соціального, і природного середовища» [101]. 

Наведемо кілька прикладів, щоб проілюструвати вищеописане. Норми 

моралі, які регламентують турботу про дітей, закладені в людей на 

інстинктивному рівні (керуючий фактор – біологічна природа людини), проте 

конкретні форми, які визначають вид цієї допомоги, в основному, з інстинкту 

не випливають. Вони залежать від його взаємодії з іншими керуючими 

факторами та від специфічних історичних умов тієї чи іншої системи моралі і, 

загалом, від особливих процесів самоорганізації, що проходили в ній. У 

результаті, в одному суспільстві турбота про дітей може допускати досить 

поблажливе ставлення навіть до найдрібніших їх прихотей, а в інших така 

турбота передбачає дисципліну й муштру, як це було, наприклад, у Спарті, 

деякі норми виховання якої можуть здаватися нам жорстокими. Або ж візьмемо 

ставлення до дитячої праці – у більшості сучасних західних країн її 

використання суттєво обмежене, і здебільшого батьки намагаються не 

«перевантажувати» дітей домашньою роботою, в іншому випадку вони можуть 

зазнати громадського осуду (як мінімум). У минулому діти із зовсім юних років 

багато працювали в домашньому господарстві або ж навіть у наймах у 

сторонніх людей для того, щоб підтримати сім’ю, і це вважалося нормою. На її 

формування значний вплив також справив такий керуючий фактор, як 

економіка: здобування необхідних для життя ресурсів було справою значно 

важчою, аніж сьогодні, тому робочі руки зайвими ніколи не були. Ще один 

приклад: сьогодні в цивілізованих країнах морально засуджується застосування 

до дітей фізичних покарань, хоча ще століття тому в більшості країн така 

турбота була нормою. У цьому випадку слово турбота свідомо вживається без 

лапок, оскільки батьки справді сприймали фізичне покарання як прояв турботи 
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про дітей, засіб позбавлення їх поганих рис характеру і, нарешті, виховання 

порядної людини. 

В попередньому розділі було виділено соціокультурну й біологічну групи 

керуючих факторів. До соціокультурної групи ми відносимо потребу cпівжиття, 

культуру, релігію та економічну сферу суспільного буття. До біологічної групи 

належать природна схильність до певних форм моральної поведінки та 

наявність у людській природі механізмів, які роблять її можливою, а також ті 

фактори нашої природи, опанування яких значною мірою вплинуло на 

формування моралі (насамперед агресія й статевий потяг).  

Критеріями визначення того, які ж чинники є керуючими для системи 

суспільної моралі, є ознаки, що були визначені на початку даного розділу, 

тобто значимість їхнього впливу (масштаб), його сталість, повторюваність, 

присутність у всіх системах суспільної моралі. Докази відповідності 

перелічених факторів даним критеріям будуть наведені в наступних 

підрозділах. Дії інших чинників, які також мають вплив на мораль, проте не 

потрапили до категорії керуючих, не властиві одна чи кілька з названих ознак 

(переважно йдеться про масштабність їх впливу). Проте, при вивченні 

конкретних систем суспільної моралі, інколи доводиться розглядати і їх вплив, 

оскільки це може пояснити походження окремих норм. 

Слід також зазначити, що керуючі фактори відрізняються за 

інтенсивністю свого впливу на систему суспільної моралі. Герман Хакен 

зауважує, що «важливим предметом вивчення синергетики є детальне 

дослідження того, які з керуючих параметрів є критично важливими, а до 

впливу яких система є швидше нечутливою» [317, с.8942]. Так-от, є такі 

керуючі фактори, вплив яких може вважатись засадничим (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 системи суспільної моралі вага того чи іншого 

фактора може зростати або ж спадати. В історії моралі, наприклад, добре відомі 

приклади, коли на ту чи іншу систему моралі особливий вплив мала релігія 
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(наприклад, середньовічна Європа) чи економічна сфера суспільного буття 

(Європа Нового часу). В інші періоди вплив тих самих факторів на ту ж саму 

систему суспільної моралі спадав (вплив релігії на значну кількість спільнот 

сучасної Європи).  

Аналіз керуючих факторів системи суспільної моралі буде здійснюватись 

у певній послідовності. Спочатку ми розглянемо ті чинники, які є найбільш 

фундаментальними й формують основу всіх систем моралі. Потім будуть 

проаналізовані ті, які сприяють їх різноманітності, визначають неповторне 

«обличчя» кожної з них.  

Як уже йшлося вище, фундаментальними керуючими факторами системи 

суспільної моралі є потреба співжиття та біологічна природа людини. 
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3.2. Потреба співжиття як керуючий фактор системи суспільної 

моралі 

 

Потреба співжиття, тобто необхідність у співіснуванні з метою 

насамперед виживання, є одним із найочевидніших керуючих факторів системи 

суспільної моралі. Е. Дюркгейм писав, що «оскільки індивід не самодостатня 

одиниця, то він отримує все необхідне йому від суспільства і, в той же час, 

працює для нього» [84, с.215]. Люди об’єднуються в суспільство «внаслідок 

глибокої і взаємної потреби один в одному» [84, с.561]. Адже, наприклад, як 

зауважує В. Ефроімсон, «людина розвинулася не з триметрових гігантопітеків з 

могутньою мускулатурою й величезним різцями, а з набагато менших гомо 

еректус. Незамінну тваринну їжу – гігантську свиню, гіпопотама, оленів та 

іншу велику дичину – він міг здобути тільки колективним полюванням, яке 

вимагало доброї координації» [279, с.57].  

Отож людина як у давні часи, так і сьогодні не може вижити самостійно, 

поза межами суспільства, а тому повинна йти на співробітництво з іншими. По-

суті, про це ж пише А. Гусейнов: «Люди поєднуються між собою, реалізують 

свою суспільну природу не тільки, і не стільки, і не в першу чергу тому, що 

вони прагнуть до вищого блага, досконалого життя. Їх стягує в суспільство 

сама необхідність життя, яка розуміється як продовження роду, економіка, 

безпека та багато інших» [67, с.38]. Та необхідність, яка «стягує» людей у 

суспільство, визначається нами в якості фундаментального керуючого фактору 

системи суспільної моралі. Скеровуюча роль цього чинника проявляється в 

тому, що життя у групі неминуче веде до конфліктів між індивідами за їжу, 

партнера, соціальну позицію тощо. Засобом стримування цих конфліктів стали 

правила, норми, які регулювали стосунки людей і давали змогу підтримувати 

соціальну єдність. Люди не змогли б утворити стійку соціальну групу без 

нормативних чинників. Річард Александр і Тімоті Голдсміт (Timothy Goldsmith) 

наголошують, що «поняття і морального, й аморального існують тому, що 
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існують конфлікти інтересів і правила в групі дозволяють їх вирішувати» [цит. 

за 294, с.22].  

Еміль Дюркгейм із цього приводу зазначав: «Люди не можуть жити разом 

без взаємних угод і, відповідно, взаємних жертв, без того, щоб не поєднуватись 

один з одним сильним і тривалим чином. Усяке суспільство – моральне 

суспільство» [84, с.215]. Спільні норми уможливлюють співжиття, а з іншого 

боку, співжиття стимулює виникнення таких норм. Тому ми стверджуємо, що 

потреба в єдності була й залишається одним із фундаментальних керуючих 

факторів системи суспільної моралі, адже необхідність спільного життя змушує 

людину рахуватись з іншими.  

До подібних висновків дійшла й українська дослідниця О.І. Фортова, яка 

теж вела мову про потребу у співпричетності з іншими як важливий фактор 

формування моральності: «Родова людина вже в собі містить суспільність, яка є 

«загальною передумовою усуспільнення діяльності, а не її похідною». 

Усуспільнення людини в процесі моральної діяльності у своїй основі покладає 

розвиток суспільності через розвиток певної сутнісної сили – моральної 

сприйнятливості. У цих координатах і слід шукати джерело моральності. 

Думка, згідно з якою родова людина уже в собі містить суспільність, себе 

робить загальною й колективною істотою, підводить до розуміння того, що 

потреба в співпричетності з іншими (виділення наше. – Н.В.), суспільством, 

іманентна людині, аж ніяк не визначається штучним моделюванням, а є 

природною й найбільш органічною потребою, до задоволення якої з 

необхідністю спонукає людину її суспільна сутність. У процесі діяльнісного 

втілення своєї сутності людина, задовольняючи цю органічну для неї потребу, 

творить, виробляє людський суспільний зв’язок, котрий є справжнім 

суспільним зв’язком, оскільки в ньому людська сутність реалізується 

безпосередньо й адекватно [254, с.25]. В іншому місці О.І. Фортова зазначає: 

«За своїм генезисом моральність виникає в процесі усуспільнення, олюднення 

індивіда. В його саморозвитку у взаємовідношеннях із собі подібними і 

безпосередньо у моральних взаємовідносинах задовольняється потреба 
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людського індивіда в приналежності до собі подібних (виділення наше. – Н.В.), 

здійснюється суспільність як суто людська форма зв’язку, в якому 

індивідуальна моральна свідомість уже в собі покладає інших і спрямована в її 

розгортанні, саморозвитку на суспільство, людство» [254, c.30]. 

Треба окремо пояснити, чому ми вважаємо керуючим фактором моралі 

потребу співжиття, а не потребу виживання, яка й породжує необхідність у 

співіснуванні, а тому, здавалося б, є засадничою для неї. Справа в тому, що 

сама потреба виживання могла б породити (і робить це інколи) іншу стратегію 

дій, яка нічого спільного з мораллю не має. Тобто цей фактор може 

стимулювати в людини поведінку, яка несумісна з жодними моральними 

уявленнями.  Убити, образити, забрати їжу – усі ці дії можуть бути 

продиктовані потребою виживання, проте вони не мають ніякого відношення 

до моралі. Потреба виживання допускає різні варіанти дій, і тільки одним із цих 

варіантів є співробітництво, яке й веде до групового життя та виникнення 

моральних норм. Натомість потреба співжиття з іншими диктує досить 

однозначний варіант дій (допомога, поступка, рівний розподіл певних благ 

тощо), саме тому ми називаємо її керуючим фактором моралі. 

У сучасній науковій літературі, коли йдеться про перші форми 

морального зв’язку між людьми, то згадується родинний і взаємний альтруїзм 

(назви можуть дещо змінюватись). Під родинним альтруїзмом (який тісно 

пов’язаний із родинним добором – kin selection) маються на увазі благі дії 

стосовно тих осіб, які перебувають з нами в родинних зв’язках, оскільки це 

сприяє поширенню спільних генів. Про нього мова піде в наступному розділі. 

Взаємний альтруїзм (reciprocal altruism) передбачає, що ми чинимо певне благо 

іншій особі з надією на те, що в майбутньому вона віддячить нам тим же. На 

нашу думку, взаємний альтруїзм з’явився як реакція на дію такого керуючого 

фактора системи суспільної моралі, як потреба співжиття. Адже саме з 

необхідності бути разом, зберегти зв’язок з іншими випливає стратегія дій, яка 

передбачає благі дії стосовно іншого та очікування адекватних дій у відповідь. 
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Така взаємність давала змогу зберігати цілісність первісного суспільного 

зв’язку і, зрештою, робить це сьогодні.  

Поява взаємного альтруїзму у відповідь на потребу співжиття добре 

зауважена Ф. Фукуямою: «…якщо ви знаєте, що працюватимете з тією самою 

групою людей протягом тривалого періоду часу, і якщо знаєте, що вони 

пам'ятатимуть, коли ви були чесними з ними, а коли обдурювали, то у ваших 

власних інтересах буде діяти чесно. У такій ситуації норма взаємності з'явиться 

спонтанно, тому що репутація заноситься в актив. … принцип «око за око» – це 

стратегія, до якої найчастіше вдаються раціональні люди, і якщо вони 

навчаються взаємодіяти в межах групи на основі досвіду, то ця норма стає 

культурним артефактом. Але в цю гру можуть грати і нераціональні істоти 

(тобто, тварини), які сліпо взаємодіють між собою, і навчання може набути 

форми не культури, а генетичних схильностей винагороджувати взаємодію і 

карати відступництво. Тобто, не-родичі, які з ходом часу надають одні одним 

послуги, будуть розмножуватися краще порівняно з тими, хто зрадив, аж поки 

взаємність не виявиться закодованою в генах, що керують соціальною 

поведінкою [258, с.181]».  

За багато тисячоліть еволюції досвід колективного співіснування міцно 

закріпився в психіці людини, унаслідок чого вона ще й бажає бути з іншим, 

оскільки відчуває потяг до колективу, а відірваність від соціуму чи 

дисгармонію з ним переживає боляче (як відомо, вигнання зі спільноти колись 

вважалось одним із найважчих покарань). Таким чином з часом не тільки 

необхідність, а й бажання бути з іншими й психологічний дискомфорт від 

дисгармонії з ними почали стимулювати людину до конструювання моральних 

норм і слідування їм. Як пише Е. Дюркгейм, «індивід страждає від 

суперечностей і безладу, які виникають в тих випадках, коли міжіндивідуальні 

відносини не підпорядковані ніякому регулюючому впливу. Людині погано 

живеться навіть серед своїх найближчих соратників, якщо вона знаходиться з 

ними в стані війни. Це відчуття загальної ворожості й пов’язані з ним взаємні 

недовіра й напруженість є хворобливими станами, коли вони мають хронічний 
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характер» [84, с.19]. Р. Апресян у праці «Ідея моралі і базові нормативно-етичні 

програми» зауважує, що мораль виникає з усвідомлення відособленості та 

відчуженості людського існування і є результатом прагнення подолати 

розірваність людського буття у відносинах з людьми та світом. Саме тому 

«потреба в єдності з іншими людьми знаходиться в основі моралі» [9, с.128].  

Тепер проілюструємо дію цього керуючого фактора кількома 

історичними прикладами. М. Рогожа у праці «Соціальна мораль: колізії 

мінімалізму», описуючи ситуацію, яка склалась у флорентійській комуні на 

початку епохи Ренесансу, зауважує, що характерною ознакою її життя було 

протистояння різноманітних груп. Урешті, «ренесансна комуна у ході 

громадянського життя прийшла до висновку, що суспільну рівновагу, 

консенсус і порозуміння необхідно шукати навіть за умови неможливості 

досягти її на тривалий час» [219, с.35]. Задля досягнення загального блага 

необхідно було плекати єдність, приходячи до компромісних політичних 

рішень. Тобто збереження єдності суспільства передбачало необхідність такого 

компромісу. Це врешті призвело до того, що «актуалізувалася чеснота, що 

засновувалася на усвідомленні необхідності консенсусу. Це чеснота 

лояльності» [219, с.35].  

У змальованій ситуації, на нашу думку, чітко простежується вплив 

потреби співжиття як керуючого фактора, адже лояльність є однією з тих 

чеснот, яка актуалізується у відповідь на його дію. Треба відзначити, що тією 

чи іншою мірою, ця чеснота була постійно присутня в житті людського 

суспільства, адже Інший завжди сприймався нелегко. Людина прагнула єдності, 

проте це не означає, що ця єдність давалася легко й невимушено. Індивіди 

відрізняються між собою, мають різні інтереси, схильності й тому їх 

співіснування завжди передбачало більшу чи меншу міру лояльності, 

терпимості. Проте в певні періоди історії того чи іншого суспільства 

актуальність цієї чесноти зростала. Зокрема, це помітно в період появи нових 

соціальних об’єднань чи трансформації й розширення існуючих (як у 

наведеному прикладі із флорентійською комуною).  
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В історії можна знайти ще більш яскравий приклад актуалізації названої 

чесноти під впливом досліджуваного керуючого фактора. Йдеться про модерну 

Європу, яка з періоду Нового часу характеризується зростанням свободи в 

політичній, культурній та інших сферах суспільного життя. Наслідком цього 

стало збільшення різноманітності, що призвело до зростання кількості 

суспільних протистоянь, політичних конфліктів і т. д. Проте необхідність 

збереження соціальної єдності спричинила зростання ролі терпимості, 

толерантності, яка сьогодні вважається однією з головних цінностей 

європейської цивілізації. 

Іншим показовим прикладом може бути наш час, який характеризується 

активною міграцією населення. Великі міста в Європі сьогодні являють собою 

конгломерат різноманітних культур. Звичайно, можливість протистоянь у 

такому середовищі дуже висока (до речі, вони час від часу виникають). Проте 

інтерес зберегти суспільство від розпаду зумовлює зростання ролі 

толерантності, яка стала одним із наріжних каменів сучасного європейського 

етичного дискурсу.  

На нашу думку, у відповідь на дію потреби співжиття з’явився один із 

основоположних для моралі принципів – справедливість. Як відомо, зрівняльна 

справедливість в первісному суспільстві відображалась правилом «око за око, 

зуб за зуб», яке стало вагомим фактором стабільності людських спільнот. 

Каталізатором його появи була потреба співжиття, яка змушувала індивідів 

шукати певної рівноваги у стосунках, без якої їх співіснування було б 

неможливим.  

З іншого боку, керуючись принципом таліону можна врешті прийти до 

постійно зростаючої хвилі насилля, коли кожна зі сторін буде вважати 

протилежну винною чи то у першому акті насилля, чи у перевищенні його міри 

у акті відповіді і т.п. Таким чином, даний принцип з часом починає загрожувати 

збереженню єдності – тобто тій потребі, для реалізації якої він з’явився. Так 

актуальності набуває ідея примирення, прощення, яка також може вважатись 

відповіддю на потребу співжиття, адже вона знімає внутрішньогрупову агресію, 
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стабілізуючи таким чином колектив і забезпечуючи в кінцевому випадку всім 

сторонам кращі шанси на виживання. 

Звичайно, не можна стверджувати, що толерантність, терпимість, 

прощення, примирення виникають тільки внаслідок дії потреби співжиття. 

Очевидно, що їх поява, існування, конкретні формоутворення стали можливими 

також завдяки впливу емпатії, релігійного і культурного чинника тощо. Проте, 

все ж дія даного фактору, на нашу думку, була засадничою.  

Попри те, що потреба співжиття з найдавніших часів стимулювала людей 

до продукування моральної поведінки, це все ж не означає, що така поведінка 

автоматично з неї випливала (цей висновок стосується і всіх інших керуючих 

факторів). У людей завжди існувала спокуса обійти правила і, скориставшись 

перевагами групового життя, реалізовувати власні егоїстичні інтереси (в 

англомовній науковій літературі таких осіб називають фрі-райдерами (free-

rider). Безумовно, важливим механізмом регуляції моральних стосунків є 

совість. Проте суспільна мораль ніколи повністю не покладалася на неї, адже в 

людській природі достатньо деструктивних сил, щоб подолати її голос. Тому 

ще в давні часи виникли механізми, які допомагали боротись із цією 

проблемою. Це, зокрема, репутація й покарання порушників норм. Існування 

таких чинників є вираженням інституційності моралі в тому значення даного 

терміну, який обстоює Р.Апресян: «Очевидно, що мораль інституційна як 

система цінностей і норм, що підтримуються в спільноті, а також спеціальних 

санкцій, з допомогою яких ця підтримка здійснюється і соціальних механізмів, 

з допомогою яких ці санкції реалізуються» [12, с.482]. Про це ж пише 

А.Прокоф’єв: «Якщо припустити, що формалізована система норм буде 

звернена виключно до доброї волі членів суспільства чи буде втілюватись 

тільки за рахунок їх звички відтворювати типові реакції в типових ситуаціях, то 

здатність ефективно регулювати відносини між людьми, на яку претендує 

суспільна мораль, опиниться під загрозою. Соціально-організаційна складова 

моралі може бути по-справжньому ефективною тільки в тому випадку, якщо 

буде реалізовувати свій нормативний зміст також через дію інституційних 
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структур, що примушують до його виконання. Тим самим задається такий 

напрям трансформації моралі, як її часткова інституціалізація» [206, с.139].  

Основної актуальності репутація почала набувати зі зростанням розміру 

груп, адже родинного та взаємного альтруїзму вже було недостатньо для 

збереження необхідної цілісності моральних стосунків, оскільки люди постійно 

вступали в контакт не тільки з родичами чи знайомими особами, від яких 

можна було отримати благо в майбутньому, ґрунтуючись на прямій формі 

взаємності, а й з незнайомцями, з якими надалі могло й не бути жодних 

контактів. Дослідники припускають, що за такої ситуації саме репутація стала 

одним з основних механізмів, який дав змогу підтримати просоціальну 

поведінку індивідів, оскільки осіб, які проявляли себе з поганого боку в 

кооперації, уникали і, таким чином, вони розплачувалися за свої вчинки [288, 

с.412]. Завдяки репутації формується ще одна форма моральної поведінки, 

відома під назвою непрямої взаємності (indirect reciprocity). Вона передбачає, 

що особа чинить благі дії стосовно інших і в такий спосіб покращує власну 

репутацію, що дає їй підставу розраховувати на отримання відповідних благ від 

інших членів спільноти, яким відомо про ці вчинки. 

Останнім часом було проведено чимало досліджень, які підтверджують 

думку, що кооперація та інші форми просоціальної поведінки можуть бути 

підкріплені, коли індивіди мають можливість здобути інформацію про минулі 

вчинки партнерів (тобто знати їхню репутацію), оскільки це дає їм змогу діяти 

так, щоб зменшити можливості для обману з боку тих учасників, які не 

налаштовані на чесну кооперацію [319, с.246]. Дослідники вважають, що 

внаслідок цього в людини навіть сформувався психологічний механізм, який 

спонукає її реагувати на присутність інших посиленням просоціальної 

поведінки, адже це впливає на її репутацію. Лабораторні експериментальні 

дослідження показали, що люди покращують свою кооперативну поведінку, 

коли знають, що за ними спостерігають [288, с.412].  

Один із таких експериментів мав за мету встановити, чи вплине на 

поведінку людей навіть підсвідомий натяк на присутність інших, у вигляді 
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схематичного зображення очей на екрані монітора. Для перевірки цієї гіпотези 

використали відому в економічних експериментах гру «Диктатор». Учаснику 

№ 1 давали 10 доларів і він повинен був здійснити переказ будь-якої суми 

учаснику № 2 (або й узагалі нічого не переводити). На цьому гра закінчувалася. 

Усе це відбувалося за умов строгої анонімності, перед екраном монітора за 

відсутності інших осіб. Таким чином, будь-яка взаємодія учасників між собою, 

крім анонімного переказу коштів, виключалась. 

Організатори передбачали, що зображення очей дасть підсвідомий натяк 

на присутність інших і, таким чином, збільшить щедрість учасника № 1, тобто 

суму переведених ним коштів. Ця гіпотеза повністю підтвердилася: учасники в 

такій групі переказували в середньому 37,9% виділеної їм суми (тобто 3,79 $), а 

учасники з контрольної групи – 24,5% (2,45 $) [319, с.252]. Крім того, 79,2% 

учасників основної групи здійснили хоч якийсь переказ, у той же час, як у 

контрольній групі кошти перевели 53,2% [319, с.252]. 

Підсумовуючи результати експерименту, дослідники стверджують, що 

процес прийняття людиною рішень, який формує просоціальну поведінку, є 

чутливим до найрізноманітнішої інформації. Людська перцептивна система й 

система прийняття рішень є дуже чутливими до присутності інших (оскільки це 

важливо для побудови репутації, яка сприятиме налагодженню з ними вигідних 

для індивіда зв’язків). Зокрема, люди від природи наділені чутливістю до 

присутності обличчя інших людей, а очі в цьому випадку відіграють особливу 

роль, адже звернутий на людину погляд означає, що, ймовірно, за нею 

спостерігають [319, с.253]. Саме цим і пояснюють отримані результати. 

В іншому подібному експерименті дослідники прагнули з’ясувати не в 

лабораторних, а в «природних» умовах із використанням власних коштів 

учасників, чи тонкі натяки на те, що за людиною стежать, можуть збільшити її 

внесок у суспільне благо. В університеті, у якому проводилося дослідження, 

була кімната, де кожен бажаючий міг приготувати собі чай або каву, самостійно 

розрахувавшись за продукти (для цього треба було кинути гроші в спеціальну 

коробку). Причому план кімнати був таким, що людина робила це абсолютно 
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анонімно. Дослідники вирішили повісити над місцем приготування й оплати 

фотографію людських очей (вона чергувалася потижнево з фотографією квітів). 

Упродовж 10 тижнів експерименту з’ясувалося, що в ті тижні, коли висіло 

зображення очей, сума зібраних грошей була майже втричі більшою.  

Учені, які проводили це дослідження, як й організатори попереднього 

експерименту, дійшли висновку, що зображення очей примушувало людей 

почуватись так, ніби за ними спостерігають, і це стимулювало їх просоціальну 

поведінку. Такі результати, як зазначають вони, підтверджують гіпотезу, що 

репутація відіграє велику роль у мотивуванні кооперативної поведінки [288, 

с.413]. 

Наведені висновки підтверджуються й іншими експериментами, які 

встановили, що анонімність приводить до зворотного ефекту, тобто зростання 

неморальної поведінки. Загалом, давно відомо, що неморальні вчинки більш 

імовірні, коли той, хто їх чинить, не може бути ідентифікований [365, с.311]. Це 

підтверджується багатьма дослідженнями. Як показали нещодавно проведені 

експерименти, навіть відчуття уявної, ілюзорної анонімності може призводити 

до зростання егоїстичної поведінки. У першому експерименті перед 

учасниками стояло завдання розв’язати певні математичні завдання й за кожне 

з них самостійно взяти певну суму коштів, а потім здати завдання й залишок 

грошей. Усе відбувалося за умов анонімності, оскільки роботи не 

підписувались і не містили жодної видимої ідентифікуючої інформації, а 

учасники не оприлюднювали ніяких персональних даних про себе. 

Організатори свідомо дали замало часу для того, щоб розв’язати всі завдання. 

Тобто були створені як стимули, так й умови для обману. Усі учасники були 

поділені на дві групи, які розташовувались у двох різних кімнатах, щоправда, 

одна з них була добре освітленою (у ній горіло 12 ламп), а в іншій освітлення 

було не достатнім (горіло лише чотири лампи, хоча й учасники могли бачити 

один одного). У результаті кількість учасників, які звітували про більшу 

кількість правильних відповідей, аніж це було насправді (тобто обманули), була 

більшою в гірше освітленій кімнаті. 
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У другому експерименті учасники одягали затемнені сонцезахисні 

окуляри й грали в гру «Диктатор», у якій їм давали 6 доларів і пропонували 

поділитися з учасником № 2 без особистого контакту з ним та без перспективи 

будь-яких взаємодій у майбутньому. У порівнянні з контрольною групою, 

учасники в сонцезахисних окулярах були менш щедрими, адже вони 

переводили в середньому 1,81 долара, а учасники в контрольній групі – 2,71 

[365].  

Ці експерименти, хоча й у непрямий спосіб, але підтверджують 

вищенаведені дані про те, що для людини важлива думка інших про її вчинки, 

тобто репутація, адже вона з найдавніших часів означала збільшення 

перспектив взаємодії з іншими людьми, а отже, покращення шансів на 

виживання. Таким чином, репутація була одним із вагомих чинників, які 

підтримували виконання базових моральних вимог. 

Механізм репутації для своєї реалізації передбачає таке неоднозначне у 

його оцінках явище, як пліткування. Попри те, що серед широкого загалу воно, 

загалом, має негативну оцінку, все ж фахівці схильні вважати, що плітки 

відіграли важливу роль у становленні людського суспільства. Дж. Хайдт та 

С. Кесбір пишуть, що «пліткування виникло як важливий каталізатор 

кооперації. В соціальному світі, у якому поширюються плітки, репутація має 

значення для виживання і природний відбір сприяє тим, хто є достатньо вмілим 

у відслідковуванні репутації інших і, одночасно, вміє обмежувати чи 

приховувати свою власну егоїстичну поведінку» [313, c.810]. Характерно, що 

люди присвячують величезну частку пліток саме обговоренню порушників 

норм у своїй найближчій соціальній групі, особливо фрі-райдерів, шахраїв, 

брехунів  [313, с.810]. Без розмов, у яких ми оцінюємо вчинки інших і 

передаємо інформацію про порушників норм, останні мали б значно більше 

шансів здійснювати свою антинормативну діяльність, що дестабілізовувало б 

систему моралі та людські стосунки. Це засвідчує, що для системи суспільної 

моралі пліткування має велике значення, оскільки забезпечує дієвість репутації 

як важливого механізму підтримки її функціонування. 
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Подібної точки зору на плітки дотримується і Ф.Фукуяма, який 

розглядаючи «механізми для виявлення відступників», які були типовими для 

суспільств мисливців-збирачів, коли групи нараховували не більше ніж 50-100 

осіб, зауважував, що «плітки – це ідеальна форма суспільного контролю для 

подібних спільнот. Інформація про те, хто є надійним, чесним, ледачим чи 

виразно асоціальним, легко поширюється у неофіційній мережі, а контроль 

здійснюється самою групою без залучення спеціалізованих органів» [258, 

с.224]. Щоправда, коли групи стають більшими, то, на його думку, система 

починає давати збій, оскільки «важко стає асоціювати обличчя з репутаціями», 

тому для здійснення контролюючої функції, яку виконували плітки, 

призначаються «певні члени групи». Це той історичний момент, коли на сцену 

повинні з'явитися поліція, суди та інші інструменти офіційної ієрархічної влади 

[258, с.224]. 

Ф. Фукуяма досить точно помітив, що у відносно невеликих групах 

дієвість пліткування і відповідно репутації буде значно вищою. Проте це не 

означає, що з появою більших спільнот вони втрачають значення. Звичайно, 

слабкою стороною пліткування є неточність інформації, оскільки в процесі 

передачі від одного суб’єкта до іншого її зміст може спотворюватись (ефект 

«зіпсованого телефону»). До речі, саме ця властивість пліток, швидше за все, 

примушує людей оцінювати їх негативно. Зрозуміло, що зі зростанням розміру 

спільнот дана її сторона тільки посилюватиметься: чим більша група – тим 

більша можливість спотворення. Це може привести до зростання внутрішньо 

групових конфліктів. Саме тому з’являються державні органи, які беруть на 

себе функцію збору інформації про порушників норм. Проте це не означає, що 

пліткування перестає бути частиною репутаційного механізму. Ми й надалі 

продовжуємо бути частиною спільнот, члени яких перебувають в особистих 

стосунках один з одним, а їх кількість не є занадто великою для того, щоб 

зберігати в пам’яті інформацію про їх вчинки. Тому механізми репутації та 

пліткування зберігатимуть свою відносну дієвість. 
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Окрім репутації, іншим важливим фактором, що виконує функцію 

підтримки виконання базових моральних вимог, є покарання тих, хто не 

дотримується спільних норм (існували різні форми покарання за такі 

порушення, але всі вони, так чи інакше, вели до погіршення життєвих умов 

того, хто це чинив). Цю особливість відзначають чимало дослідників. 

Наприклад, російський соціолог В. Пєтухов констатує як добре відомий факт, 

що «в будь-якому суспільстві моральний клімат визначається не тільки 

добровільним прийняттям (чи неприйняттям) тих чи інших моральних норм 

громадянами, але й певними мірами суспільного примусу. Десь вони мають 

більш жорсткий характер, наприклад, в тоталітарних чи фундаменталістськи-

релігійних державах, а десь менш жорсткий, в основному через суспільну 

думку і презентацію схвалюваного суспільством стилю та образу життя [195, 

с.14]. Р. Апресян у згаданій праці також веде мову про санкції та механізми, з 

допомогою яких вони реалізуються [12, с.482].  

Система покарань за порушення норм спільного життя розвинулась вже 

на початку людської історії. А. Скрипник, розглядаючи питання ефективності 

табу в первісних спільнотах, зазначає, що «табуювання як найдавніша система 

соціальних заборон могло успішно функціонувати тільки при здійсненні 

санкцій по відношенню до тих, хто їх (табу – Н.В.) порушував [239, c.79]. Він 

зазначає, що якби практика табуації трималась тільки на вірі в природну чи 

надприродну відплату за кожне порушення табу, то вона б дуже швидко 

рухнула під натиском реальних потреб і житейського досвіду, який, як відомо, 

дуже скупий на свідчення про збігання діяння і відплати. Секрет тривалого 

впливу міфологічних заборон полягає якраз в тому, що общинна свідомість не 

вдовольнялась очікуванням природних результатів порушення чи надприродної 

кари, яку до того ж можна було відвести магічними процедурами, а почала 

застосовувати власні каральні заходи»   [239, c.80] 

Сьогодні існує чимало даних, які підтверджують думку, що покарання 

тих, хто порушує норми співжиття, є важливим фактором, який робить 

можливим їх виконання, а отже, й існування групової взаємодії. Наприклад, це 
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засвідчує робота, проведена Ернстом Фером (Ernst Fehr) та Урсом Фішбакером 

(Urs Fischbacher). У процесі здійснених ними досліджень учасники 

економічного експерименту, у якому кінцевий результат залежав від ступеня їх 

кооперації, спочатку діяли без можливості карати тих, хто не проявляє 

належного ступеня кооперації. У результаті впродовж десяти раундів 

експерименту ступінь взаємодії спадав майже до нульової позначки. Протягом 

наступних десяти раундів в учасників з’являлася можливість карати тих, хто 

порушує правила взаємодії, і кооперація різко зростала, досягаючи, фактично, 

100% показника. Таким чином, було встановлено, що можливість карати тих, 

хто не дотримується норм, є вирішальним чинником існування кооперації [301]. 

Інші дослідники встановили, що коли люди в лабораторних умовах під 

час ігор на взаємодію мають змогу вибирати, у якій групі знаходитись – у тій, 

де існує покарання, чи тій, де його немає, багато з них спочатку вибирають 

останню. Проте вони швидко виявляють, що за відсутності покарання 

кооперація є низькою й більшість учасників переходить у групу, у якій воно 

дозволене [312]. 

Більше того, як встановили Е. Фер та У. Фішбакер у ще одному 

експерименті, люди часто йдуть на те, щоб карати порушників норм у 

випадках, коли ця взаємодія їх ніяк не зачіпає (тобто стосовно якої вони 

виступають третьою стороною), навіть якщо вони самі ж повинні за це платити 

[301]. Така форма дій отримала назву «альтруїстичного покарання». Інші 

дослідження показали, що коли люди карають порушників норм, то відчувають 

задоволення, адже в них активуються відповідні ділянки мозку, які покликані 

винагороджувати за досягнення поставленої цілі [298]. 

Тому не випадковим є той факт, що коли в спільнотах сучасного 

західного світу при обговоренні питання функціонування корпоративних і 

професійних нормативно-моральних комплексів  постало питання на чому вони 

повинні базуватись – на згоді чи чесності членів спільноти, то врешті більшість 

схилилась згоди. Остання ж передбачає спеціальний контроль і санкції, що 

здійснюються з допомогою відповідних процедур [13, с.34-35]. 
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Варто також відзначити, що виконання норм суспільної моралі 

забезпечується не тільки санкціями, але й винагородами. Уже зазначалось, що у 

того, хто слідує прийнятим нормам, зростають перспективи взаємодії з іншими 

людьми, а отже, покращуються шанси на виживання. Сформувались також 

внутрішні фізіологічні, психологічні механізми, які винагороджують за 

моральну поведінку (про них піде мова у наступному підрозділі).  

Загалом, ті чинники, які забезпечують слідування існуючим нормам 

моралі, можна поділити на внутрішні і зовнішні. До зовнішніх можна 

зарахувати соціальне схвалення, співробітництво, суспільні блага, повага, а з 

іншого боку, осуд, ізоляція, різноманітні покарання. До внутрішніх – почуття 

моральної заслуги, «чистої совісті», гордості, або ж докори совісті, почуття 

провини, сорому. Про це ж пише А. Прокоф’єв, коли зауважує, що ідеальні 

санкції моралі можуть набувати вигляду суспільного осуду чи схвалення, а 

також негативних чи позитивних переживань самого індивіда [206, с.20]. Для 

ефективного функціонування системи суспільної моралі необхідні обидві групи 

чинників. Хоча й нерідко спостерігається переоцінка однієї з них. Наприклад, 

інколи можна почути твердження, що «головне щоб совість була чистою, і не 

важливо, що говорять інші». Остання фраза відображає нехтування системою 

зовнішніх механізмів підтримки функціонування системи суспільної моралі. 

Прикладом іншої крайності можуть бути люди, які намагаються у випадку 

певного порушення, в першу чергу, «зберегти обличчя» будь-якою ціною, 

дбаючи про «чистоту» своєї репутації перед іншими та заспокоюючи себе 

думкою, що «зі своєю совістю, я потім дам раду». Вони, таким чином, нехтують 

внутрішніми механізмами моральної регуляції, що може привести до 

психологічних конфліктів, депресій, формування негативних рис характеру, які 

врешті проявляться і в соціальній поведінці, зіпсувавши людині репутацію, про 

яку вона так піклувалась. 

В процесі розвитку суспільства можна спостерігати вдосконалення 

механізмів внутрішньої моральної регуляції та зростання їх ваги. Це зауважили 

багато дослідників. Наприклад, А. Гусейнов пише: «Загальна тенденція 
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розвитку суспільних нравів, розуміючи її як рух від морального патерналізму 

до моральної автономії, полягає в тому, щоб більш повно делегувати право 

морального суду самим суб’єктам дії [67, с.44]. Про це ж писав М. Шишкін: 

«Таким чином, еволюція моральних норм як регулятивного принципу 

проходить шлях від суто емпіричної елімінації індивідом ризикованих ліній 

поведінки (стадія «спроб і помилок»), до створення корпоративного чи 

суспільного обов’язку і завершується формуванням внутрішніх заборон, які не 

піддаються причинному поясненню. Відповідно, характер особистого 

дискомфорту при порушенні законів регуляції трансформується від звичайного 

страху перед відплатою в усвідомлення «втрати обличчя» і далі – в муки 

совісті» [276, с.129]. Аналогічно міркував З. Фрейд, який писав: «Наш розвиток 

йде в тому напрямку, що зовнішній примус поступово переходить всередину і 

особлива психічна інстанція, людське над-Я, включає його до своїх заповідей. 

Кожна дитина демонструє нам процес подібного перетворення, завдяки чому 

вона прилучається до моральності та соціальності»  [255, с.100]. 

Ми вважаємо, що наведена думка З. Фрейда вказує на шлях, яким 

відбувається зростання ваги внутрішньої регуляції поведінки. На цей шлях 

вказують також вище згадані експерименти, які засвідчили, що навіть 

підсвідомий натяк на присутність інших, у вигляді схематичного зображення 

очей на екрані монітора, сприяє посиленню просоціальної поведінки. Даний 

факт дає нам змогу сформувати досить вірогідне пояснення появи та  розвитку 

внутрішніх регулюючих чинників поведінки. На світанку людської історії в 

спільнотах домінував зовнішній контроль за поведінкою. Людина жила під 

постійним наглядом своїх співплемінників, від чого залежав ступінь її 

кооперації з ними, а отже й виживання. Індивіда протягом свідомого життя 

супроводжувало постійне відчуття такого нагляду, внаслідок чого воно 

поступово закріплювалось у психіці і передавалось спадково як адаптивна 

властивість (адаптивною вона була тому, що ті, хто мав розвинене відчуття 

нагляду з боку іншого, краще контролювали свою поведінку, а отже мали 

більші шанси на успішне життя в групі). Таким чином зовнішній спостерігач 
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переходив у внутрішнього, формуючи феномен совісті. Важливо, що всю 

людську історію феномен зовнішнього контролю і спостереження продовжував 

діяти, підкріплюючи відповідне внутрішнє відчуття.  

На нашу думку, перебільшення ролі потреби співіснувати як джерела 

моралі спостерігається в деяких представників того підходу до розуміння 

моралі, який в етиці отримав назву соціально-іманентного. В його межах 

«мораль розглядається як сутнісно соціальний феномен, що походить від 

соціальності, соціальний за своїм походженням» [13, c.19]. Відповідно «основні 

функції моралі зводяться до соціальної організації» [там само]. Справді, аналіз 

моралі засвідчує, що вона є певним відгуком індивідів на потребу соціальної 

взаємодії, вона покликана забезпечити формування та функціонування 

соціальної організації. Проте мораль є значно складнішим явищем, яка 

покликана виконувати ширше коло функцій, а її джерела знаходяться також в 

інших чинниках. До того ж її відгук на певні стимули, що її породжують є 

нелінійним, а сама вона – самостійним феноменом. Власне специфіка такого 

бачення моралі реалізовані в нашій концепції. Тому попри значний внесок, 

який зробили представники даного підходу в розуміння специфіки морального 

феномену (Е.Дюркгейм, Т. Гоббс, Дж.С. Мілль, Дж. Ролз та ін.), як наша 

робота, так і праці інших дослідників доводять її однобокість. 
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3.3. Біологічна природа людини 

 

Коли ми розглядаємо біологічну природу людини як один із керуючих 

факторів системи суспільної моралі, то маємо на увазі, що існують певні шляхи, 

якими природа безпосереднім чином впливає на формування суспільної моралі. 

Ці шляхи є різними, про що й піде мова в цьому підрозділі. 

Слід зауважити, що сьогодні етика активно прагне використовувати 

сучасні наукові знання про світ і природу у своїх дослідженнях. Наприклад, в 

метаетиці існує напрям, що отримав назву «етичний натуралізм» або 

«моральний натуралізм». Даний напрям прагне знайти для етики місце у поза 

етичному порядкові світу, в якому ми живемо і частиною якого ми є [338]. Його 

суть полягає «в дослідженні «природних» джерел та механізмів моралі, в 

особливій психо-біологічній інтерпретації моральних цінностей» [278, с.260]. 

Тому можна стверджувати, що здійснений в даному підрозділі пошук шляхів, 

якими природа впливає на формування суспільної моралі, та використання з 

цією метою матеріалу із біології та психології цілком вписуються в стратегії 

сучасних етичних досліджень. 

Довгий час у дослідницьких колах точилася дискусія про те, якою 

істотою за своєю природою є людина: доброю чи злою?  

Одна з точок зору зводиться до того, що у своїй суті людина є істотою 

антисоціальною, а моральність є чимось зовнішнім стосовно неї, покликаним 

обмежувати її інстинктивні пристрасті. Наприклад, Е. Дюркгейм вважав, що 

біологічна природа людини, її імпульси, біологічні функції, здібності, 

пристрасті тощо перебувають у протиріччі з її соціальною природою, яка 

створюється шляхом виховання за допомогою моральних і релігійних норм, 

цінностей, ідеалів. Відповідно, на його думку, «моральність у всіх своїх 

ступенях зустрічається тільки в суспільному стані й змінюється тільки як 

функція соціальних умов» [84, с.370]. По-суті, подібної точки зору 

дотримувався й З. Фройд, в якого мораль це репресивна сила, з допомогою якої 
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індивід приховує свою тваринну природу і робить себе придатним для життя в 

суспільстві, чи Т.Гоббс, який вважав природним станом людства війну всіх 

проти всіх. П. Слотердайк описує гуманізм як такий, що його прихованою 

темою є приборкання людей. Кредо гуманізму полягає в переконанні, що люди 

це «тварини, які перебувають під впливом» і тому необхідно знайти для них 

правильний спосіб впливу. Етикет гуманізму з фальшивою безневинністю 

нагадує про безперервну боротьбу за людину, яка здійснюється як боротьба між 

бестіалізуючими та приборкуючими тенденціями» [240]. В редакторській 

анотації до англійського перекладу відомої статті П. Слотердайка «Правила до 

людського зоопарку» автор задається питанням, формулювання якого досить 

точно відображає суть даної точки зору: «Якщо за Гоббсом в природному стані 

люди є вовками один одному, то хто зробив з них дружніх, товариських собак?» 

[352, с.12]. Відомий нідерландський приматолог Франс де Вааль (Frans de Waal) 

називає подібні погляди «теорією шпону» (veneer theory) [356, с.6]. Її суть 

зводиться до того, що мораль є тонким культурним шаром, який покриває «злу» 

людську природу. 

Протилежна точка зору добре репрезентована поглядами самого 

Франса де Вааля і зводиться до того, що, по-перше, людина за своєю природою 

є доброю істотою, і, по-друге, ця «природна доброта» є успадкованою, завдяки 

природному відбору, від наших тваринних предків [356, с. ХІІ].  

Слід зазначити, що у світлі сучасник наукових даних саме остання 

позиція може вважатись ближчою до істини, а біологічна природа людини 

більше не може розглядатися виключно як джерело пристрастей, що суперечать 

суспільству. Сьогодні є всі підстави стверджувати, що ми народжуємось із 

певними властивостями, які напряму формують моральну поведінку (факти, які 

засвідчують істинність цієї тези, будуть наведені в цьому підрозділі). 

Ф. Фукуяма із цього приводу зазначив: «… Люди, які є справжнім продуктом 

еволюції, мають кооперативні тенденції, всаджені, так би мовити, у тканину 

мозку й тому не повинні щоразу заново вигадувати колесо у кожному 

поколінні» [258, с.171], і далі: «… поведінка взаємодії у людей має генетичну 
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основу, а не є просто культурно сконструйованою…» [258, с.172]. Констатуючи 

вроджену схильність людей до співробітництва, він підкреслює: «Еволюційна 

біологія… показує, яким чином творення правил, дотримання їх і покарання 

тих, хто порушує правила спільноти (включаючи й себе самого), має природну 

основу…» [258, с.171]. 

Переконливим доказом наявності в людини вроджених моральних 

задатків є експериментальні дані, які засвідчують, що навіть немовлята мають 

певне уявлення про добрі й погані вчинки. На сьогодні проведено чимало 

досліджень, які підтверджують цю думку. В одному з таких експериментів 

дітям віком 6 і 10 місяців показували невелику виставу, у якій лялька 

виконувала роль альпініста, що намагається залізти на гору. У першому 

випадку їй допомагала в цьому інша лялька, яка злегка підштовхувала її знизу, 

а в другому випадку ще одна лялька перешкоджала цьому, адже, знаходячись 

на горі, вона била «альпініста» так, що він скочувався донизу. Після того, як 

діти звикали до цієї вистави, до них підносили ляльку-помічника й ту, яка 

виконувала роль «поганого хлопця». Виявилось, що немовлята майже завжди 

тягнулися до помічника: так вчинили 14 із 16 десятимісячних дітей і 12 з 12 

шестимісячних [321].  

В іншому експерименті було встановлено, що навіть 3-місячні немовлята 

можуть оцінювати вчинки як добрі чи погані та надавати перевагу першим. 

Своє дослідження вчені ґрунтували на попередньо встановленому факті, що 

діти в цьому віці довше фіксують зір на предметі, якому вони надають перевагу 

[323, c.923]. В даному експерименті дітям показували подібну до першого 

прикладу міні-виставу, в яких одна фігурка намагалась вилізти нагору, а інша 

перешкоджала їй чи залишалась нейтральною. Встановлено, що діти надавали 

перевагу тій фігурці, яка допомагала (погляд на ній був зосереджений в 

середньому 13,12 секунди) перед тією, що заважала (6,22 секунди) [323, с. 926]. 

Якщо ж в експерименті брала участь також нейтральна фігурка-персонаж, яка 

просто стояла збоку, то їй надавали перевагу перед тією, яка заважала 
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(відповідно 12,32 та 2,86 секунди), проте суттєвої різниці між помічником і 

нейтральною фігуркою не було виявлено (8,17 с. та 8,64 с.) [323, с.927]. 

Ще одне дослідження мало складнішу мету: встановити, як себе 

поводитиме немовля по відношенню до персонажу, який спрямує дію-допомогу 

чи дію-шкоду до просоціального чи антисоціального персонажу [322, с.19931]. 

В цьому експерименті брали участь діти віком 5 та 8 місяців. Їм показували 

іграшкову тваринку, яка безуспішно намагалась підняти кришку з коробки, в 

якій було брязкальце. В першому випадку діти бачили ситуацію, коли один 

персонаж допомагав їй дістати іграшку, а в другому – коли інший перешкоджав 

цьому. Після цього дітям показували іншу ситуацію, в якій та лялька, яка в 

попередній сцені допомагала чи перешкоджала, сама потребувала допомоги (їй 

треба було подати м’ячик), а два нові персонажі виступали в ролі того, хто дає 

чи забирає м’ячик, після чого вони подавались дитині, яка мала вибрати одного 

з них. В результаті було встановлено, що коли отримувачем допомоги була 

просоціальна лялька (яка допомагала дістати іграшку з ящика), то більшість 5-

місячних та 8-місяних дітей (12 з 16) вибирали того персонажа, який допоміг їй, 

подавши м’ячик. Коли ж отримувачем допомоги була антисоціальна лялька 

(перешкоджала тому, щоб відкрити коробку), то спостерігалась вікова різниця: 

5-місячні надалі надавали допомогу тому персонажу, який подавав м’ячик (14 з 

16), а 8-місячні тому, який його забирав (13 з 16) [322, с.19932]. Тобто 8-місячні 

діти надавали не тільки перевагу тим, хто діяв добре по відношенню до тих, хто 

перед тим діяв добре, але також і тим, хто діяв негативно до тих, хто перед тим 

діяв негативно. Отже, в такому віці цінність соціального акту визначається не 

тільки позитивними і негативними наслідками для реципієнта, але і його 

статусом, як позитивного чи негативного персонажу [322, с.19932].  

Також досить рано в дітей розвивається бажання допомогти іншому. 12-

місячні немовлята вказують дорослим на предмет, який ті загубили, щоб 

допомогти знайти його, а 18-місячні проявляють участь до людини, яка зазнала 

ушкодження [327, с.967]. 18-місячні діти можуть надавати різного виду 

допомогу: подати певний предмет, усунути фізичну перешкоду, покращити 
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поганий результат, усунути погані засоби для досягнення мети [357]. Групі 

дослідників  у складі Р. Гепача, А. Вайш і М. Томаселло (Robert Hepach, 

Amrisha Vaish, Michael Tomasello) вдалося з’ясувати, що мотивацією при цьому 

є саме потреба людини в допомозі, тобто діти допомагають не для того, щоб їм 

була за це певна заслуга, а тому, що людина потребує такої допомоги [327, 

с. 971]. 

Другим доказом наявності в людини вроджених моральних задатків є той 

факт, що певні форми протоморальної поведінки є широко розповсюдженими у 

тваринному середовищі. Те, що ми називаємо мораллю, у своїх основах 

з’явилось у живому світі, як адаптивна властивість, що допомагала виживанню 

її носіїв. Цю властивість, а не тільки егоїзм та агресію, людина успадкувала від 

своїх тваринних предків. Тому природними є не тільки пристрасті та егоїзм, а й 

ті схильності, які допомагають співіснувати й турбуватись про іншого. 

Істинність даної тези засвідчують чисельні спостереження, які встановили 

широке розповсюдження зразків такої поведінки у тваринному світі. 

Емпіричний матеріал, який підтверджує цю думку, можна знайти в 

працях відомого етолога Конрада Лоренца (Konrad Lorenz), зокрема в його 

книзі «Агресія (так зване “зло”)» [131]. У ній наведено чимало прикладів 

поведінки тварин, яка нагадує моральну поведінку людини. Наприклад, 

моральна норма, яка вимагає від чоловіків поважного ставлення до жінок, 

стримування агресії стосовно них, спостерігається в багатьох видів живих істот 

(зокрема, у деяких видів собак, ящірок, птахів тощо). Вони ніколи не 

відповідатимуть грубістю на агресію самки, а навпаки, усім своїм виглядом 

проявлятимуть доброзичливість. Аналогічно, у багатьох тварин діє 

інстинктивна заборона прояву агресії стосовно дитинчат (не лише рідних, а й 

чужих), а в деяких видів закладений механізм допомоги їм, навіть ціною 

власного життя.  

М. Оссовська встановила подібність у правилах боротьби, які існують в 

людей та тварин. Аналізуючи лицарський етос, вона виявляє в ньому негласну 

норму, яка вимагає не наносити ударів супротивнику, який здався. Аналогічна 
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норма діє і в тваринному середовищі. Посилаючись на дослідження зоологів, 

вона стверджує, що поєдинки у тварин, попри свою жорстокість, ведуться за 

певними правилами. Зокрема, ссавці та пернаті негайно припиняють кусатись 

чи клюватись, якщо супротивник визнав себе переможеним [188, c. 47]. 

Сьогодні проводяться численні дослідження, які знаходять нові зразки 

протоморальної поведінки у тварин. Наприклад, вражаючі результати таких 

робіт наведені в працях Франса де Вааля, де можна знайти багато прикладів 

моральної поведінки серед приматів та інших видів тварин [356]. Ми не будемо 

окремо описувати ці приклади, адже їх можна знайти у відповідних джерелах. 

У цьому підрозділі наведемо тільки один із подібних фактів, який був 

нещодавно виявлений та опублікований  в одному з найвідоміших наукових 

видань світу – журналі Science – і засвідчує наявність основ моральної 

поведінки навіть у щурів.  

У згаданому дослідженні вчені «прагнули визначити, чи є здатними щурі 

до емпатійно мотивованої поведінки, яка несе допомогу іншому» [331, с.1427]. 

Для цього вони вирішили з’ясувати, «чи присутність іншого щура, який 

потрапив у пастку, спричиняє просоціальний мотиваційний стан у щурів і веде 

їх до того, щоб звільнити партнера, відкривши дверцята, які обмежують його 

свободу» [331, с.1427]. У лабораторії були створені умови, за яких у центрі 

клітки знаходилася пастка, в яку помістили одного зі щурів. Ця пастка мала 

дверцята, які можна було відкрити ззовні, доклавши певних зусиль. Іншого 

щура запускали в клітку й спостерігали за його поведінкою. У результаті вільні 

щури, виявляючи скрутне становище, у яке потрапив партнер, навчалися 

відкривати дверцята й звільняти ув’язнених. Цікаво, що серед тих, хто 

відкривав двері, було більше самиць (6 із 6) ніж самців (17 із 24), і це, на думку 

авторів, є свідченням того, що особи жіночої статі більше схильні до емпатії, 

ніж чоловічої [331, с.1428]. У другому експерименті дослідники дещо змінили 

умови: у клітці тепер стояло два контейнери: в одному був ув’язнений щур, а в 

іншому знаходилися чіпси. Вільні щурі відкривали обидва контейнери з 

однаковою швидкістю (тобто сила мотивації до їжі та допомоги партнерові 
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була однаковою. – Н.В.). Цікаво, що хоча вони й мали нагоду з’їсти всі чіпси 

самі, проте, здебільшого, ділилися ними зі звільненим партнером (61% усіх 

випадків). 

Ці та інші факти підтверджують думку, що у тваринному світі присутні 

елементи поведінки, які являють собою прототипи моральної поведінки 

людини. Тому цілком логічним буде висновок, що у своїй основі мораль не є 

людським винаходом, а стратегією поведінки, виробленою природою. Людина 

успадкувала її від своїх тваринних предків та розвинула, завдяки свідомості і 

культурі, до стану, який може бути названий мораллю у сучасному значенні 

цього слова. 

Що ж зумовило появу основ моральності у тваринному середовищі? На 

нашу думку, одним із головних факторів (хоча й не єдиним) була потреба 

співжиття, яку ми описали в попередньому розділі. Тобто можна стверджувати, 

що вона діяла на тваринне середовище ще до появи Homo Sapiens і 

стимулювала появу в ньому групового життя. Британський науковець Дональд 

Брум у праці «Еволюція моралі і релігії» [294], посилаючись на багатьох 

дослідників, згадує такі переваги групового життя: тварини, що живуть у 

групі, виробляють спеціальні методи захисту від хижаків – як способи самого 

фізичного захисту, так і засоби сповіщення про можливу небезпеку. Карел ван 

Шейк (Carel van Schaik) і Мейн ван Нордвейк (Mein van Noordwijk) наводять 

цікавий факт: спостереження за довгохвостими макаками показало, що вони 

жили значно більшими групами в тих регіонах, у яких були численні хижаки з 

родини котячих (леопарди, тигри тощо), ніж у тих, де ці хижаки були відсутні 

[294, с.21]. Тобто існування значної загрози життю цих приматів приводило до 

того, що виробились спеціальні методи колективного сповіщення й захисту від 

їх нападу. Також для багатьох видів тварин життя в групі значно полегшує 

догляд за дитинчатами, адже в такому випадку виробляються специфічні форми 

взаємодопомоги. Крім того, тварини, які ведуть групове життя, можуть 

навчитися нових методів здобування їжі, спостерігаючи як її здобувають інші, 

або ж об’єднувати власні зусилля для здобування харчів, унаслідок чого цей 
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процес стає значно результативнішим. Звичайно ж, життя в групі полегшує 

пошук партнера для продовження роду [294, с.20–22]. Отже, згадані фактори (і 

не тільки вони) стимулювали появу й розвиток групового життя, яке, за 

слушним висловом Ф. де Вааля є «стратегією виживання» [356, с.4]. Проте, як 

зауважує відомий етолог Ханс Каммер (Hans Kummer), «основною вигодою від 

соціального життя є взаємодія, кооперація, а основний недолік – суперництво» 

[цит. за 294, с.22]. Тобто, як уже було зауважено, життя в групі неминуче веде 

до конфліктів між індивідами за їжу, партнера, соціальне становище тощо. 

Тому воно передбачає необхідність механізмів, які б урегульовували стосунки 

індивідів та утримували групу від розпаду. Так виникають первісні зразки 

взаємодопомоги, альтруїзму, відданості та інші якості, на яких згодом 

базуватиметься людська мораль. Через природний відбір ці якості 

закріплювались у відповідному виді та передавалися генетично. Так соціально 

орієнтована поведінка швидко поширювалась у тваринному середовищі. 

«Еволюція прихильна до тих тварин, які допомагають один одному, оскільки 

роблячи це вони досягають довготривалої вигоди, яка більш цінна, аніж вигоди 

отримані внаслідок відокремленої діяльності та конкуренції з іншими [356, 

с.13]. Тому й видатний російський генетик В. Ефроімсон зауважує, що 

«відправляючись у світ диких тварин у пошуках доброго начала, ми 

зустрінемося з численними його прикладами» [279, с.37]. Далі вчений 

зауважує, що «розглядаючи один за одним види вищих хребетних, ми знайдемо 

в кожного з них той чи інший інстинкт, емоцію чи здатність, що переважно 

вважається монополією людини: героїчну охорону потомства й турботу про 

нього, взаємовиручку в небезпеці, організований самовідданий захист стада, 

вірність і відданість…» [279, с.43].  

Як було зауважено, потреба співжиття стимулювала тваринних предків 

людини до співіснування й вироблення певних норм, які згодом закріплювались 

у їх природі та передавалися генетично. Тому можна було б стверджувати, що 

норми, продиктовані потребою співжиття, уже закріпились у природі людини і 

тепер можна вести мову про один керуючий фактор – біологічний. Проте такий 
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висновок буде неправильним, адже потреба співжиття й сьогодні є окремим 

керуючим фактором, оскільки ті вимоги, які вона висуває, не завжди закріплені 

біологічно, або ж природа не завжди підтримує їх з необхідною інтенсивністю. 

Поступатися власними егоїстичними намірами, допомагати іншому, йти на 

взаємодію заради збереження включеності в певні соціальні групи – ці та інші 

моральні дії далеко не завжди робляться інстинктивно, на рівні спонтанних 

бажань. Часто людина й надалі чинить їх, докладаючи свідомих зусиль, тобто 

усвідомлюючи необхідність соціального співжиття, потребу налагоджувати 

взаємоприйнятні стосунки з іншими. Узагальнюючи, можна сказати, що 

спільноти практикують ці норми як моральні не тільки тому, що їх диктує 

природа, а й тому, що існує необхідність їх практикувати для збереження 

суспільної єдності. Отже, потреба соціального, попри те, що багато її вимог 

закріпилися біологічно, залишається окремим керуючим фактором. 

Якщо спробувати визначити той шлях, яким природа впливає на 

моральну поведінку людини, то ним є, насамперед, почуття та емоції. Вони 

постають тим «каналом», яким природа передає нам інформацію про бажану і 

небажану поведінку, що її людина, завдяки своїй свідомості, оцінює як 

моральну чи аморальну. Відомо, що люди, в яких пошкоджено вентромедіальну 

ділянку префронтальної кори головного мозку (ventro-medial prefrontal cortex), 

втрачають здатність інтегрувати емоції в процес розмірковування та прийняття 

рішень. Вони добре знають, які норми моралі існують у суспільстві, проте не 

можуть робити правильного морального вибору. Часто в них відбувається 

занепад моральної особистості. Якщо ж пошкодження відбулись ще в 

дитинстві, то в них може розвинутись поведінка, яка властива психопатам. [313, 

с.802-803]. 

Дж. Хайдт та С. Кесбір зазначають, що близько 1% чоловіків та значно 

менше жінок є психопатами і вони здійснюють 50% всіх важких злочинів. 

Дослідження виявили в таких людей брак моральних емоцій. Вони мають 

достатній набір знань про соціальні норми, але їм бракує емоційної реакції на 

них. Вигляд страждаючої дитини чи спотвореного тіла не змушує їх нічого 
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відчувати. Дослідники сходяться на тому, що центральною проблемою 

психопатів є їх нездатність відчувати симпатію, сором, провину та інші емоції, 

які примушують нас турбуватись про інших [313, с.804].  

Написане підтверджує істинність деяких висновків представників такого 

напрямку в сучасній етиці як емотивізм, згідно з якими головна функція 

етичних висловлювань (оціночних та імперативних) – виражати емоції того, хто 

їх висуває і стимулювати відповідні почуття і переживання у тих, хто їх 

сприймає [278, c.570]. Тому «в метаетичних працях останнього часу активно 

розглядаються психологічні структури і механізми моральної (і, загалом, 

ціннісної) свідомості: емоції, переживання, афективні і конативні стани, 

аттитюди, інтенційність та ін.» [278, с.259].  

Також в контексті написаного можна відзначити, що з огляду на останні 

наукові дослідження, виявляють свою істинність ідеї представників етичного 

сентименталізму Нового часу, які повністю або частково ґрунтували мораль на 

моральному почутті. Окремо варто відзначити одного з представників даної 

течії – Джозефа Батлера, який, покладаючи почуття в основу морального життя, 

все ж відзначав роль рефлексії: з допомогою міркувань, наголошував він, 

людина може розбиратися у власних емоціях, схвалюючи чи ні порухи свого 

серця, свій норов чи дії [295]. Ф. Гайєк також відзначав, що «наші моралі норми 

не породжені інстинктом і не є творінням розуму, а являють собою самостійний 

феномен “між інстинктом і розумом”» [261, с.22]. В сучасній психології моралі 

(саме вона робить найбільший внесок у вивчення моральних емоцій) переважна 

більшість дослідників дотримується аналогічних поглядів, тобто відзначають, 

що міркування та інтуїція мають значення в моральній поведінці (під 

моральною інтуїцією мається на увазі «раптова поява в свідомості або ж на її 

периферії оціночного почуття (подобається-не подобається, добре-погане) про 

характер чи дії людини, без свідомого процесу пошуку, зважування свідчень, 

чи виведення висновків [313, с.802]). Хоча й інтуїція важить більше: вона 

з’являється швидше, ніж розмірковування, і визначає, в якому напрямку 

людина потім буде міркувати. Проте це не заперечує того факту, що міркування 
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інколи можуть змінити початкову інтуїцію. Саме це мається на увазі під 

принципом «примат інтуїції, але не диктат» [313, с.807].  

Базовим моральним почуттям вважається емпатія (вона може мати і 

раціональну складову, проте в даному випадку ми розглядаємо її як емоційний 

феномен), адже переживання страждань іншого примушує нас іти на те, щоб їх 

подолати або ж уникати дій, які можуть їх спричинити. Т. Аболіна визначає 

здатність до переміщення свого «я» в «іншого» (що по-суті є емпатією) 

сутністю морального феномену: «Принциповими для визначення суті 

моральнісної культури є здатність до віднаходження свого “я” в “іншому”, або 

переміщення свого “я” в “іншого”. Вищий рівень духовно-моральнісного 

єднання є присутність “іншого” в глибинах мого “я” і навпаки, завдяки чому 

відбувається подолання “іншості”, “іносутності” і визнання визначальної 

єдності. Ці процеси суть основні складові глибинного взаєморозуміння на 

основі спілкування, діалогу і виражають вищі творчі можливості самореалізації 

людини в царині моральності» [4, с.17].  

Наявність емпатії є одним із головних доказів того, що людська природа 

не є такою, що виключно протистоїть моралі, але й містить її як свою складову: 

«Наша природа є природою моральною, тому люди отримують задоволення від 

етичної поведінки та відчувають біль, коли чинять неетично» [308, с.241].  

Відомий сучасний дослідник емпатії Жан Десеті (Jean Decety), 

розглядаючи історію її появи, зазначає: «Довга історія еволюції приматів 

сформувала головний мозок матері, який чутливий до сигналів про страждання 

її потомства. У багатьох приматів, як і ссавців загалом, ця чутливість перейшла 

межі стосунків матір – дитина і, таким чином, всім нормально розвинутим 

індивідам не подобається споглядання страждань іншого» [299, с.38]. Тобто 

емпатія з’явилась як механізм, що допомагав матері доглядати потомство, адже 

робив її чутливою до його потреб. Потомство, яке виховувалося такою матір’ю, 

виживало частіше, тому ця властивість швидко поширилась у людській 

популяції. Згодом цей механізм почав працювати й стосовно інших членів 

спільноти. Оскільки перші людські спільноти складались із родичів, то саме 
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між ними й поширювалась емпатійна участь. Врешті, з появою груп, які 

складаються з осіб, що пов’язані не тільки родинними зв’язками, емпатія долає 

родинні кордони й поширюється на інших осіб. Таке розповсюдження 

підтримувалося природним добором, адже індивіди, які були здатними до 

емпатії, мали більше шансів налагодити добрі стосунки з іншими членами 

спільноти, тому й отримували кращі перспективи вижити й залишити 

потомство. Зрештою, спільноти, які складалися з таких індивідів, були 

міцнішими, а тому мали більше шансів на виживання й розвиток. Поступово 

емпатія розвинулася до того рівня, коли вона змогла проявлятись стосовно 

«широкого кола нужденних і навіть таких, які дуже від нас відрізняються» [299, 

с.41]. Причому об’єктами емпатії для людини можуть бути не тільки 

представники Homo Sapiens, а й інші живі організми, що, до речі, створює 

хороші перспективи для розвитку біоетики. Існування емпатії було зафіксоване 

і в представників тваринного світу [299, с.37]. 

Як зазначає відомий американський науковець Пол Зак (Paul Zak), 

«наближчим кандидатом на роль механізму для емпатії є гормон окситоцин» 

[361, с.222]. Жан Десеті також зауважує, що у ссавців окситоцин є важливим 

для регуляції емпатійної реакції і здатен посилити позитивну соціальну 

поведінку [299, с.37]. Окситоцин донедавна був, передовсім, відомий завдяки 

тому, що він стимулює скорочення матки під час пологів та появу молока для 

годування немовляти, а також сприяє материнській прив’язаності й турботі про 

потомство. Останніми роками чисельні дослідження показали велике значення 

окситоцину для моральної поведінки, за що його інколи називають «молекулою 

моралі». Жан Десеті вважає його «критично важливим для просоціальної 

поведінки» [299, с.38]. 

З огляду на те значення, яке надають дослідники окситоцинові у питанні 

стимулювання просоціальної поведінки, наведемо дані кількох експериментів, 

які засвідчують обґрунтованість подібних висновків. Проведені вони були 

колективом учених на чолі з Полом Заком, який є, мабуть, найвідомішим 

сучасним дослідником впливу окситоцину на поведінку.  
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У першому дослідженні учасникам запропонували взяти участь у грі на 

довіру (trust game). У такій грі анонімно бере участь пара учасників. Один із 

них отримує певну суму коштів (як правило, 20 доларів), а потім з допомогою 

комп’ютера йому надходить запитання про те, чи не бажає він перевести певну 

суму зі свого рахунку на рахунок іншого учасника. Сума грошей, яку 

переводять, потроюється. Другому учаснику в такому випадку приходить 

повідомлення про отриману суму переказу й надається пропозиція відіслати 

будь-яку суму у відповідь (або ж не відправляти нічого). Потім кожен у 

приватному порядку отримає зароблені кошти після чого гра закінчується й 

більше не повторюється. Серед тих, хто проводить подібні експерименти, 

прийнято вважати, що переказ коштів від першого учасника до другого є 

показником довіри, а від другого учасника до першого – надійності [361, с.222]. 

Таким чином, дослідники припустили, що коли учасник № 2 отримує сигнал 

довіри від учасника № 1, то в його мозку відбувається викид окситоцину. 

Аналізи підтвердили таке припущення: чим більшим була довіра, тим більшим 

був викид окситоцину і, відповідно, більший ступінь надійності демонстрував 

учасник № 2 [361, с.222–223]. 

Отже, було встановлено, що окситоцин сприяє появі прихильності чи 

інтересу до благополуччя незнайомця, який демонструє довіру, стимулюючи 

таким чином бажання взаємності. У такий спосіб окситоцин, на думку Пола 

Зака, підтримує кооперацію [361, с.223]. До речі, інші дослідження показали, 

що ті з учасників № 2, хто виявляв поведінку, яка була явно позбавлена 

взаємності, мали порушення в окситоциновій системі [361, с.223]. 

Однак Пол Зак не зупинився на досягнутих результатах і провів ще кілька 

експериментів, які підтвердили значну роль окситоцину в моральній поведінці. 

В одному з них двомстам учасникам спочатку було назально введено певну 

дозу синтетичного окситоцину й дано завдання взяти участь у вищезгаданій грі 

на довіру. У результаті учасники № 1 стали не тільки більш довірливими (якщо 

порівнювати з групою людей, яким вводили плацебо), але, в середньому, у два 
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рази частіше відсилали всі свої гроші учаснику № 2, якщо, знову ж таки, 

порівнювати з плацебо-групою (45% і 21% відповідно) [361, с.223]. 

Ще одні лабораторні дослідження, проведені Полом Заком, засвідчили, 

що окситоцин також збільшує щедрість. Для встановлення цього використали 

гру «ультиматум» (ultimatum game), яка подібна до гри “Диктатор”, тільки в ній 

учасник номер № 2 повинен вирішити, прийняти переказ від учасника № 1 чи 

ні. Якщо він вирішить не приймати, то обидва гравці не отримають нічого. В 

результаті, особи, яким уводили окситоцин, були на 80% щедрішими в ролі 

учасника № 1 (того, хто пропонує певну суму) у порівнянні з тими, кому 

вводили плацебо [361, с.223]. 

Наведені експериментальні дані та висновки про роль окситоцину для 

моральної поведінки мають для нас принаймні два важливі наслідки. По-перше, 

вони демонструють, наскільки мораль людини залежна від її біологічної 

природи, тобто підтверджують значну роль останньої як керуючого фактора 

системи суспільної моралі. 

По-друге, той факт, що первісно окситоцин відповідав за пологи й 

турботу матері про немовля, разом із вищенаведеними міркуваннями про те, що 

емпатія також уперше виникла в стосунках матір-дитина, наштовхує на думку, 

що один з основних будівельних блоків моралі, який включає в себе турботу 

про іншого та цілий набір норм, принципів, які є похідними від неї, беруть свій 

початок від материнської турботи. Саме вона була тим первісним джерелом, з 

якого еволюціонував цей базовий сегмент суспільної моралі. Про це ж, із 

посиланням на висновки інших дослідників, пише Пол Зак: «Материнська (а в 

деяких видів і батьківська) турбота про потомство є шаблоном, матрицею для 

більш загальної поведінки, яка зважає на інших» [363]. Франс де Вааль також 

наполягає на тому, що саме материнська турбота є прототипом всякого 

альтруїзму, матрицею всіх наступних його форм» [47, c.78]. Подібних 

висновків дійшов і Р. Апресян, який пише: «Якщо говорити про досвідну 

передумову моралі, то це досвід материнського відношення до немовляти, 

точніше, враховуючи його культурну оформленість, слід вести мову про 
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матерналістський досвід. У яких ще реальних людських відносинах  

втілюється безпосередньо і з найбільшою повнотою майже ідеальна вимога, що 

міститься у відомій заповіді «Полюби ближнього свого, як самого себе», якщо 

не у відношенні матері до дитини?» [12, c.473]. 

Принагідно нагадаємо, що, як було зазначено в попередньому підрозділі, 

другий такий сегмент, який конституюється навколо ідеї справедливості, а 

також пов’язаних з нею принципів взаємності, чесності, рівності тощо, швидше 

за все, має своє коріння в потребі співжиття, яка стимулювала індивідів 

передовсім не до співчуття, турботи, а до виконання необхідних норм 

співіснування як обов’язку. Для втілення цих принципів емпатія не є 

обов’язковою, а справедливі рішення індивід часто чинить усупереч власним 

бажанням, керуючись розумінням необхідності співжиття, через острах перед 

покаранням, страх втратити репутацію і т. п. 

До речі, Франс Де Вааль також називає емпатію і взаємність (reciprocity) 

основними передумовами або «будівельними блоками» моралі. Їх наявність, на 

його думку, є необхідною й достатньою умовою для того, щоб з’явилася мораль 

у тому вигляді, у якому вона нам відома [356, с.22].  

Коли йдеться про біологічне коріння моралі, то необхідно наголосити на 

небезпеці редукціонізму, тобто зведення всієї людської моралі до її природної 

основи (а саме так нерідко чинять дослідники, захоплені останніми відкриттями 

в різноманітних галузях біології). Мораль має природне коріння, проте вона не 

є феноменом суто природним. Реакція людини на дію природних імпульсів 

ніколи не є однозначною, адже вона піддається впливу різних факторів. 

Наприклад, Ж. Десеті наводить ситуації, які демонструють, як знання можуть 

регулювати емпатійну реакцію. Одне з досліджень виявило, що учасники 

експерименту були більш чутливими до болю тих індивідів, які заразилися 

СНІДом у результаті переливання крові, аніж тих, які були інфіковані внаслідок 

наркотичної залежності. Також активність мозкових ділянок, що відповідають 

за біль, була сильнішою, коли люди бачили біль близьких їм людей, у 

порівнянні з незнайомцями. Така реакція зменшувалася, коли учасники 
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спостерігали за людиною, яка перед тим поводила себе нечесно чи належала до 

іншої етнічної групи [299, с.39]. Виходячи із цих та інших досліджень, 

Ж. Десеті, врешті, дійшов висновку, що ідеології, релігійні ідеї можуть 

відфільтровувати, послаблювати чи пригнічувати прояви емпатії стосовно 

оточуючих [299, с.43]. Такої ж точки зору дотримується Пол Зак, який 

зауважує: «Автоматична емпатійна реакція може впливати, а може й не 

впливати на рішення. Відчуваючи емпатію до бездомного, ми можемо 

прийняти рішення не давати йому грошей, оскільки тоді він дозволить собі 

багато зайвого. Ми емпатійні та егоїстичні одночасно і тому постійно змінюємо 

частку егоїстичної та альтруїстичної поведінки, пристосовуючись до 

соціального, економічного, інституційного середовища, яке постійно 

змінюється [362, с.54]. Про це ж пише російський етик А. Разін, зауважуючи, 

що «завдяки понятійному мисленню у людини є великі можливості для 

з’ясування ситуації, в якій знаходиться інший. Здавалося б із цього повинна 

слідувати сильна реакція співчуття. Однак цього часто не відбувається через ту 

саму здатність мислити в поняттях. Оскільки понятійне мислення передбачає 

розмежування аналізу та дії, емоції (вони ж бо підштовхують нас до дій) за 

необхідності приглушуються в процесі міркувань [211, с.82-83]. 

Тому можна стверджувати, що хоча й біологічні механізми, на яких 

ґрунтується мораль, є еволюційно первиннішими, у порівнянні з тими, які 

сформувались із появою свідомості й таких її продуктів, як мова, культура і 

т.п., проте останні здатні певною мірою модифікувати вплив цієї природної 

основи, хоча і є невіддільними від неї та функціонують на її ґрунті. Тому, попри 

те, що мораль усіх людей базується на єдиних біологічних механізмах, усе ж їх 

поведінка та уявлення про добро і зло володіють значним ступенем 

варіативності. Наприклад, Жан Десеті зауважує, що батьківська турбота, хоча й 

закладена на несвідомому, глибинному рівні людської природи, проте 

взаємодія з вищими рівнями (тими, що зумовлені дією кори головного мозку, 

завдяки якій з’являються свідомість, мислення, мова) веде до появи великої 

мінливості у формах виховної діяльності, що може бути виявлена серед людей 
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[299, с.43]. До речі, й В. Ефроімсон, який сам був прихильником ідеї 

біологічних засад людської моралі, зазначав, що «здатність до етичної оцінки 

визначається генетично, проте етичні критерії – що саме вважати хорошим, а 

що поганим – величезною мірою визначаються соціальною спадковістю» [279, 

с.177]. Ф. Фукуяма з цього приводу писав: «Людська біологія витворює 

схильність вирішувати проблеми колективних дій, але конкретні норми і 

метанорми, обрані даною групою індивідів, – це культурний вибір, а не витвір 

природи [258, c.197]. Тому й Пол Блум зауважує, що «Повноцінна теорія моралі 

має включати дві частини. Починається вона з того, якими ми народжуємось (з 

якими задатками до моралі – Н.В.). Але велика частина нашої моралі, яка, 

власне, робить нас людьми, не є продуктом еволюції, а постає в процесі 

людської історії та індивідуального розвитку» [284]. 

В історії людства можна знайти чимало прикладів, які засвідчують, що 

навіть найбільш базові моральні почуття, які закріплені в людській природі, 

можуть трансформуватись або ж блокуватись культурними, соціальними та 

іншими факторами. Одним з таких прикладів є практика дітовбивства, яка була 

поширена в багатьох народів. Як було зазначено, стосунки матері і дитини є 

одним із перших і найпотужніших виявів турботи однієї істоти про іншу. Проте 

в різних народів, завдяки різноманітним впливам, існували норми, які 

«переступали» через таку турботу і вважали прийнятним, або ж, навіть, 

необхідним вбивство дітей. А. Скрипник розглядає приклади інфантициду у 

австралійських аборигенів, зокрема в племені курнаї, які вели кочовий спосіб 

життя й інколи, керуючись утилітарними мотивами (важко переносити з собою 

малих дітей, особливо, коли їх багато), залишали їх в старому таборі, 

прирікаючи таким чином на смерть. При цьому вони заперечували, що 

здійснюють вбивство, а стверджували, що просто залишають новонароджених. 

З посилання на Дж. Фрезера, А. Скрипник пише, що полінезійці вбивали дві 

третини своїх дітей, ангольські йагі та півдонноамериканські мбайа – майже 

всіх [239, c.26]. При цьому дослідник зауважує, що «звичайно ж, інфантициду 
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повинен був чинити потужний спротив материнський інстинкт, але він 

нейтралізувався груповим тиском та міфологічними уявленнями» [239, с.27].  

Інфантицид був також поширеним у значно розвиненіших цивілізаціях. 

Ці приклади детально розглядає Л. Винничук у праці «Люди, нрави, звичаї 

Древньої Греції та Риму». Наприклад, у Спарті закон прямо змушував батьків 

вбивати хворих новонароджених, оскільки вони могли стати тягарем для 

держави [53, c.157]. В інших грецьких містах існував звичай, за яким батько 

після народження міг не визнати дитину, після чого її залишали на дворі, 

прирікаючи таким чином на смерть. Причому чинили це із абсолютно 

здоровими дітьми і, в першу чергу, з дівчатками. З допомогою таких жорстоких 

звичаїв суспільство контролювало і регулювало демографічні процеси. 

Головним мотивом тут був економічний розрахунок [53, c.156]. Л. Винничук 

при цьому зауважує, що «ані релігія, ані мораль чи право не засуджували цієї 

жорстокої практики дітовбивства» [53, c.157]. В Римі батько також мав право 

відмовитись від дитини і залишити її помирати в безлюдному місці. Цей звичай 

з віками набув значного поширення і тільки християнство почало по-

справжньому з ним боротись [53, c.174].  

Слід зазначити, що подібні практики були широко розповсюджені і в 

інших народів, та, навіть, подекуди зберігаються в наш час. Ці приклади 

цікавлять нас, в першу чергу, як зразки подолання материнського інстинкту на 

колективному рівні та закріплення даної практики, як цілком прийнятної. 

Зрозуміло, що на індивідуальному рівні інфантицид зустрічаються й сьогодні 

навіть у цивілізованих країнах світу. Проте громадська думка піддає його 

найжорсткішому осуду, оскільки в системі суспільної моралі норми, що 

передбачають турботу про своїх дітей, мають незаперечний авторитет. Разом з 

тим, у минулому в багатьох народів саме на рівні суспільної свідомості дана 

практика вважалась допустимою. Зрозуміло, що виникла вона суто з 

утилітарних мотивів – потреба виживання змушували в такий спосіб 

регулювати чисельність населення, проте з ходом часу такі дії ставали 

традицією, і, навіть, коли такої нужди не було, вони практикувались та 
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вважались цілком прийнятними. При цьому інфантицид міг отримати навіть 

певне ідеологічне обґрунтування (міфологічного, релігійного, зрештою, 

морального змісту). Таким чином, даний приклад демонструє, що попри 

фундаментальність для системи суспільної моралі біологічного керуючого 

параметру, його вплив може бути трансформованим іншими чинниками 

соціокультурного походження. 

Обстоюваний нами підхід полягає у визнанні множинності факторів, які 

впливають на становлення та розвиток моралі. Крім того, особливо важливо 

нагадати, що мораль не зводиться до них, а є якісно новим утворенням. Попри 

величезне, фундаментальне значення для неї закладених у людині генетичних 

схильностей до певного типу поведінки, який ми можемо оцінювати як 

моральний, її неможливо зрозуміти й описати, якщо не враховувати впливу 

інших керуючих факторів і не досліджувати її власну специфіку як унікального 

феномену.  

Принагідно варто зауважити, що саме поєднання біологічних інстинктів 

(агресивність, статевий потяг) із продуктами людської свідомості витворює ті 

шокуючі факти морального зла, на яке здатна людина. Як відомо, розвиток 

Homo Sapiens йшов шляхом звільнення від безумовного впливу інстинктів, 

внаслідок чого його поведінка, на відміну від тваринної, набувала значної 

варіативності. Тобто хоча вона й надалі визначалась даними інстинктами, проте 

шляхів їх реалізації ставало значно більше. Наприклад, для реалізації статевого 

потягу в більшості народів існує широкий соціокультурний комплекс, який 

передбачає різні форми залицяння, пестощів і т.п. Отож, хоча й 

взаємовідносини статей визначаються в своїй основі однозначним біологічним 

потягом, проте його реалізація може стати вишуканим та різнобарвним 

культурним продуктом. Аналогічним чином, приклади вбивств, катувань, 

зґвалтувань, які шокують громадську думку своєю вигадливістю, є наслідком 

цього самого процесу звільнення людини від безумовного впливу біологічних 

інстинктів та набуття здатності реалізовувати  їх у найрізноманітнішій формі. 

Причому значний вплив на цю форму має культурна складова, адже вчинки 
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таких осіб задіюють доступний їм культурний продукт (способи вчинення 

злочину, предмети, які при цьому використовуються тощо).  

Таким чином, можна стверджувати, що не тільки мораль, але й більша 

частина людської активності є поєднання біологічної на соціокультурної 

складових, результати чого можуть як захоплювати, так і шокувати. 

Як відомо, людська природа є дуже різноманітною. В ній закладені не 

тільки ті інстинкти та механізми, які напряму сприяють формуванню поведінки, 

яка може бути охарактеризована як моральна, але й інстинкти, схильності, що 

ставлять її під загрозу.  Становлення та розвиток моралі також відбувалися 

шляхом розвитку норм та принципів, які покликані були їх контролювати. 

Таким чином, природа як керуючий фактор системи суспільної моралі виконує 

цю функцію не тільки через вроджені схильності до певного типу поведінки, а 

й через ті чинники, у протистоянні з якими та через опанування яких значною 

мірою формувалася мораль.  

В першу чергу, йдеться про статевий потяг та агресію, адже якби колись 

не відбулося виникнення надприродних механізмів їх регуляції, то ні моралі, ні 

людини, як Homo Sapiens, не існувало б. Тобто тут ми погоджуємось із 

З. Фройдом, який доводив, що мораль формується у протистоянні із такими 

потужними силами людської підсвідомості, як Ерос і Танатос. Ці інстинкти є 

скеровуючими чинниками для людської моралі, адже стимулюють її до 

відповідної реакції, тобто утворення норм, які б їх стримували. В даному 

випадку можна провести аналогію зі згаданим вище прикладом із 

довгохвостими макаками, які жили більшими групами в тих регіонах, у яких 

була більша кількість хижаків з родини котячих (леопарди, тигри тощо), ніж у 

тих, де ці хижаки були відсутні. Так-от, хижаки та їх кількість були керуючими 

факторами для популяції приматів, визначаючи їх поведінку. Аналогічно й 

стосовно моралі згадані інстинкти виконують роль «хижаків», вимагаючи 

відповідної реакції.  

Крім даних інстинктів, людина в процесі свого розвитку повинна була 

опановувати також інші природні потяги і прагнення, для того щоб досягнути і 
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утримати людський статус. Реалізація багатьох природних бажань в людини 

передбачає певні форми і заборони, які невідомі в тваринному середовищі. Це 

стосується, наприклад, інстинкту самозбереження, споживання їжі, прояву на 

людях своїх емоцій (наприклад страху) тощо. Ці та багато інших цілком 

природних для людини процесів брались нею під свідомий контроль, 

стримувались, здійснювались у визначених формах, які закріплювались у 

системі суспільної моралі. Ті люди, які досягли найбільших успіхів на цьому 

шляху, викликали, переважно, шану і пієтет, а ті, хто втратив контроль над 

собою, – засуджувались чи висміювались, а їх поведінка трактувалась як 

розпущеність.  

У зв’язку з цим зауважимо, що А. Скрипник виділяє два види морального 

зла – ворожість та розпущеність [239, c.62]. Остання «коріниться в небажанні 

чинити спротив зовнішньому тиску і володіти своїми власними імпульсами» та 

проявляє себе в «боягузливій втечі від небезпеки, нездатності переносити 

фізичну біль і долати труднощі, неможливості втриматись від спокус» [239, 

c.19]. На нашу думку, обидва ці види мають одне коріння – людська природа, 

реакції якої не отримують належного стримання. У випадку, коли такого 

стримання не отримує вроджена агресивність, з’являється ворожість. Коли ж 

людина не може дати раду з іншими потягами, її називають розпущеною.  

Чеські дослідниці Дана Заплетова (Dana Zapletalová) та Іржи Туза (Jiří 

Tuza) вважають, що з допомогою правил людські суспільства захищають 

важливі для себе цінності [364, с.543]. Можна стверджувати, що це ж 

стосується і моралі, норми якої повинні сприяти захисту головних суспільних 

цінностей. Основними цінностями в будь-якому суспільстві є саме суспільство 

(тобто суспільний зв'язок), людина (її життя та здоров’я), людське в людині (ті 

риси, які найбільше відрізняють людину від тварини). Тому можна виділити 

три основні групи моральних норм, перша з яких спрямована на захист 

суспільства, друга – людини, третя – людського в людині. Невиконання норм, 

які належать до останньої групи, часто характеризується як розпущеність. 

Відзначимо, що названі групи тісно пов’язані між собою, оскільки виконання 
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норм, що належить до однієї із них, часто сприяє цілям, які властиві іншій. 

Наприклад, турботливе ставлення до ближніх приводить також до зміцнення 

суспільного зв’язку із ними. 

Дослідники вже давно звернули увагу на існування групи норм, які 

покликані тримати під контролем людську природу. В енциклопедичному 

словнику з етики йдеться про те, що «основоположні моральні імперативи 

якраз спрямовані на приборкання людиною своєї натури, передбачають 

здатність людини контролювати свої потреби» [278, с.553]. Є. Бєляєва, ведучи 

мову про фундамент моральності, серед основних його складників називає 

здатність «приборкувати біологічні потреби і пристрасті» [26, c.6]. А. Скрипник 

серед основних рушійних сил первісної моральності називає протилежність між 

спонтанною реалізацією імпульсів і самоконтролем [239, c.96]. Ф. Гайєк писав, 

що «вирішальним у перетворенні тварини в людину, виявилось приборкання 

вроджених реакцій, обумовлене розвитком культури» [261, с.33]. На його 

думку, основну роль в цьому процесі відіграли моральні норми. 

Тому, не погодившись на початку даного підрозділу із категоричністю 

репрезентованого в статті П.Слотердайка підходу, за яким людина за своєю 

природою є вовком і завдання культури – приборкати його, ми все не можемо 

заперечити того очевидного факту, що в людській природі присутні 

деструктивні потяги, тому протягом історії людської цивілізації завжди 

актуальним було завдання «вибрати стримуючі засоби і відмовитись від тих, що 

розкріпачують. Смисл цього вибору полягає в тому, щоб витіснити з себе 

власну потенційну тваринну натуру» [240]. Щоправда правильно буде 

стверджувати, що людська природа містить в собі як те, що культура повинна 

приборкати, так і ті задатки, які вона розвиває. Тому погоджуючись із 

німецьким філософом в тому, що відбувається постійна «битва за людину, яка 

здійснюється як боротьба між бестіалізуючими та стримуючими тенденціями» 

[240] додамо, що на стороні стримуючих сил перебуває не тільки культура, але 

й певна частина тваринної натури Homo Sapiens. 
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Виходячи з написаного, ми не можемо погодитись із Л. Максимовим, 

який писав «що об’єктом моральної оцінки завжди є міжлюдські відносини, 

точніше ті ситуації, в яких інтереси людей (всередині того чи іншого 

суспільства) виявляються взаємопов’язаними. Реально використовувані 

критерії морально доброго чи необхідного відносяться тільки до таких 

ситуацій» [140, с.71]. Об’єктом моральної регуляції також є ставлення людини 

до самої себе, до тих людських рис, які потребують плекання і підтримки, 

оскільки вони роблять нас людьми. Заради справедливості треба зазначити, що 

подібне обмежене бачення моралі, коли до об’єкту її компетенції відносять 

тільки міжлюдські стосунки, є досить поширеним як серед широкого загалу, 

так і поміж дослідниками. В підрозділі, присвяченому системам моралі 

сучасних західних країн, ми розглянемо це питання детальніше. 

Одним із головних психологічних механізмів, який покликаний 

здійснювати контроль над значною частиною людських природних імпульсів, є 

сором. А. Скрипник зауважує, що він спрямований безпосередньо проти того, 

що оцінюється як розпущеність, тобто внутрішня недосконалість, ущербність, 

яка залежить від суб’єкта [239, c.58]. Суспільною реакцією на такі дії є 

висміювання. Хоча при цьому слід зауважити, що сором і висміювання можуть 

стосуватися ширшого кола випадків, які виникають, коли людина не відповідає 

суспільним стандартам (наприклад, є бідною чи має не престижну професію). 

Тобто можна стверджувати, що сміються над невідповідністю, одним із 

різновидів якої є невідповідність стандартам людського самоконтролю, які 

закріпились в системі суспільної моралі. 

Ще однією суспільною реакцією на розпущеність, яка стосується крайніх 

її форм, може бути огида.  Дж. Хайдт та Дж. Грехем пояснюють, що первісно 

дана емоція виникла для захисту людини від небезпечних інфекцій, проте 

згодом стала і соціальним почуттям. Наприклад, людина може відчувати огиду 

до того, хто керується плотськими пристрастями (хтивість, обжерливість, 

жадоба, гнів) [315, с.106]. Підтвердженням цього є описані Дж. Фрезером 

вірування, пов’язані із покаранням за інцест. Наприклад, в племенах Сулавесі 
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інцест карається смертю, при цьому кров винних не повинна лягти на землю, 

оскільки вона осквернить грунт і це принесе багато нещасть. Тому, як правило, 

винних топили, посадивши у мішок чи корзину, або ж душили.  На одному з 

островів Малайського архіпелагу – Халмагера – винних в інцесті ізолювали, 

відвозивши на інший острів, або скидали у вулкан. Бахау, плем’я з центральної 

частини Борнео, вважали, що будь який перелюб карається духами неврожаєм 

та іншими нещастями. Щоб уникнути таких наслідків для племені, винних (з 

усім майном!) відправляли на каменисту мілину посеред ріки, аби такими 

чином запобігти «поширенню моральної зарази». Потім забивали свиней та 

птахів і жриця обмащувала винних та все їхнє майно кров’ю, «дезінфікуючи» їх 

у такий спосіб [256]. До речі, ритуал обмащення кров’ю жертовних тварин, 

якою здійснювалось очищення винних у проступках, пов’язаних із статевою 

мораллю, був дуже поширеним і Дж. Фрезер описує чимало їх прикладів. 

Таким чином, наведені факти підтверджують, що до осіб, які керуються  

плотськими пристрастями, ставились як до джерела небезпечної інфекції, яку 

треба ізолювати та очистити. Тому цілком природно, що реакцією на їх дії 

ставало почуття огиди. 

В працях багатьох дослідників можна знайти й інші приклади того, як 

природа впливала на появу різноманітних складових суспільної моралі. 

Наприклад, сьогодні існує чимало даних, які проливають світло на біологічні 

основи моралі, що регулює сімейні стосунки та взаємовідносини статей.  

По-перше, досить ґрунтовно поясненим є питання походження шлюбної 

вірності та моральних норм, які її підтримують. В. Ефроімсон зазначає, що 

природа створила надскладну фізіологію статевого потягу, проте з певного 

етапу в еволюції наших предків «вирішальну роль почала відігравати не 

фізіологія запліднення та вагітності, а питання виживання потомства та його 

доживання до свого періоду відтворення…» [279, с.70]. Тому природний відбір, 

після того як створив фізіологію статевого потягу, зачаття й виношування, міг 

спрямувати всю енергію на вдосконалення комплексу інстинктів та емоцій 

індивідуальної любові, парного шлюбу, який забезпечував той етап відтворення 
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людини, що набув вирішального значення. Справа в тому, що період 

безпорадності, залежності потомства в людини дуже тривалий і без зовнішньої 

допомоги шанси на виживання в нього невеликі. Тому й потрібна підтримка, як 

мінімум, обох батьків. Природний відбір «працював» у цьому напрямі, 

наділяючи стосунки чоловіка і жінки глибокими емоційними зв’язками, які 

утримували їх в єдності й цим допомагали вирощувати потомство. Тому на 

продовження роду отримувала більше шансів, наприклад, не та особа чоловічої 

статі, яка запліднювала більше жінок, а та, яка зберігала прив’язаність до свого 

партнера, адже саме завдяки цьому їхнє потомство доживало до того віку, коли 

могло самостійно себе прогодувати й захистити. Тому В. Ефроімсон зауважує, 

що емоції моногамної любові тільки на перший погляд можуть видаватися 

протиприродними. Насправді ж, природний відбір «відкидав» тих, хто хоча б 

малою мірою не володів цими емоціями, «відкидав» не в тому сенсі, що вони 

помирали, а в тому, що залишали мало потомства.  

По-друге, слід зауважити, що природа стоїть за тими нормами, які 

регулюють ставлення людей до свого потомства. Якщо з материнством 

ситуація є достатньо зрозумілою та прозорою (природа пов’язує матір і дитину 

дуже міцними зв’язками, про що вже йшлося), то зв'язок батька з дитиною є 

менш стійким. Як зазначає Ф. Фукуяма, «тоді як про роль матері можна із 

впевненістю сказати, що вона коріниться в біології, роль батька є значно 

більшою мірою соціальним конструктом» [258, с.110]. Хоча й при цьому, на 

нашу думку, не можна заперечувати біологічних засад моралі, яка регулює 

зв'язок чоловіка з його дітьми. Ці засади висвітлюються в ідеї родинного 

відбору і, зокрема, в правилі Гамільтона, згідно з яким гени, які за певних 

обставин зменшують шанси особини на розмноження, можуть поширитись у 

популяції, коли «величина внеску» (допомоги) іншим особинам для 

вирощування їхніх нащадків, помножена на спорідненість з цими особинами 

більша за «ціну допомоги». В такому випадку  ця особина продукує більше 

копій своїх генів, ніж у випадку витрачання всіх ресурсів виключно на власне 

розмноження [320]. Таким чином, батько, дбаючи про своє потомство, має 
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більші шанси на те, що його гени продовжать існування. Тобто в далекому 

еволюційному минулому ті особи чоловічої статі, які виявляли більшу турботу 

про потомство, залишали більше генів, оскільки їх потомство частіше доживало 

до репродуктивного віку і залишало, в свою чергу, власне потомство. Таким 

чином, схильність чоловіків до турботи про потомство активно поширювався 

серед людської популяції, тому можна впевнено стверджувати, що абсолютна 

більшість з них сьогодні володіє нею. Хоча це не заперечує того факту, що дана 

турбота все ж значно слабша за материнську, тому потребує вагомої підтримки 

з боку суспільства, зокрема, й у вигляді нормативного контролю. 

Ймовірно, що норми традиційного суспільства, які зобов’язували жінку 

бути під постійним наглядом когось із чоловіків, теж пов’язані із потребою 

забезпечити виживання потомства. Часто подають як несправедливу таку 

участь жінки, коли вона була під постійною чоловічою опікою і передавалась 

батьком чоловікові під час одруження, а, у випадку втрати чоловіка, 

поверталась під опіку батька або когось із представників чоловічої частини 

родини. Розуміння того, що людське потомство в силу тривалої безпорадності 

потребує постійної турботи, і, відповідно, жінка в період вагітності та догляду 

за малими дітьми суттєво обмежена в можливості забезпечити себе захистом та 

ресурсами, пояснює існування норм, які прив’язували її до того, хто б міг їх 

гарантувати. Як пише Ф. Фукуяма із посиланням на антропологів Лайонел 

Тайгер і Робін Фокс «хоча й форми людської спорідненості надзвичайно 

відрізняються в різних культурах, структурна основа залишається незмінною. 

“Як би не функціонувала суспільна система, вона повинна мати певні засоби 

для гарантування надійного зв'язку між матір'ю і дитиною принаймні до тих 

пір, коли дитина починає самостійно пересуватися і здатна вижити, маючи 

достатні шанси досягти дорослого віку”. Це може робити батько, брати матері 

чи інші члени спільноти, але хтось мусить це робити» [258, с.108].  

Існування в традиційному суспільстві норм, які визначали діяльність 

жінки, в основному, в домі, а чоловіка – поза домом теж має біологічне коріння.  

Оскільки чоловік є фізично сильнішим, то здобування ресурсів для виживання 
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матиме більше шансів бути успішним, якщо саме він цим займатиметься. 

Аналогічним чином, фізична слабкість жінки зумовлює її роботу біля дому 

(приготування їжі, догляд за дітьми тощо), яка не вимагає значної фізичної 

сили. Крім того, завдяки вище описаній дії окситоцину, для жінки більш 

природніми є турбота і догляд за дітьми (а в період годування груддю вона 

взагалі є незамінною). 

Мораль, яка регулює сексуальну поведінку чоловіка і жінки, також 

великою мірою визначена природою. Наприклад, відомо, що статева поведінка 

чоловіка є значно менш розбірливою, аніж жінки: «Іншими словами, чоловіки 

біологічно схильні до, власне кажучи, більшої безладності й меншої 

розбірливості, ніж жінки, у своїх пошуках сексуальних задоволень [258, с.107]. 

Подібна статева поведінка спостерігається і в тваринному світі: у багатьох 

видів самки схильні бути більш селективними, аніж самці, у виборі сексуальних 

партнерів. Пояснюється це тим, що «репродуктивна фізіологія жінок значно 

відрізняється від чоловічої. В чоловіків утворюється до 12 мільйонів 

сперматозоїдів на годину, тобто багато трильйонів протягом життя. Кількість 

репродуктивних клітин, які можуть утворитись в жінки, є чітко обмеженою і 

складає близько 400 яйцеклітин. …запліднення та вагітність відбуваються в тілі 

жінки. Якщо враховувати післяродову лактацію та тривалий період догляду за 

дитиною, то стає зрозуміло, що продовження роду для жінок вартує значно 

більших зусиль, ніж для чоловіків» [189, с.157]. Тому жінка змушена бути 

знано більш селективною у виборі партнера, прагнучи знайти чоловіка з 

найкращими генами, а також здатного витратити багато зусиль і ресурсів для її 

потомства [189, с.161]. Характерно, що й суспільна мораль більшості народів 

відповідним чином реагує на статеву поведінку індивідів, більше осуджуючи 

жінок, аніж чоловіків за невелику розбірливість у стосунках. Така відмінність 

відповідає природним схильностям статей. 

Натомість «одним з головних критеріїв вибору чоловіком жінки в якості 

тривалого партнера була її вірність. До появи складних тестів ДНК батьківство 

кожної окремої дитини часто було невизначеним. Іншими словами протягом 
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всієї історії чоловік ніколи не міг бути впевненим, що його дитина – дійсно 

його (а, отже, міг вкладати ресурси в чужу дитину. – Н.В.), в той час як у жінки 

ніколи не виникало подібного питання. Тому для мужчин природним 

вирішенням цієї проблеми було знайти жінку, яка б відповідала образу вірної 

дружини і таку, що проявляла до цього середню чи низьку статеву активність» 

[189, с.155]. Це пояснює те велике значення жіночої вірності, яке їй відводиться 

в системі моралі багатьох народів. Для забезпечення описаних інтересів 

чоловіка і жінки у статевій поведінці виникли різні соціальні механізми і 

норми. Одним із них є повага до цноти, яка спостерігається в багатьох 

культурах. Зберігаючи її та будучи достатньо селективною у виборі партнера, 

жінка могла розраховувати на хороше потомство і тривалу допомогу з його 

догляду, а чоловік – певність у тому, що потомство, в яке він вкладає зусилля, 

дійсно його.  

Описані стратегії поведінки повторювались тисячоліттями, і, будучи  

достатньо ефективними, закріплювались не тільки на біологічному рівні, але й, 

з розвитком свідомості, ставали культурними стандартами поведінки, оскільки 

забезпечували баланс інтересів всіх зацікавлених сторін і гарантували 

суспільству стабільність та відтворюваність. Тому соціум намагався їх 

підтримувати, в т.ч. й своєю нормативною структурою. Останній аспект дуже 

важливий, оскільки людина, завдяки здатності дистанціюватись від своїх 

інстинктів, а також наявності інших природних потягів, які суперечили 

описаним стратегія поведінки, могла допускати вчинки, які їм суперечили. 

Серед інших шляхів, якими природа підтримує та формує моральну 

поведінку, варто згадати й те, що, як показали дослідження, «…коли ми є 

хорошими й турботливими до інших, то це спричиняє добре самопочуття, 

оскільки в мозку відбувається вивільнення дофаміну…» [299, с.41–42]. Як 

відомо, дофамін є біологічно активною хімічною речовиною, що є важливим 

елементом системи заохочення мозку, який закріплює важливі для виживання 

дії. Отже, природа наче винагороджує організм за моральний вчинок, 

підкріплюючи тим самим його виконання. Також встановлено, що емпатія 
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задіює серотонін – нейротрансмітер, який покращує настрій та знижує 

тривожність [362, с.56-57]. Пол Зак звертає увагу на дослідження В. Т. Харбо 

(Harbaugh) та його колег, яке виявило, що благодійна поведінка, порівняно із 

присвоєнням коштів собі, активує ділянки мозку, відповідальні за винагороду. 

Також було виявлено, що добровільні пожертви на благодійність, порівняно з 

обов’язковими, асоціювались із більшим суб’єктивним відчуттям задоволення 

та активацією відповідних ділянок мозку [363].  

Зрештою, дані дослідження підтверджують добре відомий із 

суб’єктивних переживань кожної людини факт: моральна поведінка 

супроводжується приємними відчуттями, натомість аморальна – неприємними 

(жаль, сором, страждання). З огляду на те, що за цими емоціями стоїть певний 

біологічний механізм, можна стверджувати, що в такий спосіб природа 

підтримує дії, які люди вважають моральними. 

Підсумовуючи матеріал, викладений в даному підрозділі, можна виділити 

наступні основі положення. 

1. Природа виробила певні стратегії поведінки, які сприяють виживанню 

та  продовженню роду і заклала їх у живі істоти, зокрема, й у людину. 

2. 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 правилами, нормами і 

принципами. 

3. Оскільки природні стратегії вдалої поведінки перетворюються в норми, 

принципи, які існують в культурній сфері, то вони починають зазнавати її 

впливу, а тому починають модифікуватись. 

4. З огляду на здатність людини чинити всупереч велінню своєї природи, 

а також наявності в ній деструктивних сил, суспільство виробляє механізми, які 

допомагають утверджувати конструктивні лінії поведінки та пригнічувати 

деструктивні. 

5. В результаті, система суспільної моралі являє собою надскладний 

комплекс, до якого входять відібрані суспільством природні лінії поведінки та 
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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 важливих чинників, яким ми надали статусу 

керуючих факторів системи суспільної моралі. 

Варто зазначити, що такі керуючі фактори, як потреба соціального і 

біологічна природа людини, утворюють той пласт, який є загальним для систем 

суспільної моралі різноманітних спільнот. Адже людська природа єдина, 

незалежно від культурних або релігійних відмінностей того чи іншого 

суспільства. Аналогічно, однаковою для різних спільнот є потреба співіснувати, 

без якої неможливе виживання. Тому норми й принципи, виникнення яких вони 

стимулюють, у своєму загальному вигляді однакові для всіх суспільств. 

Йдеться про турботу, допомогу іншому, взаємність, надійність, обмеження 

егоїстичних потягів тощо. 

Також відзначимо, що наявність саме цих керуючих факторів робить 

мораль неминучим явищем для людських спільнот. Відколи існує людина, 

норми супроводжують її життя. Існування суспільства без моралі неможливе. 

Це зауважили чимало дослідників. Наприклад, британська дослідниця Мері 

Мідглі (Mary Midgley) пише: «Без сумніву, формування правил є універсальною 

людською характеристикою» [337, с.212]. Ф. Фукуяма із цього приводу 

зауважує, що «люди за своєю природою є соціальними істотами з певними 

вродженими, природними здібностями вирішувати проблеми соціальної 

взаємодії і винаходити моральні правила для обмеження особистого вибору. 

Вони й без підказки творитимуть устрій спонтанно, просто переслідуючи свої 

щоденні індивідуальні цілі та взаємодіючи з іншими людьми [258, с.243].  
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3.4. Особливості впливу культури на систему суспільної моралі 

 

Як було показано в попередніх розділах, основи моралі закладені дією 

таких керуючих факторів, як потреба співжиття й біологічна природа людини. 

Хоча ці основи є універсальними для всіх спільнот, проте мораль 

модифікується під впливом різних чинників і одним із них є культура.  

Поглянувши на людські спільноти, не важко помітити, що на рівні 

суспільної моралі загальні моральні засади завжди постають перед нами у 

трансформованому культурою вигляді, адже, як зауважує українська 

дослідниця Т.Г. Аболіна, «моральна культура є невід’ємною частиною 

культури в цілому» [2, с.32], тому й зазнає впливу з її боку. У попередньому 

розділі ми вже наводили висновки про те, що емпатійне почуття хоча і є 

універсальним і спрямоване на всіх представників людського роду, проте під 

впливом різних чинників може модифікуватись. Наприклад, хоча й споглядання 

страждань іншої людини не подобається психічно здоровим людям, проте під 

впливом певної політичної культури перенесення страждань представниками 

іншої держави може трактуватись як морально позитивний акт (таким є 

ставлення населення деяких арабських країн до громадян Ізраїлю). 

Аналогічним чином, у військовій субкультурі, попри вплив емпатії, 

насильницькі дії щодо груп осіб, які трактуються як вороги, теж розглядаються 

як морально позитивні.  

Цілком очевидно, що такий багатогранний феномен, як культура може 

впливати на формування суспільної моралі через велику кількість шляхів. Їх 

вивчення є предметом окремих досліджень. Для досягнення мети нашої роботи 

немає сенсу детально розбирати варіації цього впливу, адже одним із завдань є 

лише показати, що культура – це керуючий фактор моралі, яка задає динаміку її 

розвитку. 

Різноманітні складові культури відрізняються вагомістю свого впливу на 

мораль. Є культурні феномени, вплив яких настільки значний (релігія), що ми 
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трактуємо їх як окремі керуючі фактори системи суспільної моралі. З іншого 

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

тому ми не надаємо їм такого статусу й розглядаємо тільки в загальних межах 

культури, як керуючого фактора системи суспільної моралі. Звичайно, з точки 

зору формальної логіки таке виділення керуючих факторів не є бездоганним. 

Проте основне завдання, яке перед нами стоїть – описати основні чинники, які 

мають вплив на систему суспільної моралі – робить виправданим такий поділ, 

оскільки він дасть змогу чіткіше виділити ключові фактори впливу. 

Культура кожного суспільства складається зі значної кількості 

різноманітних субкультур. Кожна з них чинить власний вплив на ті соціальні 

групи, які є їхнім носієм, що приводить до додаткового урізноманітнення 

суспільної моралі. Хоча, як правило, всі ці культури базуються на загальних 

засадах пануючої культури, а отже, і відповідної моралі. Не є рідкістю ситуація, 

коли в суспільстві існують і контркультури, які ґрунтуються на моральних 

нормах, що суперечать прийнятим у даному суспільстві.  

Розглядаючи деякі приклади впливу культурних феноменів на суспільну 

мораль, звернемо увагу на ідеології. Наприклад, ідеології лібералізму та 

консерватизму, як буде показано в одному з наступних розділів, мають різний 

вплив на моральні переконання своїх прихильників і, в результаті, ліберали 

можуть розглядати деякі норми консервативної етики як такі, що взагалі не 

мають жодного стосунку до моралі [315]. Якщо згадати вітчизняну історію, то в 

ній яскравим прикладом такого впливу буде відображення ідеології комунізму 

в суспільних уявленнях про добро й зло. 

Нещодавно Річард Сосіс (Richard Sosis) і Бредлі Дж. Рафл (Bradley 

J. Ruffle ) провели дослідження, яке мало за мету визначити вплив ідеології на 

кооперацію між індивідами. Вивчали вони це питання на прикладі кібутизму. 

Кібуци – сільськогосподарські комуни в Ізраїлі, що почали виникати на початку 

ХХ століття (тобто ще до появи держави Ізраїль) під впливом соціалістичних та 

біблійних ідей. Спочатку кібуци характеризувалися спільною власністю. Проте 

з часом частина з них передала контроль над власністю в приватні руки своїх 
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членів, тому їх дослідники називають приватизованим кібутизмом (privatized 

kibutzim), а тих, які залишили спільну власність, – колективістським 

(collectivized kibutzim). У результаті кількох економічних експериментів Сосіс і 

Рафл встановили, що члени колективістських кібуців більше схильні до 

кооперації, аніж звичайні мешканці ізраїльських міст, проте члени кібуців, які 

відмовилися від соціалістичної ідеології (приватизований кібутизм), не 

виявляють більшої схильності до кооперації, аніж звичайні мешканці міст. 

Також було встановлено, що в колективістських кібуцах члени релігійного 

крила більше схильні до кооперації, аніж їхні секуляризовані колеги [353, с.89]. 

Тому, на думку дослідників, хоча й серед сучасних учених-еволюціоністів 

поширене ігнорування зв’язку між відданістю певній ідеології та кооперацією, 

усе ж «великомасштабна кооперація серед індивідів, що не мають між собою 

родинних зв’язків, яка, як багато хто вважає, є критерієм людяності (Richerson 

& Boyd, 1999), витікає з ідеологічних мотивацій» [353, с.113]. 

Достатньо вагомий вплив на мораль мають національні культури. Як 

відомо, у кожного народу в результаті відтворення сукупного досвіду 

попередніх поколінь виникає система переконань, уявлень і поглядів, набір 

духовних цінностей, не завжди усвідомлювана система життєвих координат і 

стереотипів, яку прийнято називати менталітетом. Іншим важливим наслідком 

історичного розвитку постає культура, яка відображає менталітет народу. 

Культура та менталітет утворюють «неповторне обличчя» нації, яке часто є 

настільки характерним, що стає своєрідним стереотипом, який стійко 

закріплюється за певним народом. Природно, що мораль зазнає впливу 

означеного етнокультурного комплексу, модифікуючись відповідним чином. 

Це свого часу зазначив Еміль Дюркгейм, який, ведучи мову про моральний 

ідеал, що служить об’єднуючим чинником того чи іншого суспільства, 

зазначив: «Якщо ми думаємо, що цей колективний ідеал є ідеалом всього 

людства, то це тому, що він став доволі загальним і абстрактним, щоб здаватись 

придатним для всіх людей. Але на ділі кожен народ створює собі із цього так 

званого людського типу окреме уявлення, яке залежить від його власного 
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темпераменту. Кожен уявляє собі його за власним образом… Ось чому кожен 

народ має свою школу моральної філософії, що залежить від його характеру» 

[84, с.367–368]. В іншому місці він підкреслює: «Кожен народ має свою 

моральність, яка визначається умовами, у яких він живе. Тому неможливо 

нав’язати йому іншу моральність, якою б високою вона не була, не 

дезорганізовуючи його…» [84, с.222]. 

Цікаві міркування про вплив національної культури на моральні 

орієнтири суспільства можна знайти у Ф. Фукуями. Аналізуючи причини 

«Великого Краху» (нагадаємо, що під цим поняттям він має на увазі 

руйнування соціального капіталу, який трактується ним як «набір неофіційних 

вартостей чи норм, які є спільними для членів групи і дозволяють їм 

взаємодіяти» [258, с.23]), дослідник звернув увагу на той факт, що всупереч 

поширеній думці, розвиток ринкових відносин, урбанізація та індустріалізація 

не обов’язково ведуть до руйнування соціального капіталу. При цьому він 

згадує азійські суспільства з високими прибутками, які «складають цікавий 

контраст решті розвиненого світу, бо схоже, що вони уникли багатьох наслідків 

Великого Краху. Вже навіть цей факт свідчить про те, що Великий Крах не був 

неминучим продуктом певного етапу соціоекономічної модернізації, а зазнає 

радше великого впливу культури» [258, с.139]. За приклад він бере Японію і 

Південну Корею, у яких дуже низький рівень злочинності, порівняно із  

Європою і Сполученими Штатами. Цей факт, «ipso facto анулює будь-яку 

загальну теорію, що урбанізація та індустріалізація неминуче зумовлюють вищі 

рівні кримінальної поведінки» [258, с.141].  

Те саме стосується і стабільності сім'ї: «Кількість розлучень дещо зросла і 

в Японії, і в Кореї протягом останніх сорока років, але в жодній із цих держав 

не відбулося того вибуху розлучень, який відбувся у більшості західних країн 

після 1965 року. Стабільність нуклеарних сімей також з очевидністю виявляє 

себе у надзвичайно низькій кількості позашлюбних народжень в обох країнах» 

[258, с.141].  Це пояснюється «міцнішим зв'язком між сексом і шлюбом в обох 

культурах» [258, с.144], а також «значно більшою ймовірністю, що японські та 
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корейські жінки покинуть роботу, щоб виростити дітей», що у свою чергу 

створює для них «обмеженіші можливості мати власні прибутки» [258, с.144], а 

тому міцніше прив’язує до сім’ї. Проте така доля їх не лякає, оскільки «жінки в 

обох суспільствах загалом не вважають себе, якщо скористатися іронічним 

виразом деяких західних феміністок, “репродуктивними машинами”» [258, 

с.144]. Крім того, в Кореї міцність патріархальної сім’ї підтримує 

конфуціанство [258, с.145]. Все це, на думку Ф. Фукуями, засвідчує, що 

культура відіграє «важливу роль у визначенні принаймні швидкості, з якою 

змінюються норми» [258, с.146]. 

В контексті нашої роботи дані, наведені Ф.Фукуямою, засвідчують, що 

культура має вагомий вплив на систему суспільної моралі. Адже ті, зміни, які 

соціоекономічний розвиток спричинив у західних країнах (зростання 

злочинності, розпад сімей), згаданим східним країнам вдалося поки що 

оминути, оскільки їх національні культури надійно підтримують традиційні 

сімейні цінності та норми поведінки і не дають розбалансуватись системі 

суспільної моралі. 

Однією з важливих складових частин кожної національної культури є 

звичаї,  вплив яких на мораль заслуговує окремої уваги. Насамперед треба 

зазначити, що мораль і звичай є різними засобами регуляції людської 

поведінки. Якщо звичай передбачає відтворення певного нормативного зразка, 

ґрунтуючись на тому, що так робили і роблять всі, то мораль передбачає 

слідуванню відповідному зразку як такому, що відповідає уявленню про 

належну поведінку (хоча й такий спосіб дій може суперечити тому, як на даний 

момент чинять інші). Р. Апресян зауважує, що мораль (як суспільна мораль), на 

відміну від звичаю, не вдовольняється тільки відтворенням поведінкового чи 

комунікативного зразка, але передбачає рефлективність, дискурсивність, а 

також ініціативність морального суб’єкта [12, с.483]. 

У звичаєвих нормах закріплюються деякі усталені стандарти поведінки 

людей, які можуть виникати стихійно, ґрунтуватися на певних поширених 

уявленнях, міфології тощо. Часто їх існування є відображенням певних 
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глибинних закономірностей, які присутні в житті тієї чи іншої спільноти. Тобто 

звичаї переважно виявляються тісно вплетеними в специфіку й спосіб життя 

певної соціальної групи. Завдяки цьому звичаєві норми часто можуть бути дуже 

ефективним регулятором людської поведінки, оскільки в їх змісті втілені 

особливості буття певної спільноти, що робить звичай вельми адекватним до 

«місцевих реалій». З огляду на це, він може з часом закріплюватися в моральній 

свідомості, набуваючи статусу моральної норми, або, що особливо важливо, 

здійснювати корекцію загальних положень моралі відповідно до специфіки 

ментальності, культури, історії певної спільноти.  

В нашій роботі вже зазначалось, що наслідком самоорганізованого 

еволюційного розвитку моралі не обов’язково будуть найкращі норми та 

принципи. Його результатом можуть бути й «несправедливі» норми або «такі, 

що ведуть до небажаних наслідків», і «вони можуть протриматися довший час» 

[258, с.230]. На нашу думку, однією з причин цього є саме тісний зв'язок моралі 

зі звичаєм. Справа в тому, що звичаєві норми є певними стереотипами 

поведінки, які закріплюючись в суспільній свідомості, з часом можуть почати 

сприйматись в якості моральної норми. Проте звичай це завжди відображення 

минулого спільноти, тих міфологічних, релігійних уявлень, які, є актуальними в 

час його появи.  Згодом, коли умови зміняться, звичай, в силу властивій йому 

інертності, продовжуватиме існувати в незмінному вигляді. Таким чином, 

створена за певних умов традиційна норма зберігатиметься в суспільній 

свідомості в статусі моральної (якщо вона набула такого статусу), хоча й 

ситуація вже вимагатиме іншої поведінки. Причина згаданої інертності звичаю 

в тому, що в силу своєї тривалої повторюваності, він може сприйматись як 

невід’ємний, часто неусвідомлюваний, автоматичний атрибут поведінки 

людини. Коли ж звичай повторюється віками, то стає частиною ідентичності 

народу, його самоусвідомлення. Тому зміна традиції, рівноцінна зміні глибоко 

вкорінених рис характеру і відбувається дуже нелегко й інколи болісно.  

Варто відзначити й те, що нерідко моральні норми з часом можуть набути 

рис традиційності. Тобто спочатку люди чинитимуть їх як морально правильні, 
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проте, з ходом часу, вони їм слідуватимуть в силу усталеної звички. Тому, 

насправді, не завжди можливо чітко розмежувати звичай і мораль. В системі 

суспільної моралі (а вона, нагадаємо, включає в себе мораль як ідеал та більш 

«приземлені» орієнтири поведінки практично орієнтованої моралі) звичаєві та 

моральні норми виявляються тісно переплетеними між собою й інколи 

проблематично ідентифікувати та розмежувати їх як такі, що належать до 

моралі чи звичаю. В даному випадку наші висновки співпадають із думками 

В. Бакштановського та Ю. Согомонова, в яких еволюція моралі постає, як 

перехід від простих, донормативних регуляторів поведінки (звичай, габітус, 

етос) до складної нормативно-ціннісної системи [18, с.29]. При цьому 

«попередні шари, яруси морального феномену не «випаровуються» в 

історичному небутті, не заперечуються новим ярусом, а, абсорбуючись ним, 

тільки зміщуються від регулятивного центру до його периферії. Кордони між 

цими шарами не маркуються з бажаною ступінню чіткості, вони є легко 

проникними, розмитими і тому можуть порушуватись [18, с.29]. В результаті, 

на сучасному етапі моральний феномен «володіє складною структурою, яку 

можна уявити у вигляді кількох шарів (ярусів). В основі – найдревніший 

донормативний шар. В центрі – нормативно-ціннісний шар, тобто система з 

множиною різної якості підсистем, які її конкретизують. Над ними підіймається 

дещо пізніший, наднормативний шар» [18, с.21-22]. 

Тому моральний нормативний порядок, який постав у результаті 

самоорганізованої еволюції, потребує інколи коректування, оскільки існуючі в 

ньому складові (в першу чергу ті, що пов’язані зі звичаєм) можуть суперечити 

актуальним реаліям життя, стримувати еволюцію системи моралі. Як показує 

історичний досвід, здійснювати таку корекцію може й держава, яка з 

допомогою права здатна змінити певні усталені форми поведінки.  Як приклад 

можна навести зауважену Ф. Фукуямою ситуацію, коли «суспільна норма, що 

узаконювала рабство на довоєнному американському Півдні, не могла бути 

скорегована спонтанними, еволюційними засобами – принаймні не в тих 

часових межах, які могли вважатися морально виправданими, – з нею слід було 
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рішуче покінчити мечем, і це рішення треба було авторитарно нав'язати групі 

людей, які цього не хотіли. [258, с.232]. 

У сучасному глобалізованому суспільстві протистояння звичаєвих і 

моральних норм інколи може приносити разючі результати. Наприклад, західні 

країни, які останніми десятиліттями стали об’єктом масової міграції вихідців зі 

східних та африканських країн, зіткнулися з проблемою т. зв. «убивств честі» 

(honor killing). Це вбивство людини її близькими родичами за звинуваченням у 

тому, що вона осоромила свою сім’ю. Переважно, жертвами таких убивств 

стають жінки та дівчата. Приводом може бути любовний зв’язок із 

представником іншої культури чи релігії, статеві контакти з ним, бажання 

розлучитись, відмова жінки вступити у схвалений сім’єю шлюб або навіть 

залучення до західної культури та її цінностей (носіння модного одягу та 

відповідний стиль життя). Інколи вбивають жінку, яка перед тим стала жертвою 

зґвалтування, тому що, на думку родичів, вона «опорочила честь сім’ї». Убивці 

в такому випадку керуються, здебільшого, звичаєвими нормами, які вони 

«принесли» із собою з країни свого походження. Очевидно, що такі норми різко 

суперечать моральним нормам того суспільства, у якому мешкають мігранти. 

Проте останні не бажають приймати цінності цього суспільства, прагнучи 

залишатись у межах культури, яку вони вважають рідною. Описуючи такий тип 

мігранта, Зігмунт Бауман відзначає, що «… неможливо примусити їх 

підпорядковуватися місцевим звичаям, оскільки на відміну від чужоземців 

минулого, які прагнули… осягнути культури інших народів, вони пишаються 

власними традиціями та звичками й не схиляють колін перед звичаями, 

дивацтвами та забобонами країн, які їх приймають, не вважаючи їх чимось 

кращим» [21, с.111]. Звичайно, для них, як частини цього суспільства, 

інтеграція на рівні базових моральних норм необхідна, оскільки без такої 

інтеграції життя в спільноті неможливе. Проте традиційна культура цих 

спільнот перешкоджає такій інтеграції.  

Європейське співтовариство останнім часом вживає заходів, щоб 

вплинути на культуру цих народів, аби їх моральні цінності розвивалися в бік 
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традиційної для Європи етики прав людини. Для цього формується нова 

культурна політика, що приходить на зміну політиці мультикультуралізму, яка 

втілювалася довгий час у країнах ЄС. Мультикультуралізм пропагував ідею, що 

культурні меншини можуть мирно співіснувати з місцевою культурою у 

відповідній країні й при цьому зберігати всю свою самобутність. Проте ця 

парадигма привела до консервації існуючих культур і своєрідної общинної 

ізоляції, внаслідок чого посилюється взаємне нерозуміння та часто 

зневажаються права людини. Натомість усе частіше серед дослідників і 

державних діячів іде мова про нову парадигму, яка передбачає активний і 

позитивний діалог різних культур на ґрунті цінностей, сконцентрованих 

навколо ідеї прав людини. Таку парадигму інколи називають міжкультурним, 

або ж інтеркультурним діалогом (іntercultural dialogue). Рада Європи 2008 року 

випустила Білу книгу з міжкультурного діалогу (White Paper on Intercultural 

Dialogue), у якій ідеться про те, що «передумовою міжкультурного діалогу є 

загальні цінності, котрі підтримує Рада Європи. Діалог не може відбутися за 

відсутності поваги до рівної гідності всіх людських істот, прав людини, 

верховенства права та демократичних принципів» [359, с.19]. «Етнічна, 

культурна, релігійна й мовна належність або традиції не можуть завадити особі 

реалізовувати її людські права або відповідально брати участь у житті 

суспільства… Зловживання правами людини, наприклад, примусові одруження, 

«злочини честі» або навмисні пошкодження геніталій не можна виправдати 

ніяким культурним контекстом» [359, с.19–20]. Таким чином Європейський 

союз намагається вплинути на культуру емігрантських спільнот з метою 

формування в них етики, актуальної для сучасної Європи. Звичайно, досягти 

цього нелегко, адже мораль, якою керуються європейські народи, формувалася 

під впливом специфічної для них культурної традиції, яка, у свою чергу, 

зазнала вагомого впливу християнської релігії. На сьогодні вона досить 

відмінна від культур народів Сходу чи Африки. Проте, як засвідчує досвід, 

нащадки емігрантів, які народилися й виросли в Європі, більш охоче засвоюють 

зразки європейської культури і, таким чином, краще інтегруються в моральну 
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систему тієї країни, у якій вони проживають. Тому є підстави сподіватися, що 

за умови зваженої еміграційної політики згадані вище суперечності вдасться 

звести до прийнятного мінімуму. 

Для вирішення вказаної проблеми будуть корисними висновки 

американського дослідника Роберта Патнема (Robert D. Putnam), який 

встановив, що зростаюча етнічна різноманітність веде до руйнації в суспільстві 

соціального капіталу. Тому, на його думку, адаптація до еміграції й 

різноманіття вимагає реконструкції соціальної ідентичності, причому не тільки 

в емігрантів (хоча й асиміляція важлива), а й усього суспільства, включно з 

корінним населенням. Суспільство, яке зіткнулось із проблемою зростаючої 

міграції, повинно зосередитися на реконструкції етнічних ідентичностей 

емігрантських груп, але без вилучення їх персонального значення. Дуже 

важливо заохочувати існування синкретичних ідентичностей (наприклад, 

американець українського походження. – Н.В.), які заохочують різні етнічні 

групи бачити себе членами спільної групи зі спільною ідентичністю [343, 

с.161]. Хороший досвід можна почерпнути з минулого США, де культури 

емігрантів проникли в американську культуру й самі зазнали при цьому 

американізації. У результаті «вони», у певному сенсі, стали як «ми», а наше 

нове «ми» тепер включає «їх» [343, с.161]. Тобто відбулася не тільки асиміляція 

емігрантських груп, а й зміна панівної американської культурної структури, у 

результаті чого утворилася нова соціальна ідентичність. Це не був лінійний, 

простий процес, однак за кілька поколінь початкові етнічні відмінності таки 

послабились.  

Ґрунтуючись на американському досвіді, Патнем дає кілька порад, як 

саме подолати означену проблему. Толерантність у цьому процесі є тільки 

першим кроком. Надалі, для того, щоб створити спільну ідентичність, 

необхідно сприяти появі нових можливостей для контактів, взаємодії понад 

етнічними межами, що має відбуватись у місцях праці, навчання, різноманітних 

клубах тощо. Крім того, Патнем зазначає, що більшість емігрантів хочуть 

залучатися до пануючої культури, наприклад, вивчати мову, тому підтримка 
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такого навчання, особливо коли воно включає міжетнічні контакти, має бути 

пріоритетом державної політики в цій галузі [343, с.164].  

У цьому підрозділі мова, в основному, йшла про вплив, який має 

культура на суспільну мораль. Але важливо враховувати той очевидний факт, 

що й мораль впливає на культуру: ті моральні норми, які домінують у 

суспільстві, втілюються в його культурі. Остання через власні канали сприяє їх 

закріпленню в моральній свідомості суспільства (таким чином здійснюється 

циклічний зв'язок між культурою та системою суспільної моралі). Особливо 

помітним є цей вплив через продукти художньої культури: літературу, 

кінофільми, пісні, театр тощо, оскільки дійові особи їх творів завжди 

дотримуються певних норм поведінки, які, як правило, є домінуючими в 

суспільстві. Споживач даних творів сприймає мораль, закладену в них, і 

відтворює її в своїй поведінці. До того ж ці твори часто містять обґрунтування 

таких форм поведінки, виступаючи додатковим фактором їх легітимації.  

Оскільки культура втілює в собі мораль своїх творців, то, поширюючись 

в іншому суспільстві, вона разом із собою несе норми, які в ній відобразилися. 

Приклад такої ситуації можна спостерігати в Україні часів незалежності 

(ідеться про західну культуру, яка була одним із вагомих чинників лібералізації 

моралі нашого суспільства). Саме ця властивість є причиною протистояння 

західній культурі в багатьох арабських країнах, які не приховують, що бачать у 

ній загрозу власній моралі, і, звичайно ж, ці побоювання не є даремними. 

Продукти художньої культури нерідко стають засобом формування в 

суспільстві нових моральних поглядів на ту чи іншу проблему. Так, наприклад, 

значний вплив на формування в західному суспільстві норм екологічної етики 

мали художні фільми на природоохоронну тематику, особливо за участі тварин. 

Аналогічно, жіноча емансипація мала собі за одну з передумов появу 

відповідного культурного продукту, у якій вона поставала в позитивному 

світлі. 

Деніел Белл звертає увагу на цікавий феномен, який може бути 

прикладом того, як художня культура стає засобом змін в системі суспільної 
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моралі. В попередньому розділі було зазначено, що людська мораль значною 

мірою формувалась шляхом протистояння людським пристрастям, відповідно, 

в ній з’явились складові, які покликані їх стримувати. На думку Деніела Белла, 

культурний модернізм, починаючи від середини ХІХ століття «встановив 

контакт з демонічним (саме цим терміном дослідник позначає людські 

пристрасті. – Н.В.). Замість його приборкання модерністська культура почала 

благоволити демонічному, досліджувати його, насолоджуватись ним і 

розглядати його як першоджерело специфічного характеру творчості [25, с.254-

255]. Після цього в культурі виникла потреба в «естетичні автономії», 

утвердженні ідеї, що досвід, внутрішній чи зовнішній, є вищою цінністю. Все 

повинно бути дослідженим, все повинно бути дозволеним (принаймні у сфері 

уяви), включаючи похіть, вбивство та інші теми, які домінують у 

модерністському сюрреалізмі [25, с.255].  

Такий культурний модернізм протистояв звичній для західного 

суспільства «буржуазній моралі», яка передбачала стримання людських 

пристрастей. В праці М. Оссовської «Лицар та буржуа» можна знайти критику 

міщанської моралі з позицій культурної богеми, яка протиставила їй інший 

стиль життя. В ньому «плоди багатомісячної праці споживались за лічені 

години» [188, c.215], давалась воля «своїм найбільш марнотратним примхам» 

[188, с.216], а догма вільної любові та рівності статей не одну людину довела до 

самогубства, штовхнула до проституції. Причому для жінок «перехід з одних 

рук в інші був не актом любові, але демонстративним викликом “пристойному 

суспільству”» [188, с.223]. 

Врешті, під впливом створеного такими людьми художнього продукту, 

який втілював змальовану нестримність, суспільна мораль змінилася – жага до 

задоволень перестала зазнавати в ній минулого осуду. Ми погоджуємось з 

таким висновком: як буде показано в підрозділі, присвяченому системам моралі 

сучасних західних країн, норми, які покликані погамувати тілесні пристрасті, 

втрачають в них актуальність. Хоча причиною цього, на нашу думку, є не 

тільки культурний фактор, проте його роль була, безумовно, вагомою.  
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3.5. Релігія як керуючий фактор системи суспільної моралі 

Як окремий керуючий фактор системи суспільної моралі варто розглядати 

релігію, яка хоча і є частиною культури, проте, завдяки значному впливові на 

мораль, ми вважаємо за необхідне виділити її як самостійний керуючий фактор. 

Почнемо з констатації того очевидного факту, що всі існуючі сьогодні 

системи суспільної моралі розвивалися за значного впливу релігії. Навіть 

людина нерелігійна, яка сповідує, на її думку, світську етику, насправді нерідко 

слідує моральним приписам, які розвинулися за впливу релігійного фактора.  

Насамперед звернемо увагу на те, що хоча й значна кількість моральних 

принципів і норм завдячує своєю появою таким керуючим факторам, як 

потреба співжиття чи біологічна природа людини, проте закріпитись у 

суспільній свідомості вони змогли завдяки дії релігійного чинника. Норми, які 

були покликані утримувати гармонію в людських спільнотах, у багатьох 

випадках не виконали б це призначення, якби не були «освячені» зв’язком із 

божественною реальністю. Наприклад, необхідність соціальної єдності хоча й 

могла усвідомлюватися людьми, проте норми, які її забезпечують, часто не 

змогли б діяти з необхідною ефективністю, якби їх «гарантом» не виступали 

«вищі сили». Подібна ситуація склалася й зі співвідношенням релігії з 

біологічно зумовленими нормами. Попри те, що схильність до моральної 

поведінки закладена в людській природі, у ній також присутні й деструктивні 

потяги. Релігія якраз і допомагала закріпити конструктивні норми та подолати 

деструктивну поведінку шляхом обіцянки винагороди чи покарання, 

посиланням на авторитет «вищих сил» тощо. Виконання норм, продиктованих 

базовими керуючими чинниками, не завжди дається легко – дуже часто це 

пов’язано зі значним обмеженням власної вигоди, свободи і т. п. Тому без 

легітимації й «нагляду» з боку релігії («Бог усе бачить») їх ефективність була б 

значно нижчою.  

Остання думка нещодавно отримала вагоме експериментальне 

підтвердження. Дослідники з університету Британської Колумбії Вілл Жервей 

(Will M. Gervais) та Ара Норензаян (Ara Norenzayan) вирішили перевірити 
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гіпотезу надприродного нагляду (supernatural monitoring hypothesis), згідно з 

якою «думки про Бога примушують віруючого почуватись так, наче за його 

поведінкою спостерігають» [305, с.298], тобто «… думки про Бога запускають 

той самий психологічний відгук, що й відчуття соціального нагляду» [305, 

с.298]. Тому, коли віруючий відчуває, що за його поведінкою спостерігає Бог, 

то це приводить до того, що він стає більш схильним до просоціальної 

поведінки. 

Насамперед зазначимо, що Вілл Жервей та Ара Норензаян знаходять для 

висунутої гіпотези підтвердження і в дослідженнях інших учених, які 

встановили, що думки про надприродну істоту (supernatural agent) 

«ґрунтуються на тих самих нейронних механізмах, що регулюють 

розмірковування про думки іншої людини» [305, с.298]. Так, зокрема, колектив 

датських дослідників виявив, що «молитва до Бога у християн активізує ті 

частини мозку, які традиційно ідентифікувалися зі сприйняттям думок інших 

(mind perception)» [305, с.298]. Тому, ґрунтуючись на існуючих даних, Жервей 

та Норензаян вирішили перевірити свої припущення про те, що 

розмірковування про Бога посилюють публічну самосвідомість (public self-

awareness), тобто відчуття нагляду за собою, яке людина переживає, коли за її 

поведінкою спостерігають інші. З цією метою вони й провели кілька 

експериментів, у яких спочатку використовувався прайминг, а потім потрібно 

було скласти спеціальні тести, які мали оцінити рівень відчуття публічної 

самосвідомості учасника (під праймингом мається на увазі актуалізація у 

свідомості учасників образів, пов’язаних із божественною реальністю). 

Зокрема, в перших двох експериментах учасники спочатку мали виконати 

завдання, у якому треба було провести певні маніпуляції зі словами, які мали 

релігійний зміст (це й був прайминг, який мав викликати в них згадку про 

Бога). Потім вони повинні були оцінити відчуття власної публічної 

самосвідомості, яка вимірювалася за спеціальною шкалою. Як і припускали 

дослідники, якщо учасники спочатку виконували завдання зі словами з 
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релігійним змістом, то потім вони оцінювали відчуття публічної самосвідомості 

вище, аніж ті, у яких перед тим не викликали згадки про Бога [305, с.299–300].  

У третьому експерименті, ґрунтуючись на думці, що люди намагаються 

подати себе в позитивному світлі, коли відчувають, що за їхню поведінкою 

спостерігають, автори припустили, що згадка про Бога має посилити соціально 

бажану реакцію [305, с.300]. Тому учасники спочатку, як і в попередньому 

випадку, виконували завдання зі словами, які мали релігійний зміст чи були 

позбавлені його. Потім вони мали дати відповідь на 11 питань, за якими 

організатори оцінювали їх готовність чинити соціально бажані дії (приклад 

запитання: «Незалежно від того, хто мій співрозмовник, я завжди прагну 

уважно слухати кожного»). Наприкінці автори оцінювали релігійність 

учасників за відповідною шкалою. Експеримент підтвердив висунуте 

припущення: учасники, у свідомості яких спочатку актуалізували релігійні 

поняття, продемонстрували в другому завданні вищі показники за соціально 

бажаною реакцією. [305, с.301]. 

Щоправда, треба наголосити, що дані експерименти дали стабільні 

результати тільки серед віруючих учасників. Що стосується людей, які 

характеризували себе як невіруючі, то стійкого результату не було отримано. 

Схожі дослідження проводили й інші науковці. Наприклад, американські 

дослідники Брендон Рендольф-Сенг (Brandon Randolph-Seng) і Майкл 

Е. Нільсен (Michael E. Nielsen) здійснили кілька експериментів, в одному з яких 

учасникам необхідно було пройти два тести. Перший полягав у тому, що їм 

роздавали певну послідовність слів, з яких потрібно було скласти речення. Це 

були три групи слів: нейтральні, пов’язані зі спортом і слова на релігійну 

тематику (спасіння, святий, хрест, віра, молитва тощо). Учасникам 

повідомлялось, що мета тесту – визначити їхні мовні здібності. Одразу ж за цим 

треба було виконати друге завдання, у якому необхідно було вписати цифри в 

невелике коло із закритими очима, причому учасник знаходився в кімнаті сам, а 

отже, міг, обманувши організаторів, підглядати (звісно, такий «обман» був 

запланований, більше того – важке завдання разом зі створеними умовами 
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повинні були йому сприяти). Дослідники передбачали, що ті учасники, які 

спочатку будуть піддані мовному тесту з релігійними словами, у завданні із 

цифрами вестимуть себе чесніше. Так і трапилось. З групи, яка в першому тесті 

працювала з нейтральними словами, у другому до обману вдалося 44% 

учасників, у групі, що працювала зі словами, пов’язаними зі спортом, – 50%, а в 

групі з релігійними словами – жоден. Таким чином, отримані результати 

продемонстрували, що «релігійні образи (representations) автоматично 

впливають на поведінку» [344, с.308], роблячи учасників дослідження більш 

чесними.  

Брендон Рендольф-Сенг і Майкл Нільсен провели ще один експеримент, 

який був організований подібно до першого. Одним із його завдань було 

виявити, чи впливатиме на рівень обману внутрішня релігійність учасників. 

Врешті, було встановлено, що такого впливу не має: всі особи з групи, в якій 

було використано прайминг з допомогою релігійних слів, демонстрували 

однакову поведінку. Тому дослідники припускають, що тут, швидше за все, 

автоматично активувався стереотипний образ релігійних людей (який 

стосується їх поведінки. – Н.В.), ніж особиста віра» [344, с.312].  

У дослідженнях, які проводили інші науковці, ефект впливу «потойбічних 

спостерігачів» на поведінку людей теж був повторений. Зокрема студенти, яким 

повідомляли, що в кімнаті, у якій проводиться експеримент, був помічений 

привид, згодом менше обманювали під час виконання запропонованого 

завдання на комп’ютері [289, с.457]. В іншому експерименті діти, яким 

спочатку заборонили дивитися в коробку, яка стояла перед ними, а потім 

повідомили, що вигадана надприродна істота – принцеса Аліса – спостерігає за 

ними, значно менше заглядали в заборонену коробку [289, с.461].  

Найбільш вірогідне пояснення результатів цих досліджень можна знайти 

в іншій статті Ари Норензаяна у співавторстві з Азімом Шаріфом (Azim 

Shariff). У ній йдеться про те, що в давніх спільнотах велике значення 

відігравала репутація індивіда, яка допомагала виявляти тих, хто веде 

асоціальні дії й карати їх, підтримуючи таким чином групову стабільність. 
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«Тому загроза бути виявленим (у поганій поведінці. – Н.В.) стала могутньою 

мотивацією до доброї поведінки» [341, с.58]. Отож, як засвідчують 

дослідження, про які ми вже писали в одному з попередніх підрозділів, навіть 

«коли людина бачить фотографічне чи схематичне зображення людських очей, 

це посилює її просоціальну поведінку в економічних іграх і зменшує рівень 

обману в природних умовах» [341, с.58]. Відповідно, коли людині явно чи 

неявно нагадують про певного надприродного наглядача, це теж збільшує її 

прагнення чинити просоціально, оскільки відбувається своєрідне заміщення 

суспільних наглядачів надприродними. 

У випадку з учасниками експерименту, які не вважали себе релігійними 

людьми, однак теж реагували на прайминг релігійними словами, цілком 

можливо, що в них спрацьовував певний архетипічний образ потойбічних сил, 

яких на свідомому рівні вони не визнавали. Упродовж значного періоду своєї 

історії людина жила з вірою в надприродні істоти, які спостерігають за нею й 

здатні впливати на її світ. Тому, цілком можливо, подібні образи за цей час 

міцно вплелись у нашу підсвідомість і створюють відчуття потойбічного 

нагляду, що й було зафіксовано в згаданих експериментах.  

Отже, наведені факти засвідчують, що ідея потойбічних істот, які можуть 

спостерігати за людьми, посилює просоціальну поведінку. Проте дослідники не 

зупиняються на досягнутих результатах і прагнуть з’ясувати, чи є певний образ 

божества більш ефективним у функції стимулювання такої поведінки.  

У дослідженні, про яке далі піде мова, Ара Норензаян разом із Азімом 

Шаріфом прагнули з’ясувати, чи є в релігійності певні риси, які сприяють 

зниженню антинормативної поведінки, конкретніше – шахрайства (cheating). У 

своїй роботі вони ґрунтуються на гіпотезі надприродного покарання 

(supernatural punishment hypothesis), згідно з якою насамперед загроза 

божественного покарання, а не такі божественні риси, як любов чи співчуття, 

вберігають прихильників відповідної релігії від порушення етичних норм [349, 

с.86].  
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Під час експерименту його учасники, знаходячись самі в кімнаті, мали 

провести певні математичні обрахунки. При цьому в них була нагода, 

скориставшись проблемою з комп’ютерною програмою, підглянути правильні 

відповіді (їх, звичайно, просили цього не робити). Разом із тим необхідно було 

заповнити анкету з певними особистими даними. В анкеті містилися питання, 

які могли б виявити ступінь релігійності учасників і визначити їх уявлення про 

Бога. Щодо останнього, то їм необхідно було з переліку наведених 

божественних рис, з яких сім описували «позитивні» якості (люблячий, 

милостивий і т. п.), а інші сім – «негативні» (сердитий, караючий), вибрати ті, 

які більше підходять їх уявленню про Бога. Результати експерименту 

засвідчили, що, як і передбачалося, ті, хто приписував Богові більше 

«негативних» рис, виявили меншу схильність до шахрайства. 

З огляду на отримані результати, Норензаян і Шаріф задалися питанням, 

чому ж, попри більшу ефективність «караючого» Бога, у світі настільки 

поширені уявлення про любляче божество. На їхню думку, причина полягає в 

тому, що такий Бог є більш привабливим для залучення нових віруючих [349, 

с.93]. Також вони припускають, що образ люблячого Бога може бути 

поширений у країнах із розвиненими соціальними інституціями, які 

компенсують можливі загрози від такого уявлення для людської поведінки і, 

навпаки, суспільство з нерозвиненими соціальними інституціями більше 

потребуватиме саме караючого Бога для ефективнішої регуляції поведінки 

своїх членів [349, с.93–94].  

Важливо відзначити, що функцію підтримки базових моральних вимог 

релігія почала виконувати ще на ранніх етапах свого розвитку, коли вона 

існувала у примітивних формах тотемізму, анімізму, фетишизму. Це засвідчує 

етнографічний матеріал, зібраний Дж. Фрезером. Узагальнивши отримані дані, 

дослідник стверджує, що такі вірування в певних народів захищали приватну 

власність, сприяли повазі до статевої моралі та збереженню людського життя 

(він також звертає увагу на підтримку авторитету влади, але нас, в контексті 

даної праці, цей аспект не цікавитиме). Щодо першого пункту, то Дж. Фрезер 
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наводить приклади вірувань примітивних племен, згідно з якими, той, хто 

вчинив крадіжку, може зазнати важкої кари не тільки від одноплемінників, але 

й від богів чи інших таємних сил. Тому, наприклад, якщо хтось в племенах 

Полінезії бажав зберегти свій урожай, дім, одяг чи будь-яку іншу річ, то він 

накладав на неї табу (при цьому помічаючи предмет умовним знаком) і вона 

була в безпеці, адже інші, під страхом покарання від таємних сил, боялись до 

неї навіть доторкнутись. В африканських племенах таку функцію виконували 

амулети, які стояли біля речі і загрожували страшними покараннями тим, хто 

насмілиться ними заволодіти. В племен Мадагаскару існувала подібна до табу 

система, яка називались фаді, і вона, наприклад, визначала, що крадіжка яєць 

викличе у злодія проказу, шовку – сліпоту, того, хто вкрав залізо також чекав 

певний недуг [256].  

Досить суворо примітивні вірування захищали норми статевого життя. 

Характерно, що їх порушення (перелюб, інцест, дошлюбні стосунки тощо) 

піддавали небезпеці не тільки тих, хто це вчинив, але й усе плем’я, тому самі ж 

одноплемінники жорстоко карали тих, кого запідозрили у подібному проступку 

(таким чином ці уявлення стимулювали членів групи пильно стежити один за 

одним, що теж сприяло дотриманню згаданих норм). Наприклад, бірманські 

карени вважали, що супружа невірність дуже шкодить врожаю; деякі племена 

Ассаму (схід Індії) також вірять, що поки врожай не зібраний, найменша 

розпущеність може його погубити; морські даяки (о. Борнео) переконані, що 

аморальні стосунки поміж неодруженими можуть бути причиною злив; 

мешканці околиць Раджмалу (індійська Бенгалія) вважають, що не виявлений 

та не спокутаний перелюб ставить їх поселення під загрозу нападу тигрів та 

інших хижих звірів [256]. 

Примітивні вірування часто ставали на захист життя і безпеки людини. 

Зокрема, таку роль виконував страх помсти від духу жертви вбивства. 

Наприклад, древні греки вірили, що душі нещодавно загиблих гніваються на 

вбивць і не дають їм спокою, тому останній має бути вигнаний з країни, поки 

душа вбитого не заспокоїться. При цьому вважалось, що дух може в гніві 
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нанести шкоду всім оточуючим, тому вигнання вбивці для суспільства було ще 

й засобом самозахисту. Папуаси Нової Гвінеї, коли в їх поселенні траплялося 

вбивство, декілька вечорів підряд збиралися разом і голосно кричали, щоб 

таким чином налякати привид жертви злочину і не дати йому повернутись. В 

багатьох народів, щоб уберегтись від помсти духу вбитого ворога, воїни 

проходили після битви спеціальні очисні ритуали. В племені маорі після того, 

як воїн вбивав противника в бою, він куштував його кров, вважаючи, що тим 

самим позбавить себе від його помсти. Всі подібні вірування, на думку 

Дж.Фрезера, хоча й буди помилковими, проте на ділі приносили значну 

користь, адже навіть найбільш розгнузданих осіб утримували від вбивства. 

Крім того, вони стимулювали і саму общину робити все для того, щоб подібні 

інциденти не траплялись (адже духи померлих могли і їм нанести шкоду) [256]. 

Отже, як ми бачимо, вже примітивні релігійні вірування слугували досить 

надійною підтримкою базовим нормам людського співжиття, які згодом стали 

основою моралі. 

Як було показано в підрозділі, присвяченому біологічним засадам 

моральної поведінки, в системі суспільної моралі може бути виділена група 

норм, які покликані тримати під контролем людську природу, стримувати 

людські пристрасті. Релігія завжди відігравала особливо велику роль в 

підтримці даного сегменту моралі. Денілел Белл зазначає, що «історичні релігії 

Заходу були релігіями стримування. У Старому заповіті підкреслюється 

особливе значення закону, а також виражається страх перед нестримністю 

людської природи… Цей страх є страхом перед обличчям демонічного – 

скаженої несамовитості (екстазу) плоті і переступу кордонів, що відділяють 

людину від гріха. Навіть у Новому завіті, який відміняє закон і проголошує 

любов, присутня відраза до земних наслідків відмови від закону і на їх шляху 

зводиться перешкода» [25, с.254]. Тому в західному суспільстві одна з 

найголовніших функцій релігії полягала в тому, що «вона була заслоном від 

демонічного» [25, с.254]. При цьому дослідник зазначає, що «діалектика 

звільнення і стримування завжди давала про себе знати в історії західного 
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суспільства. Ідея звільнення повертає нас до діонісійських святкувань, 

вакхічних бенкетів та розгулу, гностичним сектам першого і другого століть… 

чи, наприклад, до біблійної легенди про Содом і Гоморру, а також епізодів з 

історії Вавилону [25, с.254]. 

Слід зазначити, що функцію стримування людських потягів виконували 

не тільки релігії Заходу, а більшість релігій. Для цього ними розвивались 

відповідні системи практик (наприклад піст). Особлива роль релігії в підтримці 

даної групи норм, можливо, зумовлена її здатністю регулювати внутрішні стани 

людини (від Бога не сховати свої помисли). Якщо ж врахувати, що будь-яка 

розгнузданість починається саме з прихованих (часто навіть від самої людини) 

бажань, то здатність релігії проникати в глибини людського Я та мати владу 

над ними є важливим доказом особливої її ролі в підтримці відповідної групи 

норм. 

Крім того, що одна з функцій релігії – сприяння закріпленню 

конструктивних норм у суспільній моралі з посиланням на авторитет «вищих 

сил», вона, звичайно ж, брала активну участь у їх формуванні. Наприклад, 

релігія відігравала важливу роль у розвитку тих моральних орієнтирів, які були 

продиктовані іншими керуючими чинниками, як-то потреба співжиття та 

біологічна природа людина. Справа в тому, що названі фактори пропонували 

тільки певний мінімум морального життя, який міг гарантувати виживання 

людського роду. Релігія ж сприяла розвитку цих вимог до рівня морального 

ідеалу. Наприклад, якщо взяти етичний принцип, який вимагає зважати на 

інтереси іншого, не завдавати йому шкоди, то християнство виводить його в 

ранг ідеалу: «полюби ближнього свого як самого себе».  

Розглянемо ще кілька прикладів. Як відомо, в буддійській моралі є 

принцип, який забороняє чинити насилля стосовно всіх живих істот (не тільки 

людей, а й тварин). Його коріння треба шукати в емпатії, яка, як зазначалось, 

може проявлятися не тільки до людей, а й представників тваринного світу. 

Проте емпатія до тварин є, швидше за все, «побічним ефектом» емпатійного 

відчуття щодо людей, адже немає доказів, які б засвідчували, що природний 
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відбір окремо сприяв її формуванню. Більше того, у природі вбивство живих 

істот іншого виду є цілком закономірним і часто необхідним, адже забезпечує 

необхідну для виживання білкову їжу. Отже, даний принцип, з точки зору 

природи, виглядає недоцільним, а тому, попри наявність емпатійного відчуття 

щодо тварин, в абсолютній більшості культур не сформувалося вагомих норм, 

які б його відображали. Звичайно, в них існують норми, спрямовані на захист 

тварин, проте вони є далеко не настільки категоричними, як згаданий принцип 

буддійської етики. Його існування можна пояснити, тільки якщо поглянути на 

базові ідеї буддійського віровчення. Йдеться про ідею перевтілення карми, яка 

в одному житті перебуває в тілі людини, а в наступному може втілитись у 

тварині. Усі живі істоти мають однакову за своєю природою карму й тому 

накладати заборону на убивство людини, проте дозволяти убивства тварин буде 

морально непослідовним, адже різниця між нами тільки в тому, що в цьому 

житті ми народилися людьми, а вони – тваринами. Крім того, як стверджує 

найчисельніший напрям буддизму – махаяна (саме в обличчі махаяни буддизм 

став світовою релігією) – усі живі істоти наділені природою Будди (тобто у 

своїй суті ми і тварини – одне й те ж саме, або ж навіть єдине ціле).  

Варто також згадати, що релігійні ідеї християнства сприяли формуванню 

дещо інших моральних принципів, які виростали з ідеї особливого статусу 

людини у світобудові як образу й подоби Бога. По-перше, це призвело до 

формування антропоцентричних тенденцій в моралі, які виключали 

рівноцінний моральний статус інших живих істот. Це, на думку деяких 

дослідників, стало однією з причин сучасної екологічної кризи. Разом із тим, 

особливий статус людини в християнстві став однією з головних причин 

формування гуманізму, як одного з найвищих досягнень західної етики. Крім 

того, ідеї людини як образу й подоби Бога та духовної рівності всіх людей 

перед своїм Творцем зумовили формування поняття про людську гідність, на 

якій ґрунтується етика прав людини, що сьогодні домінує в західному світі. 

У системі моралі багатьох народів є норми, існування яких продиктоване 

виключно дією релігії, оскільки їх виконання покликане забезпечити 
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досягнення мети чи виконання догматів, які нею визначені. Щоб 

проілюструвати цю тезу, наведемо приклади моральних норм, які зафіксував 

американський антрополог Річард Шведер (Richard Shweder) у місті 

Бхубанешвар (Bhubaneswar), адміністративному центрі штату Орісса (Індія). У 

цій спільноті дуже вагомим моральним проступком стане ситуація, коли 

старший син протягом кількох днів після смерті батька обстриже волосся чи 

їстиме курча або ж рибу. Щоб зрозуміти походження такої заборони, треба 

звернутися до релігійних вірувань, поширених у цьому регіоні. Згідно з ними, 

після смерті людини її душа виявляється прив’язаною до мертвого тіла й не 

може, відірвавшись від нього, почати процес реінкарнації. Причиною цього є 

специфічні «забруднення», наявні в останках померлого. Тому моральним 

обов’язком родичів, і насамперед старшого сина, є допомога душі покійного 

відірватися від тіла й здійснити посмертну «подорож». Син за допомогою 

спеціального ритуалу, надає своє тіло для того, щоб у містичний спосіб 

увібрати забруднення з останків покійного. Але перешкодити цьому може 

споживання певної їжі, як-то м’яса чи риби. Тому дванадцять днів син постить 

(відповідно, порушення цього посту є значним проступком, адже це ставить під 

загрозу успішну реінкарнацію), після чого вважається, що душа нарешті 

звільняється від тіла й може почати перевтілення. Синові залишається тільки 

очистити власне тіло від тієї нечистоти, яку воно увібрало. Згідно з місцевими 

віруваннями, вона збирається, передовсім, у волоссі та нігтях, тому їх 

обрізають, здійснюють ритуальне омовіння, після чого моральний обов’язок 

перед покійним вважається виконаним і син повертається до буденного життя. 

Останній момент пояснює, чому значним проступком у цьому регіоні 

вважається обстригання сином волосся протягом перших днів після смерті 

батька [350, с.93]. 

Наступним важливим ефектом від впливу релігії на суспільну мораль є 

універсалізація моральних вимог. Особливо яскраво цей вплив помітний на 

прикладі поширення світових релігій. До їх появи населення у відповідному 

регіоні сповідувало національні чи родоплемінні релігії. До сфери дії моралі, 
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яку вони несли, потрапляли переважно ті, хто належав до відповідного племені 

чи народу. З появою світових релігій, які містять ідею єдиного Бога або єдиного 

закону відплати (карми) чи єдиної природи Будди усіх живих істот, ситуація 

зазнала суттєвих змін. Адже «перед Богом усі рівні», для нього немає «ні 

елліна, ні іудея» і, відповідно, моральні норми, які він пропонує, з однаковою 

силою діють як у стосунках між одноплемінниками, так й у ставленні до будь-

якої іншої людини (принаймні єдиновірця). Аналогічний ефект від впливу 

релігії спостерігався й раніше, коли виникали національні релігії, які давали 

змогу переступати вузькі межі родоплемінних вірувань і включати до сфери дії 

моралі більші групи людей. Таким чином, поширення релігій сприяло 

універсалізації моральних норм, розширенню сфери дії моралі від кола родичів 

чи осіб, з якими людина перебувала в безпосередніх постійних контактах, до 

спільноти, кількість членів якої потенційно охоплює все людство.  

Такий ефект від впливу релігії приводив до того, що групи, які 

сповідували подібні етичні вчення, швидко збільшувалися в розмірах і 

поступово витісняли інші групи, мораль яких не зазнала такої універсалізації. 

А. Норензаян та А. Шаріф з цього приводу зазначають, що «релігійна 

просоціальність, мабуть, пом’якшувала ті межі, які родинний альтруїзм чи 

взаємність (пряма або непряма) накладали на розмір груп. Таким чином, її 

поширення сприяло зростанню стабільних, великих, кооперуючих груп 

генетично непов’язаних індивідів [341, с.58]. 

Більш детальне дослідження цього питання можна знайти у статті Франса 

Роеса (Frans L. Roes) і Майкла Реймонда (Michel Raymond) «Віра у 

моралізуючих богів» [346]. Вони пишуть, що «згідно з теорією моралі Річарда 

Александера, людські соціальні групи стають більшими в результаті 

міжгрупового змагання за ресурси та кращі місця для проживання. Хоча великі 

групи й більш успішні в такому змаганні, проте вони постійно зазнають тиску 

імовірності розпаду» [346, с.126]. Причиною цьому є те, що життя в групі 

продукує нові, цього разу внутрішньогрупові, конфлікти – за партнера, ресурси 

тощо. Засобом запобігання й подолання таких конфліктів стала мораль, яка 
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об’єднує суспільство, обмежуючи зазіхання одного його члена на права іншого. 

Тому якщо великі спільноти дійсно більше підвладні розколам, то ті з них, які 

все ж зберігають єдність, ймовірно, мають ефективніші норми моралі, зокрема 

такі, що встановлені моралізуючими богами (далі в статті автори пояснюють, 

що моралізуючими вони називають богів, які «розповідають людям, що слід 

робити, а що – ні» [346, с.127].  

Таким чином, Роес і Реймонд своїм дослідженням хочуть перевірити такі 

гіпотези: 

1. Конфлікти й війни будуть частіше зустрічатись в ареалах, більш 

придатних для людського життя. 

2. Частота війн і конфліктів позитивно корелюватиме з розміром 

спільноти. 

3. Розмір спільнот буде відносно більшим у кращих для проживання 

місцях.  

4. Розмір спільноти позитивно корелюватиме з вірою в моралізуючих 

богів [346, с.127–128]. 

У своєму дослідженні автори користувались етнографічними базами 

даних, у яких міститься інформація про більше, ніж тисячу спільнот земної 

кулі. Зокрема, вони використовували Етнографічний атлас Джорджа Мардока 

[339] в редакції 1999 року, який містив інформацію про 1 267 спільнот і базу 

даних Standard Cross-Cultural Sample (SCCS) з інформацією про 186 культур. 

Аналіз цих даних підтвердив чотири висунуті гіпотези [346, с.133]. Таким 

чином, дослідження надало емпіричний ґрунт висловленій вище думці про те, 

що релігія відіграла велику роль у трансформації моральних систем у бік 

універсалізації їх вимог. Адже тільки така мораль могла подолати бар’єр 

клановості та родинності й забезпечити співіснування непов’язаних родинними 

чи особистими зв’язками людей у межах великого суспільства.  

До речі, згідно з інформацією, яку наводить А. Норензаян, у деяких 

невеликих племен східної Африки чи пустелі Калахарі уявлення про богів не 

пов’язані з мораллю [340, с.43]. Це можна пояснити тим, що в даних 
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спільнотах, де зв’язки між людьми ґрунтуються на особистій взаємодії, для 

регуляції поведінки достатньо таких механізмів, як пряма й непряма взаємність, 

родинний альтруїзм, репутація. Натомість потреби в «моралізуючих богах», які 

б розширювали сферу дії етичних норм на широке коло незнайомих осіб, не 

існує. Тому подібні уявлення в них і не розвинулись. 

Отже, усе вищевикладене в підрозділі дає підстави виділити кілька 

основних напрямів впливу релігії на суспільну мораль. По-перше, релігія 

сприяла виконанню існуючих моральних орієнтирів, адже створювала ефект 

«потойбічного нагляду». Особливо важливу роль вона відіграла у стримуванні 

пристрастей. По-друге, релігія через елементи власного віровчення 

безпосередньо впливала на формування певних моральних норм, принципів, 

ідеалів. По-третє, релігії зумовили процес універсалізації суспільної моралі. 

Швидше за все, вплив релігійного чинника на суспільну мораль не обмежується 

виділеними напрямами. Тому навколо цього питання існує поле для подальших 

досліджень. 
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3.6. Економічна сфера суспільного буття 

 

Ведучи мову про керуючі фактори системи суспільної моралі, важливо 

проаналізувати такий чинник, як економічне життя суспільства, який теж 

чинить скеровуючий вплив на мораль. Цей вплив був помічений багатьма 

дослідниками, наприклад, Р. Апресян, досліджуючи етап формування моралі 

зауважує, що «економіка  дару мала велике значення для підтримки 

протоморальної практики, тобто такої, яка ще не стає предметом спеціального 

морального регулювання чи спеціальної рефлексії, але змістовно релевантна 

моральним цінностям. Кореляція моральної та економічної практики легко 

простежується в практиці різноманітних спільнот, що знаходяться на ранніх 

стадіях історичного розвитку» [11, с.76]. Інколи вага економічного чинника 

значно перебільшувалася, як це мало місце у марксизмі. В нашій концепції 

економіка це лишень один із факторів, що впливають на мораль, і у цьому 

підрозділі ми розглянемо кілька основних шляхів такого впливу. 

Одним із його найкращих зразків є трансформація моралі в період 

становлення капіталістичних відносин у Європі. Насамперед відзначимо 

суттєву зміну становища індивіда, зокрема розширення простору його свободи, 

що мало місце в зазначений період. До цього часу виживання й добробут 

основної частини населення залежав від спільнот, членами яких вони були. 

Відповідно й суспільна мораль, у першу чергу, захищала права таких спільнот, 

які мали своєрідну «першість» щодо індивідів. Розвиток капіталістичних 

відносин приводив до появи буржуазії, незалежне фінансове становище якої 

сприяло зростанню персональної свободи – їхня доля відтепер значною мірою 

визначалась їх діяльністю. Ці ж процеси зумовили появу верстви найманих 

робітників, які, попри нелегке становище, усе ж були незалежними від 

власників (порівняно зі стосунками, що панували у феодальному суспільстві). 

Відтепер робітник не тільки економічно змушений, але «є вільним 

розпоряджатися своєю силою та майстерністю, а також зацікавлений в 
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отриманні платні, залежно від вкладеної праці. Індивідуальне начало, постійно 

ініційоване вільною працею, робить індивіда творцем власної долі» [219, с.59]. 

Таким чином формувалися базові характеристики сучасного ліберального 

суспільства – індивідуалізм (який, урешті, спричинив формування поваги до 

людини та її гідності) і свобода.  

До вказаних змін у моралі в зазначений період долучився й такий 

керуючий фактор, як релігія. У релігійній сфері Європи також відбувалися 

значні трансформації, які, до речі, деякою мірою були інспіровані змінами в 

економічній сфері (тож, ми маємо приклад, як кілька керуючих факторів, 

взаємодіючи, чинять спільний вплив на суспільну мораль). Їхнім наслідком 

стала поява протестантизму, який посилив ті впливи на мораль, що походили 

від змін в економіці. Лютер і його сподвижники проголосили принцип спасіння 

особистою вірою, отож посередництво церкви між Богом і людиною перестало 

бути обов’язковим. Стосунки людини і Бога стають більш персональними. 

Також Лютер висунув ідею про те, що кожна людина має право тлумачення 

Біблії. Головним критерієм істинності при цьому є віра і, в цілому, її 

внутрішній духовний досвід, а не авторитет церкви. Такі положення, як і зміни 

в економіці, сприяли зростанню індивідуалізму, розвитку свободи особистості, 

відповідальності, адже кожен персонально відповідає перед Богом за власні 

вчинки й ніякий посередник у цій справі не зарадить. Принцип особистого 

тлумачення святого Письма приводить (хоча й не одразу) до зростання 

значення свободи совісті і слова. Крім того, коли минув перший період 

розвитку протестантизму, який супроводжувався хвилею фанатизму, 

актуальності набуває принцип толерантності, адже коли існує свобода 

релігійного життя, то це приводить до появи різноманітного тлумачення 

релігійних ідей та багатьох форм самовираження, співіснування яких можливе 

тільки на засадах толерантності. 

Активні трансформації в економічній сфері цього часу зумовили 

необхідність зміни морального статусу праці, що теж значною мірою відбулося 

завдяки протестантським реформаторам. Однією з провідних ідей Жана 
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Кальвіна, що знайшла широкий відгук у суспільстві, була думка про абсолютне 

напередвизначення: Бог наперед установив, хто матиме життя вічне, а хто 

приречений на вічне прокляття. Людина не може змінити свою долю, яка 

визначена Богом ще до її народження. Хоча ніхто не може знати, що йому 

призначено, проте є певні ознаки, за якими людина може дізнатися про свою 

долю. До них, крім життя за законом Божим, належить успішність людини в тій 

діяльності, якою вона займається у своєму повсякденному житті (праця, 

фінансові справи, навчання і т. п.). Іншими словами, трудова діяльність у 

протестантизмі набуває сакрального статусу. Вона стає божественним 

покликанням, а її наслідки – одним із критеріїв моральності. Як зазначає 

німецький дослідник Ріхард Мюнх (Richard Munch), «… бюргерські верстви 

прихильників кальвіністських ідеалів принесли в уявлення про моральні норми 

також критерії успішного господарювання. Порядність, розважливість, 

хазяйновитість, бережливість, працелюбність і подвижництво, тобто якості, які 

є передумовою економічного успіху, набули характеру моральних заповідей, 

що визначають богоугодну поведінку. Піклування про власну сім’ю, 

працівників свого підприємства, підтримка активного життя своєї общини й 

примноження добробуту всього суспільства в цілому також увійшли в коло 

моральних заповідей» [155]. 

Говорячи про зростання цінності людини та її свободи, як наслідки 

розвитку ринкової економіки, необхідно згадати дослідження відомого 

американського науковця Рональда Інглхарта (Ronald F. Inglehart). На базі 

вагомих емпіричних даних він обґрунтовує вплив соціально-економічного 

добробуту громадян на їх ціннісні орієнтації. Насамперед відзначимо: 

Р. Інглхарт ґрунтується на ідеї, що досвід, який ми отримуємо в дитинстві та 

юності, має величезний вплив на наше подальше життя. Соціально-економічне 

зростання, яке спостерігалось у післявоєнний період у західних країнах, 

привело до того, що нове покоління виростало в хороших умовах, їх 

матеріальні потреби були вдоволеними, рівень освіти підвищувався. У 

результаті, збільшилася його матеріальна, інтелектуальна й соціальна 
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незалежність. Високий ступінь життєвої захищеності й незалежності привели 

до того, що населення першочергової ваги почало надавати свободі: «Акцент в 

культурній сфері зміщується від колективу й дисципліни до свободи 

особистості, від групової норми до індивідуального багатоманіття, від влади 

держави до особистої незалежності…» [98, с.12]. Таким чином, змінюються 

ціннісні пріоритети населення: цінності виживання заміщаються цінностями 

самовираження. У центрі суспільства опиняється людина, її права та інтереси. 

При цьому дослідник вказує на те, що названа послідовність може мати й 

зворотний ефект: за виникнення загрози фізичному виживанню людей 

домінуючого значення набувають цінності виживання [98, с.15]. 

Прихильність до цінності самовираження веде до того, що люди 

починають вимагати більше свободи й відстоювати її. Ці тенденції 

поширюються на всі сфери життя, сприяючи зміні сексуальних норм, 

гендерних ролей, сімейних цінностей, взаємин людини із природою. Це, у свою 

чергу, приводить до зростання демократії, адже саме вона може вдовольнити 

подібні прагнення людей.  

Щодо змін у сімейних цінностях і сексуальних нормах, то їх Р. Інглхарт 

пояснює так. Сім’я являє собою основну репродуктивну клітину суспільства. У 

традиційних культурах різко засуджується будь-яка поведінка, що 

сприймається як загроза народженню й вихованню дітей в сім’ї, наприклад 

гомосексуалізм, розлучення і аборт. Але в межах постіндустріального 

суспільства, яке володіє розвинутими інститутами соціального захисту, для 

виживання людини вже не потрібно міцної сім’ї, тому згадані жорсткі норми 

поступово втрачають своє значення, що створює простір для самовираження 

індивіда. У багатих постіндустріальних країнах усе більше поширюється 

толерантне ставлення до розлучень, гомосексуалізму, абортів. Натомість цього 

не спостерігають у країнах із низьким доходом на душу населення, де життєвий 

захист і надалі гарантований далеко не всім [98, с.20]. Ще одним результатом 

дії сил емансипації, пов’язаних із цінностями самовираження, є утвердження 

гендерної рівності [98, с.26]. 
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До речі, Р. Інглхарт звертає увагу й на взаємодію різних чинників під час 

формування світоглядних орієнтації населення. Він пише, що домінуючі в 

суспільстві ціннісні орієнтації є продуктом взаємодії соціально-економічного 

розвитку та культурної традиції. Тому, попри те, що зростання в соціально-

економіній сфері веде до описаних ним змін у світогляді населення, культурна 

традиція (як приклад він називає протестантизм, конфуціанство, комуністичну 

ідеологію) теж накладає свій відбиток [98, с.16]. Це корелює з нашими 

висновками про те, що чимало складових моральної свідомості є результатом 

взаємодії кількох керуючих факторів (як у вищеописаному прикладі з 

економічними та релігійними змінами у Європі Нового часу). 

Додамо, що описані вище зміни, які спричинили зростання цінності 

людини та її свободи, приводять до відповідних змін у системі суспільної 

моралі. Як було зауважено в одному з попередніх розділів, важливі для себе 

цінності суспільство захищає з допомогою системи норм і правил. Зі зміною 

ціннісних орієнтацій чи зміною ваги тієї чи іншої цінності трансформується і 

система моральних норм, які забезпечували їх функціонування. Якщо ми 

стверджуємо, що в суспільстві, внаслідок змін в економічній сфері, зростає 

значення людини та її свободи, то це передбачає, що з’являються або ж 

зростають у своїй вазі  моральні норми та принципи, які повинні гарантувати їх 

реалізацію. 

Вплив ринкових відносин на мораль не обмежується згаданими змінами. 

Надалі будуть проаналізовані факти, які засвідчують, що ринок сприяє 

формуванню тих складових моральної свідомості, які прийнято оцінювати в 

позитивному світлі. 

Надалі ми зосередимо увагу на впливі ринкових відносин на систему 

суспільної моралі. Досить поширеною є думка про пагубний вплив ринку на 

мораль. Проте, факти, наведені нижче, засвідчують, що ринкова економіка, 

попри певний негативний вплив, все ж переважно сприяє формуванню тих 

складових моральної свідомості, які прийнято оцінювати в позитивному світлі. 
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Почнемо з тези, що участь у ринкових відносинах стимулює людей до 

виконання норм і принципів, без яких неможлива кооперація. Ці норми, як ми 

згадували вище, в основному зумовлені дією потреби співжиття, тому можна 

сказати, що ринок підтримує функціонування тих складових моральної 

свідомості, існування яких спричинене даним керуючим фактором. Справа в 

тому, що ринок дає нагоду отримати зиск, прибуток, що, як відомо, є одним із 

потужних стимулів людської діяльності. Такий стимул змушує людей 

виконувати певні моральні вимоги, які необхідні для будь-якої кооперативної 

діяльності, адже без цього, у більшості випадків, прибуток не буде отримано. 

Таким чином, ринок примушує нас думати про інтереси іншої сторони, адже 

якщо вона залишиться не задоволеною від взаємодії, то й ми не отримаємо 

очікуваного прибутку. Тому, наприклад, участь у ринкових відносинах 

підтримує й додає нового стимулу функціонуванню таких базових механізмів 

суспільної моралі, як пряма й непряма взаємність, активно задіює репутацію та 

покарання.  

Описаний вплив ринку на мораль зауважили чимало сучасних 

дослідників. Наприклад, швейцарський економіст Ернст Фер і німецький Урс 

Фішбакер пишуть, що соціально-економічне середовище формує витрати й 

вигоди від співпраці та покарання за її порушення і, ймовірно, постає важливим 

фактором, що детермінує соціальні норми [301, с.189]. Пол Зак також зауважує, 

що ринок винагороджує й карає (прибутки, збитки. – Н.В.) і, таким чином, 

надає потужного стимулу, щоб поводити себе у морально прийнятний спосіб 

[361, с.226]. 

Існують спеціальні дослідження, які певною мірою підтверджують 

вищенаведені розмірковування. Зокрема, група науковців на чолі із Джозефом 

Генрічем вирішила провести дослідження, мета якого, серед іншого, 

встановити, чи пов’язана міра інтеграції в ринок із мірою справедливості. 

Рівень інтеграції в ринок вимірювався на підставі відсотків кількості спожитих 

сім’єю калорій з ринку на противагу здобутим самостійно (полювання, 

рибальство, вирощування продукції на присадибній ділянці для власного 
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використання) [325, с.1482]. Рівень справедливості визначався на підставі суми, 

яку пропонує учасник № 1 учасникові № 2 у відомих економічних іграх 

«Диктатор» та «Ультиматум» (про них ми вже писали), а також у їх 

модифікованому варіанті, у якому третій учасник має можливість покарати 

учасника № 1 у випадку, якщо його пропозиція учаснику № 2 буде, на його 

думку, несправедливою (т. зв. third-party punishment game). Ці експерименти 

проводились у 15 різноманітних спільнотах земної кулі й початкова гіпотеза 

підтвердилася: чим більш інтегрованою була спільнота в ринкові відносини, 

тим більшою була міра справедливості її представників у названих економічних 

іграх [325]. Пояснити ці результати можна тим, що залучення людей до 

ринкових відносин формувало у них навички прийняття справедливих рішень, 

адже участь в таких відносинах постійно передбачає необхідність подібних 

рішень, без чого ринок не буде ефективним, а отже не принесе бажаних 

результатів, для його учасників.  

Окрім справедливості, ринкова економіка стимулює актуалізацію довіри, 

надійності, чесності, ввічливості та інших моральних норми і принципів, які 

підвищують кількість успішних угод та збільшують довгострокову винагороду 

учасників ринкових відносин. Ще на початку ХVІІІ століття про це писав 

французький економіст Самюель Рікар: «Комерція пов'язує [людей] взаємною 

корисністю. ... За допомогою комерції людина вчиться міркувати, бути чесною, 

засвоювати добрі манери, бути передбачливою і стриманою як у розмові, так і в 

своїх діях. Відчуваючи необхідність бути розумною і чесною, щоб домогтися 

успіху, вона уникає пороку, або принаймні її поведінка засвідчує порядність і 

серйозність, щоб не зумовити ніяких несприятливих суджень з боку наявних і 

майбутніх знайомих» [328, с.1465]. Адам Сміт також вірив у моральний вплив 

комерції, твердячи, що вона заохочує пунктуальність, порядність і чесність 

[цит. за: 258, с.265].  

Звичайно,  слід усвідомлювати, що не можна ставити знаку рівності між 

мораллю та стратегіями економічної доцільності. Тобто, бути чесним, 

пунктуальним, відповідати взаємністю, дбати про репутацію – ці форми 
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поведінки в ринкових стосунках можуть бути продиктовані суто комерційним 

фактором (бажанням отримати прибуток). Проте, по-перше, як зауважує Пол 

Зак, практикування певних речей веде до того, що ми навчаємось їм, тому 

моральне практикування в ринкових умовах веде до більш моральної поведінки 

поза ринком [361, с.226]. Про це ж пише Ф. Фукуяма, зауважуючи, що «ми 

часто починаємо коритися нормі, виходячи з особистого інтересу, але потім 

продовжуємо робити це з моральних міркувань» [258, с.271], в іншому місці він 

зауважує, що «ринковий обмін – це не те саме, що взаємний альтруїзм, 

присутній у моральних спільнотах, але вони й не є абсолютно неспорідненими. 

Ринковий обмін витворює навички взаємності, які переходять з економічного 

життя в моральне життя» [258, с.273]. Таким чином, можна стверджувати, що 

виконання необхідних для успішної ринкової діяльності норм сприяє 

стабілізації всієї системи суспільної моралі, адже привчає людей до поведінки, 

яка є бажаною і в поза ринкових умовах. По-друге, якщо поглянути на це 

питання в історичній ретроспективі, то буде помітно, що ринкова діяльність, 

стимулюючи згадані стратегії поведінки, сприяла тому, що вони поширювались 

і в інших сферах суспільного життя. Приводячи і в них до позитивних наслідків 

(покращуючи стосунки між людьми), вони ставали загальними стратегіями 

правильної поведінки і набували, згодом, морального статусу. 

Необхідно наголосити, що ті норми, про які йшлося вище 

(справедливість, довіра, надійність, чесність, ввічливість), не були створені 

завдяки ринку. Проте, почавши використовуватись саме в ринкових умовах, 

вони отримали дуже потужний стимул до виконання (прибуток) і таким чином 

їх загальне значення в суспільстві різко зросло. Отже, ринок стимулював їх 

актуальність, уточнював зміст і таким чином сприяв закріпленню в якості 

складових макрорівня моральної свідомості. 

Розглядаючи вплив ринкової економіки на систему моралі, варто 

звернути увагу на те, що в ході історичного розвитку вона сприяла загальному 

пом’якшенню нравів. Монтеск’є писав: «Торгівля …шліфує та пом’якшує 

варварську поведінку: це ми бачимо щоденно» [150, с.433]. Виразно ця 
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особливість ринку проявилась з появою буржуазного суспільства. Ф. Фукуяма 

зауважив, що «аристократичні суспільства ґрунтувалися на відстоюванні честі, 

яку можна було здобути лише у збройній боротьбі чи в завоюваннях. Буржуазні 

суспільства замінили аристократичний принцип іншим, який ґрунтувався на 

вужчій формі особистого інтересу ...і в ході цього процесу пом'якшили 

брутальні й насильницькі звичаї аристократичного устрою [258, с.265]. Факти, 

які підтверджують істинність цієї тези, можна знайти у праці М. Оссовської 

«Лицар і буржуа», в якій наводяться свідчення того, що досить довго у Європі 

аристократи були войовничим класом, який шукав змоги захистити чи 

звеличити свою честь, продукуючи таким чином значну кількість конфліктів. 

Натомість комерсант не зацікавлений в конфліктах, бо це «шкодить справі», 

тому його поведінка, безперечно, більше буде націлена на пошук компромісу, 

пошуку взаєморозуміння у стосунках між людьми.  

В даному контексті варто також додати, що капіталізм робив мораль 

універсальнішою, збільшував радіус дії моральних орієнтирів, адже 

аристократи переважно поширювали поняття чесності, справедливості на 

людей свого кола, а по відношенню до тих, хто був поза ним, могли вести себе 

аморально. М. Оссовська пише, що польські поміщики, з’їжджаючись у 

столицю на святковий карнавал, як правило, залишали після себе неоплачені 

рахунки: у швачки, перукаря, вчительки французької мови. Адже це були люди 

не їхнього кола [188, с.242-243]. Натомість комерсант змушений бути 

порядним, ввічливим навіть з «маленькими» людьми, адже вони споживають 

його продукцію чи послуги, формують репутацію.  

Слід підкреслити, що ринкова економіка може приводити і до таких змін 

у системі суспільної моралі, які отримають, переважно, негативну оцінку. В 

підрозділі, присвяченому моралі сучасних західних країн, буде наведено 

приклад, як високий рівень добробуту, спричинений ринком, приводить до 

послаблення потреби співжиття, як одного з головних керуючих параметрів 

системі суспільної моралі. В цьому ж підрозділі йтиметься про те, що ринок 

докладається до зменшення значення групи норм, які покликані обмежувати 
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людські бажання. Ф. Фукуяма пише, що «ринкове суспільство витворює 

індустрію розваг, яка показує людям все, що вони хочуть бачити, незалежно від 

того, чи йде на користь їм та їхнім дітям показ сексу і насильства, чи ні. 

Ринкове суспільство підносить до рівня героїв тих, хто домагається успіху або в 

зароблянні грошей, або в приверненні до себе уваги (часто і в тому, і в тому) за 

рахунок тих, хто посідає, можливо, значно більші чесноти, які, проте, не мають 

грошового вираження» [258, с.263]. Тому в даному випадку доречно буде 

наголосити, що економіка (наприклад, в її ринковому вияві), як і всі інші 

керуючі фактори, не обов’язково веде до тих змін в системі моралі, які 

отримують позитивну оцінку. Наприклад, потреба співжиття стимулює інколи 

появу норм, які сьогодні можуть бути оцінені як репресивні. Біологічна 

природа, як було показано, також є джерелом різних впливів на мораль і 

суспільство змушене здійснювати відбір тих із них, які для неї є 

продуктивними. Культура та релігія теж здатні бути джерелом норм, які 

викличуть негативну реакцію. 

Той факт, що економіка, як і інші керуючі фактори, можуть бути 

провідниками різних змін в системі моралі, в кожній з яких закріплюється 

певний баланс таких впливів, зайвий раз засвідчує її складність. Кожна 

конкретна система суспільної моралі на певному етапі свого розвитку являє 

собою надскладний динамічний феномен, що є предметом різних впливів, 

баланс яких постійно змінюється і потребує підтримки. Тому кожне суспільство 

може і повинно коректувати такі впливи, про що піде мова у відповідному 

розділі. 

Економічна сфера суспільного життя не тільки сприяє формуванню 

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

системи суспільної моралі. Зокрема, справедливим буде твердження, що 

негативні зміни в економіці ведуть до негативних змін у моральному житті 

суспільства. Нещодавно професор політекономії Гарвардського університету 

Бенджамін Фрідмен (Benjamin M. Friedman) написав працю «Моральні наслідки 

економічного зростання», у якій він обґрунтовує взаємозв’язок між зростанням 
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економіки й актуалізацією в суспільстві певних моральних норм і цінностей. 

По-перше, відзначимо, що деякі його висновки фактично збігаються із 

вищенаведеними міркуваннями про позитивний вплив ринку на суспільну 

мораль, адже він зазначає, що суспільство, яке зацікавлене в економічному 

зростанні, стимулює розвиток у людей тих моральних якостей, які цьому 

сприяють: «Наполегливість у праці, старанність, терпеливість, дисципліна, 

почуття обов’язку, яке стимулює нас виконувати зобов’язання, цілком 

очевидно, роблять нас більш економічно продуктивними» [302, с.22]. При 

цьому вчений згадує Макса Вебера, який дійшов аналогічних висновків. 

Учений також зазначає, що «економічний ріст, тобто зростання стандартів 

життя для абсолютної більшості громадян, найчастіше сприяє появі більших 

можливостей, толерантності до різноманіття, соціальній мобільності, 

схильності до чесності та відданості демократії. З часів Просвітництва західна 

думка розглядає ці тенденції позитивно і з чітким моральним ухилом» [302, 

с.15]. Разом із тим, дослідник відзначає, що в різні часи і в різних країнах 

періоди економічної стагнації супроводжувалися зростанням жорстокості та 

нетерпимості, а періоди економічного підйому «засвідчували зростання 

відкритості, толерантності й демократії. Треба наголосити, що такі досягнення 

мали й інші причини. Але ефект економічного росту посідає в цій справі 

важливе і часто центральне місце» [302, с.18]. Як приклад дослідник наводить 

ситуацію зі зростанням нетерпимості, неввічливості, зниженням відкритості й 

щедрості, які помітні останнім часом в американському суспільстві. На його 

думку, це «значною мірою є наслідком застійних явищ у розвитку життєвих 

стандартів американського середнього класу, які спостерігалися в останній 

чверті ХХ століття» [302, с.18].  

Висновки Бенджаміна Фрідмена викликають певну дискусію серед 

дослідників, проте треба визнати, що бідність справді може розбалансувати 

систему моралі. Суспільство, яке переживає серйозну економічну кризу, що 

спричиняє зростання бідності, як правило, стикається з падінням рівня 

моральності. Значний дефіцит ресурсу породжує «мораль» (цей термін 
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вживається тут умовно) боротьби за виживання. Відбувається 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.  

Такі висновки певною мірою корелюють із дослідженнями Р. Патнема, 

який на основі аналізу статистичної інформації та опитувань громадян США 

встановив, що рівень довіри один до одного є нижчим серед людей, які живуть 

у бідних районах, а також те, що заможніші громадяни більше схильні довіряти 

своїм сусідам у порівнянні з тими, які володіють меншим достатком [343, 

с.152–153]. Ф. Фукуяма звертає увагу, що «ті, чия реальна поведінка так різко 

змінилася в час Великого Краху в тому, що стосується розпаду сімей, 

злочинності і недовіри, найчастіше були найменш забезпеченими членами 

даного суспільства. Наприклад, саме афро-американці з низькими прибутками 

мали найменше підстав сприймати економічні здобутки, яких вони домоглися 

протягом 1960-х років, як щось належне, але саме ця спільнота зазнала 

найбільшої руйнації соціальних норм у наступні десятиріччя [258, с.78]. 

Звичайно, крім поданих у даному підрозділів шляхів і результатів впливу 

економіки на мораль, існують й інші, про які ми не згадували, з огляду на 

небажання відволікатися від основної мети нашого дослідження. Натомість 

міркувань і фактів, наведених у даному підрозділі, гадаємо, буде достатньо для 

доведення, що економічна сфера є одним із керуючих факторів системи 

суспільної моралі. У такому разі мета цього підрозділу може вважатися 

досягнутою. 
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Висновки до третього розділу 

Формуючи висновки даного розділу, ми не тільки узагальнимо написане в 

ньому, але також наведемо деякі прикінцеві міркування, які будуть важливими 

для його розуміння. 

Отже, суспільна мораль, як і кожна відкрита система, знаходиться в 

певному середовищі, яке впливає на її розвиток. Ті чинники, вплив яких є 

найбільшим, ми назвали «керуючими факторами системи суспільної моралі». Їх 

можна поділити на дві групи: до першої віднесено ті, у яких походження 

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

факторів відносимо потребу співжиття (тобто необхідність людей у 

співіснуванні з метою виживання, яка стимулює виникнення норм, що 

уможливлюють співжиття); культуру та релігію (хоча вона є частиною 

культури, проте, завдяки вагомості свого впливу, стосовно моралі виступає як 

окремий керуючий фактор); економічну сферу суспільного буття. До 

біологічної групи належать природна схильність до певних форм моральної 

поведінки та наявність у людській природі механізмів, які роблять її можливою, 

а також ті фактори нашої природи, опанування яких значною мірою вплинуло 

на формування моралі (насамперед агресія й статевий потяг). 

Керуючі фактори системи суспільної моралі не нав’язують їй певних 

норм, а лише сприяють їх формуванню. Конкретний же «вигляд» цих норм і 

специфіка їх взаємодії з індивідами (тобто специфіка взаємодії між мікро- і 

макрорівнями) не є продиктовані ними, а залежать від внутрішніх процесів 

самоорганізації.  

Керуючі фактори відрізняються за інтенсивністю свого впливу на систему 

суспільної моралі. Серед них є такі, вплив яких може вважатись засадничим 

(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 системи суспільної 

моралі вага того чи іншого фактора може зростати або ж спадати. 
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Зв’язок між походженням моральних норм, цінностей, принципів і 

керуючими факторами не є лінійним і таким, що легко визначається. Ми вже 

наводили приклади, які демонстрували, що багато моральних норм виникають і 

розвиваються за впливу не одного, а кількох керуючих факторів. Причому 

нерідко буває дуже важко визначити, дія якого фактора була переважаючою. 

Інколи керуючі фактори впливають один на одного і результат цієї взаємодії, у 

свою чергу, впливає на систему моралі. Крім того, системи суспільної моралі 

проходять довгий шлях розвитку, на якому вони зазнають змін під впливом 

багатьох чинників, а не тільки керуючих факторів, причому деякі із цих 

чинників можуть бути випадковими й зовсім незначними, проте через те, що 

вони мали місце в періоди посиленої нестабільності системи, їх вплив міг стати 

визначальним. До того ж, в людському середовищі моральні норми піддаються 

раціональній рефлексії, що теж до певної міри модифікує їх. Тому, 

досліджуючи моральні системи того чи іншого суспільства, не варто 

абсолютизувати ролі керуючих факторів, прагнучи однозначно звести ту чи 

іншу норму до одного з них. 

Аналіз керуючих факторів системи суспільної моралі підтверджує думку, 

що мораль постала в результаті впливу чинників різної природи – як 

біологічних, так і соціокультурних. Серед сучасних дослідників ця думка є 

домінуючою. Коротко вона може бути виражена такими словами Джонатана 

Хайдта: «Мораль є продуктом як культурної, так і генетичної еволюції» [314, 

с.1001].  

Натомість тривають дискусії про вагу впливу таких чинників. Ми із цього 

приводу зауважимо, що в еволюції людини й суспільства можна виділити 

наступну закономірність: з певного етапу їх розвитку зростаючу роль 

починають відігравати фактори, що мають соціокультурне походження. 

Аналогічний тренд може спостерігатись і в розвитку моралі: хоча й однією з її 

основ є біологічні механізми, проте в ході еволюції виникали й зростали у 

своєму значенні ті керуючі фактори, які мають небіологічне походження. 

Урешті, деякі з них можуть інколи мати навіть більший вплив на мораль певних 
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спільнот, аніж біологічні чинники. Наприклад, у випадку з «убивствами честі» 

можна спостерігати ситуацію, коли в певній спільноті існують норми, що 

зобов’язують батьків убивати своїх дітей за те, що вони знехтували певними 

заборонами, які мають релігійне чи звичаєве коріння. І люди нерідко 

виконують ці норми (тобто чинять убивства найближчих родичів із почуттям 

виконаного морального обов’язку). Таким чином, норми, що коріняться в 

біологічній природі людини (турбота про дітей чи інших найближчих родичів), 

отримують менший вплив, у порівнянні з нормами, що продиктовані релігією 

чи культурною традицією. 

Вартим уваги є той факт, що подібна закономірність (зростання в процесі 

розвитку ваги факторів, що мають соціокультурне походження) спостерігається 

і в житті кожної окремої людини. Дослідження, проведені у різних спільнотах 

земної кулі, встановили, що хоча й малі діти (до 6 років) зазнають впливу свого 

оточення, проте різниці між ними у просоціальній поведінці не спостерігається 

(підставою для таких висновків був експеримент з модифікованим варіантом 

гри «Диктатор). Але після шести років ця різниця виникає, що свідчить про те, 

що в цьому віці діти стають чутливими до соціокультурного впливу 

середовища і їх поведінка починає модифікуватись під його впливом [329, 

c.14590].  

Також треба зазначити, що не тільки керуючі фактори впливають на 

систему суспільної моралі, а має місце й зворотний вплив. Це ж стосовно усіх 

відкритих складних систем зауважує Володимир Буданов, який пише, що 

«керуючі параметри… можуть з часом змінюватися через зміни на нижчому 

рівні» [45, с.67]. Наприклад, потреба співжиття стимулювала появу поведінки, 

яка робила можливою колективне життя. Згодом моделі такої поведінки (які 

трактуються нами як зародки моральних принципів і норм) закріплювались у 

біологічній природі людини, змінюючи її у такий спосіб. У статті Пітера 

Річерсона, Роберта Бойда та Джозефа Генріча «Генно-культурна коеволюція в 

еру геноміки» йдеться про те, що процес культурної еволюції відіграє 

лідируючу роль щодо еволюції генів. Культура, як правило, розвивається 
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швидше за гени і створює нове середовище, що чинить на них селективний 

тиск. Автори наводять приклади багатьох людських генів, які змінилися в 

результаті нового середовища, що було сформоване культурними новаціями 

[345, с.8985]. Про це також пишуть із посиланням на багатьох дослідників 

Джонатан Хайдт і Селін Кесбір [313, с.817]. Можна стверджувати, що подібні 

процеси відбувались і з мораллю людини та її біологічною природою: життя в 

групі, що супроводжувалося виконанням дій, які можуть бути названі 

моральними, поступово змінювало людську природу (чи природу 

людиноподібних предків), закладаючи в ній схильності до певних видів 

моральної поведінки.  

Аналогічний взаємозв’язок існує між більшістю інших керуючих 

факторів і мораллю. Наприклад, релігії, як правило, завжди мають певну етичну 

складову, яка, у свою чергу, формується під впливом системи моралі того 

середовища, у якому ця релігія виникає й розвивається. Зміни в системі 

суспільної моралі можуть, до певної міри, трансформувати етичні засади 

відповідної релігії. Наприклад, сьогодні християнство в багатьох країнах 

західного світу лібералізується під впливом змін у їх суспільній моралі, 

допускаючи форми поведінки, які колись строго ним засуджувались. Зокрема, у 

деяких країнах протестантські церкви змінили своє ставлення до 

гомосексуалізму під впливом зміни морального статусу цього явища в 

суспільній свідомості. Така сама взаємодія простежується між мораллю та 

культурою. Як було зауважено у відповідному підрозділі, кожна культура 

вбирає в себе мораль середовища свого формування й функціонування, 

трансформуючись під її дією. Так само економіка як форма людської діяльності 

зазнає впливу моралі того середовища, у якому вона здійснюється. Тому, 

наприклад, форми ведення бізнесу в східних країнах дещо відрізняються від 

західних, оскільки вони, серед іншого, зазнали впливу місцевої системи 

суспільної моралі. Зокрема, добре відомими є колективізм і відданість як 

важливі риси моралі японського суспільства, що накладає свою специфіку на 

їхні форми ведення ділового життя.  
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Виходячи з вищезазначеного треба наголосити, що взаємодія між 

системою суспільної моралі та її керуючими факторами характеризується не 

традиційним причинно-наслідковим зв’язком, а, швидше, циклічною 

причинністю: керуючі фактори впливають на мораль і, у свою чергу, зазнають 

її впливу. Подібна закономірність у взаємовідносинах базису та надбудови була 

зауважена марксизмом: між ними «існують відношення не тільки причини і 

наслідку. Їх зв'язок носить діалектичний характер. Одного разу виникнувши на 

певному базисі, надбудова починає справляти зворотній вплив на базис, який її 

породив, та розвиток суспільства в цілому» [252, c. 124]. Герман Хакен 

зазначає, що «коли у фізичних системах… керуючі параметри встановлені 

ззовні системи, то в біологічних системах керуючі параметри, загалом, 

вироблені самою системою» [318, с.8947]. Хоча в системі суспільної моралі, на 

відміну від біологічних систем, керуючі фактори не виробляються повністю 

самою системою, проте можна впевнено стверджувати, що вона бере активну 

участь у їх формуванні.  
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РОЗДІЛ 4 

ХАОС У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ 

 

4.1. Основні етапи розвитку системи суспільної моралі 

 

Одним із найболючіших періодів в історії будь-якого суспільства є етап 

моральної кризи. Коли люди втрачають моральні орієнтири, їх поведінка стає 

все менш передбачуваною, керованою, що, врешті, призводить до багатьох 

деструктивних явищ у суспільному житті. Зусилля окремих людей чи органів 

влади з подолання кризи, часто, не приносять значного ефекту. Очевидно, що 

існують певні приховані, глибинні закономірності, які приводять до такого 

стану, і тільки дослідивши їх, ми зможемо адекватно розуміти це явище та 

впливати на нього. На нашу думку, допомогти в цьому можуть напрацювання 

синергетики у сфері дослідження хаотичних процесів у відкритих складних 

системах різної природи. Синергетика детально досліджує природу хаосу, 

механізми його появи, специфіку перебігу та значення для функціонування 

системи в цілому. Моделювання кризових процесів у суспільній моралі з 

допомогою цих напрацювань може пролити світло на їх особливості. Цьому 

завданню й буде присвячений даний розділ. Таким чином, в ньому система 

суспільної моралі буде проаналізована, в основному, в контексті принципу 

нестабільності, а в підрозділі, присвяченому біфуркаціям, буде задіяний 

принцип динамічної ієрархічності. 

Кожна відкрита складна система проходить кілька етапів розвитку. Їх 

послідовність загалом має такий вигляд: порядок – перехід до хаосу (поступова 

повна чи часткова руйнація порядку) – хаос – вихід із хаосу (самоорганізація) 

[45, с.48], що, врешті, приводить до формування нового порядку. Розвиток 

моралі також позначений чергуванням періодів хаосу та порядку, на що 

звернули увагу й інші дослідники. Наприклад, Є. Бєляєва зауважила, що 

«історичний розвиток моральності прекрасно інтерпретується в термінах 
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“хвиль порядку і хаосу”. Періоди сталого існування систем моралі змінюються 

періодами нігілізму і морального сум’яття…» [29, c.19]. Більш деталізований 

аналіз засвідчує, що в розвитку систем суспільної моралі можна виявити, крім 

порядку і хаосу, також проміжні періоди. Тому буде доцільним проаналізувати 

їх детальніше. 

Період хаосу позначений руйнацією старої системи суспільної моралі й 

пошуком нової, який відбувається через конкуренцію можливих її проектів (у 

синергетиці їх прийнято називати атракторами). Згодом мораль підходить до 

критичної точки свого розвитку – біфуркації, після якої система «визначається» 

із проектом, який виграє конкуренцію і стає ядром нової моралі. 

Після того, як біфуркацію пройдено, починається наступний етап, який 

позначений формуванням нової системи суспільної моралі відповідно до 

проекту, який виграв конкуренцію. Відбувається це, в основному, через 

практику людських стосунків, коли нові принципи, норми втілюються в 

поведінці суб’єктів, що сприяє їх «розгалуженню», тобто утворенню нових 

елементів моральної свідомості. Після цього існуюча система суспільної моралі 

стає достатньо впорядкованою, набуває відносно стрункого й сталого вигляду.  

Із цього часу починається етап упорядкованого існування моралі. 

Протягом даного періоду вона, звичайно ж, не залишається незмінною, адже 

постійно йде її реінтерпретація, виділення нових норм тощо. Проте у 

відповідних межах вона зберігає стабільність своєї структури. Рано чи пізно 

впорядковане існування моралі припиняється й система потрапляє в період 

нестабільності, після чого цикл її розвитку повторюється заново. 

Нестабільність у системі, яка врешті приводить до хаосу, може бути зумовлена 

певними внутрішніми процесами чи змінами в оточуючому середовищі 

(насамперед з керуючими факторами). Останній варіант є більш поширеним. 

Стосовно системи суспільної моралі це означає, що вона переходить у стан 

хаосу тоді, коли перевершується певний поріг допустимих для неї змін з 

оточуючим середовищем, до яких вона не може адаптуватись у звичний для 

періоду порядку спосіб. Система зберігає свою якість за «певних умов зміни 
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середовища… Але якщо зміни констант середовища перевершують критичне 

значення, то відбувається переструктурування системи» [248, с.88]. 

Треба зазначити, що коли йде мова про проходження системою суспільної 

моралі періоду хаосу, то це не означає, що її структура в цей час зазнає повної 

руйнації, абсолютного хаосу. Міра хаосу в різні історичні періоди може бути 

різною: від значного хаосу, який супроводжує деякі ключові періоди розвитку 

того чи іншого суспільства, який справді може бути охарактеризований як 

«нормативно-ціннісний провал» (Т. Аболіна), до звичайного посилення 

хаотичних тенденцій у системі моралі, кількість яких просто стає відчутно 

більшою, аніж у періоди порядку. В останньому випадку мораль зазнає часткової 

руйнації своєї структури. 

Відповідно, правильним буде твердження, що й міра оновлення системи 

після проходження нею періоду хаосу й біфуркації може бути різною. Подібних 

висновків дійшов російський дослідник В.А. Глазунов, який, вивчаючи 

біфуркації, зауважив, що вони можуть бути двох видів: «… один з них 

пов’язаний з некатастрофічною зміною напрямку розвитку системи», а другий 

«катастрофічний, лавиноподібний, що характеризується бурхливими, 

нелінійними коливальними явищами» [60, с.201].  

Якщо йдеться про тривалість описаних періодів, то найдовшим у часі є, 

безумовно, період порядку, протягом якого мораль у відповідних межах 

зберігає свою тотожність. Найменше триває біфуркація, виділити яку особливо 

важко. Тривалість інших періодів може змінюватися відносно один одного, 

хоча, у цілому, вона є приблизно однаковою, хіба що період хаосу триває, 

здебільшого, менше за інші. В. Буданов це пояснює своєрідними заходами 

еволюційної безпеки: «Тривала криза різко виснажує адаптаційні можливості 

системи й вона гине, зникає її системна цілісність. Тому природа “воліє” 

еволюціонувати дрібними кроками, аніж одразу ж із глини творити людину» 

[45, с.48]. Хоча ці висновки стосуються хаосу в природних системах, проте й 

щодо систем суспільних, зокрема моралі, вони цілком справедливі. Суспільство 

важко переживає періоди морального хаосу, оскільки вони суттєво 
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ускладнюють життя й діяльність його членів, тому й прагне швидко відшукати 

нові нормативні орієнтири. 

Треба зауважити, що чергування виділених періодів розвитку системи 

моралі є не ритмічним, а, швидше, аритмічним, тому що кожен із них може 

тривати різну кількість часу протягом історії відповідного суспільства. Тобто, 

наприклад, період хаосу в один час може тривати у два рази довше, ніж в 

інший.  

Кожна зі згаданих фаз розвитку моралі має свій темп, адже частота змін 

на одиницю часу в них різна. Зокрема, у періоді хаосу ця частота, звичайно ж, 

набагато вища, аніж у періоді порядку, адже зміни в цій фазі відбуваються 

значно частіше. Умовною точкою відліку тут може бути біфуркація: чим 

ближче система суспільної моралі перебуває до неї, тим темпи її розвитку вищі. 

Принагідно зауважимо, що кожна система моралі, у цілому, має власний 

темп розвитку, який відрізняється від темпів інших систем. Тобто частота змін 

у двох порівнюваних системах на одному й тому ж етапі (хаосу чи порядку) 

може бути різною. Це залежить від декількох чинників і насамперед від 

специфіки керуючих факторів, які діють на дану систему суспільної моралі. 

Адже крім універсальних факторів, як-то біологічний фактор, потреба 

співжиття, є й такі, що можуть суттєво відрізнятися, – культура, релігія, 

економіка. Тому можна спостерігати, по-перше, різний темп розвитку в систем 

моралі, які співіснують в один і той самий час (наприклад, помітною буде ця 

різниця, коли порівняємо темп сучасного американського й афганського 

суспільств – перший значно вищий). По-друге, загальний темп розвитку однієї і 

тієї ж системи в різні періоди може бути різним. Наприклад, той темп, який 

притаманний сьогодні західним суспільствам, є набагато вищим, ніж, скажімо, 

кілька сотень років тому. Він вищий як у цілому для системи, так і для 

відповідних фаз розвитку зокрема. Ті зміни, які відбувалися колись протягом 

десятиліть, сьогодні вкладаються в роки і т. д. 
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4.2. Особливості морального хаосу 

 

Дослідження хаосу, нестабільності є одним із найголовніших завдань 

синергетики, адже проблема формування порядку із невпорядкованого руху 

окремих елементів є для неї ключовою. 

У науковій літературі можна знайти чимало визначень порядку, 

стабільності та хаосу, нестабільності. Українська дослідниця Л.Д. Бевзенко так 

визначає суспільний порядок і хаос: «Соціальний порядок – це наявність 

узгодженості, кооперативності, когерентності в поведінці системи. … 

Відповідно, хаотичність – це коли елементи системи автономізовані, ізольовані 

у своїй поведінці і діях» [23, с.405]. Російські дослідники В.П. Бранський і 

С.Д. Пожарський зазначають, що «під порядком, як правило, мається на увазі 

множина елементів будь-якої природи, між якими існують сталі («регулярні») 

відносини, що повторюються в просторі або в часі чи в тому й іншому. 

Відповідно, «хаосом» називається множина елементів, між якими немає сталих 

(повторюваних) відносин [38, с.36]. Толкот Парсонс визначає, що «система 

стабільна або ж знаходиться у відносній рівновазі, якщо відношення між її 

структурою й процесами, що відбуваються всередині неї, і між нею й 

оточенням таке, що властивості й відношення, які ми назвали структурою, 

виявляються незмінними» [193, с.479].  

Ґрунтуючись на цих визначеннях, хаосом може бути названий такий стан 

системи, за якого суттєво порушується взаємодія її елементів, які починають 

вести існування все більш незалежне один від одного, що призводить до 

порушення її усталеної структури. Отже, під моральним хаосом ми надалі 

матимемо на увазі такий стан системи суспільної моралі, за якого порушується 

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

керуючими факторами. Відповідно, моральним порядком є такий стан, коли 
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існує достатня міра узгодженості між згаданими елементами системи, що 

забезпечує відносну незмінність її структури. 

Проаналізуємо основні випадки, які свідчать про втрату узгодженості між 

елементами системи суспільної моралі, тобто сигналізують про зростання в ній 

хаотичних процесів. 

Неузгодженість між керуючими факторами та макрорівнем виявляється в 

тому, що суб’єкти продовжують виконувати норми моралі, які не відповідають 

зміні керуючих факторів. Ті ж норми, які варто було б виконувати, відповідно 

до впливу цих чинників, не знаходять місця в моральній практиці. Наприклад, в 

Україні зі здобуттям незалежності почали активно розвиватися ринкові 

відносини, проте в моральній свідомості народу ще не сформувалися норми, їм 

адекватні (бережливість, поміркованість, вірність даним обіцянкам тощо). Як 

наслідок, ця сфера досить довго залишалася без належного морального 

регулювання. Навіть у наш час у суспільній моральній свідомості ще остаточно 

не сформовані норми, які відповідають ринковій економіці. Наприклад, велика 

частина населення, бажаючи отримати від нових економічних умов усе й 

одразу, брала великі кредити для купівлі предметів не першої необхідності 

(дорогі автомобілі); значна кількість підприємців торгують неякісним товаром 

або продають власну продукцію за завищеними цінами; у великого бізнесу 

часто відсутнє почуття соціальної відповідальності й т. д. Остання економічна 

криза засвідчила, що норми, які вже стали звичними для країн з розвиненою 

ринковою економікою, в Україні перебувають на стадії формування. 

У період зростання нестабільності в системі суспільної моралі також 

руйнуються зв’язки між її макрорівнем моральної свідомості та мікрорівнем 

моральної практики. Це проявляється в тому, що індивіди тією чи іншою 

мірою, припиняють слідувати існуючим етичним орієнтирам. Тобто 

порушується однин із головних принципів функціонування складних відкритих 

систем – підпорядкування елементів мікрорівня параметрам порядку. У 

результаті цього зростає непередбачуваність поведінки елементів мікрорівня. 

На стадії порядку система характеризується передбачуваністю, тобто завдяки 
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тому, що індивіди слідують прийнятій у суспільстві моралі, «траєкторія їх 

руху» значною мірою може бути передбачена. У ситуації хаосу така 

передбачуваність поведінки елементів мікрорівня зникає. Адже, коли суб’єкти 

уже не підпорядковуються загальноприйнятим принципам і нормам, їх 

поведінка стає значно менш прогнозованою, аніж у ситуації, коли таке 

підпорядкування існує. До речі, це є однією з причин зниження рівня довіри 

індивідів один до одного, яким характеризується період морального хаосу, адже 

в ситуації, коли нам невідомо, якими орієнтирами керується людина, довіряти 

їй стає важко. Тому можна вважати, що соціологічні виміри рівня довіри 

громадян один до одного є одним із методів оцінки загального рівня 

хаотичності суспільної моралі. 

У випадку зростання хаосу в системі, крім відвертого прямого 

заперечення старої моралі, може виникати ситуація, коли вона, хоча й 

визнаватиметься як істинна (тобто прямо не заперечуватиметься), проте на 

практиці її виконання припинятиметься. Тобто декларована мораль і реальність 

стосунків між людьми відходитимуть надто далеко один від одного. Звичайно, 

завжди існує різниця між морально належним і реальним, проте є певна 

«розумна» міра такої різниці, і коли вона долається, то в системі зростає 

нестабільність. Наприклад, у період пізнього середньовіччя з такими 

тенденціями зіткнулася західна Європа. Норми християнської моралі в той час 

хоча й номінально визнавалися за істинні, проте на практиці відверто 

ігнорувалися, причому в першу чергу людьми, які їх же й проповідували, – 

священнослужителями та вищою церковною ієрархією. Норман Дейвіс в 

«Історії Європи» так про це писав: «У житті пізнього Середньовіччя присутній 

певний фаталізм. Люди знали, що християнський світ хворий, бачили, що 

реальність неспівмірно далека від ідеалів Євангелія Любові, але не уявляли, що 

ж можна зробити» [83, с.279].  

Подібну ситуацію описав український соціолог Є. Головаха. Вона мала 

місце в Радянському Союзі незадовго до перебудови. Він зауважує, що цей час 

характеризувався подвійною мораллю: більшість людей вже категорично не 
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сприймала «класову мораль», яку насаджувало партійне керівництво, але 

натомість залишалися відданими елементарним нормам загальнолюдської 

моралі – чесній праці, порядності, відповідальності і т. д. Причому цей 

конфлікт досяг такого масштабу, що «будь-яка “непублічна похвала” на адресу 

радянської влади розглядалася “мікросуспільною думкою” як соціальна 

аномалія…» [61, с.22]. 

У зв’язку із цим треба зазначити, що ознакою наближення морального 

хаосу є зростання етичного формалізму в поведінці людей, коли норми моралі 

виконуються не через переконаність у їх необхідності, а виключно завдяки 

бажанню задекларувати іншим свою відповідність поширеним у суспільстві 

моральним орієнтирам. У такому випадку індивіди ще не «ризикують» відверто 

порушувати суспільну мораль, проте вже відчувають послаблення її авторитету 

чи невідповідність часу.  

У ситуації розриву між мікро- та макрорівнями моралі індивіди все 

частіше можуть вдаватися до дій, які не ґрунтуються на жодних моральних 

уявленнях, а продиктовані їх деструктивними пристрастями, похотями, 

егоїстичними бажаннями, інстинктами тощо. Зростає кількість порушень 

базових етичних вимог. Такі випадки переживаються суспільством найбільш 

болісно і, як правило, у громадській свідомості передовсім асоціюються з 

поняттям «моральна криза» чи «моральний хаос».  

Принагідно зауважимо, що наведені ознаки морального хаосу, фактично, 

відповідають ознакам такого явища, як аномія, що добре відоме в соціології. 

«Аномія» (ἀ – заперечна частка, νόμος – закон) – це стан суспільства, який 

характеризується розпадом норм, що регулюють соціальну поведінку [115, 

с.155]. У науковий обіг це поняття було введене Емілем Дюркгеймом. Під 

аномією він розумів «відсутність чітких правил і норм поведінки, коли стара 

ієрархія цінностей руйнується, а нова ще не сформувалася, що породжує 

моральну нестійкість певних індивідів» [там само]. У Роберта Мертона однією з 

ознак аномії є «порушення однозначної відповідності й узгодженості між 
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нормами та цінностями, що регулюють один і той самий тип поведінки» [там 

само, с.156]. 

Йдучи далі, відзначимо, що в стані хаосу суб’єкти, звільняючись від 

впливу старих етичних орієнтирів, часто починають здійснювати власний 

моральний пошук. Вони можуть сповідувати різні трактування моральних 

принципів і норм або виконувати їх дуже вибірково чи сповідувати ті, що були 

запозичені в сусідніх спільнот. На нашу думку, стан людини в такій ситуації 

добре відображений Сімоною де Бовуар, яка обстоювала необхідність відмови 

від традиційної нормативної моралі, практичним зразком якої є буденна 

суспільна моральність (т.зв «невизначена мораль» – la morale ambiguë), на 

користь незумовленої, неоднозначної моралі (la morale de l’ambiguité), яка 

відповідає етиці свободи, що принципово відкидає ідею існування об’єктивних 

і абсолютних норм [278, с.150]. Подібне бачення ситуації часто виникає в осіб, 

які переживають ситуацію морального хаосу, і, прагнучи знайти вихід з неї, 

здійснюють власний пошук нових нормативних орієнтирів. 

Виходячи з написаного можна стверджувати, що в ситуації хаосу яскраво 

помітними й поширеними стають індивідуалістичні тенденції в моралі. Проте 

такі тенденції розбалансовують систему суспільної моралі, адже для неї в 

стабільному стані характерною є узгодженість індивідів щодо єдиних 

моральних принципів і норм (до певної міри, звичайно).  

Також у ситуації хаосу в системі відбувається різке зростання конкуренції 

між параметрами порядку, адже елементи мікрорівня «рухаються за власною, 

свавільною траєкторією», а різні параметри порядку прагнуть підпорядкувати 

собі їх діяльність і привести систему в стан нового порядку. Г. Хакен писав: 

«Конкуренція параметрів порядку і впорядкування системи за рахунок 

домінування одного з них характерні для багатьох соціальних і психологічних 

процесів, таких як суспільні настрої, мода, прийняття правил і звичаїв…» [263]. 

Стосовно моралі це означає, що в суспільстві з’являються різні варіанти 

розуміння того, що ж вважати моральним, а що неморальним. Наприклад, 

М. Рогожа, описуючи ситуацію «стабільної нестабільності» в Європі раннього 
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Модерну зауважує, що «визначені у релігійних вченнях того часу стратегії 

доброго життя мали повсякчас конкуруючий характер…» [221, с.15].  

Загалом, конкуренція з’являється стосовно тих ситуацій, щодо яких 

зникло загальноприйняте уявлення про допустиме й недопустиме. Така 

конкуренція може відбуватись як відносно однієї ситуації (наприклад, вважати 

аборт морально допустимим чи ні), так і щодо значної їх кількості. Звичайно, 

про хаос системи в цілому можна вести мову тільки тоді, коли подібна 

конкуренція відбувається щодо багатьох ситуацій.  

Крім того, зазначимо, що конкуренція може відбуватись як між окремими 

нормами, так і між цілими проектами моралі. Коли система опиняється в стані 

глибокого хаосу, то, очевидно, що вийти з нього, оновивши тільки частину 

норм, їй не вдасться. У такому випадку відбувається докорінна зміна суспільної 

моралі, а конкуренція відбувається між цілими її проектами. По суті, те ж саме, 

тільки щодо ширшого кола явищ, відзначав американський соціолог Говард 

Беккер (Howard Becker), який писав, що аномічні суспільства 

«характеризуються змішуванням часто несумісних цінностей, у них пишно 

розквітають недовговічні вчення політичного, економічного, морального, 

релігійного та іншого характеру» [24, с.205].  

Подібна ситуація, наприклад, мала місце в Римській імперії в період 

появи християнства, яке запропонувало нову систему моральних відносин, а не 

просто заміну частини застарілих норм. В аналогічній ситуації опиняються (чи 

опинялися) багато суспільств під час переходу до модерного етапу свого 

існування. Мораль модерну є певним цілісним утворенням і перехід до неї для 

деяких спільнот потребує справжнього перевороту в цінностях. Адже вона 

ставить на перше місце цінність людини, її свободи, самореалізацію, які можуть 

суперечити моралі суспільства, що перебуває на традиційній стадії свого 

розвитку, якій притаманні перевага колективного над індивідуальним, 

залежність людини від групи, суттєве обмеження сфери свободи її вибору та ін. 

(детальний аналіз відмінностей між традиційною й модерною мораллю 
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здійснений Є.В. Бєляєвою [31]). У такому разі учасниками конкуренції є цілі 

проекти моралі: модерний і, наприклад, оновлений варіант традиційної моралі. 

В такій ситуації можлива актуалізація морального релятивізму, коли 

конкуруючі проекти моралі оцінюються як відносні, рівнозначно значимі. 

Релятивізм, які відомо, став одним із наріжних каменів етики постмодернізму. 

Її представники переважно давали схвальну оцінку такому станові. На нашу 

думку, стан постмодерну, майстерно змальований класиками постмодернізму, є 

тільки перехідним етапом від одного стабільного стану системи суспільної 

моралі до іншого. Тобто філософи даного напрямку добре відобразили 

тенденції свого часу, проте для періоду сталого існування системи суспільної 

моралі вони є не характерними. 

Таким чином, ми можемо визначити критерії, що мають бути притаманні 

системі суспільної моралі, аби ми могли вважати її такою, що ввійшла в період 

хаосу: 

– відсутність реакції суспільної моралі 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 (порушення принципу 

підпорядкування); 

– зростання кількості вчинків, які не відповідають жодним моральним 

уявленням, а продиктовані пристрастями, хіттю, неконтрольованими 

бажаннями; 

– надмірне зростання індивідуалістичних тенденцій у моралі, коли 

моральні норми можуть добиратися свавільно, на засадах власних 

бажань чи вподобань, або ж їх заміщення нормами, що до моралі 

стосунку не мають, проте також регулюють поведінку й володіють 

певним смисложиттєвим потенціалом; 
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– конкуренція різноманітних моральних норм, принципів відносно 

ситуацій, щодо яких до хаосу існувала однозначність (або ж 

конкуренція цілих проектів моралі). 

Показовим прикладом морального хаосу є ситуація з уже згадуваною 

моральною кризою в Римській імперії початку нашої ери. Лідія Винничук так 

описує цей період: «Усе далі відходило римське суспільство від принципів 

традиційної моралі, якою так пишались жителі Вічного міста. Корупція, 

зловживання намісників, політичні інтриги, нестримна гонитва за наживою, 

жорсткі й криваві громадянські війни, кар’єризм з опертям на сімейні зв’язки, 

все частіші подружні зради, розлучення – усім цим були позначені римські 

звичаї останніх десятиліть республіки. В епоху імперії моральний занепад став 

ще більш помітним: місцем, де зібрались усі мислимі пороки, безчинства, 

злочини, був в очах римлян сам імператорський двір та найясніше сімейство, 

які жили в гнітючій атмосфері повного свавілля, страт, таємних убивств, 

нечуваної розпусти та кровозмішень, інтриг, доносів, безмежної підлесливості 

та лицемірства» [53, с.493]. Таким чином, наростав розрив між мікро- та 

макрорівнями моралі: люди все менше орієнтувалися на традиційні моральні 

норми, допускаючи поведінку, яка протирічила не тільки їм, але й будь-яким 

уявленням про моральність.  

Оскільки традиційна моральність уже стала неактуальною, то почались 

активні пошуки нової: поширювалися християнство, гностицизм, різноманітні 

філософські системи з вагомим моральним вченням (наприклад, неоплатонізм, 

стоїцизм), оновлене язичництво різних модифікацій, інколи актуалізувалися 

старі римські вірування, деякі східні релігійно-філософські вчення (зокрема, 

зороастризм, що був досить популярним серед простого люду), які 

пропонували нові моральні ідеї. Деякі імператори, прагнучи подолати таку 

ситуацію, намагалися штучно насадити єдине віровчення, проте безуспішно. 

Отож, як ми бачимо, у хаосі йшов пошук нового атрактора, відбувалася 

конкуренція між можливими параметрами порядку. Урешті, як відомо, основою 

системи моралі римського суспільства стало християнство та його етика. 
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До речі, у зв’язку з явищем конкуренції між атракторами в системі 

суспільної моралі треба відзначити, що коли хаос минає й один із них 

перемагає, то це не означає, що інші автоматично відкидаються. Деякі їх 

елементи обов’язково «вбираються» новою моральною свідомістю. Тому, хоча 

й у конкуренції атракторів у римському суспільстві перемогу отримала 

християнська етика, проте це не означає, що вона існувала в «чистому» вигляді. 

Та моральна свідомість, яка нарешті була сформована, включала елементи, які 

мали й нехристиянське походження.  

Крім того, після перемоги одного з атракторів, поряд із пануючою 

мораллю, можуть продовжувати існувати маргінальні групи, які сповідують 

деякі проекти моралі, що були відкинуті. Хоча, як правило, більшість із таких 

груп з часом все-таки інтегрується до єдиної системи моралі. Подібні процеси в 

розвитку всього суспільства як системи зауважив російський дослідник 

Є.Я. Режабек, який пише, що «соціальна еволюція є зростанням різноманітності 

й складності, де різноманітності належить головна роль. Як тільки еволюція 

стикається з оптимальною в даних історичних умовах моделлю, то вона 

відкидає менш продуктивні варіанти еволюції й зосереджується на виробленні 

нових варіацій моделі, яка себе вже виправдала, помножуючи різноманіття 

ефективної конструкції, випадково побудованої процесом самоорганізації. Але 

специфіка суспільного життя полягає в тому, що менш і більш життєздатні 

форми суспільних відносин тривалий час співіснують (виділення наше. – Н.В.) 

[214, с.50]. 

Вище, серед ознак морального хаосу, згадувалась індивідуалізація моралі, 

коли суб’єкти все менше орієнтуються на загальні моральні норми й цінності, 

надаючи натомість перевагу тим моральним орієнтирам, які вибрані ними 

самостійно. Такий процес потребує детальнішого аналізу, адже серед 

дослідників він не отримав однозначної оцінки й перебуває в центрі багатьох 

суперечок. Насамперед спробуємо віднайти причини цього явища, а згодом 

визначимо його значення для розвитку системи суспільної моралі.  
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Відомо, що в стані хаосу елементи системи отримують значну свободу, 

оскільки на них усе менше діють обмеження з боку інших елементів. У моралі 

таку свободу отримують суб’єкти мікрорівня, діяльність яких перестає бути 

впорядкованою параметрами порядку. Тобто припиняє діяти принцип 

підпорядкування, за яким параметри порядку (моральні норми, принципи і т. п.) 

керують поведінкою індивідів, які відтак починають діяти незалежно від даних 

параметрів порядку. Одним із наслідків такої діяльності (крім абсолютного 

ігнорування будь-яких моральних норм) є пошук нової моралі, адже, як уже 

було зауважено, індивіди важко переживають ситуацію морального хаосу – 

суспільству потрібна мораль, оскільки без неї воно занепадає й від цього 

передовсім страждають самі ж індивіди. Говард Беккер пише, що хоча й аномія 

може приносити певне вдоволення деяким членам суспільства, проте вона 

«незручна для інших і навіть лякає їх» (а таких, на нашу думку, більшість). Він 

зазначає, що «послаблення чи руйнації нормативних оков загрожує їм 

катастрофою» і це штовхає індивідів до відчайдушних спроб її попередити [24, 

с.204].  

Отож люди або групи, які входили до великої моральної спільноти, 

припинивши орієнтуватися на єдині норми моралі, починають шукати нові 

орієнтири для своєї поведінки, які можуть бути досить різними. Наприклад, 

частину суб’єктів можуть притягувати залишки старої моралі, інші можуть 

орієнтуватися на цінності, норми, що походять від іншої (наприклад, сусідньої) 

спільноти. Як один з варіантів можлива орієнтація на традиційні, проте забуті 

моральні цінності. Нерідко ті орієнтири, які обирають люди, можуть навіть не 

мати нічого спільного з мораллю (тобто етичні регулятори замінюються 

іншими – неетичного походження). 

Наприклад, коли Україна в 90-ті роки ХХ століття переживала різку 

хаотизацію суспільної моралі, центрами тяжіння серед окремих верств 

населення ставали традиційні культурні цінності, наслідком чого була, 

наприклад, поява козацьких організацій, які прагнули орієнтуватися на норми 

моралі, притаманні колись козацтву. Частина населення «притягувалася» 



286 

нормами, що їх пропонували різноманітні церкви, релігійні течії та деномінації, 

а дехто залишався вірним моральному кодексу будівника комунізму. Також 

центрами тяжіння ставали норми, що походили від неонацистських, 

шовіністичних ідеологій або ж навіть кримінального середовища (у певний 

період героями для значної частини української молоді були злочинні 

авторитети зі своїми специфічними нормами – «понятіями», на які 

орієнтувалася деяка частина населення. Більше того, були часи, коли 

справедливість ходили шукати саме до впливових ватажків кримінальних 

угрупувань).  

Попри те, що індивідуалізація моралі переживається суспільством 

нелегко, вона є необхідним явищем у стані хаосу, адже саме завдяки їй система 

знаходить шляхи виходу з кризи. Коли індивіди атомізовано здійснюють пошук 

нових моральних орієнтирів, це дає змогу швидше й ефективніше їх 

віднаходити. Тобто завдяки наявності численних спроб окремих суб’єктів в 

окремих ситуаціях віднайти на них адекватну етичну відповідь, нові орієнтири 

відшукуються швидше і, в разі їх достатньої адекватності ситуації, 

поширюються на все суспільство. Отже, такий індивідуальний моральний 

пошук є природним виходом для системи суспільної моралі із ситуації хаосу. 

Проте необхідно усвідомити, що ті процеси, які необхідні системі в 

період хаосу, можуть зашкодити її стабільності в періоди порядку. Тобто 

індивідуалізм у моралі необхідний для пошуків виходу зі стану хаосу, проте він 

може бути джерелом нестабільності для системи в періоди впорядкованості її 

структури. Індивідуальні моральні пошуки в межах усього суспільства за 

певних обставин можуть сприяти хаотизації її структури. Це трапиться у 

випадку, коли їхня кількість перевершить допустимі для конкретної системи 

межі.  

Саме ґрунтуючись на написаному ми критично оцінювали деякі висновки 

Ж.-П. Сартра та С. де Бовуар у розділі присвяченому історико-філософському 

аналізу проблеми. Філософи обстоювали необхідність відмовитись від 

«об’єктивних загально значимих приписів», які нав’язують людині «мораль 
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рабства та лицемірства» і «здійснити ривок у сферу свободи, насмілитись на 

творче створення власних цінностей». С. де Бовуар вважала, що людина 

повинна відмовитись від зовнішнього примусу сформованих моральних 

орієнтирів та наважитись на творення власних цінностей і при цьому не 

вважати свій вибір загальнозначимим та завершеним [278, с.150]. В періоді 

морального хаосу така позиція сприятиме знаходженню нових моральних 

орієнтирів, проте в час впорядкованого існування структури системи моралі 

вона може бути одним із джерел її хаотизації (хоча й певна міра такої хаотизації 

також потрібна, про що піде далі мова). Крім того, позицію Ж.-П. Сартра та 

С. де Бовуар можна трактувати як природне для багатьох представників 

інтелігенції прагнення до перфекціоністської моралі, яка завжди критично 

оцінювала орієнтири практично орієнтованої моралі, що, як було зауважено, є 

одним і стимулів до розвитку останньої. 

Отже, закінчуючи аналіз морального індивідуалізму, зауважимо, що цей 

процес природний та однозначно необхідний для моралі в період хаосу, для 

пошуку виходу з кризової ситуації. Він теж присутній у моралі й потрібен для 

неї в періоди порядку (до певної міри, звичайно, про що – згодом). Більше того, 

треба наголосити, що в модерних суспільствах, які мають людину та її свободу 

за найпершу цінність, допустима частка морального індивідуалізму вища за 

інші спільноти. Проте перехід допустимих меж може призвести до руйнації 

усталеної структури моралі та негативних суспільних явищ, що її 

супроводжують.  

Досліджуючи хаотичні явища в системі суспільної моралі, треба 

обов’язково враховувати, що, звичайно ж, існує відмінність між поняттям хаосу 

як абстрактним поняттям і хаосом як станом, що його переживають реальні 

фізичні чи соціокультурні системи. Є. Князєва так описує цю різницю: «Хаос у 

філософському сенсі – це безпорядок, протилежністю якого є порядок» [109, 

с.128], натомість «хаос у фізичному сенсі жодною мірою не тотожний 

безпорядку й не є протилежним порядку. Хаос у складних системах різної 

природи, що їх вивчає теорія хаосу й теорія самоорганізації, завжди є 
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відносним. Він містить у собі відносну міру хаотичності й міру 

впорядкованості» [109, с.130]. Саме тому в іншій праці, у співавторстві з 

А. Алюшиним, Є. Князєва зауважує, що «немає абсолютного хаосу й немає 

абсолютного порядку. Коректніше було б говорити про те, що зростає міра 

впорядкованості (чи хаотичності) за певним показником за рахунок чи на 

противагу зниженню міри впорядкованості (чи хаотичності) за іншим 

показником» [6, с.33]. 

Той матеріал, який дає нам дослідження різних систем моралі, 

підтверджує вищенаведені міркування. В історії справді неможливо знайти 

суспільство, мораль якого перебувала б у стані повного хаосу, абсолютної 

руйнації своєї структури. Цієї думки притримувався й Говард Беккер, який 

писав: «Жодне суспільство, що продовжує функціонувати протягом певного 

періоду часу, ніколи не є повністю позбавленим певних “суспільних” норм, 

якими б сприятливими для цього не були умови. За винятком повного розпаду 

суспільства, яке трапляється доволі рідко, потреби й цінності, які їм 

відповідають, ніколи не бувають повністю дискретними, “частковими”, 

випадковими, без функціонуючої системи. Більше того, у разі загрози розпаду 

будь-яке суспільство, якому вдалося зберегти себе, зберігається тільки завдяки 

“нормативній реакції на аномію”, яка принаймні збереже уламки системи 

цінностей, навколо яких може розпочатися, так би мовити, стабілізуюча 

кристалізація» [24, с.189]. Причиною цього є вплив таких фундаментальних 

керуючих факторів, як потреба співжиття та біологічна природа людина. 

Перший чинник завжди примушує одного індивіда зважати на інтереси іншого, 

оскільки без цього їх співпраця буде неможливою, а без співпраці неможливим 

буде виживання. Саме тому, навіть за надзвичайно скрутних життєвих 

обставин, у ситуації, коли активно руйнуються суспільні зв’язки, взаємодія 

індивідів зумовлюватиме актуалізацію норм взаємності. Так само наявність у 

людській природі вроджених моральних почуттів зумовлюватиме прояви 

турботи, співчуття людей один до одного (така поведінка траплялася навіть у 

найжахливіших умовах тоталітарних концтаборів). Звичайно, описані зразки 
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моральної поведінки в ситуації хаотизації суспільної моралі будуть 

зустрічатися значно рідше, аніж у ситуації стабільності, проте без них 

неможливо уявити людські спільноти. Саме тому ми й стверджуємо 

неможливість існування стану абсолютного морального хаосу. 

Аналогічним чином, неможливо знайти суспільство, система моралі якого 

перебувала б у стані цілковитого порядку. Кожна впорядкована система 

суспільної моралі завжди містить у собі частку хаосу. Якщо поглянути на 

мораль будь-якого суспільства, то буде очевидно, що постійно існують окремі 

індивіди чи групи людей, які не погоджуються з певними етичними нормами й 

прагнуть вийти з-під їх «контролю». Така незначна частка хаосу завжди 

присутня в системі суспільної моралі й не є свідченням існування в ній 

кризових явищ.  

Наявність елементів мікрорівня, які не підпорядковуються параметрам 

порядку, безумовно, приводить до того, що в систему суспільної моралі 

вноситься певна частка хаосу, проте це не означає цілковитої руйнації її 

структури. Виникають тільки локальні ділянки хаосу, що стимулює моральну 

свідомість до деяких, проте не радикальних змін. Тому правильно буде 

стверджувати, що стабільність системи є завжди відносною до певних меж. 

Хаос системи в цілому починається тільки тоді, коли хаотичні коливання 

перевершують ці межі.  

Також треба відзначити, що індивіди, залежно від різних чинників, 

постійно змінюють власне ставлення до тих чи інших норм, коректуючи 

відповідним чином свою поведінку. І такі зміни є нормою морального життя, 

хоча й також вносять у систему певну частку хаосу. Як засвідчують нещодавно 

проведені дослідження, подібні зміни можуть залежати навіть від зовсім 

незначних факторів, що впливають на підсвідомому рівні. Американські 

дослідники Ерік Дж. Хелзер (Erik G. Helzer) і Давід Пізарро (David Pizarro) 

провели експеримент, у якому спочатку учасникам з допомогою таблички на 

стіні нагадували про необхідність дотримуватися чистоти в лабораторії, у якій 

проводилося дослідження й просили помити руки перед роботою за 
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комп’ютером (тут використовувався вже згадуваний у нашій праці метод 

праймингу). Згодом їм необхідно було оцінити своє ставлення до певних 

порушень у сексуальній сфері. Так-от, ті з них, які зазнали такого праймингу, 

висловлювали більш жорсткі моральні судження щодо згаданих порушень 

[324]. Цей експеримент не тільки встановив, що згадка про фізичну чистоту 

може змінювати наші моральні судження (що й намагалися довести 

дослідники), але й підтвердив, що моральні переконання можуть змінюватися 

навіть ситуаційно, реагуючи на певні підсвідомі впливи. Такий стан є нормою 

для моралі і, звичайно ж, не свідчить про наявність у ній деструктивних 

процесів.  

В даному випадку доречно ще раз навести думку Р. Рорті про «відмову 

від тлумачення “моральної” та “раціональної” людської самости як структури, 

наділеної певним центром, внутрішньою сутністю чи “природою”, відмінною 

від безлічі її периферійних акциденцій (приватних поглядів, інтересів, навичок і 

ін.), на користь уявлення про людину як гнучку систему вірувань, прагнень і 

переконань, взаємопереплетених у довільному порядку, як набору атрибутів без 

субстрату-підмета, без центру. З точки зору морального і політичного 

міркування [deliberation] та спілкування, людина дійсно є такою системою... Ця 

“система” метастабільна і, за Квайном, самодостатня: вона сама себе формує, 

оновлює, трансформує; розвиток системи ніяк не регулюється жодними 

загальними правилами чи нормами, він спонтанний; так, клітини в організмі, 

залежно від змін у навколишньому середовищі, спорадично змінюють 

структуру, перебудовуючись, щоб відповідати тим чи іншим зовнішнім 

впливам» [225]. Хоча й у даній цитаті йдеться про окрему людину, висновок 

про її «метастабільність» цілком може бути застосований до всієї системи 

суспільної моралі, в якій постійно відбуваються трансформації, що додають їй 

хаотичності, проте такий стан для неї є нормою.  

Треба погодитися зі словами Є.Н. Князєвої і С.П. Курдюмова, «що для 

динамічного розвитку складних соціальних структур необхідна певна частка 

хаосу…» [110]. В іншій праці, посилаючись на дослідження Грегорі Бейтсона 
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(Gregory Bateson) і Вільяма Росса Ешбі (William Ross Ashby), вони зазначають, 

що «для сталого функціонування складних інтерактивних людських систем 

необхідні певна частка хаосу, постійна мінливість і варіативність відносин, їх 

різноманіття, що вберігає ці системи від великих флуктуацій, які здатні 

зруйнувати системну організацію. Система повинна постійно флуктувати, щоб 

одна з її флуктуацій одного разу не стала для неї смертельною [113, с.196]. 

Тому справедливим є висновок української дослідниці Т.Г. Аболіної про те, що 

«в людських суспільствах порядок і безпорядок завжди йдуть поруч. Таким 

чином ріст безпорядку означає не просто руйнацію порядку. У певних умовах – 

це джерело порядку нового типу, становлення нової цілісності» [2, с.5]. Тобто 

хаос є необхідним для стабільного розвитку системи. Він є запорукою її 

адаптації до змін керуючих факторів чи, у цілому, оточуючого середовища, а 

отже, умовою оновлення й подальшого сталого розвитку. Наприклад, відмова 

певних груп населення від виконання деяких моральних зобов’язань може 

свідчити про те, що складові моральної свідомості, від яких відмовляються, уже 

тією чи іншою мірою, не відповідають керуючим факторам, які зазнають змін, 

чи іншим новим реаліям життя. Ця група може «відчувати» необхідність появи 

нових моральних норм, що поки не усвідомлюється всім суспільством. Власне, 

нові моральні орієнтири завжди спочатку з’являються в спільнотах локально, 

серед певних груп населення, або ж, узагалі, в середовищі маргіналів, нерідко 

зустрічаючи загальне нерозуміння, проте згодом поширюються на все 

суспільство. 

Наявність певної частини маргінальних елементів, які не 

підпорядковуються існуючим параметрам порядку, може стати дуже важливою 

умовою для успішного подолання кризи, у якій опиняється система. Як 

зауважує Т. Аболіна, «маргінальність, як результат конфлікту із 

загальноприйнятими нормами, може бути пов’язана з нормотворчим 

потенціалом особистості чи соціальної групи. Зокрема, такі характеристики 

були притаманні новаторам у сфері духовного виробництва» [2, с.52]. 

А. Назаретян із цього приводу наголошує, що «шанс на конструктивне 
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подолання кризи багато в чому визначається тим, який обсяг актуально 

непотрібного, надлишкового різноманіття система змогла накопичити в періоді 

відносно спокійного розвитку. Якщо відбір був не настільки жорстким, щоб 

відбраковувати так звані слабошкідливі мутації, то в кризовій фазі маргінальні 

елементи, які відігравали колись периферійну роль, забезпечують внутрішній 

ресурс, з якого черпаються нові моделі й стратегії поведінки» [181, с.4].  

Роль таких маргіналів можуть відігравати індивіди чи групи людей, які 

сповідують моральні орієнтири, перфекціонізм яких перевершує межі, які 

суспільство готове сприймати. Дисонанс, який вноситься поглядами та діями 

таких особистостей в періоди стабільного існування системи суспільної 

моралі приводить до того, що вона намагається його подолати, привівши дії і 

погляди таких осіб у більшу відповідність із прийнятими в ній. Р.  Апресян 

зауважує, що «Особистість чи група, що переростають домінуючий в 

суспільстві порядок, поки вони не оволоділи суспільством владно чи духовно, 

сприймаються ним як небезпека» [13, с.32].  

Проте в певні періоди, коли система перебуває в нестабільному стані і 

прагне знайти нову впорядкованість, погляди таких осіб можуть стати новими 

атракторами для системи, які задаватимуть їй орієнтири розвитку. Нехай їх 

ідеальний, перфекціоністський характер буде далеким від того, що готові 

втілювати індивіди в своїй моральній практиці, проте як  моральний ідеал, вони 

задаватимуть нові цілі руху системи.  

Поведінка таких постатей, які всупереч існуючим моральним уявленням 

творять власні, є, користаючись словами А. Гусейнова, «лабораторією 

суспільної моралі» [67, с.42], в якій народжуються нові стандарти поведінки. 

Наведемо уривок, який ілюструє ці слова: «Аналіз індивідуального героїзму як 

прориву до нових форм суспільного життя дав Г. Гегель на прикладі долі 

Сократа. Цей приклад хороший тим, що предметом спору в даному випадку 

було саме право індивіда на власне, внутрішньо обґрунтоване судження з 

приводу загального блага. Афіняни, які засудили Сократа, були праві – вони 

захищали свої моральні порядки. Вони, підкреслює Гегель, навіть були 
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зобов’язані реагувати на образливу для їхнього умонастрою діяльність Сократа. 

Але правий був і Сократ, тому що в ньому і через нього прокладав шлях і 

доводив свою історичну значимість принцип моральної суверенності 

особистості, принцип совісті [67, с.42]. 

Слід зауважити, що навіть хаос, який спричиняється аморальними діями 

окремих суб’єктів, може сприяти міцності, стабільності системи суспільної 

моралі на стадії порядку. Адже реакцією суспільства на такі дії є осуд і, як 

результат, прагнення ще більш наполегливо слідувати тим нормам, які ці 

суб’єкти порушують. Активізуються певні захисні механізми, що мають 

психологічний характер: люди бояться морального хаосу, їм неприємні вчинки 

таких людей, їх лякає осуд, що слідує за такими діями, і тому вони ще більше 

прагнуть дотримуватися порушених моральних орієнтирів. Таким чином, 

моменти морального хаосу діалектичним чином посилюють міцність системи, 

постійно підтримуючи її «тонус».  

Американський науковець Пол Зак, про дослідження якого щодо впливу 

окситоцину на моральну поведінку було написано в одному з попередніх 

розділів, зазначає, що певна незначна частина учасників його експериментів не 

виявляла взаємності у відповідь на довіру інших учасників. Як було 

встановлено, вони мали порушення в окситоциновій системі, що й не дало їм 

змоги демонструвати належний рівень емпатійної реакції стосовно інших 

людей. Дослідник наголошує, що наявність таких осіб має певну еволюційну 

користь, адже вони врегульовують необхідний баланс довіри та недовіри, з 

яким ми постійно маємо справу. Якщо б у суспільстві не було таких індивідів, 

то це з часом привело б до того, що «ми стали б надто легковірними, втратили 

скепсис відносно мотивів учинків інших людей і, таким чином, виявилися 

вразливими перед експлуатацією» [361, с.223]. Ці думки, по суті, 

підтверджують наші висновки про необхідність певної частки хаосу для 

сталого розвитку системи суспільної моралі. 

Крім того, порушення деякими особами загальноприйнятих норм моралі 

примушує інших замислитися над тими нормами, які вони виконують, і в разі 
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необхідності відкоректувати їх. Отже, у такий спосіб забезпечується постійна 

пластичність системи суспільної моралі, її поступова, нехай незначна, але 

еволюційна зміна. Є. Князєва із цього приводу пише: «Складні адаптивні 

системи … допускають хаос, який робить їх достатньо гнучкими й 

піддатливими, дає можливість добре пристосовуватися до мінливих умов 

оточуючого середовища…» [109, с.123]. 

У цьому контексті варто згадати про ідеї української дослідниці 

Л. Бевзенко, яка, посилаючись на праці російського науковця Є. Сєдова, вважає 

за необхідне вести мову про існування т. зв. «ентропійного коридору». Під 

ентропією в синергетиці мається на увазі «міра неструктурованості, 

невпорядкованості, непередбачуваності, нестабільності системи. Низька 

ентропія свідчить про наявність узгодженості, координованості, зв’язку між 

елементами системи, а висока – про дезорганізацію системи» [23, с.403]. 

Іншими словами, високий рівень етропії є свідченням хаосу.  

На думку Л. Бевзенко, ґрунтуючись на результатах, які отримав Є. Сєдов, 

можна стверджувати, що існує певний ентропійний коридор, у якому система 

може існувати, не виходячи на точку біфуркації й не піддаючи себе загрозі 

неминучої руйнації. Умовно, у кількісних показниках цей коридор можна 

виразити так: якщо повну невпорядкованість прийняти за 100%, то нормальне 

русло лежить між 20% і 38%. Власне, така міра невпорядкованості є 

нормальною для системи й вона позначає межі гармонійного її функціонування. 

Ліва сторона коридору – «це той ступінь невизначеності, який забезпечує 

здатність до адаптації. Звідси з’являються маргіналії, неструктуровані 

елементи, які в критичних випадках можуть стати джерелом новацій. Якщо 

цього хаосу в системі менше, то зменшується її здатність пристосовуватися до 

змін оточуючого середовища. З іншого боку коридору – загроза, що походить 

від надмірної хаотизованості. Тут уже непотрібні випробовування у вигляді 

зміни оточуючого середовища й викликів, які потребують інноваційних 

вливань. Система руйнується за рахунок послаблення тканини внутрішніх 



295 

зв’язків, послаблення своєї цілісності й потрапляє в точку біфуркації» [23, 

с.403]. 

З наведених міркувань, на нашу думку, можна зробити два важливі 

висновки. Перший полягає в тому, що міра хаотизованості системи суспільної 

моралі є різною для різних систем у різний час. Вона дійсно являє собою 

певний коридор, у межах якого показники різних систем будуть відрізнятися. 

Умовно цю різницю можна передати так: якщо для певної системи суспільної 

моралі 25% хаотичності означатимуть руйнацію, то для іншої цей показник 

може знаходитись і на позначці 35%. Другий важливий висновок стосується 

соціологічного дослідження суспільної моралі. У разі вироблення на основі 

таких досліджень надійних критеріїв оцінки стану суспільної моралі, уявлення 

про ентропійний коридор можуть стати хорошим методом для встановлення 

того, чи перебуває система моралі в кризовому стані. Необхідність у цьому, 

серед іншого, зумовлюється відсутністю критеріїв для визначення наявності 

такої кризи, внаслідок чого закиди в ній лунають на адресу багатьох країн. 

Щоправда, при цьому не наводяться аргументи, які були б переконливими для 

всіх сторін дискусії. Хоча, гадаємо, конкретні показники такого коридору 

мають бути додатково визначені й ґрунтуватися на емпіричних дослідженнях, 

оскільки, як зазначає Л. Бевзенко, межі ентропійного коридору у 20% і 38% є 

умовними. Тому, цілком імовірно, що в результаті таких досліджень ці межі 

для систем суспільної моралі будуть відкоректовані. 

У світлі таких висновків стають зрозумілішими думки багатьох авторів, 

що у всі часи писали про падіння моралі й нарікали на свій аморальний час 

(хоча з «висоти» історичного погляду цей період, порівняно з іншими, виглядає 

цілком благополучним). Типові зразки таких скарг можна знайти в статті 

російського дослідника Д.І. Дубровського «Про моральний прогрес і регрес» 

[81]. Пояснити цю критичну налаштованість можна тим фактом, що у відкритих 

складних системах те, що виглядає на макрорівні як упорядкованість, на 

мікрорівні може сприйматися за хаос (причиною цього є природна міра 

невпорядкованості в діяльності елементів мікрорівня). Як справедливо зазначає 
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В. Буданов, самі поняття порядку й хаосу є відносними до масштабу 

спостережень [45, с.62]. Людина, що нарікає на мораль своїх сучасників, 

знаходиться на мікрорівні й бачить ситуацію з його точки зору. Спостерігач, 

таким чином, фіксує деякі цілком звичні для стабільної моралі явища: 

небажання окремих людей виконувати ті чи інші норми й принципи або ж їх 

формальне виконання, різницю в тлумаченні норм різними поколіннями, окремі 

відверто аморальні вчинки деяких патологічних осіб – й описує ситуацію як 

падіння моралі, хаос. Проте такому спостерігачеві бракує об’єктивності для 

того, щоб проаналізувати ситуацію з т. з. макрорівня, адже в такому випадку 

вона виглядала б цілком упорядкованою. Система суспільної моралі зберігала 

свою структуру й змінювалася без її руйнації. Та частка хаосу, яка була 

зауважена стурбованим спостерігачем, ситуації не змінювала й не вводила 

систему в повний хаос. Вона не перевершувала відповідних меж і була 

необхідною умовою подальшої еволюції моралі (хоча й з точки зору 

спостерігача, який перебуває на мікрорівні, ці слова можуть здатися 

блюзнірством).  

Аналізуючи проблему морального хаосу, треба також зазначити, що, на 

нашу думку, рівень хаотичності в соціальних системах (зокрема в моралі) 

вищий, у порівнянні із системами природними. Головними факторами, які це 

зумовлюють, є людська свідомість і пов’язана з нею свобода. Якщо поглянути 

на природні системи, то коли відбувається встановлення певного параметра 

порядку, елементи мікрорівня автоматично й синхронно підпорядковують йому 

свою діяльність, тобто функціонують відповідно до нового порядку, майже не 

маючи змоги змінити свою поведінку, поки не зміняться умови, що визначають 

динаміку системи. У випадку із системою суспільної моралі ситуація виглядає 

дещо іншою, адже елементами мікрорівня є люди. Вони володіють свідомістю, 

а також свободою волі, що дає їм змогу скеровувати власну поведінку не тільки 

відповідно до об’єктивних закономірностей, а й згідно із вмістом власної 

свідомості. М.С. Каган пише: «Природа не знає у всіх видах своєї активності 

такої спонукальної сили, як свобода; людина ж, за влучним висловом 
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Ж. П. Сартра, «приречена до свободи» тому без врахування її впливу не можна 

осягнути …процеси самоорганізації в історії людства» [101]. Навіть коли 

система суспільної моралі знаходиться в періоді стабільного розвитку, індивіди, 

завдяки свободі вибору, можуть не відповідати параметрам порядку більшою 

мірою, аніж це допустимо в системах природних. Елементи макрорівня 

моральної свідомості не прив’язують до себе індивідів настільки жорстко, як у 

більшості природних систем. Тобто слідування моральним нормам допускає 

більше варіативності, ніж нормам природним. Норми моралі не є чіткими й 

однозначними командами. Вони допускають розмірковування над собою з боку 

суб’єктів, пристосування до вимог ситуації та ін. Тому на мікрорівні моралі 

рівень хаотичності завжди є достатньо високим. Проте ця хаотичність 

забезпечує пластичність моралі, дає їй здатність більш чутливо реагувати на 

зміни, що відбуваються в оточуючому середовищі. 

Мабуть, саме тому, якщо порівняти такі сфери регулювання поведінки, як 

право і мораль, то помітно, що в більшості ситуацій саме право прагне 

закріпити те, що на рівні моральної свідомості визнається правильним чи 

неправильним, а не навпаки. Адже право допускає менше варіативності – його 

вимоги є більш чіткими й однозначними. Воно не володіє пластичністю моралі 

й не здатне настільки швидко й гнучко реагувати на ситуацію.  

Відносна свобода у виконанні етичних норм дає моралі змогу краще 

«відчути» людську поведінку й реагувати на неї. Рівень же складності людської 

поведінки дуже високий, а тому для її ефективного регулювання потрібен саме 

такий чинник, як мораль, який, завдяки високій пластичності, може більш 

ефективно впливати на неї. 

Є. Князєва звертає увагу на ще одну важливу роль хаосу в розвитку 

складних систем. Вона пише: «Хаос знаходиться в основі механізму об’єднання 

відносно простих структур у складні, механізму узгодження темпу їх еволюції. 

Хаос виступає тут засобом ускладнення організації та засобом гармонізації 

темпів розвитку різних фрагментів усередині складної структури» [109, с.131]. 

Якщо поглянути на сучасні системи суспільної моралі, то можна знайти 
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приклади, які б засвідчували істинність такого висновку. Наприклад, як ми вже 

зазначали, у деяких європейських країнах, унаслідок зростання міграційних 

потоків зі східних та африканських країн, сформувалися великі спільноти, які 

часто намагаються жити відособлено, ведучи звичний для себе спосіб 

існування, у тому числі сповідуючи традиційну мораль. Проте основне 

населення країни, як правило, дотримується моралі, яка досить сильно 

відрізняється від їхньої. У такій ситуації ми матимемо різні моральні структури: 

пануючу й емігрантську. Їхнє спільне життя неминуче вимагатиме певної 

інтеграції, адже, в іншому випадку, їх стале співіснування годі було б уявити. У 

такій ситуації в контактуючих системах виникає певна частка хаосу, яка 

допомагає їм певною мірою об’єднатися. Західні спільноти вже проходили 

свого часу цю фазу й тому їхня мораль, пройшовши певний період 

трансформацій, адаптувалася до нових реалій, виробивши в собі такі норми, як 

культурна й етнічна толерантність. Натомість багато сучасних емігрантських 

спільнот усе ще переживають період такого хаосу, адже їхні моральні системи 

поки не пристосувалися до пануючої у відповідному західному суспільстві 

системи моралі. Звичайно, такий хаос часто може мати досить сумні наслідки: 

зростання впливу радикальних, зокрема терористичних ідей; частина індивідів 

може дотримутися моралі, яку вони привезли із собою з батьківщини, хоча й 

вона може бути настільки ортодоксальною, що різко контрастуватиме з 

мораллю західною; інші ж індивіди сповідують прийняту в західному 

суспільстві мораль, що може викликати гнів їхніх родичів і навіть привести до 

т. зв. «убивств честі». Попри все, цей хаос необхідний – є надія, що він нарешті 

зруйнує в емігрантських середовищах певні моральні структури, які різко 

контрастують із західними, а на їх місці сформуються нові, які будуть із ними 

більш сумісними. 

В одному з попередніх розділів ми згадували про ідею фрактальності 

моралі, тобто подібності її структури й процесів на рівні всього суспільства та 

окремих соціальних груп чи навіть людини як елементарної одиниці такого 

фрактала. Тому, ведучи мову про хаос у системі суспільної моралі, зауважимо, 
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що вищенаведені висновки про нього багато в чому є справедливими й щодо 

окремо взятої людини. Йдеться про те, що в житті кожного індивіда також 

трапляються моральні кризи й потрібно визнати, що вони є необхідними для 

розвитку повноцінної моральної особистості. Крім цілком очевидних випадків, 

коли змінюється вся суспільна мораль і людина змушена пристосовуватися до 

неї, кризи трапляються і в періоди суспільної стабільності, коли людина, через 

певні обставини, ставить під сумнів навіть елементарні моральні норми й 

принципи. Продуктивність таких хаотичних станів може проявлятися по-

різному. Наприклад, індивід з часом може прийти до певного формалізму в 

слідуванні моральним орієнтирам. Згодом він може поставити їх під сумнів або 

ж узагалі перестати виконувати. Тобто опиниться в ситуації морального хаосу. 

Але вплив керуючих факторів, як правило, знову почне повертати стабільність 

моральному світогляду цієї людини. Адже, поставивши під сумнів необхідність 

виконання базових моральних вимог, замислившись над їх доцільністю, вона 

все ж відчуватиме «голос» емпатії, який стимулюватиме її проявляти турботу 

про оточуючих. Або ж, опинившись у ситуації, коли інші уникатимуть 

контактів з нею, унаслідок порушення відповідних моральних норм, вона 

зрозуміє необхідність взаємності, справедливості в стосунках (так впливатиме 

потреба співжиття). У подібній ситуації може мати вагомий вплив і релігійний 

чинник, який також здатен «навернути людину на шлях істинний». Пройшовши 

період такої моральної кризи, людина стане більш зрілою, а її мораль – значно 

стійкішою. Хоча треба пам’ятати, що період морального хаосу завершується 

точкою біфуркації, після якої відкриваються кілька шляхів розвитку. Тому в 

описаній ситуації можливий також інший варіант розвитку моральної 

свідомості людини, коли в неї сформується система поглядів, яка може бути 

оцінена як аморальна (подібним чином складалася доля в багатьох 

патологічних злочинців). 

З усього вищесказаного зрозуміло, що синергетика пропонує новий 

погляд на хаос, який протирічить традиційному його негативному сприйняттю: 

«Зруйнувати стереотип страху перед хаосом, що коріниться в глибокій 
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древності, побачити красу й конструктивність хаосу – це tour de force, 

справжній подвиг синергетики» [114, с.65]. Головною ідеєю, що коріниться в 

новому сприйнятті хаосу, є думка про те, що хаотичні процеси – це запорука 

оновлення системи, ефективного пристосування до змін, що відбуваються в 

оточуючому середовищі. Як зауважують В.І. Бакштановський та 

Ю.В. Согомонов, «розхитаність нравів означає не тільки хаос у світі цінностей, 

колапс моралі, а й розтягнутий у часі – а по-іншому й не може бути – 

багатосторонній і складний процес оновлення нормативно-ціннісної системи 

даної цивілізації, накопичення породжених нею позитивних тенденцій у 

моральному житті, з якими пов’язані обнадійливі перспективи» [19, с.16]. 

Зрештою, як зазначають Є.Н. Князєва та С.П. Курдюмов, «… хаос є стимулом, 

поштовхом еволюції, виходом з еволюційного тупика…» [110]. Тобто коли 

система суспільної моралі більше не здатна виконувати властиві їй функції, 

вона розпадається, хаотизується. На мікрорівні люди такий стан переживають, 

звичайно, важко, проте, об’єктивно, цей хаос є поштовхом до організації нової 

системи моралі, адекватної реаліям і функціям, які вона повинна виконувати.  
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4.3. Біфуркації в системі суспільної моралі 

 

Однією з важливих віх розвитку кожної відкритої складної системи є 

точки біфуркації, які постають кульмінацією хаотичних процесів, що в ній 

відбуваються. У цьому підрозділі ми проаналізуємо біфуркації, які мають місце 

в розвитку систем суспільної моралі.  

Коли система потрапляє в період хаосу, нестабільності, вона підходить до 

тієї фази розвитку, у якій визначається з майбутнім сценарієм еволюції, після 

чого починає розвиватись у вибраному напрямі, збільшуючи свою 

впорядкованість. Цей рубіж прийнято називати точкою біфуркації. Є. Князєва і 

С. Курдюмов зазначають, що у фізичному смислі нею є «точка розгалуження 

шляхів еволюції відкритої нелінійної системи» [113, с.82]. Цей термін походить 

від латинського слова bifurcus, що в перекладі означає «роздвоєний», проте на 

практиці, як правило, існує не два можливих варіанти розвитку, а більше. Хоча 

В. Буданов зазначає, що «не всякі біфуркації є точками вибору, оскільки досить 

часто вони є безальтернативними, … прикладом можуть бути більшість 

фазових переходів у неживій природі, зокрема, замерзання й закипання води» 

[45, с.58]. 

Підкреслимо, що поняття «точка» вживається тут зі значною часткою 

умовності, адже в багатьох системах (зокрема, соціальних) даний етап може 

тривати досить довго. Поняття «точка біфуркації» є відносним щодо рівня його 

застосування. В. Буданов наголошує: «Точка біфуркації – мить на макро- і 

мегарівні – є тривалою в часі ділянкою кризи на мікрорівні» [42, с.167]. Тобто, 

якщо поглянути на розвиток системи суспільної моралі з точки зору 

макропроцесів, то час, коли почалося формування нового макрорівня моральної 

свідомості та впорядкування всієї структури, справді, може бути умовно 

позначений як «точка», особливо в ракурсі тривалого історичного розвитку цієї 

системи. Проте на мікрорівні (а саме так бачить розвиток моралі звичайна 

людина) ця точка, насправді, є періодом, який може тривати досить довго. 
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Той сценарій розвитку, який обирає система в точці біфуркації, у 

синергетиці називається атрактором. Є. Князєва та С. Курдюмов зазначають: 

«Під “атрактором” у синергетиці розуміють відносно стабільний стан системи, 

який неначе притягує (attrahere – лат. притягувати) до себе всю множину 

траєкторій системи…» [113, с.82]. Також вони зауважують, що «поняття 

“атрактор” близьке до поняття “мета”» [там само]. Тому можна вважати, що в 

системі моралі атрактором є 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, після чого 

поширюється на все суспільство й виконує роль зразка, на який прагнуть 

орієнтуватись індивіди у своєму моральному житті. 

Ті моделі морально бажаних стосунків, які виконують роль атрактору, 

можуть бути різною мірою усвідомленими суспільством. В одному випадку 

члени спільноти спонтанним чином виходять на певну модель стосунків, після 

чого починають осмислювати її і отримують більш чітке бачення даного 

атрактору. З допомогою моралістів даний атрактор може бути згодом 

трансформований у мораль як ідеал. 

В другому випадку, в точці біфуркації йде конкуренція готових проектів, 

витворених моралістами у формі перфекціоністських моральних уявлень, і 

суспільство, обираючи один з них, одразу ж формує вищий рівень макрорівня 

моральної свідомості, відповідно до якого починають вибудовуватись 

структури нижчих рівнів. Хоча явна конкуренція в такому випадку не завжди 

може мати місце: інколи в точці біфуркації з’являється модель морально 

бажаних стосунків, для якої не існує вагомих альтернатив, тому вона одразу ж 

стає новим орієнтиром поведінки.  

В. Буданов звертає увагу на одну з важливих функцій атрактора, яку він 

починає виконувати після того, як обирається системою метою розвитку. Він 

пише, що від мети-ідеалу система отримує коректуючі сигнали, які не дають їй 

зійти з обраного шляху розвитку. Це коректування здійснюється за рахунок 

негативного зворотного зв’язку, який долає відхилення в програмі розвитку, що 
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виникають під впливом зовнішніх сил [45, с.49]. Зворотним зв’язком 

називається вплив результату функціонування якої-небудь системи на характер 

її подальшого функціонування. Якщо результати функціонування підсилюють 

його, то такий зворотний зв’язок називається позитивним. Якщо результати 

функціонування послаблюють його, то такий зв’язок є негативним. 

Цей механізм можна спостерігати і в розвитку системи суспільної моралі. 

Після того, як вона обрала нову модель морально бажаних стосунків, згідно з 

нею відбувається корекція дій елементів мікрорівня (суб’єктів). Якщо вони 

допускають у своїх діях значні відхилення, то система намагається їх 

«погасити», зробивши більш відповідними до обраної моделі (для цього 

використовуються різноманітні механізм, як-то, громадський осуд, соціальна 

ізоляція і т. п.). Таким чином відбувається стабілізація системи й спрямування її 

розвитку до визначеного атрактора. 

Необхідно звернути увагу на таку важливу характеристику складних 

відкритих систем, як незворотність їх розвитку. Зробивши вибір на користь 

одного з можливих шляхів еволюції, система назавжди втрачає можливість 

повернутись до попереднього стану та змінити свій вибір. У ситуації моральної 

кризи в суспільстві часто ведеться мова про відродження його традиційної 

етики, тобто тих ідеалів, які панували в минулому (хоча й нерідко це минуле 

бачиться по-різному). Наприклад, в Україні протягом двох останніх десятиліть 

такі ідеї висловлювалися деякими громадськими, релігійними, політичними 

діячами й особливо вони поширені серед пересічних громадян. Проте, з огляду 

на уявлення про незворотність розвитку системи суспільної моралі, такі 

розмови й надії часто є безпідставними. Якщо система вже пройшла 

біфуркацію, то змінюється відповідно до нових реалій і повернення до 

попереднього стану стає неможливим (хоча й у «передбіфуркаційному стані» 

це все ще можливо). Звичайно, очікуване відродження моралі відбудеться, 

проте далеко не всі колишні норми й принципи стануть актуальними в новій 

системі суспільної моралі чи постануть у колишній формі. Відбудеться 

насамперед, повернення актуальності базовим принципам і нормам моралі – 
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турботі про іншого й допомоги йому, взаємності, надійності, чесності, 

справедливості, внаслідок чого зросте рівень довіри та ввічливості громадян 

один до одного. Стабілізація будь-якої системи суспільної моралі позначається 

посиленням дії названих норм і принципів. Попри актуалізацію цих складових 

моралі, їх трактування в суспільстві може дещо змінитися, одні з них збільшать 

свою актуальність, а інші – зменшать. Крім того, обов’язково з’являться нові 

моральні орієнтири, а деякі, звичайно ж, зникнуть. Наприклад, можна впевнено 

стверджувати, що в новій системі моралі, яка формується в українському 

суспільстві, зміниться уявлення про статеву мораль. Цьому передовсім 

сприятиме культурний фактор (поширення відповідних образів у культурному 

продукті), зростання незалежності молодих людей, завдяки збільшенню 

можливостей матеріально забезпечувати власне життя й зростання мобільності 

населення. Ці зміни є незворотними, і прагнення окремих індивідів чи груп 

зупинити їх не увінчаються успіхом, при всьому їх бажанні та щирості намірів 

(хоча, звичайно ж, самі вони можуть дотримуватися старих норм поведінки, 

що, як було показано в попередньому підрозділі, є цілком природним для 

моралі).  

З огляду на те, що в точках біфуркації відбувається формування нової 

моралі, необхідно описати механізм цього процесу. Для його розуміння 

важливим буде зауваження В. Буданова про те, що «в точці біфуркації 

макрорівень зникає й виникає прямий контакт мікро- і мегарівнів, який 

породжує макрорівень з іншими якостями» [42, с.167]. В іншій праці він 

деталізує цю тезу: «У точці біфуркації колективні змінні, параметри порядку 

макрорівня повертають свої ступені свободи в хаос мікрорівня, розчинюючись 

у ньому та збільшуючи його хаотизацію. Потім, у безпосередньому процесі 

взаємодії мега- і мікрорівнів, народжуються нові параметри порядку 

оновленого макрорівня» [45, с.60]. 

Стосовно моралі це означає, що коли старі елементи моральної свідомості 

(макрорівень) утрачають свою актуальність, то суб’єкти (мікрорівень) 

починають заново осмислювати (відчувати) керуючі фактори системи 
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суспільної моралі (саме їх В. Буданов називає мегарівнем). Тобто люди, 

переживаючи крах попередніх норм і цінностей, намагаються переосмислити 

мораль, а для цього вони розмірковують про те, що ж вона собою являє, що 

впливає на неї, яким соціальним чи природним факторам мають відповідати 

норми, щоб претендувати на статус моральних і т. д. У процесі таких роздумів 

народжуються нові параметри порядку та заново актуалізуються старі. 

Наприклад, у стані суспільної моральної кризи людина задасться питанням, 

чому ж треба допомагати іншому, а не дбати лише про власні інтереси. У такій 

ситуації вона, по-перше, може відчути бажання так чинити, яке виникне 

завдяки емпатії (так діятиме такий керуючий фактор, як біологічна природа 

людини). Крім того, така особа неминуче дійде висновку, що, допомігши 

іншому, вона матиме змогу розраховувати на допомогу від нього в разі 

необхідності (тут діятиме логіка потреби співжиття). Таким чином, знову 

актуалізує себе універсальний принцип взаємодопомоги.  

Яскраві приклади прямого контакту суб’єктів моралі з керуючими 

факторами можна знайти в суспільній ситуації України 90-х років ХХ століття. 

За роки радянської влади в нашій державі було сформоване негативне 

ставлення до підприємницької діяльності, суб’єкти якої отримували прізвисько 

«спекулянт». Загалом їх моральна оцінка була невисокою. Проте розвиток 

підприємницького руху змушував людей переосмислювати дії його учасників і 

відчувати ефект від них (виникав прямий контакт між мікрорівнем і 

економічною сферою як керуючим фактором). У результаті, населення 

доходило висновку, що завдяки діяльності підприємців полиці магазинів 

наповнюються товарами, люди отримують роботу й заробітну плату, яка 

суттєво вища від тієї, яку платили на державних підприємствах (якщо взагалі 

платили), урешті, бодай трохи наповнюється бюджет. Наслідком такого 

переосмислення була зміна морального статусу підприємницької діяльності, 

яка набувала позитивного забарвлення й ставала все більш престижною та 

поцінованою.  
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Коли система суспільної моралі перебуває у фазі біфуркації, суб’єкти 

мікрорівня не тільки переосмислюють й особливо гостро відчувають керуючі 

фактори, а й активно реагують на інші різноманітні впливи. В. Буданов 

зауважує, що в точках біфуркації «система (навіть закрита) дійсно стає 

відкритою, будучи чутливим приймачем впливів інших рівнів буття, 

причащається до Універсуму, отримує інформацію, раніше недоступну їй» [42, 

с.165]. Замислюючись над тим, що є добрим, а що злим, люди переосмислюють 

найрізноманітніші фактори суспільного буття (не тільки сучасного, але й 

минулого та навіть гіпотетичного майбутнього) і часто ці роздуми або ж ефект 

від дії цих факторів мають вплив на формування нової моральної свідомості.  

Тому закономірним є той факт, що в періодах хаосу і, зокрема, у точках 

біфуркації в суспільстві значно активізується етична рефлексія. Можна 

погодитись із А.Єрмоленком в тому, що «моральна проблематика 

загострюється тоді, коли в житті суспільства втрачає свою чинність безперечна 

й самоочевидна значущість моральних норм та правил поведінки, які набули 

об’єктивованих, інституційних форм» [89, с.29]. Так система суспільної моралі 

прагне повернути собі впорядковану структуру, відшукавши новий атрактор. 

В. Ларіонова, розглядаючи періоди суспільної духовної кризи, також зауважує, 

що в такі епохи «людина починає задавати питання: що таке справедливість, що 

таке добро. Постановка таких питань – перший крок до цілісного сприйняття 

дійсності» [124, с.103]. Слід зазначити, що в першу чергу, етична рефлексія 

зростає серед тих верств населення, які традиційно виявляють найбільшу 

активність у етичній проблематиці, є найбільш чутливими до її проблем 

(філософи, літератори, діячі мистецтва тощо). Нерідко саме від них походять ті 

рішення, які суспільство приймає в якості нових моральних орієнтирів. 

Можна навіть припустити, що зростання розмірковувань на етичну 

тематику є однією з ознак хаотизації суспільної моралі, оскільки руйнація 

морального порядку примушує людей міркувати над тим, як його повернути 

(принаймні щодо представників інтелігенції це припущення, швидше за все, 

буде справедливим). На думку Зігмунта Баумана, «речі перебувають у порядку, 
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якщо немає необхідності турбуватися про порядок речей; речі впорядковані, 

якщо ви не думаєте або ж не відчуваєте потреби думати про порядок як 

проблему, не кажучи вже як про завдання. Як тільки ви замислюєтесь про 

порядок, це, ймовірно, свідчить про те, що десь він порушується, що речі 

виходять з-під контролю й потрібно щось робити, аби повернути їх у звичне 

положення» [21, с.39].  

Підвищена чутливість системи в точках біфуркації до впливів з інших 

рівнів буття приводить до того, що на її розвиток визначальний вплив може 

мати навіть незначний фактор. А. Алюшин та Є. Князева зазначають: «Чим 

більш нестабільна система, чим ближча вона до моменту загострення чи точки 

біфуркації, тим чутливішою вона стає до всієї маси впливів, що вносяться як із 

нижчерозташованих, так і з вищерозташованих рівнів буття. Ефект 

розростання, посилення флуктуацій означає, що в нелінійному світі малі 

причини можуть породжувати великі наслідки. Мікрофлуктуації можуть 

прориватися на макроскопічний рівень і визначати макрокартину процесу. 

Аналогічне має силу й для зворотного впливу вищерозташованих рівнів 

ієрархічної організації світу на нижчерозташовані» [6, с.40].  

Більше того, ці незначні чинники можуть навіть мати випадковий 

характер. На етапі впорядкованого існування  випадкові впливи, як правило, 

долаються системою без помітних змін її структури. Проте на етапі 

нестабільності, хаосу й, особливо, в точках біфуркації ймовірність того, що 

випадковий фактор матиме вплив на систему, значно зростає. Адже в цей 

період, як було зауважено, вона стає особливо чутливою, тому незначні 

випадкові впливи можуть мати великий і непередбачуваний ефект та визначити 

її подальшу динаміку.  

Роль випадковості в розвитку моралі відзначали чимало дослідників. 

Т. Аболіна пише, що в «нравах як у сталих поведінкових утвореннях може 

закріплюватись не тільки закономірне та необхідне, але й випадкове несуттєве» 

[2, с.81]. В. Ларіонова, у контексті аналізу проблеми морального вибору, 

зауважує: «Перехідні епохи є тією точкою розвитку суспільства, коли виникає 
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широкий спектр можливостей розвитку соціуму, вибір однієї з яких 

детермінується як системою випадків, так і спрямованими діями людини» [123, 

с.120]. Як уже зазначалось у розділі, присвяченому історико-філософському 

аналізу поставленої проблеми, роль випадковості у формуванні моралі 

зауважив також Р. Рорті. Він, як відомо, особливої ваги у формуванні 

людського суспільства відводив мові. Усталені моральні принципи також є 

«своєрідними абревіатурами минулих вчинків – певними короткими 

формулюваннями тих звичок наших предків, якими ми найбільше 

захоплюємось [223, с. 37]. Формулювання цих принципів є для нього наслідком 

«мовної гри» [224, с.104]. У грі ж, як відомо, велику роль відіграє випадковість. 

Тому, на думку Р. Рорті, соціальний устрій та соціальні інституції є 

випадковими і ця випадковість носить, в першу чергу, мовний характер. Вони є 

наслідком певного стихійно сформованого слововжитку. Тих, хто приймає 

подібну точку зору, він називає «іроніками», тому що «вони визнають, що в 

залежності від переопису все може виглядати хорошим чи поганим» [224, 

с.104]. Хоча категоричність позиції Р. Рорті в контексті нашої праці не може 

бути прийнята, проте все ж можна стверджувати, що та випадковість, яка 

здатна вплинути на мораль, може носити й «мовний» характер, адже свій 

моральний досвід люди справді формулюють мовними засобами (А. Скрипник 

взагалі переконаний, що «мова створює глибинні структури моральності» [238, 

с.104]) і в процесі його передачі такими засобами можливе певне спотворення 

початкового змісту, його модифікація, в силу відмінності мовних картин світу. 

З написаного випливає висновок, що в точках біфуркації неможливо 

передбачити, який вибір зробить система для майбутнього розвитку, адже він 

може бути зумовлений зовсім незначним і випадковим фактором. Відомий 

американський математик і метеоролог Едвард Лоренц назвав це явище 

«ефектом метелика»: помах крила метелика в Айові здатен викликати лавину 

ефектів, які можуть досягнути найвищої точки в сезон дощів в Індонезії. Якщо 

говорити про мораль, то відстежити таку подію надзвичайно важко, особливо 

якщо врахувати те, що її наслідки, які ми сьогодні спостерігаємо, могли зазнати 
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впливу не однієї, а кількох незначних, випадкових подій, а від самої події до її 

результату трапилося чимало інших випадків, які, врешті, спричинили зміну, 

яку ми можемо спостерігати (зрештою, користуючись метафорою Лоренца, 

можна сказати, що так само неможливо відстежити помах крила метелика, який 

спричинив певний погодний ефект у віддаленій частині земної кулі). Хоча й 

таку ситуацію можна собі уявити. Наприклад, у суспільстві, мораль якого 

переживає перехід через точку біфуркації, трапляється випадок, позитивним 

героєм якого стає священнослужитель. Історія завдяки ЗМІ стає 

загальновідомою, і позитивна реакція на цей вчинок може вплинути на вагу 

релігійного фактора в системі суспільної моралі, що формується.  

Вплив випадкової події на формування системи моральних переконань 

особливо яскраво помітний на рівні окремої людини. Один вчинок чи подія, які 

трапились у час, коли особа переживає моральну кризу або її моральні 

переконання перебувають на стадії формування, можуть кардинальним чином 

змінити її моральний світогляд (не обов’язково у кращий бік). Такий самий 

вплив може мати й випадкова розмова чи зустріч з іншою особою, що 

трапилась у подібні періоди життя, після яких людина знайшла новий атрактор 

розвитку власного морального світогляду.  

Підвищена чутливість системи до найменших впливів поблизу біфуркації 

також робить неможливим повний контроль над нею, адже попри всі 

контрольовані впливи один неконтрольований, випадковий може змінити всю 

динаміку системи. Хоча, з іншого боку, принципова можливість впливу 

незначними зусиллями на її розвиток дає надію на те, що шляхом обміркованих 

точкових дій можна досягнути значного ефекту. Про таку можливість йтиме 

мова в наступному розділі.  

Знання про специфіку функціонування системи в точках біфуркації дає 

змогу краще зрозуміти роль особистості в історії моралі, адже діяльність 

окремої особи якраз може бути тим незначним фактором, який визначає 

подальшу еволюцію системи. Є. Князєва й С. Курдюмов наголошують, що 

«мале збурення може розростись у макроструктуру, якщо наявними є умови для 
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утворення нелінійного позитивного зворотного зв’язку. Отже, людина – не 

гвинтик і не фактор, не просто одна з повністю розчинених і нівельованих у 

загальній динаміці соціуму. У відповідні моменти – моменти нестабільності – 

дії кожної окремої людини можуть впливати на макросоціальні процеси, на 

макросоціальні зразки поведінки, в тому числі приводити до зміни 

макросоціальних структур» [113, с.168–169]. 

У підрозділі 2.1 ми згадували про той факт, що для появи моралі як ідеалу 

потрібні певні постаті, які здатні помітити її в існуючих нормах практично 

орієнтованої моралі та тенденціях розвитку системи суспільної моралі в цілому 

і, осмисливши, запропонувати суспільству в якості «морально акцентованих 

життєвих програм» (А. Гусейнов). Таким чином їхні погляди і діяльність 

стають причиною змін на рівні макропроцесів у системі суспільної моралі. 

А. Гусейнов назвав даних осіб моралістами, віднісши до найвеличніших поміж 

ними Конфуція, Будду, Мойсея, Христа, Магомета, Сократа, І. Канта, Ф. Ніцше 

ті ін. Діяльність даних осіб якраз може бути тим відносно незначним фактором, 

який визначає подальшу еволюцію всієї системи. 

Наприклад, відомо, що Христос запропонував етику, яка була досить 

новою та революційною для свого часу (у даному випадку несуттєвим є 

питання історичності його постаті, адже, навіть якщо поставити її під сумнів, то 

все ж незаперечним буде той факт, що спочатку існувала зовсім нечисленна 

група прихильників християнства, яка може бути образно представлена в 

постаті Ісуса Христа). Протягом історії людства було створено чимало етичних 

учень, які, проте, не мали значного впливу на суспільну моральну свідомість, 

навіть якщо були опрацьовані значно фундаментальніше, аніж учення Христа, а 

їхні творці мали більші за нього можливості впливу. Що ж зумовило вибір 

системою саме цього проекту моралі? Як відомо, у даний період у Римській 

імперії активно розвивались й інші етичні проекти, деякі з яких теж були 

досить адекватними обставинам і мали багато прихильників. То чому ж система 

вибрала саме християнську етику? По-перше, вона була адекватною багатьом 

чинникам, які впливали на систему суспільної моралі того часу (вони добре 
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описані в спеціальній літературі). По-друге, швидше за все, Христос та його 

учні з’явились у фазі біфуркації, отож їх незначна діяльність, завдяки каскаду 

подій, отримала широкий розголос спочатку в межах певної території, а згодом 

і у всій імперії. Інколи може викликати подив, як вчення невеликої групи 

людей, які не володіли майже ніякими засобами впливу й до того ж були 

жорстоко переслідувані, змогло набути такого поширення. Проте ідеї 

синергетики про можливість впливу на хаотичну систему незначними 

зусиллями дають нам відповідь на це питання. Тому тепер не викликає подиву 

той факт, що, коли суспільство перебуває в стані морального хаосу, 

харизматична особа, яка пропонує етику, яка відповідає дії керуючих факторів 

і, загалом, новим суспільним реаліям, може швидко знайти собі багато 

прихильників.  

Про подібну ситуацію писав Говард Беккер, який, аналізуючи ситуацію 

аномії, руйнації нормативної структури суспільства, зауважує, що розквіт 

різноманітних учень, які претендують на те, щоб відновити порядок, 

«завершується появою незвичайної особистості, яка переважає інших, які хоча і 

є також незвичайними, але їм не сприяють час, місце, умови й здібності» [24, 

с.205]. Тут мається на увазі харизматичний вождь, «який володіє не харизмою 

посади, а харизмою особистості. …До вождя приходять прихильники, виникає 

культ відродження, і в разі успіху міцно встановлюється центр успішної 

сакралізації» [24, с.205]. 

Також подібну постать описав А. Бергсон, при дослідженні феномену 

відкритої моралі. Остання, на відміну від «закритої», виражає себе не в 

безликих формулюваннях нормативних приписів, а в особистості, яка своїм 

прикладом задає нові нормативи поведінки [33, с.34]. Наслідуючи її, оточуючі 

переймають ці нормативи, причому в даному випадку, на думку Бергсона, 

відбувається наслідування певного емоційного фону, що утворюється 

«моральним героєм». До останніх він відносить християнських святих, 

ізраїльських пророків, буддійських архатів, грецьких мудреців [33, с.34]. 
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Висновки до четвертого розділу 

Підсумовуючи даний розділ зазначимо, що система суспільної моралі, 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.  

Під моральним хаосом ми розуміємо 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 або ж формалізм у їх виконанні 

(порушення принципу підпорядкування); зростання кількості вчинків, які не 

відповідають жодним моральним уявленням, а продиктовані пристрастями, 

хіттю, неконтрольованими бажаннями; надмірне зростання індивідуалістичних 

тенденцій у моралі, що, врешті, приводить до релятивізму, коли моральні 

норми можуть добиратися свавільно, на засадах власних бажань чи вподобань, 

або ж їх заміщення нормами, що до моралі стосунку не мають, проте також 

регулюють поведінку й володіють певним смисложиттєвим потенціалом; 

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 моралі 

оновитись, пристосуватись до змін, що відбуваються в оточуючому середовищі 

і, таким чином, подолати ті кризові явища, які його спричинили. Певна міра 

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

коли вона стимулює її до деяких, однак не радикальних змін і сприяє загальній 

стабільності системи. В окремі моменти історії хаотичні тенденції настільки 
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зростають, що система опиняється у фазі значної нестабільності, і це, врешті, 

призводить до руйнації її структури. Тому правильно буде стверджувати, що 

стабільність системи є завжди відносною до певних меж. Хаос системи в 

цілому починається тільки тоді, коли хаотичні коливання перевершують ці 

межі. 

Коли система суспільної моралі потрапляє в період значного хаосу, 

нестабільності, вона підходить до тієї фази розвитку, у якій визначається з 

майбутнім сценарієм еволюції, після чого починає розвиватись у вибраному 

напрямі, збільшуючи свою впорядкованість. Цей рубіж прийнято називати 

точкою біфуркації. Той сценарій розвитку, який обирає система в точці 

біфуркації, в синергетиці називається атрактором. У системі моралі його роль 

виконує модель морально бажаних стосунків, яку люди прагнуть реалізовувати. 

У ситуації морального хаосу йде конкуренція таких моделей, а в точці 

біфуркації одна із них отримує остаточну перевагу в очах більшої частини 

населення, після чого поширюється на все суспільство 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 їх «погасити», зробивши 

більш відповідними до обраної моделі (для цього використовуються 

різноманітні механізми, як-то, громадський осуд, соціальна ізоляція і т. п.). 

Таким чином відбувається стабілізація системи та спрямування її розвитку до 

визначеного атрактора. 

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 в системі 

суспільної моралі позначені активізацією етичної рефлексії. В цей час зростає 

можливість для впливу окремою особою на моральні переконання всього 

суспільства. 
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РОЗДІЛ 5 

МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОЇ 

МОРАЛІ 

 

Однією з провідних рис сучасності є зростаюче прагнення людини до 

управління соціальними процесами. Упродовж ХХ століття відбулися небачені 

раніше суспільні трансформації, які були спричинені бажанням людства 

змінювати соціальну реальність. Попри значні успіхи, були й катастрофічні 

невдачі такого експериментування. У результаті сьогодні в розвинутих країнах 

будь-які вагомі спроби соціальних змін потребують наукового обґрунтування й 

упроваджуються зі значною обережністю.  

Ф. Гайєк, який обґрунтовував значну роль самоорганізації в розвитку 

моралі, все ж писав: «Мені було необхідно, заради досягнення своєї основної 

цілі, підкреслити значення спонтанної еволюції правил поведінки, які сприяють 

формуванню самоорганізованих структур. Цей наголос на спонтанному 

характері розширеного, або ж макропорядку може ввести в оману, якщо 

сформує у читача враження, наче в макропорядку свідомо створювані та 

керовані організації зовсім не важливі» [261, с.67]. Ми погоджуємось з такою 

думкою і стверджуємо, що попри визначальність процесу самоорганізації в 

еволюції системи суспільної моралі, свідомий організований вплив теж може 

відігравати відчутну роль. Синергетика сьогодні не тільки описує механізми 

самоорганізації у відкритих складних системах, а й демонструє, як можна 

організовано впливати на їх розвиток. Напрацювання в цій галузі можуть бути 

використані для вивчення проблеми впливу на суспільну мораль. В історії були 

спроби її змінити, однак деякі з них зазнали невдачі. На нашу думку, 

синергетика значною мірою може пояснити причини цих успіхів і невдач, а 

також дати практичні рекомендації щодо ефективного впливу на системи 

суспільної моралі. Тож цей розділ буде присвячений дослідженню можливостей 

та механізмів такого впливу. 
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З огляду на матеріал, викладений у нашій праці, може виникнути цілком 

резонне запитання: якщо суспільна мораль є системою, яка 

самоорганізовується, то чи не краще, посилаючись на механізми 

самоорганізації, дати їй змогу еволюціонувати в «природний» спосіб?  

Заперечна відповідь на це запитання зумовлена тим, що, як уже 

зазначалося в попередніх розділах, результати процесів самоорганізації 

соціальних систем можуть бути не завжди бажаними для людини. Г. Хакен 

пише, що «сама по собі сліпа віра в ефекти самоорганізації, наприклад у 

самоорганізацію певної фірми, може мати фатальні наслідки. Система раптово 

починає рухатись у зовсім несподіваному й одночасно небажаному напрямку. У 

той же час навіть незначні керуючі впливи можуть підштовхнути її в бажаному 

напрямку» [264, с.354]. Є. Князєва й С. Курдюмов у контексті роздумів над 

проблемою коеволюції людини та природи, а також різних країн у межах 

світового співтовариства зазначають: «Важливою ідеєю, яка випливає із 

синергетики, є та думка, що для сталого розвитку, для динамічного процесу 

коеволюції необхідні певна частка хаосу, спонтанності розвитку й 

самоуправління, а також певна частка зовнішнього впливу, які мають бути 

узгодженими одна з одною. Обидві крайнощі – як чистий хаос, виключно 

стихійні, ринкові механізми відбору й “виживання сильніших”, так і тотальне 

зовнішнє управління, повний контроль і політика протекціонізму стосовно 

вибраних організацій чи структур, державна монополія і т. д. – є 

неприйнятними. Важливо розуміти, що для динамічного розвитку складних 

соціальних структур життєво необхідними є певна частка хаосу, тобто частка 

спонтанної самоорганізації і певна частка управління, зовнішнього контролю, і 

що ці дві складові – самоорганізація знизу й організація зверху – повинні 

узгоджуватися [114, с.188]. Тому протягом усієї історії людина намагалася 

вплинути на різноманітні соціокультурні системи таким чином, щоб скерувати 

їх розвиток у бажаному для себе напрямку. Отже, коли ми досліджуємо 

питання впливу на систему суспільної моралі в контексті синергетичної 
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парадигми, то правильно буде вести мову про єдність організації й 

самоорганізації в її розвитку. 

Найпершим завданням цього розділу буде вивчення тих обмежень, які 

існують під час впливу на суспільну мораль (факт їх існування, гадаємо, не 

викликає сумніву). Знання існуючих обмежень розвитку системи є дуже 

важливим для управління нею, адже уявлення про такі еволюційні заборони, за 

словами Є. Князєвої та С. Курдюмова, «приводить до економії енергії, 

матеріальних витрат і духовних зусиль» [113, с.163].  

Одним із важливих висновків, який зробили дослідники, вивчаючи 

складні відкриті системи, що самоорганізуються, є думка про принципову 

неможливість однозначного прогнозування їх майбутнього стану, адже в 

ситуації нестабільності, біфуркації, навіть найменший вплив може мати 

вирішальне значення для вибору майбутнього такою системою. Герман Хакен 

так про це пише: «Неодноразово і на різноманітних прикладах, що 

розглядаються синергетикою, ми мали можливість переконатись у тому, що 

подальший розвиток системи зі стану нестабільності часто неможливо 

передбачити однозначно. Вирішальну роль у таких умовах здатні відіграти 

навіть незначні флуктуації. Прогнози можуть бути зроблені тільки стосовно 

ймовірності вибору системою того чи іншого шляху розвитку [267, с.215–216]. 

Цей факт накладає перше обмеження на можливість впливу на розвиток моралі: 

одна випадкова неконтрольована подія може перекреслити наші численні 

спроби спрямувати розвиток системи в бажаному напрямку. Тому необхідно 

усвідомлювати, що всі наші впливи, які здійснюються в період нестабільності, 

можуть не дати очікуваного ефекту або ж навіть привести до наслідків, далеких 

від запланованих.  

До речі, певною мірою така непередбачуваність стосується й періоду 

розвитку, коли мораль перебуває у впорядкованому стані. Адже вона є 

складною нелінійною системою, а це означає, що «результат суми впливів на 

систему не дорівнює сумі результатів цих впливів. Результати діючих причин 

не можна складати» [45, с.54]. Поведінка такої системи залежить від взаємодії 
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великої кількості елементів, з яких вона складається (у моралі це, у першу 

чергу, люди), тому кожен вплив, проходячи ланцюгами зв’язків між цими 

елементами, може набувати конфігурацій, відмінних від тих, які були 

заплановані. Це особливо стосується систем, елементами яких є люди, адже 

інформація, яка походить від впливу, певним чином трансформується в процесі 

передачі від одного елемента системи до іншого, тому й загальний результат 

може бути відмінним від того, який закладався на «вході». 

Є. Князєва й С. Курдюмов, ведучи мову про особливості управління 

відкритою складною системою, що саморозвивається, зауважують, що в 

процесі її розвитку «можуть виникати тільки ті структури, які потенційно в ній 

закладені й відповідають власним тенденціям процесів у даному середовищі» 

[113, с.132]. Іншими словами, у системі закладений певний спектр структур-

атракторів, на які вона потрапляє після проходження біфуркації, і тільки вони 

можуть бути реалізовані в процесі її еволюції. Тому неможливо нав’язати 

системі той шлях розвитку, який потенційно в ній не закладений. Звідси й 

висновок, що «неефективне управління природною, когнітивною чи соціальною 

системою полягає в нав’язуванні їй невластивої, чужої форми організації. Таке 

управління, у кращому випадку, робить усі людські зусилля марними, а в 

гіршому – навіть завдає справжньої шкоди, призводить до небажаних кризових 

станів, які важко виправити» [113, с.149]. Тому А. Алюшин та Є. Князєва, 

осмислюючи правила дій зі складними відкритими системами, формулюють 

одне з них так: «Не вийде того, чого не може вийти» [6, с.48]. Як приклад дій, 

які суперечать цьому правилу, вони наводять спробу побудови соціалізму в 

Радянському Союзі: «Той соціальний стан, який як ідеальний праобраз 

замислювався основоположниками марксизму й першими фанатиками 

революції, як виявилося, не відповідав внутрішнім властивостям і потенціям 

соціального середовища, що піддавалося перетворенню. Не було такого стану 

серед можливих і тому суспільство зісковзнуло в конус зовсім іншого атрактора 

соціального стану, який перебував у потенційному очікуванні…» [6, с.48]. 
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Треба звернути увагу й на той факт, що спектр структур-атракторів не є 

довільним, а відповідає власним властивостям системи, її природі і, звичайно ж, 

керуючим факторам. Тому Є. Князєва й С. Курдюмов, розмірковуючи на тим, 

як прискорити еволюцію систем у бажаному напрямі, зазначають, що необхідно 

«слідувати природним тенденціям саморозвитку процесів до цих структур…» 

[113, с.150], орієнтуватися на «власні закони еволюції й самоорганізації 

складних систем» [там само].  

Отже, коли ми ведемо мову про перспективи впливу на систему 

суспільної моралі, то друге обмеження полягатиме в тому, що прагнення 

змінити мораль у напрямі, який не присутній у спектрі її можливих атракторів, 

буде марним і неефективним. Наприклад, можна впевнено говорити про 

неможливість повної уніфікації моральних систем у процесі глобалізації 

сучасного світу, адже атрактори, які в них закладенні, сформовані під впливом 

таких керуючих факторів, як культура й релігія, які суттєво відрізняються в 

різних народів. Оскільки ж у близькому майбутньому неможливе утворення 

єдиної релігії та культури, то й неможливою є поява універсальної моралі.  

Той факт, що в системі закладений певний спектр структур-атракторів, на 

які вона потрапляє після проходження біфуркації, крім обмежень, дає нам 

також змогу певною мірою прогнозувати її розвиток і впливати на нього. Адже, 

проаналізувавши систему суспільної моралі та виявивши в ній потенційні 

атрактори, ми зможемо вибрати з них той, який є для нас найбільш бажаним і 

стимулювати його реалізацію (про те, як це зробити – згодом). Як зауважують 

Є. Князєва й С. Курдюмов, знаючи спектр структур-атракторів системи, ми 

отримуємо можливість «ініціювати бажані напрямки самоструктурування 

систем уже сьогодні, не очікуючи здійснення тривалого процесу їх власного 

виходу на потрібні атрактори» [113, с.150]. Отже, людина може «прискорити 

еволюцію, скоротити численні блукання поступового еволюційного шляху…» 

[там само]. 

Наприклад, можна стверджувати, що в системі моралі сучасного 

українського суспільства присутній атрактор, який передбачає формування 
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моралі, близької до тієї, що поширена в сучасних європейських країнах. 

Йдеться про етичні норми й принципи, які зосереджені навколо ідеї цінності 

людини, її гідності, свободи, толерантності до різноманітних форм 

самовираження тощо. Сформований цей потенційний атрактор під впливом 

християнства, з його особливим статусом людини як образу й подоби Бога та 

культурної традиції, для якої ідея свободи є однією з основоположних. Ці ідеї є 

настільки виразними для українського національного характеру, що стали 

підставою для появи стереотипу українців як індивідуалістів, свободолюбство 

яких межує з анархізмом. Події, які ввійшли в історію під назвою «Революція 

гідності», зайвий раз підтвердили, що ідея цінності людської гідності й 

прагнення до свободи є важливими складовими національної ментальності. 

Тому, якщо ставити собі за мету сприяння формуванню в Україні ліберальної 

моралі, яка домінує сьогодні в європейських країнах, то таке завдання буде 

цілком здійсненним. Такий атрактор закладений у системі моралі нашого 

суспільства.  

Ідея спектра структур-атракторів робить зрозумілішим значення тієї 

роботи, що її проводять філософи-етики та інші представники інтелігенції, які 

розмірковують на етичну тематику. Дискутуючи про те, яка мораль потрібна 

суспільству, вони тим самим намагаються виявити атрактори закладені в даний 

час у системі суспільної моралі. Виявлення й вербалізація таких атракторів 

може допомогти людям краще зорієнтуватись у можливих проектах і зробити 

вибір на користь одного з них. Крім того, коли існує достатньо чітке бачення 

бажаної моралі, то виявляється можливим ефективний підбір відповідних 

засобів для її досягнення та рух у вибраному напрямі, що особливо важливо в 

контексті мети цього розділу. 

І. Пригожин і Г. Ніколіс у книзі «Пізнання складного» зауважують, що 

еволюція соціальних, людських систем «визначається поведінкою дійових осіб 

у взаємодії з умовами, що накладаються зовнішнім середовищем. Саме в цьому 

полягає унікальна специфіка гуманітарних систем. На відміну від молекул – 

основних «акторів» у фізико-хімічних системах і навіть на відміну від мурах чи 
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членів інших тваринних спільнот, людина будує свої власні проекти, має свої 

власні бажання. Деякі з них ґрунтуються на передбаченні розумного 

можливого майбутнього, а також на здогадках відносно бажань інших дійових 

осіб. Із цієї причини різниця між бажаною й дійсною поведінкою виступає як 

зовнішня умова нового типу, яка визначає контури динаміки, поряд із 

зовнішнім середовищем» [185, c. 275–276]. 

У цих словах знаходимо два важливих для нашої роботи наслідки. По-

перше, в них підтверджується зроблений вище висновок про те, що 

усвідомлення суспільством бажаного варіанта розвитку моралі буде одним із 

факторів, що стимулюватиме його реалізацію. По-друге, вищесказане змушує 

нас ураховувати той факт, що у системах, в яких дійовими особами є люди (у т. 

ч. у моралі), одним із важливих чинників еволюції є людська свідомість. Її 

наявність має кілька вагомих наслідків для розвитку таких систем.  

По-перше, це додає їм непередбачуваності, адже, крім об’єктивних 

факторів, які визначають їх майбутній стан, уводиться ще один – суб’єктивний. 

Таким чином, прогнозування майбутнього ускладнюється, адже вчинки людей 

часто визначаються не тільки певними об’єктивними чи раціональними 

критеріями, а й ірраціональними. З аналогічних причин ускладнюється і вплив 

на такі системи. По-друге, цей чинник збільшує міру хаотичності в системі (про 

це вже говорилось у попередньому розділі, де йшлося про вищий рівень хаосу в 

системі суспільної моралі, у порівнянні із суто природними системами). По-

третє, наявність суб’єктивного чинника в розвитку гуманітарних систем дає 

нам ще один варіант впливу на них, адже, використовуючи засоби впливу на 

свідомість, можна сприяти еволюції таких систем у бажаному напрямі. 

Звичайно, цей вплив має свої межі, адже існують об’єктивні фактори, які 

визначають розвиток тієї ж моралі. Тому ніяка пропаганда та інші відомі засоби 

впливу на свідомість не дадуть змоги сформувати в системі суспільної моралі 

елементи, які протирічать керуючим факторам, внутрішнім тенденціям 

розвитку системи, наявним потенційним атракторам. Проте, використовуючи 

відповідні методи такого впливу та правильно його організувавши, усе ж у 
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відповідних межах можна досягти певних результатів в управлінні системами 

суспільної моралі.  

Однак вивчати конкретні способи впливу на суспільну мораль ми 

почнемо не з методів впливу на свідомість, а зі зміни її керуючих факторів. Такі 

дії є найбільш ефективним способом зміни розвитку відкритої складної 

системи. В. Буданов коротко описує цей процес так: «Плавно змінюючи 

керуючі параметри, можна змінювати систему нижчерозташованих рівнів й 

інколи ці переміни виглядають досить бурхливо, кризово» [42, с.161]. На цьому 

методі впливу неодноразово наголошує Г. Хакен. Він зазначає, що в 

синергетиці зібрані численні приклади, які демонструють, як навіть незначні 

зміни з керуючими параметрами провокували вагомі трансформації в системі 

[317, с.8941–8942]. Розмірковуючи про вплив на соціальні системи та 

передбачення можливого шляху їх розвитку, він веде мову про безперервне й 

гнучке управління системою «за допомогою встановлення умов та їх 

постійного коректування, для того щоб система могла плавно 

самоорганізовуватись і переходити в оптимальний стан» [266, с.121]. Тому 

Хакен розрізняє два види управлінського впливу: прямий і непрямий. Він 

пропонує уявити собі певний ландшафт із м’ячем, який перебуває поміж двома 

схилами. Пряме управління передбачає, що ми просто підштовхуємо м’яч у 

бажаному напрямку й він падає у відповідне заглиблення. Непряме управління 

передбачає зниження схилу таким чином, щоб м’яч сам до нього скотився. У 

цьому випадку необхідна зміна відбулася через процеси самоорганізації (ми 

змінили керуючі параметри – кут нахилу схилу – і спричинили відповідні 

самоорганізаційні зміни в бажаному напрямі. – Н.В.) [317, с.8940]. В одній зі 

своїх статей Г. Хакен дає більш наглядну демонстрацію такого управління. Як 

приклад він розглядає соціальний клімат у певній компанії, який формується 

еволюційно, нові працівники, приходячи в неї, підпорядковуються його впливу. 

Неможливо змінити цей клімат, давши наказ співробітникам «будьте 

дружелюбними один з одним», це можна зробити тільки через «зміну зовнішніх 

умов – у даному випадку через зміну загальних умов праці» [266, с.118]. 
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Якщо говорити про систему суспільної моралі, то її керуючі фактори 

варто поділити на ті, які можуть бути нами змінені, і ті, які майже не доступні 

для таких змін. До другої групи відносимо біологічний фактор і потребу 

співжиття. Як було зазначено в одному з попередніх розділів, базова частина 

норм кожної системи суспільної моралі закладена в біологічній природі людини 

й передається генетично. Поки не існує способів змінити ці пласти нашої 

природи, а тому основа моральних систем залишиться незмінною й майже 

непідвладною нашим впливам. Аналогічно ми не можемо змінити потреби 

співжиття: сьогодні люди, як і тисячі років тому, залежні від суспільства, а 

тому елементарні норми, які уможливлюють співжиття, завжди будуть 

актуальними. Виходячи із цього, такі складові моральної свідомості, як 

справедливість, взаємодопомога, різні форми емпатійної турботи залишаться в 

системах суспільної моралі всіх земних спільнот і будуть непідвладні змінам.  

Очевидно, саме тому зазнавали невдач спроби насадити суспільству 

орієнтири, які б суперечили даним керуючим факторам. Наприклад, відомо, що 

в Радянському Союзі існувала законодавча норма, яка зобов’язувала громадян 

давати свідчення проти найближчих родичів. Проте вона, фактично, 

сприймалася людьми як аморальна, адже, по суті, передбачала завдання шкоди 

батькам чи дітям, а це протирічить людській природі. Тому громадяни часто 

змушені були вдаватися до обману, що ставало причиною багатьох особистих 

трагедій. Приклад Павлика Морозова не став моральним зразком для 

абсолютної більшості громадян країни. Саме тому після розпаду СРСР у 

незалежних державах цю норму було скасовано.  

Щоправда, останнім часом у зв’язку з розвитком біомедицини й генної 

інженерії все частіше лунають побоювання, що їх поступ може призвести до 

зміни суттєвих складових людської природи. У такому випадку змін можуть 

зазнати й фундаментальні норми моралі. Тому ми повністю не виключаємо 

ймовірності зміни біологічного керуючого фактора, проте на даний момент 

такої можливості немає. 
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Той факт, що ми не можемо змінити названі керуючі фактори, не означає, 

що ми не маємо змоги використовувати їх для впливу на мораль. Необхідність 

у таких діях насамперед з’являється тоді, коли існує потреба стабілізації 

суспільної моралі, яка переживає період кризи (а така стабілізація, у першу 

чергу, передбачає актуалізацію базових моральних норм). Наприклад, 

російський дослідник О. Плетньов серед заходів, які сприятимуть зменшенню в 

суспільстві аномії, рекомендує сприяння залученню індивідів до 

життєдіяльності спільноти, що дасть їм відчуття включеності в суспільне життя 

[197, с.22]. Такі дії, на нашу думку, здатні посилити вплив потреби співжиття, 

відчуття якої може дещо ослабнути в період суспільної кризи, яка часто 

супроводжується атомізацією суспільства, що, звичайно ж, не йде на користь 

моралі. Натомість виконання спільних проектів у межах громадських 

організацій, різноманітних суспільних ініціатив, сусідських об’єднань тощо 

сприятиме зростанню усвідомлення такої потреби, адже ці проекти 

ґрунтуються на спільній дії, а вона неможлива без відповідного набору 

моральних норм і принципів. Тому необхідність виконання мети проекту 

вимагатиме виконання відповідних норм і принципів, що сприятиме їх 

закріпленню в суспільній свідомості, а отже, і стабілізації суспільної моралі 

(оскільки саме ці моральні норми і принципи знаходяться в її основі). 

Ґрунтуючись на цьому є підстави очікувати, що участь значної кількості 

громадян України у Революції гідності та волонтерській діяльності, що 

супроводжує військові дії, матиме позитивний вплив на стан системи 

суспільної моралі. 

Участь громадян у спільних діях сприятиме стабілізації суспільної моралі 

також завдяки її впливу на біологічний керуючий фактор. Пол Зак, виявивши 

позитивний вплив окситоцину на моральну поведінку, зазначав, що є способи 

підвищити його рівень в організмі. Зокрема, це відбувається під час виконання 

людьми колективних дій. Дослідник вимірював рівень окситоцину в одного з 

племен Папуа Нової Гвінеї під час виконання ними традиційного колективного 

ритуального танцю й встановив, що в цей час у членів племені відбувся викид 
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окситоцину в кров і, за їх словами, вони відчували зростання відчуття 

належності до своєї соціальної групи. Тому Пол Зак підкреслює, що в різних 

суспільствах такі колективні дії посилюють відчуття належності до колективу 

[97]. 

Існують керуючі фактори системи суспільної моралі, можливості впливу 

на які є значно більшими, у порівнянні з описаними, і, зокрема, такий вплив 

можливий навіть через їхню безпосередню зміну. До них належать релігія, 

економічна сфера суспільного буття та культура. 

Одним із найпоширеніших варіантів впливу на мораль, відомих в історії, 

є зміни з релігійним фактором. Релігія володіє сильним моральним впливом, 

адже «прив’язує» пропоновані нею норми до вищої реальності, завдяки чому 

вони здобувають виключний авторитет. Одним із прикладів такого впливу було 

запровадження князем Володимиром християнства у Київській Русі. Хоча це й 

було зроблено силовими методами, однак, християнство згодом утвердило себе 

на наших землях і значно вплинуло на зміну суспільної моралі. 

Іншим прикладом можуть бути процеси секуляризації, які вже давно 

відбуваються в більшості західних країн. Зменшуючи вплив церкви на 

суспільство, відокремлюючи її від держави, західні країни суттєво послабили 

вплив релігії на суспільну мораль, унаслідок чого в ній відбулися відповідні 

зміни. Зокрема, щодо деяких питань суспільство займає позицію, відмінну від 

тієї, яку декларують релігійні організації. Наприклад, це стосується статевої 

моралі: дошлюбний секс у більшості західних країн вважається нормою й не 

осуджується суспільною мораллю, хоча з точки зору християнської етики 

(принаймні найбільших її конфесій) є неприйнятним. Аналогічно змінилася 

позиція щодо розлучень. У наші дні йде трансформація моральної свідомості 

західних країн у ставленні до сексуальних меншин.  

В історії також можна знайти приклади ситуацій, коли послаблення 

впливу релігії призводило до хаотизації системи суспільної моралі. Описуючи 

ситуацію в Італії періоду переходу від середньовіччя до Відродження, Б. Рассел 

зауважує: «Старі правила моралі втратили всяку повагу, більшість правителів 
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приходили до влади з допомогою зради, а утримувались з допомогою 

безжальної жорстокості… Я не можу уявити жодного злочину, крім знищення 

античних рукописів, у яких би не були часто винними люди Відродження» 

[213, с.600]. Таку реакцію суспільства можна легко пояснити: у ті часи релігія 

мала особливо великий вплив на системи суспільної моралі, тому послаблення 

цього впливу, криза в церкві, що були характерними для епохи Ренесансу, 

призвели до швидкої хаотизації структури суспільної моралі. Звичайно, будь-

яка зміна керуючого фактора викликає більшу чи меншу міру хаотичності в 

системі, проте коли змінюється особливо важливий для даної системи 

керуючий фактор, то це може викликати значний хаос або ж навіть спричинити 

руйнацію всієї її структури. 

Треба також наголосити, що в періоди кризи суспільної моралі 

актуалізація релігійного керуючого фактора може привести й до стабілізації її 

структури. Прив’язування пропонованих релігією норм до сакрального є 

вагомим чинником, який примушує суб’єктів слідувати їм. Тому в періоди 

кризи того чи іншого суспільства зростання релігійності його громадян часто 

має благотворний вплив на моральне життя. Так, наприклад, у період глибокої 

трансформації українського суспільства періоду ранньої незалежності (90-ті рр.  

ХХ ст.), завдяки актуалізації релігійного фактора, система моралі, особливо в 

деяких регіонах, змогла швидко переструктуруватись і нові параметри порядку, 

що значною мірою ґрунтуються на релігійних нормах, почали активно 

підпорядковувати собі поведінку елементів мікрорівня, тим самим оберігаючи 

суспільство від більшої кількості деструктивних явищ. Тому в цей період 

можна простежити кореляцію між рівнями релігійності та злочинності в 

Україні. 2000 року Український центр економічних і політичних досліджень 

провів соціологічне дослідження, метою якого було визначити ставлення 

населення до релігії. Так-ось, частка тих, хто вважає себе віруючим, була 

найвищою в Західному регіоні – 84%. Натомість найменша кількість віруючих 

була зафіксована в Південному – 44% і Східному регіонах – 47% [82, с.84]. 

Якщо ж порівняти ці дані з рівнем злочинності в регіонах України за 2000 рік, 
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то згідно з даними Держкомстату матимемо ситуацію протилежну – найвищий 

рівень злочинності був зафіксований на Сході й Півдні України, а найнижчий – 

на Заході [245, с.327]. Зокрема, у Запорізькій області було скоєно 1 620 

злочинів на 100 000 населення, у Луганській – 1 457, у Криму – 1 422, у 

Харківській області – 1 423, Донецькій – 1 073. Натомість у Львівській області 

– 805 злочинів, Хмельницькій – 660, Івано-Франківській – 594, Тернопільській 

– 531, Чернівецькій – 491. У такій ситуації опосередковано вплинув на систему 

суспільної моралі й такий керуючий фактор, як культура. Адже, на думку 

багатьох дослідників, релігійність є однією з характерних рис української 

національної культури. Тому, коли в суспільстві почалося її відродження, 

швидка актуалізація релігії була загалом передбачуваною та природною. 

Можливості впливу на систему суспільної моралі через такий керуючий 

фактор, як культура, також є досить вагомими. Наприклад, Олександр Плетньов 

для подолання аномії в російському суспільстві рекомендує створювати фільми 

й серіали, у яких позитивні герої керуються у своїх діях моральними 

переконаннями [197, с.22]. Ще одним заходом подолання аномії він називає 

необхідність зниження впливу на суспільство кримінальної субкультури [197, 

с.22]. Справа в тому, що протягом певного періоду така субкультура 

(кінофільми, серіали, книги, музика тощо) мала значний вплив на молодіжне 

середовище багатьох пострадянських країн. Вона несла певні норми поведінки, 

які часто не мали нічого спільного із загальноприйнятим уявленням про 

мораль. Зберігає ця субкультура деякий вплив і сьогодні. Тому ми 

погоджуємось із російським дослідником, що зменшення цього впливу матиме 

позитивні наслідки для суспільної моралі. Пол Блум звернув увагу на те, що 

такий твір, як «Хатинка дядька Тома», допоміг у поваленні рабства в США 

[290, с.90]. Хоча при цьому варто зауважити, що культурний продукт може 

слугувати і зворотнім цілям – виключення когось зі свого «морального кола» 

(П. Блум). Наприклад, так сіялась ворожнеча до євреїв у нацистській Німеччині.  

У розділі, присвяченому аналізу керуючих факторів моралі, наводився 

приклад того, як сучасні європейські країни, шляхом впливу на національно-
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культурний фактор, намагаються змінити мораль емігрантських спільнот, що 

сформовані вихідцями з африканських і східних країн. Мораль цих спільнот 

зазнає потужного впливу традиційних звичаєвих норм, притаманних цим 

культурам, а це часто призводить до т. зв. «злочинів честі» та інших порушень 

прав людини. Тому лідери деяких країн, зіткнувшись із такою проблемою, 

заявили про завершення політики мультикультуралізму, яка несла ідею, що 

культурні меншини можуть мирно співіснувати з місцевою культурою й при 

цьому зберігати всю свою самобутність. Натомість пропонується ідея 

міжкультурного діалогу, яка, по суті, передбачає, що ці спільноти можуть 

зберігати свою культурну самобутність лише на основі поваги до прав людини. 

Тобто йдеться про суттєве послаблення впливу на мораль цих спільнот їхньої 

національної культури, натомість передбачається посилення впливу 

європейської культури, у лоні якої якраз і розвинулась етика прав людини. 

Такий варіант дій може бути досить ефективним, адже, як засвідчують факти, ті 

індивіди, які хоча і є вихідцями з африканських чи східних країн, проте 

народились у Європі, перебуваючи з початку свого життя під впливом західної 

культури, набагато легше засвоюють норми західної моралі. Культура не 

належить до базових керуючих факторів моралі, які вкорінені в людській 

природі чи в самій суті суспільних відносин, а тому майже не можуть бути 

змінені. Вона значно більше підвладна трансформаціям, тому за умови добре 

продуманих дій ЄС зможе ефективно вплинути на цей керуючий чинник і 

змінити системи моралі згаданих спільнот.  

Як відомо, Україна ставить перед собою мету інтеграції до ЄС. Одним із 

завдань на цьому шляху є еволюція її системи суспільної моралі до 

європейських ідеалів. На сьогодні мораль нашого суспільства ще перебуває в 

досить хаотичному стані, а це дає додаткову можливість впливати на її 

формування. Одним зі шляхів такого впливу може бути культура. Поширення в 

Україні зразків європейської культури (як елітарної, так і масової) певною 

мірою сприятиме трансформації системи суспільної моралі в бік європейських 

цінностей. Для цього держава могла б сприяти популяризації європейського 
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кіно, телебачення, літератури, інших видів мистецтва тощо. Якщо ставити 

завдання інтеграції в Європу, то необхідно для цього робити певні кроки в 

різних сферах суспільного життя і, зокрема, в культурі та моралі. Країну з 

відносно слабкою економікою можуть прийняти в ЄС, проте країну, у якій 

зневажається мораль, що ґрунтується на ідеї прав людини, – ніколи.  

Існують також можливості впливу на мораль через економічну сферу 

суспільного життя. На основі аналізу, проведеного у відповідному підрозділі, 

можна стверджувати, що, сприяючи розвиткові вільних ринкових відносин у 

суспільстві, ми тим самим сприятимемо актуалізації в ньому цінності особистої 

свободи з відповідними наслідками. Такий крок, урешті, приведе й до певної 

лібералізації суспільної моралі. При цьому важливо наголосити, що міра такої 

лібералізації відрізнятиметься в різних суспільствах, адже вплив матимуть й 

інші керуючі фактори, як-то, культура, релігія. Тому, наприклад, у суспільстві, 

у якому сильний вплив релігійного чинника, міра лібералізації буде, 

здебільшого, меншою, ніж у суспільстві, у якому цей вплив слабший. 

Крім того, поширення вільноринкового капіталізму приведе до зростання 

в суспільстві ролі тих моральних якостей, які роблять нас більш економічно 

продуктивними. Як було зауважено, американський дослідник Бенджамін 

Фрідмен до них зараховував наполегливість у праці, старанність, терпеливість, 

дисципліну, почуття обов’язку, що стимулює нас виконувати зобов’язання [302, 

с.22]. Однак треба наголосити, що такі зміни відбуватимуться тільки у випадку, 

коли розвиватиметься саме вільний ринок у тому варіанті, у якому він діє в 

розвинених країнах світу, оскільки розвиток капіталістичних відносин може 

набувати й інших форм, які добре відомі громадянам України та багатьох інших 

пострадянських держав. У такому випадку в суспільстві актуалізуються якості, 

які прийнято називати аморальними. 

Треба враховувати й те, що бідність теж шкодить суспільній моралі. 

Значний дефіцит ресурсу породжує «мораль» боротьби за виживання. 

Відбувається розбалансування між макро- та мікрорівнями системи моралі, 

тобто індивіди у своїх вчинках починають менше орієнтуватися на етичні 
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вимоги, а їхня поведінка все більше детермінується іншими факторами. 

Бідність призводить до зростання нетерпимості, зниження рівня довіри. Тому, 

проводячи успішну економічну політику, яка сприяє зростанню рівня достатку 

всіх громадян, держава сприятиме зростанню їх готовності втілювати у своїх 

діях моральні орієнтири.  

Боротьба з бідністю передбачає створення нових робочих місць, а праця є 

тим чинником, який стимулює розвиток у людини певних якостей, які в різних 

культурах оцінюються як морально позитивні: старанність, відповідальність, 

наполегливість тощо. Таким чином, залучення максимальної кількості громадян 

до праці також сприятиме зміцненню системи суспільної моралі, зменшенню в 

ній кількості хаотичних явищ. 

Впливаючи на економічний фактор, держава може стимулювати зміну 

становища жінки в суспільстві і, відповідно, формувати мораль, яка 

регламентує таке становище. Історично залежність жінки від чоловіка 

зумовлена її обмеженими можливостями захистити й прогодувати себе, 

особливо в період вагітності та догляду за дитиною. Ці причини діють і в наш 

час. Тому одним зі шляхів зміни становища жінки в суспільстві є створення 

державою умов для того, щоб вона самостійно могла забезпечити себе 

необхідними для життя ресурсами. Для цього, звичайно ж, необхідно 

сформувати економічне підґрунтя у вигляді забезпечення рівності в оплаті 

праці, створення високооплачуваних робочих місць, соціальних гарантій у 

період догляду за дитиною тощо. Такі зміни зроблять жінку більш незалежною, 

а, отже, змусять суспільну мораль трансформуватись, актуалізуючи норми, які 

регламентуватимуть рівноправ’я статей. Без надійного економічного підґрунтя 

такі зміни навряд чи можливі. Емпіричні докази, які засвідчують можливість 

таких змін можна знайти у Ф. Фукуями [258, с.110-116]. 

Крім зміни керуючих факторів, можливі й інші шляхи впливу на розвиток 

системи суспільної моралі в бажаному напрямі. Про них і піде мова далі. 

Є. Князєва та С. Курдюмов, розмірковуючи на тим, як прискорити 

еволюцію систем у бажаному напрямі, зазначають, що «малий, але топологічно 



331 

правильно зорганізований (резонансний) вплив може виявитися дуже 

ефективним [113, с.151]. Тобто впливати найкраще «у відповідному місці та у 

відповідний час» [114, с.198], з допомогою добре осмислених «точкових» дій, 

які, резонансно поширюючись по системі, здатні привести до бажаних 

наслідків. У зв’язку з цим, одне із правил управління такими системами звучить 

так: «Дозвольте системі самій організовувати себе!» Мистецтво м’якого 

нелінійного управління полягає в способах самоуправління й самоконтролю. 

Головна проблема в тому, як керувати не керуючи, як малим резонансним 

впливом підштовхнути систему на один із власних і сприятливих для суб’єкта 

шляхів розвитку, як забезпечити розвиток, що ґрунтується на самоуправлінні та 

самопідтримці [114, с.199]. 

Якщо застосовувати ці ідеї до системи моралі, то, на нашу думку, 

різновидом таких малих резонансних дій може бути приклад певної групи 

людей, бажано з високим суспільним авторитетом. Якщо їх моральний приклад 

буде наполегливо й послідовно «тиражуватися» на всю спільноту, то він може, 

врешті, стати в ній зразком поведінки. 

Описана група може складатись, наприклад, із представників інтелігенції, 

наукової, мистецької еліти, які, об’єднавшись, вирішують змінити суспільну 

позицію щодо певної моральної проблеми. Насамперед, треба переконатися, що 

керуючі фактори дозволяють це зробити. Адже якщо, наприклад, така група 

бажатиме лібералізувати ставлення суспільства до статевих меншин, а в даному 

суспільстві міцні позиції релігії, то їхні дії навряд чи матимуть значний 

резонанс і не зможуть змінити існуючих моральних норм. Також дана група 

повинна наполегливо та з певною постійністю репрезентувати свої погляди в 

суспільстві (особливо через ЗМІ). Можлива ефективність таких дій 

ґрунтуватиметься на відомих соціально-психологічних механізмах, 

підтверджених експериментально. 

Один із таких експериментів провів французький психолог Серж 

Московічі. В експерименті брали участь групи із 6 осіб, причому двоє з них 

були спільниками експериментатора. Досліджуваним презентували тест на 
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визначення кольорів, нібито з метою виявлення їх здатності до сприйняття. 

Так-от, коли показували синій колір, то двоє «спільників» постійно наполягали 

на тому, що показують зелений. Попри очевидність протилежного, усе ж 

невелика частина учасників піддавалась їх впливу й теж називала зелений 

колір. Отож група «дисидентів» змогла переманити у свій табір частину 

більшості. Серед факторів, які збільшували шанси меншості, С. Московічі 

виділив послідовність у відстоюванні позиції та єдність (опис експерименту 

взято із книги С. Плауса «Психологія оцінки і прийняття рішень» [196]). Отож, 

як засвідчує цей приклад і, зрештою, історичний досвід, активна, організована, 

послідовна позиція відносно невеликої групи людей може змінити суспільну 

думку навіть з питань, щодо яких існує усталена точка зору.  

Ефект від їхніх дій буде значно більшим, якщо ці люди матимуть вагомий 

суспільний авторитет. Підтвердженням цього може бути резонансний 

експеримент Стенлі Мілграма, що, до речі, мав мету, яка суперечить моралі, – 

дослідник прагнув виявити, що буде, коли авторитетні вказівки розійдуться із 

голосом совісті. Учаснику повідомляли «легенду»: він бере участь у 

дослідженні впливу покарання на процес навчання. «Учня», який був 

підставною особою, прив’язували ременями до стільця й під’єднували до 

електродів, підключених до генератора струму в сусідній кімнаті. «Справжній» 

учасник експерименту виконував роль асистента і, знаходячись у сусідній 

кімнаті, повинен був за вказівкою організатора завдавати «учневі» удару 

електричним струмом за неправильні відповіді (насправді, звичайно ж, 

відбувалась імітація удару). Зі збільшенням неправильних відповідей напруга 

зростала, а «учень», урешті, починав благати про припинення експерименту, 

кричав, що в нього хворе серце і т. д. Результати шокували дослідників: за 

вказівкою організатора, більшість піддослідних «асистентів» доводила напругу 

до позначки 300 вольт (коли «учень», благаючи його відпустити, врешті 

замовкав), а 65% завершили експеримент на позначці 450 вольт (опис 

експерименту взято з книги Людмили Копець «Класичні експерименти в 

психології» [116, с.201-205.]).  
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С. Мілграм дійшов такого висновку: людині властива схильність 

підпорядковувати свою поведінку іншій людині, яку вона сприймає як 

авторитетнішу за себе, і навіть порушувати при цьому норми моралі. Учасники 

виконували накази експериментатора, хоча й переживали дискомфорт і 

внутрішній моральний конфлікт. 

Якщо людина готова підпорядкувати свої дії вказівкам авторитета в 

ситуаціях, які вимагають від неї аморальних дій, то рекомендація такої особи 

щодо питань, які стосуються вирішення певної моральної ситуації чи зміни 

ставлення до неї й грубо не суперечать існуючій моралі, може бути ще більш 

вагомим аргументом для неї. Щоправда, важливо, аби ці особи були морально 

авторитетними людьми, адже якщо вони, скажімо, будуть провідними 

інженерами чи економістами, то їхні поради матимуть порівняно менше 

значення. Тому ми й наголосили, що бажаним учасником групи впливу є 

інтелігенція, яка в сучасних суспільствах часто відіграє роль морального 

авторитету. В минулому таку роль неодноразово виконували особи, яких в 

нашій роботі названо «моралістами», які не тільки опрацьовували морально 

акцентовані життєві програми, але й прагнули втілювати їх у життя. Зрештою, 

існують спільноти, в яких таку роль виконують релігійні діячі. 

Останнім часом проводяться нові дослідження, які демонструють, як 

приклад окремих осіб може мати вплив на моральну поведінку інших людей. 

Зокрема, вдалося з’ясувати, що коли індивід отримує інформацію про те, що 

інша особа, яка бодай незначною мірою з ним пов’язана, вчинила певну дію, то 

й він більш охоче діятиме таким чином. Наприклад, в одному з експериментів 

дослідники хотіли стимулювати мешканців готелю брати участь в екологічній 

програмі й повторно використовувати полотенця, які надавались їм у 

користування. Так-от, коли постояльцям повідомляли, що більша частина 

людей, які зупинялися в цьому готелі, брали участь у цій програмі, то й вони 

охочіше відгукувалися на цю пропозицію, у порівнянні зі стандартним 

закликом зберігати довкілля. Ще більше охочих на цю пропозицію знайшлося 
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серед тих постояльців, яким повідомляли, що в цій програмі взяли участь 

більшість осіб, які зупинялись у тому самому номері, що й вони [309]. 

Щоправда, така закономірність може мати й зворотний ефект. Як 

показали інші дослідження, коли людина відчуває психологічну близькість до 

особи, яка чинить неетично, то вона схильна менш критично оцінювати її дії й 

сама діяти в аналогічний спосіб. Причому ця близькість могла бути зовсім 

незначною (учаснику говорили, що він народився в той самий місяць, що й 

людина, яка чинила на його очах обман в експерименті) [307]. 

Пояснення таким результатам варто шукати в природному конформізмі, 

який притаманний людині як соціальній істоті. Такий конформізм був вагомим 

чинником розвитку кооперативної поведінки, про що йдеться, наприклад, у 

праці Роберта Бойда та Пітера Річерсона [293]. Людина змогла вижити й 

еволюціонувати до сучасного стану завдяки здатності утворювати й 

підтримувати існування соціальних груп. У результаті, ця здатність і, зокрема, 

такий її аспект, як готовність підпорядковуватися груповій поведінці, 

закріпилася в її природі і відтак автоматично впливає на поведінку. Тому коли 

людина бачить, що з певною особою потенційно можливе утворення групового 

зв’язку, то спрацьовує механізм узгодження з нею своєї поведінки. Загалом, 

давно встановлено, що коли людина ідентифікує себе з певною групою, то це є 

потужним стимулом до виконання норм, що в ній діють [309, с.475]. 

Повертаючись до можливості впливу на мораль через приклад 

авторитетних у суспільстві осіб, зауважимо, що його ефективність 

ґрунтуватиметься також і на щойно описаному механізмі. Якщо індивіди 

сприйматимуть таких осіб як членів своє групи (єдиний народ), то це 

стимулюватиме їх до поведінки, яку вони демонструють. 

Ще одним засобом впливу на мораль може бути право. Ф. Фукуяма 

зауважує: «Афоризм, що “мораль не створюють законами”, справедливий лише 

частково; держава не може примусити індивідів дотримуватися норм, які 

суперечать важливим природним інстинктам або інтересам. Але вона може 

формувати й формувала неофіційні норми протягом усієї історії. Скасування 
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легальної сегрегації у Сполучених Штатах за допомогою законів про 

громадянські й виборчі права в 1960-ті роки мало вирішальне значення для 

зміни поширених норм щодо раси» [258, с.246].  

Звичайно, більш відомим є вплив моралі на право: суспільство спочатку 

сприймає щось як морально прийнятне чи неприйнятне, а потім це 

зафіксовується в законодавстві. Тому, наприклад, українська дослідниця 

М. Левчук-Хмара зауважує, що «допомогти судовим рішенням стати реальною 

нормою може лише „природна моральність”, „етика закону”, яка сприяє 

перетворенню певного етико-правового дискурсу в конкретні закони» [128, 

с.12], а перфекціоністська мораль по відношенню до правової системи в цілому 

«виконує роль стратегічного дороговказу, особливо для Конституції як 

Основного Закону, а також законів, які конкретизують права людини, зокрема 

виборче право» [128, с.12]. Проте можливий і зворотний зв’язок – часто 

введення певних правових норм стимулює зміну моральної свідомості. 

Прикладом може слугувати наведена Ф. Фукуямою ситуація із сегрегацією в 

США або законодавче скасування смертної кари, яке відбулося в багатьох 

країнах і спочатку викликало моральне несприйняття (у більшості з них 

соціологи фіксували суттєву перевагу прихильників смертної кари). Проте, 

коли ця законодавча норма починала діяти, то поступово суспільна думка 

змінювалася.  

Безумовно, запорукою ефективності впливу пропонованої норми права на 

моральну свідомість є її відповідність керуючим чинникам. У протилежному 

випадку вона (норма) не сприйметься суспільством або ж навіть може 

спричинити певну хаотизацію в системі моралі. Мають значення й інші 

фактори: час уведення норми, наявність попереднього суспільного дискурсу 

щодо неї, рівень її значимості для спільноти, ступінь кореляції з усією 

системою моралі тощо. Зокрема, щодо останнього пункту варто зауважити, що 

пропонована моральна норма, яка «просувається» з допомогою права, має 

узгоджуватися з іншими складовими моральної свідомості, у протилежному 

випадку вона буде сприйнята нею як «чужорідне тіло» з усіма можливими 
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наслідками. Наприклад, якщо нова світська влада в певній традиційній 

мусульманській країні сьогодні забажає законодавчо закріпити норми, які різко 

змінюють становище жінки, то, швидше за все, такі норми не те що не вплинуть 

на моральну свідомість, а, ймовірно, навіть викличуть хвилю громадського 

збурення й можуть мати несподіваний відгук у вигляді, наприклад, посилення в 

системі суспільної моралі традиційних релігійних складових.  

Нагадаємо, що Є. Князєва та С. Курдюмов наголошують на тому, що 

ефективними в разі впливу на відкриті складні системи будуть малі, але 

правильно зорганізовані дії. Грубим натиском на систему (а саме таким може 

бути невдалий вплив держави на систему суспільної моралі через правові 

механізми) можна не тільки розбалансувати її, а й надовго заблокувати «вхід» 

пропонованої норми.  

Для забезпечення «м’якого» входження нової норми попередньо варто 

здійснити належну підготовчу роботу із громадською свідомістю. Наприклад, 

якщо держава бажає змінити моральне ставлення до прав тварин у суспільстві, 

то варто заздалегідь провести просвітницьку компанію в засобах масової 

інформації, можливо, запустити трансляцію відомих у світі спеціалізованих 

каналів про життя тварин, запровадити відповідні зміни в навчальних планах 

різних закладів освіти тощо.  

Варто зауважити, що інколи, попри те, що в суспільстві бажаною є певна 

моральна норма, на рівні громадської свідомості через м’які впливи 

«просуваються» ідеї, цілі, які їй суперечать. Наприклад, у певній країні під час 

економічної кризи необхідною стає така чеснота, як поміркованість. Уряд 

починає закликати до економії енергоресурсів, необхідності скорочення 

соціальних виплат, зарплат у державному секторі й при цьому просить 

ставитись із розумінням до таких кроків, трохи «затягнувши паски» заради 

спільного блага. Проте водночас через телебачення та інші ЗМІ проповідується 

культ розкоші й нестриманості: демонструються телепередачі та кінофільми, 

які показують багате й марнотратне життя певних верств населення. Таким 

чином у суспільстві у «м’який» спосіб формується мета – вести подібне життя. 
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Проте вона суперечить необхідній чесноті поміркованості. Отож виникає 

дисонанс і спроби активізувати цю чесноту, швидше за все, будуть невдалими. 

Треба пам’ятати, що найбільше шансів малими зусиллями вплинути на 

розвиток системи ми маємо в період її нестабільності, особливо поблизу точок 

біфуркації. Адже в такому стані система є особливо чутливою до впливів із 

різних рівнів буття. В. Буданов зауважує: «Значимість точок біфуркації ще й у 

тому, що тільки в них можна не силовим, інформаційним способом, тобто 

малими діями вплинути на вибір поведінки системи, на її долю» [45, с.58]. 

Звичайно, свідомо вводити систему суспільної моралі в хаотичний стан 

небезпечно, оскільки в таких випадках неможливо спрогнозувати її розвиток, і, 

зрештою, наслідки можуть бути дуже негативними. З іншого боку, можна 

припустити, що в певних випадках така хаотизація буде прийнятним виходом із 

кризової ситуації. Тобто, інколи для того, щоб віднайти нові варіанти розвитку 

системи, які не можуть бути знайдені в її теперішньому стані, варто свідомо 

допустити хаотизацію її структури. Хоча, звичайно ж, зробити це можливо 

тільки тоді, коли йдеться про зміну моралі невеликих соціальних груп. 

Наприклад, така потреба може виникнути, коли в суспільстві існує група 

людей, мораль якої різко контрастує з домінуючою і є деструктивною для 

соціуму. 

У цьому контексті необхідно наголосити на важливості принципу 

обережності в управлінні відкритою складною системою, що 

самоорганізовується. І. Пригожин із цього приводу зауважує: «В 

детерміністичному світі природа піддається повному контролю з боку людини, 

являючи собою інертний об’єкт її бажань. Якщо ж природі, в якості сутнісної 

характеристики, властива нестабільність, то людина просто зобов’язана більш 

обережно й делікатно ставитись до оточуючого її світу, хоча б з огляду на 

нездатність однозначно передбачити те, що ж відбудеться в майбутньому» [204, 

с.47]. Те, що Пригожин приписує природі, властиво усім відкритим складним 

системам, зокрема й соціальним, до яких належить мораль. Більше того, як уже 

зазначалось, через те, що елементами мікрорівня в ній є люди, розвиток 
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системи суспільної моралі є ще більш непередбачуваний. Ми не можемо 

однозначно спрогнозувати, якими будуть результати нашого впливу, з огляду 

на велике значення випадковостей у періоди нестабільності, через імовірність 

того, що наші впливи почнуть резонувати з певними тенденціями чи впливами, 

які не були нами передбачені, або ж породжувати несподівані синергетичні 

ефекти з іншими закономірностями, що притаманні системі суспільної моралі. 

Тому принцип обережності покликаний уберегти нас від можливих негативних 

наслідків у разі впливу на систему моралі. Особливо це стосується тих змін, які 

можливі з біологічною природою людини. Сьогодні чимало пишуть про 

ймовірні побічні наслідки від розвитку біотехнологій. Для моралі це теж 

актуально, адже її фундаментальні норми вкорінені в людській природі й 

передаються спадково. Гіпотетична спроба «покращити» людину може 

несподівано відобразитися на її моральних якостях: «Світ, у якому ми живемо, 

є нелінійним, причому зростаюча складність означає одночасно збільшення 

нелінійності, а в нелінійному світі зростає ймовірність здійснення навіть 

малоймовірних подій» [111, с.370]. 

Для того, щоб ефективно керувати суспільною мораллю, потрібно чимало 

спеціальних знань з етики, психології, соціології, біології. Адже резонансне 

управління системою суспільної моралі передбачає «підлаштування» під її 

внутрішні закономірності та м’який вплив на них. Для цього, звичайно ж, 

необхідне знання цих внутрішніх закономірностей, яке може бути почерпнуте з 

різних галузей знань. Треба пам’ятати, що «багато зусиль виявляються 

марними, «йдуть у пісок» або ж навіть шкодять, якщо вони протистоять 

власним тенденціям саморозвитку складних систем» [113, с.22].  

Завершуючи розділ, звернемо увагу на особливу актуальність описаних 

методів впливу на мораль у сучасному світі. Як уже наголошувалось, еволюція 

моралі передбачає відбір норм шляхом «спроб і помилок», а тому не завжди 

гарантує найкращі результати. Крім того, як підкреслюють Є. Князєва й 

С. Курдюмов, такий варіант розвитку є повільним: «Шлях відбору через хаос – 

це повільний шлях еволюції природи, шлях випадкових варіацій і еволюційного 
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відбору, поступового переходу від простих структур до більш складних» [114, 

с.117]. 

Проте в наш час у деяких ситуаціях людство не може проходити 

тривалий процес еволюції моралі з відбором необхідних етичних норм і 

принципів. Поки система буде шляхом спроб і помилок їх відбирати, можуть 

трапитися зміни, які завдадуть значної шкоди суспільству. Наприклад, сьогодні 

не має часу на поступове формування в суспільній моралі норм екологічної 

етики, адже ситуація в стосунках людини з довкіллям погіршується швидкими 

темпами, що, врешті, може призвести до невиправних наслідків. Тому 

необхідна швидка зміна моральної свідомості, актуалізація в ній відповідних 

цінностей, норм, принципів. Дослідники вже давно опрацювали базовий набір 

норм екологічної етики й з допомогою описаних у цьому розділі методів можна 

було б досить ефективно актуалізувати їх у суспільній моралі. 

Крім того, сьогодні існує чимало прикладних етичних проблем (евтаназія, 

трансплантація органів, клонування та ін.). Еволюційний, стихійний пошук 

норм, які б їх урегульовували, не завжди буде найкращим варіантом розвитку 

подій, адже, як зауважує російський філософ А. Гусейнов, «для вирішення цих 

проблем недостатньо тільки доброї волі, моральної рішучості, потрібна й 

професійна строгість суджень. Тут моральна обґрунтованість вибору тісно 

пов’язана з адекватним знанням предмета вибору. Неможливо, наприклад, 

виробити морально зважене ставлення до трансплантації органів без відповіді 

на питання про медичні критерії людського життя» [69]. Тобто адекватна 

етична відповідь на них передбачає попередню роботу експертів, часто з різних 

галузей знань. Проте, якщо моральна регуляція цих проблем відбуватиметься 

стихійно, то це може виявитися перешкодою до досягнення позитивних для 

суспільства цілей. Наприклад, формування в суспільстві морального 

заперечення практики генної інженерії, спричинене випадковими чи 

стихійними факторами, може привести до відповідних законодавчих обмежень. 

Це, у свою чергу, зменшить можливості допомоги важкохворим людям або 

запобігання таких порушень у новонароджених. Тому рішення щодо 
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вищеподаної проблеми має ґрунтуватися на висновках експертів, а не на 

стихійно сформованих завдяки процесам самоорганізації уявленнях 

громадськості. Звичайно, суспільна думка може опиратись їх рішенню. Проте, 

використовуючи уявлення синергетики про управління складними відкритими 

системами, можна змінити громадську оцінку цього явища.  
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Висновки до п’ятого розділу 

Підсумовуючи даний розділ зазначимо, що огляду на той факт, що 

еволюція системи суспільної моралі та самоорганізація не завжди приводять до 

найкращих з точки зору суспільства результатів, доцільними будуть 

організовані впливи на неї, з метою корекції розвитку. Попри вагому роль 

механізму самоорганізації та значну непередбачуваність еволюції системи 

моралі, такі впливи є можливими. Для того, щоб вони були ефективними, 

необхідно дотримуватися певних передумов: бажаний варіант розвитку системи 

моралі має бути потенційно в ній закладеним, а організовані впливи повинні 

відповідати її власним тенденціям самороорганізації та керуючим факторам. 

Найбільш ефективним способом корекції еволюції моралі є зміна її керуючих 

факторів. 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). Також 

високий рівень ефективності може бути досягнутий через м’які точкові впливи, 

як-от, цілеспрямована діяльність і приклад морально авторитетних осіб чи 

законодавче закріплення бажаних норм моралі. Можливість останніх впливів 

обумовлена тим фактом, що у системах, в яких дійовими особами є люди, 

одним із важливих чинників еволюції є свідомість, використовуючи засоби 

впливу на яку, можна сприяти еволюції таких систем у бажаному напрямі. 

Найбільш результативними зазначені впливи можуть бути в час, коли мораль 

перебуває в хаотичному стані й прагне знайти нову впорядкованість (для всієї 

структури чи окремих її ділянок). Разом з тим слід усвідомлювати, що з огляду 

на нелінійність розвитку системи суспільної моралі, завжди існує ймовірність 

того, що результат впливу відрізнятиметься від планованого. Особливо 

актуальними методи впливу на систему суспільної моралі стають в сучасних 

умовах, які можуть потребувати швидкого формування певних норм або 

корегування моральної оцінки певних ситуацій відповідно до думки експертів в 

даній галузі. 
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РОЗДІЛ 6 

СУЧАСНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ В КОНТЕКСТІ 

СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ 

 

6.1. Перспективи формування універсальної етики в контексті 

глобалізаційних процесів 

 

Одним із найвагоміших процесів, що відбувається сьогодні у світі, є 

глобалізація. Вона спричиняє те, що різні спільноти земної кулі стають усе 

більш інтегрованими. Неухильно формується єдиний ринок, світовий 

інформаційний простір, зразки спільної культури тощо. А. Єрмоленко у зв’язку 

з цим ставить запитання, чи потрібна соціально-економічній та інформаційній 

глобалізації (глобалізації першого порядку – К.-О.Апель) ще й морально-етична 

глобалізація (глобалізація другого порядку, в термінах Апеля) та як в цьому 

плані взаємодіятимуть етоси, що виростають у природний спосіб, і 

універсалістська макроетика, що виникає в процесі раціоналізації життєвого 

світу [91, с.80]? Поставлені українським філософом запитання належать до 

найбільш обговорюваних, коли заходить мова про вплив глобалізації на мораль. 

В контексті завдань, що стоять у нашій роботі та обраної методології, ми 

переформулюємо їх наступним чином: які перспективи у зв’язку із 

глобалізацією чекають на системи суспільної моралі, чи можлива їх інтеграція 

і, врешті, утворення того, що інколи називають універсальною етикою, тобто 

єдиних спільних моральних норм, цінностей, принципів, ідеалів? 

Необхідно зауважити, що коли дослідники ставлять перед собою мету 

пошуку універсальної етики, то переважно вони намагаються з’ясувати 

потенціал універсалізації певних моральних орієнтирів. Відповідно, на сьогодні 

існують процедури та критерії, з допомогою яких можна, влаштувавши 

«тестуванню на універсалізм» (А. Єрмоленко), визначити, який потенціал 

універсалізації закладений в певній етичній нормі чи принципи. Це можна 
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зробити скориставшись категоричним імперативом І. Канта чи, застосувавши 

«концепцію універсалізації моральних суджень» Річарда Хеара (Richard Hare), 

суть якої в тому, що «кожен, хто береться за вирішення певного морального 

питання, повинен звернутись до універсальної проскрипції, що має силу для 

будь-якої події даного типу» [269, с.20], іншими словами з’ясувати чи може 

бути певна моральна вимога «прикладена до безмежної кількості конкретних 

ситуацій, подібних до тієї, для якої вона сформульована» [278, с.388]. Також 

може бути задіяний принцип універсального аргументативного дискурсу, 

згідно з яким «лише ті цінності, норми, практики, проекти можуть бути визнані 

легітимними, які (за умови знання їх наслідків та побічних наслідків) могли б 

бути без примусу визнані усіма можливими учасниками дискурсу в процесі 

аргументації» [91, с.73]. Кожна зі згаданих процедур має своїх критиків та 

прихильників, але всіх їх об’єднує прагнення з’ясувати потенціал 

універсалізації певного морального орієнтиру.  

Ми в даному підрозділі, з огляду на вибрану методологію, ставимо перед 

собою завдання з’ясувати інший вимір поставленої проблеми: дослідити, який 

потенціал до універсалізації закладений в керуючих факторах, що впливають на 

систему суспільної моралі та тих механізмах, що діють в ній, як у відкритій 

складній системі, що самоорганізовується. Дане питання залишається поки не 

дослідженим. 

Як було показано в попередніх розділах, кожна система суспільної моралі 

формується й розвивається під впливом її керуючих факторів. Двома найбільш 

фундаментальними з-поміж них є потреба співжиття та біологічна природа 

людини. З них і розпочнемо наш аналіз. 

Потреба співжиття, породжена необхідністю виживання, спонукає людей 

до взаємодії, яка, у свою чергу, зумовлює появу певного набору моральних 

норм, без яких вона неможлива. Оскільки потреба співжиття є універсальним 

чинником, який присутній у всіх земних спільнотах, то й норми, які вона 

зумовлює, теж мають універсальний характер. Вони зустрічаються у всіх 

моральних системах, адже без них людське співжиття було б неможливим.  
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Аналогічно значний потенціал для формування універсальної етики 

міститься в біологічній природі людини, у якій закладені засади основних 

моральних норм. Оскільки біологічна природа є спільною для всього людського 

роду, то й норми, принципи, нею зумовлені, є спільними для різних моральних 

систем. 

До тих елементів моральної свідомості, існування яких зумовлене в 

основному цими двома керуючими факторами, можна віднести альтруїзм, 

взаємність, поступки іншому заради спільного блага, турботу про потомство, 

норми, спрямовані на захист життя й здоров’я іншого члена спільноти тощо. 

Таким чином, найбільш фундаментальні норми моралі зумовлені дією 

керуючих факторів, які є спільними для всіх спільнот земної кулі. Із цього 

випливає, по-перше, що кожна система суспільної моралі містить певні 

універсальні складові. По-друге, з огляду на те, що ці керуючі фактори й надалі 

зберігають основний вплив на системи моралі, глобалізаційні процеси 

приведуть до того, що такі норми заново актуалізуються вже як норми 

універсальної етики, які гармонізуватимуть стосунки між представниками 

різних культур. У зв’язку з цим зауважимо, що ми погоджуємось із висновком 

В. Заболотної про те, що «в процесі історико-культурних змін існує тенденція 

наповнення духовно-етичних цінностей абсолютним, загальнолюдським 

змістом» [95, с.3]. Щоправда даний зміст, як випливає із вище наведених 

висновків, завжди був присутнім у моралі, а в ході історико-культурного 

розвитку відбувалось його усвідомлення, прояв. Особливо активізувались дані 

процеси у зв’язку із зростанням глобалізаційних процесів, які, приводячи 

представників різних культур до необхідності спільної взаємодії та співжиття, 

створюють можливості для того, щоб універсальні складові, які закладені в 

моралі, проявляли себе. Тому думку В. Заболотної про те, що «в умовах 

глобалізації традиційні цінності залишаються пріоритетним духовно-

орієнтуючим фактором» [95, с.11] ми приймаємо в тому значенні, що значна 

частина традиційних цінностей завжди були пріоритетними в моралі, оскільки 

вони відображають її базові засади, що мають універсальний характер. 
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Значний потенціал для формування універсальної етики закладений і в 

такому керуючому факторі, як економічна сфера суспільного буття. Поступово 

ринкова економіка поширюється по всьому світу. Якщо така тенденція 

збережеться й надалі, то у всіх країнах, урешті, відбуватимуться певні зміни в 

сфері моралі, які зумовлюються вільним ринком і які вже відбулися у країнах, 

де він давно став реальністю. Йдеться насамперед про поширення 

індивідуалістичних тенденцій, зростання поваги до людини та її гідності, 

збільшення ваги особистої свободи, самореалізації тощо. Актуалізуватимуться 

також чесноти, які є запорукою економічного успіху, – порядність, 

розважливість, хазяйновитість, бережливість, трудолюбство.  

Поряд з керуючими факторами, які сприятимуть прояву універсальних 

етичних норм, існують і ті, які надалі зумовлюватимуть існування відмінностей 

у моральних системах різних народів. Йдеться про культуру та релігію.  

Сучасні системи суспільної моралі продовжують перебувати під впливом 

національних культур. Але, як відомо, одні й ті ж етичні норми під впливом 

різних культур можуть зазнавати певних трансформацій. Тому навіть 

універсальні моральні норми в особливому національно-культурному 

середовищі набувають специфічного забарвлення. Крім того, культури несуть 

певні звичаєві норми, які активно впливають на моральну свідомість або ж 

навіть зафіксовуються в ній, набуваючи статусу етичних. Це теж сприяє появі 

відмінностей у системах суспільної моралі. Оскільки в найближчому 

майбутньому уніфікація національностей або культур є неможливою, то й 

відмінності, які вони зумовлюють у системах моралі, нікуди не зникнуть. 

Треба звернути увагу й на той факт, що в межах кожної національної 

культури існують різні соціальні групи з дещо відмінними одна від одної 

культурними підсистемами, субкультурами. Російський дослідник А.Я. Флієр 

зауважує, що «локальна культура кожного конкретно-історичного суспільства 

являє собою “слоєний пиріг” з елементів кількох культурних систем, що 

практикуються в даному суспільстві і складають його унікальний культурний 

комплекс (кожна зі складових якого може зустрічатись і в культурах інших 
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спільнот, але в такому поєднанні один з одним вони, практично, ніде й ніколи 

не повторюються)» [253, с.16]. Таким чином, кожна культурна підсистема теж 

чинить певний вплив на мораль відповідних соціальних груп, ще більше 

посилюючи диференціацію в системах суспільної моралі. Звичайно ж, цей 

вплив зберігатиметься й надалі, забезпечуючи різноманітність у системах 

моралі, попри всі уніфікаційні тенденції. 

Однак при цьому треба зауважити, що в наш час культура починає 

виконувати й певний уніфікуючий вплив на різноманітні системи суспільної 

моралі. Справа в тому, що сьогодні вже, по суті, існує певний пласт культури, 

який поширений по всьому світу. Йдеться про масову культуру, яка несе певні 

моделі поведінки, що укорінюються в різних спільнотах земної кулі. Тому є всі 

підстави стверджувати, що єдина масова культура ставатиме чинником, який 

певною мірою сприятиме універсалізації систем суспільної моралі за тими 

зразками, які в ній представлені. Зміст цих моделей поведінки переважно 

сформований у суспільствах провідних західних країн (хоча при цьому треба 

зауважити, що неправильно буде ототожнювати феномен сучасної масової 

культури виключно з культурою західною). 

Наступним чинником, який зумовлює відмінності в моральних системах, 

є релігія. Незважаючи на те, що останнім часом її вплив на мораль багатьох 

суспільств зменшується, він усе ж не зникає повністю, а в деяких спільнотах 

навіть зберігає виняткове значення. Тому зміст частини норм багатьох систем 

суспільної моралі й надалі зумовлений тими релігіями, які мають на них вплив. 

Оскільки релігії різні, то й норми, зумовлені ними, теж різні. Можна 

погодитись з А. Єрмоленком у тому, що «попри спільне універсалістське 

осереддя етосів багатьох релігій світу (золоте правило), в цих релігіях надто 

багато розбіжностей у світоглядах, культах, ритуалах, засадничених 

контекстами життєвих світів цих культур, що відповідно до цих контекстів 

можуть “перетлумачувати” на свій лад і “золоте правило”, робити його чинним 

тільки для своїх, надаючи йому суто партикулярного змісту» [91, с.84-85]. Тому 

моральні орієнтири, які перебувають під впливом релігії, зберігатимуть свій 
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специфічний зміст і надалі відрізнятимуть між собою системи моралі, не даючи 

їм досягнути повної уніфікації.  

Треба зазначити, що процес секуляризації, який відбувається в багатьох 

країнах світу, усе ж спричинятиме послаблення впливу релігії на суспільну 

мораль. Таким чином, можна припустити, що в майбутньому та різниця, яка 

існує завдяки релігіям між різними системами суспільної моралі, дещо 

нівелюватиметься.  

Отже, з вищенаписаного випливає, що, з одного боку, мораль володіє 

досить значним потенціалом до універсалізації, запорукою чого є вплив на неї 

тих керуючих факторів, які є спільними для всього людського роду (потреба 

співжиття, біологічна природа). Крім того, зростанню універсальних складових 

у моралі різних народів сприятимуть зміни в економічній сфері. З іншого боку, 

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

національному вимірі) і релігія зумовлюватиме збереження різноманітності 

систем суспільної моралі. Хоча й той факт, що масова культура поширює по 

всій земній кулі певні єдині моделі поведінки, а релігії потрохи втрачають свій 

вплив, наштовхує на думку, що в довготривалій перспективі відмінності, 

породжені ними, нівелюватимуться.  

Відмінності між різними системами моралі спільнот земної кулі 

залишатимуться не тільки завдяки впливу згаданих чинників. Як було показано 

в одному з попередніх розділів, зв’язок між макрорівнем моральної свідомості 

та керуючими факторами не є лінійним, детерміністичним. По-перше, відгук 

макрорівня моральної свідомості на вплив керуючих факторів завжди є 

специфічним. По-друге, формування моральної свідомості відбувається 

внаслідок унікальних для кожної системи процесів самоорганізації, які хоча й 

викликані дією керуючих факторів, проте повністю ними не визначаються. По-

третє, треба відзначити, що 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 
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визначальним. Тому в різних системах навіть за дії однакових керуючих 

чинників формуватимуться відмінності.  

Зрештою, існування внутрішніх відмінностей у єдиній системі суспільної 

моралі є явищем відомим і не шкодить її міцності й цілісності. У межах одного 

суспільства, яке, на перший погляд, має єдину систему моралі, існують різні 

моральні підсистеми окремих соціальних груп (мезорівень), які практикують 

дещо відмінні моральні орієнтири. Ці орієнтири хоча й мають у своїй основі 

базовий набір спільних для всього суспільства моральних норм і цінностей, 

проте також містять елементи, які відрізняються від елементів інших підсистем. 

Наприклад, у суспільстві зі спільною моральною структурою духовенство 

сповідує комбінацію моральних норм, яка дещо відрізняється від тієї, якої 

дотримуються співробітники силових структур, наукові працівники тощо. У 

кожній із цих груп, по-перше, розвиваються специфічні норми, які необхідні 

для регуляції їх діяльності, по-друге, із загального для суспільства набору 

моральних орієнтирів, у цих групах одні будуть більш актуальними, а інші не 

такими значимими. Наявність цих відмінностей є природною для системи 

суспільної моралі й ніяким чином не шкодить її цілісності.  

Аналогічним чином навіть у глобалізованому суспільстві можуть 

співіснувати різні локальні групи з частково відмінними моральними 

системами, які водночас ґрунтуватимуться на певній спільній базовій структурі, 

що буде зумовлена дією відповідних керуючих факторів. Такий сценарій 

розвитку світової спільноти цілком можливий і швидше за все, саме він буде 

реалізований, адже співробітництва в глобальному суспільстві не уникнути, а 

для нього необхідні спільні моральні орієнтири. Тому, гадаємо, у процесі 

тіснішої інтеграції спільнот земної кулі фундаментальні керуючі фактори 

зумовлять актуалізацію норм універсальної етики (навіть можливим є 

утворення деякої глобальної системи моралі) і разом із тим збережуться 

відмінності в партикулярних етичних підсистемах. Певний рух в даному 

напрямку вже фіксується дослідниками. Наприклад, М. Левчук-Хмара 

зауважує, що «в демократичних країнах уже існує певний рівень  
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інтелектуально переконливого і практично прийнятного узгодження 

універсалістського змісту базових цінностей на фоні плюралістичного 

культурного контексту» [128, с.1]. Використовуваний авторкою термін 

«універсалізм, високочутливий до відмінностей» [128, c.1] на нашу думку 

досить точно відображає характер цього процесу. Існування даного процесу 

також зауважує українська дослідниця Н. Середюк, яка пише, що «сучасне 

здійснення інтегративної функції моралі відбувається в діалогічному процесі 

формування цінностей глобальної етики, яка органічно доповнює культурну 

багатоманітність» [232, с.12]. 

Слід зазначити, що існування відмінностей може бути запорукою 

швидкої й ефективної еволюції як існуючих сьогодні систем суспільної моралі, 

так і ймовірної в майбутньому глобальної системи моралі. Світові, який 

динамічно змінюється й породжує нові проблемні ситуації, для швидкого 

знаходження нових норм, необхідних для регуляції цих ситуацій, потрібен 

відповідний ступінь різноманітності варіантів, із яких еволюція може їх 

«вибирати». Причому ця різноманітність має бути не тільки у свободі 

морального пошуку, а й у джерелах, з яких він може черпати необхідні зразки. 

Йдеться про те, що в різних «партикулярних етосах життєвих форм окремих 

культур» (А. Єрмоленко) можуть існувати норми, принципи, які здатні стати 

ефективним вирішенням актуальних для всього світу моральних проблем. Так, 

наприклад, дослідники звертають увагу на те, що в східних культурах можна 

знайти норми, які були б актуальними для екологічної етики, зокрема йдеться 

про принцип не-діяння – «у-вей» [247]. Тому взаємодія між різними 

моральними системами даватиме їм змогу здійснювати відбір необхідних норм 

один в одного, для швидкого й адекватного вирішення актуальних проблем. 

Наприкінці даного розділу варто зауважити, що не виключений і такий 

сценарій розвитку людства, коли уніфікація в різних сферах життя (у т. ч. у 

культурі й релігії) досягне такого ступеня, що знівелює більшість існуючих 

сьогодні відмінностей у різних системах суспільної моралі. Проте ця 

ймовірність стосується довгострокової перспективи розвитку, щодо якої можна 
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будувати не дуже надійні прогнози. Стосовно найближчого часу, то, гадаємо, 

буде реалізовано сценарій актуалізації універсальних складових у різних 

системах суспільної моралі разом зі збереженням у них специфічних 

відмінностей. 



352 

 

6.2. Основні зміни в системах суспільної моралі сучасних західних 

країн 

 

Для того, щоб формулювати й виконувати завдання, які випливають із 

назви даного підрозділу, насамперед треба визначитися зі змістом поняття 

«західні країни». До них ми зараховуємо держави, які географічно знаходяться 

на території Європи або ж своїм походженням пов’язані з нею (як-то США, 

Канада, Австралія), пройшли процес модернізації, втілюють у суспільно-

політичному житті демократичні принципи та ідею прав людини, мають 

розвинену ринкову економіку. Безумовно, з одного боку, ці країни є досить 

різнорідними, і стверджувати, що всі вони сповідують однакову мораль, немає 

підстав. З іншого боку, мораль цих країн усе ж має набагато більше спільного 

між собою, аніж, скажімо, з країнами Азії чи Африки. Такі спільні риси дають 

підстави вживати поняття «мораль західних країн» для позначення спільних 

моральних ідеалів, норм, цінностей, принципів, поширених у цих країнах, а 

також деяких особливих процесів, які відбуваються в них на мікрорівні 

моральної практики. Також треба відзначити, що зміни, які будуть описані 

нами в даному підрозділі, тією чи іншою мірою відбуваються і в країнах, які не 

відносяться до західного світу. Тому багато наших висновків будуть 

справедливими й щодо спільнот, які прийнято відносити до іншої 

цивілізаційної групи. Проте у своїй сукупності й повноті ці зміни передовсім 

притаманні саме західним країнам, що й дає нам підстави описувати їх у 

даному підрозділі. 

Протягом кількох останніх десятиліть неодноразово лунали думки про 

моральну кризу в спільнотах західного світу: «На думку ряду дослідників, 

модернізація і постмодернізація створюють суспільство, у якому більше немає 

минулої єдності з питань моральності, і в якому вплив моральних принципів 

принаймні суттєво ослаб, якщо не зник повністю» [227, с.88]. Владислав 

Іноземцев у передмові до книги З. Баумана «Індивідуалізоване суспільство» 
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пише, що в другій половині ХХ століття відбувся перехід від епохи модерніті 

до нового соціального порядку, результатом чого стала «руйнація моралі та 

крайня індивідуалізація людського існування, коли людина розглядає в ролі 

суб’єкта тільки себе, а всіх інших вважає не більше, аніж частиною ворожого 

об’єктивного світу» [99, с.XXIII]. Сам Зигмунт Бауман, описуючи сучасну 

ситуацію, зазначає, що в наші дні «незрозуміло, за якими правилами йде гра. 

Інколи гравці мають всі підстави сумніватися, чи існують узагалі, хоч якісь 

правила й чи всі грають за одними й тими ж правилами» [21, с.LVII]. 

Намагаючись образно описати цей стан, він зазначає, що «вказівники і стрілки 

частіше за все стоять не там, де вони повинні стояти, переміщуються з місця на 

місце швидше, аніж можна встигнути досягнути пункту призначення, на який 

вони вказують, а також не знаходяться на одному місці достатньо довго для 

того, щоб мандрівники могли запам’ятати напрямок руху. У більшості випадків 

на перехрестях є багато вказівників, які дають найрізноманітнішу інформацію 

про шукані пункти призначення або ж пропонують рухатися в інші пункти, 

поки що незнані й від того звабливі» [21, с.LVIII–LIХ]. 

Однією з головних причин такого занепаду часто вважають процес 

індивідуалізації. Терміном «індивідуалізація» позначається «зростання 

усвідомлення суспільного значення особистості людини, її відносної автономії 

від суспільства, визнання важливості інтересів окремої людини, її прагнення до 

самоствердження й реалізації свого потенціалу. Головна думка полягає в тому, 

що саморозвиток і особисте щастя стали основними критеріями під час 

оцінювання індивідом своїх дій» [227, с.88]. При цьому звертається увага на те, 

що одним із наслідків індивідуалізації є індивіди, «схильні до споживацтва, 

надміру гедоністичні, нарцистичні та егоїстичні» [там само]. Як уже 

зазначалось у відповідному розділі, індивідуалізм у моралі може призвести до 

зростання хаотичних тенденцій і навіть руйнації її структури. Власне, деякі 

дослідники вважають, що цей процес уже відбувся в західному світі (досить 

показовою в цьому плані є назва праці Ф. Фукуями, у якій він аналізує це явище 

– «Великий крах» [258]).  
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Проте чи дійсно має місце моральна криза в західних країнах і якщо так, 

то які її ознаки й основні причини? 

Ще 1998 року вийшла стаття «Мораль у порівняльному вимірі» [227], 

написана професорами Тілбурзького університету (Нідерланди) Л. Халманом і 

П. Естером у співавторстві з російським дослідником В. Рукавишниковим. 

Хоча й з’явилася ця публікація досить давно, проте її висновки не застаріли, 

оскільки про кризу моралі в західному світі мова ведеться вже тривалий час. У 

статті автори обстоюють думку, що висновки про таку кризу не мають 

емпіричного підтвердження. При цьому науковці посилаються на дані 

соціологічних досліджень, проведених організацією «Європейське дослідження 

цінностей» (European Values Study (EVS)), яка, починаючи з 1981 року, 

проводить опитування, що мають за мету з’ясувати ставлення європейців до 

різноманітних цінностей. Порівнюючи дослідження 1981 та 1990 років, автори 

статті стверджують, що «результати аналізу не дають вагомих підстав вважати, 

ніби мораль справді знаходиться в занепаді. Більш обґрунтованим буде 

висновок про те, що знизилося значення традиційних джерел моральних 

цінностей» [227, с.89]. В опитуванні EVS респонденти, серед іншого, повинні 

були висловити свою думку з приводу допустимості певних форм поведінки. 

Усього було запропоновано перелік з 22 вчинків, як-то: купівля крадених речей, 

убивство з політичних мотивів, давання (отримання) хабара, забруднення 

громадських місць, керування автомобілем у нетверезому стані, обман заради 

власних інтересів, проституція та ін. [227, с.91]. Результати показали, що 

абсолютна більшість населення західних країн вважає неприйнятною 

поведінку, що порушує норми «громадянської моралі» (поняття запропоноване 

авторами статті). До таких порушень, наприклад, відноситься керування 

автомобілем у нетверезому стані (рівень тих, хто вважає, що такий вчинок 

ніколи не може бути виправданий, коливається від 99% у Швеції до 84% в 

Угорщині), убивство з політичних мотивів (від 97% в Італії до 80% в 

Угорщині), засмічення громадських місць (від 94% в Данії до 76% у 

Словаччині), отримання (давання) хабара (від 95% в Ісландії до 76% в 
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Словаччині) тощо. Ці результати дали підстави авторам стверджувати, що 

«необхідність беззастережного дотримання норм громадського порядку 

проявляє себе як глобальний феномен» [227, с.95]. 

Натомість кількість людей, які однозначно засуджують нетрадиційну 

сексуальну поведінку чи такі вчинки, як проституція, аборт, розлучення, 

евтаназія, є значно меншою, аніж тих, хто засуджує порушення норм 

«громадянської моралі». Наприклад, зовсім не сприймають проституцію від 

83% у Норвегії, Швеції, Португалії до 31% в Бельгії; секс із неповнолітніми – 

від 99% у Норвегії та Швеції до 30% у Нідерландах; розлучення – від 44% у 

Болгарії та Ірландії до 16% у Швеції; евтаназію – від 81% у Польщі до 25% у 

Нідерландах; гомосексуалізм – від 88% у Болгарії до 17% у Нідерландах.  

Ґрунтуючись та отриманих даних, В. Рукавишников, Л. Халман та 

П. Естер дійшли висновку, що описане соціологічне дослідження фіксує 

нормативну диференціацію: норми, які покликані підтримувати громадське 

життя, мають широку підтримку у всьому західному суспільстві, натомість ті 

норми, які стосуються особистого життя, допускають більше варіативності. 

Тому, узагальнюючи, вони зауважують, що «твердження про те, що західне 

суспільство споглядає “занепад моралі”», є, здебільшого, розхожою думкою, 

…традиційні норми громадянської поведінки, як і колись, мають величезну 

кількість прихильників у західному світі. Населення західних країн стало більш 

терпимим у моральному сенсі. Ріст толерантності є свідченням не морального 

занепаду, а переходу від традиційної інституційної моралі до особистісної, і 

тому зміни в сучасному суспільстві не ведуть до виникнення “ущербної” 

моралі» [227, с.100].  

У наш час з’являються нові методики, які створюють можливості для 

кількісних досліджень різноманітних соціокультурних феноменів. Наприклад, 

Google Ngram Viewer, який дає змогу відстежувати частоту вживання слів за 

останні 500 років у базі книг, які було оцифровано Google. Тобто, по суті, 

йдеться про метод контент-аналізу, який здійснюється на великому масиві 

даних (5,2 млн книг). На основі цього сервісу дослідниця з університету 
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Колорадо Пелін Кесбір (Pelin Kesebir) і Селін Кесбір (Selin Kesebir) із 

Лондонської бізнес-школи вирішили перевірити поширену серед дослідників 

думку про те, що «Америка втратила свій моральний компас і в моральній 

сфері протягом кількох останніх десятиліть спостерігається занепад» [334, 

с.471]. Вони виходили з того, що ідеї, які домінують у культурі того чи іншого 

суспільства, знаходять своє відображення в літературних джерелах. Отже, якщо 

в США відбулися зміни в значенні моралі в суспільстві, то цей феномен має 

бути відображений у відповідному культурному продукті. Про значимі 

культурні ідеї люди багато говорять і пишуть, тому, якщо мораль занепала у 

своєму значенні, відповідні слова менше зустрічатимуться в книгах. До речі, 

про це також пише Т. Аболіна: «Відхід з ужитку окремих слів указує на зміни, 

що відбуваються у сфері звичаїв і цінностей» [2, с.112]. Для перевірки цієї 

гіпотези й був використаний Google Ngram Viewer.  

У першому дослідженні Пелін і Селін Кесбір простежили частоту 

вживання в книгах, виданих у США за період з 1901 до 2000 року, десяти 

термінів, які, у цілому, пов’язані з мораллю. Це були такі слова, як совість, 

пристойність, гідність, етика, мораль, моральність, праведність, чеснота та ін. 

Дослідниці виявили, що всі вони, за винятком слів етика й мораль, 

продемонстрували зменшення частоти вживання протягом ХХ ст. [334, с.472–

473]. Щодо двох останніх термінів автори зазначають, що зростання частоти їх 

вживання можна пояснити збільшенням кількості праць з етики. До речі, 

останній факт, на нашу думку, може свідчити про зростання етичної рефлексії 

серед інтелектуалів. Як було зауважено в розділі, присвяченому моральному 

хаосу, він супроводжується зростанням такої рефлексії, адже ця когорта 

населення є найбільш чутливою до моральних проблем, тому вона особливо 

гостро реагує на моральну кризу й прагне знайти шляхи її подолання, що й 

відображається в збільшенні кількості відповідних праць.  

У другому дослідженні було простежено частоту вживання 50 слів, які 

позначають людські чесноти (наприклад, терпеливість, чесність, доброта і т. п.). 

У результаті встановлено, що 37 із 50 таких слів (74%) продемонстрували 
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зменшення частоти вживання й тільки вживання восьми з них (16%) зросло 

[334, с.474]. Учені відзначають особливо стрімке падіння для деяких груп 

чеснот, зокрема тих, що заохочують поміркованість у самооцінці (скромність, 

смиренність, стриманість) – 51,5%, позначають турботу про інших (доброта, 

щедрість, ввічливість, любов та ін.) – 55,7% або пов’язані з подоланням 

складних життєвих обставин (мужність, сміливість, стійкість) – 66,6% [334, 

с.474].  

Наведені дані, на думку Пелін і Селін Кесбір, слугують підтвердженням 

поширеної думки про кризу моралі сучасного американського суспільства. 

Ми вважаємо, що ті процеси, які відбуваються в моралі спільнот 

західного світу, є надто складними для того, щоб стосовно них 

використовувати однозначні формулювання на кшталт «великий крах» чи 

«моральний занепад». Якщо змальовувати їх загальну картину, то необхідно 

сказати, що, з одного боку, суспільне життя в цих країнах перебуває в досить 

стабільному стані, що було б неможливим у ситуації справжнього морального 

занепаду. Тому про крах не має підстав вести мову. У наступному підрозділі, 

коли ми порівнюватимемо мораль українського суспільства й спільнот ЄС, 

можна буде побачити, що за основними показниками, які вказують на стан 

суспільної моралі, українське суспільство значно відстає від показників 

більшості європейських країн. Отож, загальні висновки Рукавишникова, 

Халмана та Естера в основному є правильними – певна частина моральних 

норм, необхідних для спільного життя, зберігає свою актуальність. Водночас ті 

значні трансформації, яких зазнав останнім часом західний світ, не могли не 

позначитися на його моралі. Багато її структур справді зазнали руйнації й 

опинились у хаотичному стані (за критеріями, що були визначені нами в 

одному з попередніх розділів), тому мають рацію й ті дослідники, які ведуть 

мову про кризові явища в моралі багатьох західних країн. Крім того, існує 

певна частина новосформованих моральних уявлень, що суттєво відрізняються 

від уявлень інших народів. Й інколи ця різниця дає привід представникам цих 

народів виносити вирок про кризу моралі західного світу, хоча, насправді, існує 
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лише відмінність деяких їхніх моральних уявлень від тих, що тепер 

сформувались у західних країнах. Науковий аналіз стану суспільної моралі 

західних країн являє собою складне завдання, адже потребує об’єктивного й 

детального опису її структур у кожній з країн. Особливо важливо при цьому не 

потрапити в полон деяких існуючих парадигм, які, не маючи під собою 

надійного доказового підґрунтя, постають швидше ідеологічними кліше, 

стереотипами, що не дають змоги ґрунтовно оцінити стан суспільної моралі.  

У цьому підрозділі, використавши напрацювання, викладені в попередніх 

розділах, ми спробуємо об’єктивно описати деякі зміни, які відбулися чи 

відбуваються в суспільний моралі західних країн, і  пояснити їх причини. 

Пропонований матеріал охоплює лише деякі, найбільш примітні аспекти 

вищезазначеної проблеми, оскільки детальне її дослідження заслуговує окремої 

масштабної праці. 

Почнемо з опису змін у соціальному житті й деяких керуючих факторах, 

які, переплітаючись між собою, утворюють складні синергетичні взаємодії й 

зумовлюють відповідні зміни в суспільній моралі західних країн. 

Як відомо, основну частину своєї історії людина прожила в малих 

спільнотах (сім’я, рід, плем’я). Саме в такому середовищі формувалася мораль. 

Характерною ознакою цих спільнот було те, що індивіди в них підтримували 

особисті контакти один з одним, а більшість видів діяльності здійснювалися 

колективно. Тому зв’язок людей між собою був явним, відчутним і, звичайно, 

життєво необхідним. Людина була активно залучена до суспільного життя й, 

усвідомлюючи це, намагалася чинити так, щоб залишатись у цьому стані (адже 

існування поза колективом було, фактично, неможливим). Для цього вона 

виконувала необхідні моральні норми. Тобто в описаному середовищі чітко 

помітним і дуже сильним був вплив такого керуючого фактора системи 

суспільної моралі, як потреба співжиття.  

Вагомим потрясінням у такому укладі життя було збільшення розміру 

спільнот, унаслідок чого людина постійно почала вступати в контакт із 

невідомими їй особами. Це поставило суспільну мораль перед серйозним 
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викликом, але вона змогла пристосуватися до таких змін. По-перше, людська 

природа за тисячоліття групового співіснування змінилася й активно 

підтримувала через свої механізми (емпатія, окситоцин) моральне ставлення до 

незнайомців. Але цього, для моральної стабільності, звичайно ж, було 

недостатньо, адже людська природа містить у собі не лише сили, які 

підштовхують до співпраці, а й ті, які можуть привести до антисоціальної 

поведінки (агресія, егоїзм). Тому важливу роль у пристосуванні суспільної 

моралі до нових умов відіграла релігія. Як було зазначено в одному з 

попередніх розділів, вона сприяла тому, що ідея репутації набула ширшого 

виміру – відтепер потойбічна істота стала верховним спостерігачем за 

людськими діями й здійснювала за них відплату. Таким чином, розмір 

спільноти, у якій треба проявляти моральність, зростав до обсягу усіх 

єдиновірців або ж навіть усього людства чи усіх живих істот. Окрім того, 

абсолютна більшість людей продовжували жити в малих спільнотах (контакти 

із ширшим колом людей не змінили цього факту), бути абсолютно залежними 

від них, а тому необхідність співжиття постійно впливала на них, примушуючи 

розвивати відповідні моральні стосунки.  

Розвиток індустріального суспільства привів до значних змін у такому 

укладі життя. Т. Аболіна описує їх так: «Утрата безпосередніх контактів у 

виробничому процесі, будучи знаменням технократичної ери, мабуть, 

найбільшою мірою підриває роль традиційних звичаїв у суспільному житті. У 

такому випадку цілком закономірною є криза звичаїв у передових 

індустріальних країнах, констатація якої вже стала загальною в західній 

науковій і публіцистичній літературі» [2, с.82–83]. Е. Дюркгейм писав, що 

відбулося «послаблення зв’язків, які пов’язували індивіда з його сім’єю, рідною 

землею, успадкованими традиціями, колективними звичаями групи. Стаючи 

більш мобільним, він легше змінює середовище, залишає рідних, щоб вести в 

іншому місці більш автономне життя, самостійніше формує свої ідеї та 

почуття» [84, с.371]. На його думку, хоча й спочатку цей процес призводить до 

послаблення суспільної солідарності, проте в тривалішій перспективі тільки 
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посилює її, зміцнюючи тим самим суспільну мораль. Адже, спеціалізуючись на 

одному виді праці, індивід ще більше починає усвідомлювати свою залежність 

від суспільства, оскільки більшість необхідних для життя ресурсів виробляють 

інші люди. Це примушує його виконувати необхідні норми для того, щоб 

підтримувати солідарність із ними. Дюркгейм так про це писав: «Завдяки йому 

(поділу праці. – Н.В.) індивід починає усвідомлювати свій стан залежності від 

суспільства, і саме від нього походять сили, що його стримують та обмежують 

(ідеться про силу нормативної регуляції. – Н.В.). Отже, оскільки поділ праці 

стає важливим джерелом соціальної солідарності, то тим самим він стає 

важливою основою морального порядку» [84, с.371–372]. В іншому місці 

читаємо, що поділ праці стимулює солідарність «… тому що створює між 

людьми цілу систему прав та обов’язків, які надовго пов’язують їх один з 

одним» [84, с.377].  

На нашу думку, бачення цього процесу Дюркгеймом було надто 

оптимістичним. Як було показано в попередніх розділах, на мораль впливає 

багато факторів і, виходячи з одного (у даному випадку економічного), важко 

пояснити, а тим більше спрогнозувати трансформацію суспільної моралі. До 

того ж її розвиток відбувається нелінійно, тобто не завжди в ньому присутня 

строга причинна залежність, звична для механістичного світогляду. Тому ми 

вважаємо, що твердження, ніби руйнація звичного середовища людського 

проживання (йдеться, по-суті, про трансформацію структури мікрорівня 

системи моралі) і розвиток індустріального суспільства однозначно привели до 

посилення суспільної моралі, не має підстав. Однозначно можна наголошувати 

тільки на тому, що його наслідком стали вагомі трансформації суспільної 

моралі, які тривають і сьогодні.  

Першим наслідком, як було показано в попередніх розділах, стало 

поступове зростання автономії індивіда, звільнення його з-під контролю малої 

групи, збільшення свободи, зменшення впливу традиції. 

Наступним наслідком є послаблення впливу на суспільну мораль такого її 

керуючого фактора, як потреба співжиття (у даному випадку ми маємо приклад 
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того, як зміни з одним керуючим фактором – економічною сферою – призвели 

до послаблення дії іншого). Справа в тому, що розвинута ринкова економіка 

робить громадян багатшими, у результаті чого вони можуть придбати майже всі 

необхідні для життя блага й для цього в них немає потреби в налагодженні й 

підтримці стійких зв’язків з іншими людьми. Щоб купити, наприклад, їжу 

людина не повинна налагоджувати міцного особистого зв’язку із продавцем. За 

гроші вона також отримує необхідні медичні послуги (у прямий чи непрямий 

спосіб – за сплачені нею податки держава надає їй медичне забезпечення). 

Сплативши податки, людина отримує від держави захист свого життя. Щоб 

задовольнити певні духовні потреби, вона купує книгу, квиток на концерт, у 

музей чи кінотеатр. Таким чином, свої базові матеріальні потреби й навіть 

значну частину духовних вона може забезпечити, не налагоджуючи міцних 

соціальних зв’язків, які, у свою чергу, потребують зусиль із виконання базових 

моральних норм. Проте, нагадаємо, що в недалекому минулому для 

забезпечення себе харчами людина змушена була кооперуватись з іншими, щоб 

займатися землеробством, скотарством чи полюванням. Захист життя ще 

більше потребував злагоджених колективних дій. Більшість духовних потреб 

теж задовольнялась у групі (пісні, танці, релігійні ритуали і т. п.). І всі ці 

колективні дії давали людині постійне відчуття зв’язку з іншими й вимагали 

виконання певних моральних норм. 

Звичайно, сучасна цивілізація теж не дає змоги людям виживати поза 

соціумом, а тому вони й надалі пов’язані між собою численними зв’язками 

(якщо пекар не спече хліб, а продавець не відкриє магазин, то ми залишимося 

без харчів і ніякі гроші нам у цьому не зарадять). Тобто реальна залежність від 

інших не стає меншою. В цьому Е. Дюркгейм мав рацію. Він помилявся лише в 

тому, що людина, усвідомлюючи це, буде більш прив’язаною до суспільства, а 

отже, послідовніше виконуватиме його норми. Проте, насправді, це 

усвідомлення останнім часом часто нівелюється: 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 
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значною мірою зникає необхідність налагоджувати співпрацю з іншими 

людьми. Унаслідок цього вона перестає відчувати залежність від інших, 

пов’язаність із ними, що часто приводить до появи ілюзорного відчуття 

відокремленості від суспільства (мовляв, живу сам по собі, все здобув лише 

завдяки власним зусиллям і нікому нічим не зобов’язаний). Таке 

світосприйняття є однією із причин падіння соціальної активності громадян у 

розвинутих західних країнах, розвитку соціальної атомізації, відчуження і т. п.  

Отже, підкреслимо, що в багатьох урбанізованих спільнотах розвинених 

західних країн (хоча й не тільки в них, звичайно) залежність людини від 

суспільства, хоча й не зникає, але стає менш усвідомлюваною. А оскільки 

усвідомлення необхідності співіснування з іншими є одним із вагомих 

факторів, що сприяв виникненню й функціонуванню моралі, то з послабленням 

цього усвідомлення посилюються хаотичні процеси в суспільній моралі, адже 

люди меншою мірою слідують моральним нормам, які спрямовані на 

налагодження та підтримку контактів з іншими людьми.  

Звичайно, можна зауважити, що й сьогодні для того, щоб забезпечити 

собі рівень життя, про який йшлося вище, людина повинна працювати, а це, у 

свою чергу, потребує налагодження зв’язків з іншими особами. Проте з 

розвитком цивілізації ці зв’язки теж слабнуть. Про це йдеться, зокрема, у книзі 

З. Баумана «Індивідуалізоване суспільство». В минулому, у часи, які дослідник 

називає епохою «важкої модерніті», стосунки на виробництві зав’язувалися на 

довгі десятиліття. «Отримуючи свою першу роботу на фабриках Форда, 

молодий підмайстер міг бути цілком упевненим, що завершить свою трудову 

біографію на тому ж самому місці. Часові горизонти ери “важкої модерніті” 

були довготривалими» [21, с.27]. Причому це стосувалось не тільки робочих, а 

й власників, для яких підприємство було «сімейним багатством», більш 

довговічним, аніж будь-який окремо взятий член сім’ї» [21, с.27]. «Сьогодні 

ситуація змінюється і головним елементом цієї зміни є прихід нової 

“короткотривалої” ментальності на зміну “довготривалій”. Згідно з останніми 

підрахунками, молодого американця чи американку із середнім рівнем освіти 
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на протязі їх трудового життя очікують, щонайменше, одинадцять змін робочих 

місць» [21, с.29]. Трудова діяльність у звичному вигляді відходить у минуле, 

натомість відбувається перехід до «… роботи за короткотривалими 

контрактами, або й узагалі без них, до роботи без обговорених гарантій…» [21, 

с.30]. За таких умов, коли зайнятість стає короткотривалою, «коли фактично всі 

правила, які стосуються гри у кар’єрне просування чи звільнення, скасовуються 

або ж мають тенденцію змінюватися задовго до закінчення гри, залишається 

мало шансів для вкорінення та закріплення взаємної лояльності й 

солідарності… Місце праці бачиться як свого роду кемпінг, де людина 

зупиняється на декілька ночей… а не як спільний дім, у якому кожен 

зобов’язаний виробляти прийнятні правила взаємодії. Марк Греноветтер 

зазначив, що наш час є епохою «слабких зв’язків», а Сеннет припустив, що 

«форми співробітництва, які швидко зникають, більш корисні для людей, аніж 

довготривалі зв’язки» [21, с.31].  

До написаного вище треба додати, що багато видів праці стали менш 

колективними й більш індивідуальними, що теж не стимулює утворення міцних 

зв’язків між людьми. До того ж самі працедавці часто нав’язують гру на 

виживання між своїми працівниками (або ж це робить ринок), що також не 

сприяє цьому процесу. Оскільки ж потреба налагодження зв’язків є могутнім 

стимулом утворення й підтримки суспільної моралі, то й у сфері виробництва 

вплив цього керуючого чинника слабшає.  

Наступним вагомим наслідком руйнації звичного для людини життя в 

малій групі (спричиненого індустріалізацією й урбанізацією) було формування 

середовища, у якому традиційні механізми підтримки суспільної моралі стають 

менш дієвими. Насамперед, це стосується репутації. По-перше, життя у великих 

спільнотах, як-от міста, унеможливлює ту її дієвість, яка була в малих групах, 

адже люди в такому середовищі переважно не знайомі між собою, отож не 

мають необхідної інформації для того, щоб вибудовувати стосунки на ґрунті 

репутації. Крім того, для людини фізично неможливо зберігати у своїй пам’яті 

інформацію про вчинки тієї великої кількість людей, з якою їй доводиться 
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контактувати. До цього слід додати, що в багатьох ситуаціях, у яких опиняється 

сьогодні людина, в неї немає потреби вибудовувати репутацію, адже її контакти 

з більшістю людей не є довготривалими, а отже імовірність отримати віддяку в 

майбутньому видається невисокою. Звичайно, продовжує діяти т.зв. «непряма 

взаємність» (сьогодні я допоможу тобі, а отже, в майбутньому хтось вчинить 

аналогічно стосовно мене), проте вона ніколи не була основним механізмом, 

який забезпечував доброчесні стосунки між людьми. По-друге, сьогодні навіть 

людина з поганою моральною репутацією може отримати необхідні для життя 

блага, адже в цивілізованому просторі сучасних західних країн життя 

налагоджене навіть у дрібницях, що дає змогу людині, яка володіє певним 

грошовим ресурсом (або ж навіть без нього, через систему державної 

соціальної допомоги), отримувати необхідні для життя товари й послуги. Для 

цього достатньо дотримуватися лише певного набору законодавчих норм. 

З написаного, безумовно, не випливає висновок про те, що репутація 

повністю втрачає сенс, адже в багатьох сферах і соціальних групах вона 

залишається дієвим механізмом підтримки моральних стосунків. Проте 

наведені спостереження засвідчують, що сфера її дієвості звужується. 

Показовими в цьому сенсі є висловлювання людей на кшталт «не зважай, що 

думають інші, роби те, що вважаєш правильним», які стали в наш час дуже 

популярними й навіть претендують на статус етичних принципів.  

Ще однією ознакою нового середовища проживання людини є наявність 

широких можливостей для того, щоб діяти й спілкуватись анонімно. Така 

ситуація суттєво відрізняється від середовища, у якому жили наші предки, – 

тоді більшість дій відстежувалася, а тому їх автори отримували належну 

віддяку чи покарання. Проте, як засвідчила низка експериментів, про які мова 

йшла в одному з попередніх розділів, анонімність має великий вплив на 

етичний вимір поведінки: «Неморальна поведінка більш імовірна тоді, коли 

той, хто її чинить, не може бути ідентифікований» [365, с.311]. Причому навіть 

якщо така анонімність є ілюзорною, коли, наприклад, учасники експерименту в 

гірше освітленій кімнаті частіше вдаються до обману, у порівнянні з 
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учасниками в кімнаті, у якій освітлення є кращим [365]. Із цього можна зробити 

висновок, що людина, живучи значною мірою в анонімному середовищі, яке 

створюється, наприклад, в умовах сучасного великого міста, у силу дії 

описаних психологічних механізмів більш імовірно вдаватиметься до 

неморальної поведінки. Навіть якщо така анонімність є ілюзорною.  

До речі, сьогодні нове поле для анонімної діяльності створюється завдяки 

появі віртуальної реальності. Діючи під завісою анонімності, користувачі 

інтернету допускають порушення норм спілкування, шахрайство і т. п., до яких 

в умовах звичайного спілкування не вдалися б. Проте шкода від таких 

порушень є зовсім не віртуальною – образи, розчарування, жаль із приводу 

втрат є цілком реальними. До того ж, практикування певних неморальних дій у 

віртуальній реальності веде до того, що в людини формується звичка, отож є 

загроза того, що і в реальному житті вона імовірно, вдаватиметься до 

аморальної поведінки. 

Наступною особливістю середовища проживання сучасної людини є те, 

що в ньому зростає кількість комунікацій, які не є прямими, а інституційно 

опосередкованими. Як уже зазначалось, у малих групах досить легко було 

ідентифікувати автора певних дій і покарати його у випадку неморальності 

поведінки. З розвитком цивілізації ситуація суттєво змінюється. Сьогодні 

багато вчинків є настільки багатоступеневими, що встановити їх автора буває 

майже неможливо (а отже, у разі необхідності, покарати його за вчинене). Про 

це свого часу писав Поль Рікер, коли зауважував складність ідентифікації 

відповідального у сенсі винуватця наслідків, що привели до лиха, з огляду на 

те, що часто ми маємо справу з безліччю поодиноких мікрорішень і втручань 

[218, с.63]. Така ситуація зумовлена тим, що рішення, які впливають на наше 

життя, походять він інституцій, самий механізм влаштування яких передбачає 

багатоступеневість їх дій. З іншого боку, такі дії є опосередкованими в тому 

сенсі, що їх автор безпосередньо не контактує з тими, кого вони стосуються. 

Тому, приймаючи певне рішення, він не усвідомлює його наслідків тією мірою, 

як це було в умовах життя в не настільки інституціалізованих малих групах, у 
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яких людина безпосередньо бачила тих, на кого впливають її дії. Але це суттєво 

змінює моральний зміст взаємодії. Як показали нещодавно проведені 

експерименти, є велика різниця в тому, як ми себе поводимо в умовах, коли 

безпосередньо контактуємо з людиною, на яку впливають наші вчинки, і коли 

такого контакту немає. Зокрема, в одному з досліджень [310] учені прагнули 

перевірити, чому коли особисто треба «принести в жертву» одну людину, щоб 

урятувати багатьох, скинувши її з моста на трамвайну колію, то на такий 

учинок мало хто зважиться. Проте коли для цього треба переключити колію й 

пустити трамвай по рейках, на яких працює один робочий, замість того щоб він 

їхав по тих, на яких працює п’ятеро, то на цей вчинок погоджується більшість. 

Використовуючи функціональну магнітно-резонансну томографію, автори 

виявили, що в першому випадку в учасників активізувалися ділянки мозку, 

відповідальні за емоції, а в другому – здебільшого ті, які відповідають за 

розмірковування. Із цього можна зробити висновок, що вирішення особових 

моральних дилем ґрунтується насамперед на емоціях, а безособових (як-от, 

переключити трамвайну колію) – на розмірковуваннях. Проте, як показало 

багато інших досліджень, емоції відіграють основоположну роль у прийнятті 

нами моральних рішень, визначаючи їх зміст [313].  

Перенісши ці результати на досліджувані нами умови життя сучасної 

людини, зауважимо, що вона сьогодні є об’єктом різноманітних впливів з боку 

осіб, які не мають жодного прямого контакту з нею. Відповідно, для таких осіб 

дилеми, з якими вони мають справу, мають безособовий характер, а отже, не 

стимулюють їх до емоційної участі в моральному боці справи. За таких 

обставин людина може ставати жертвою вчинків, які за умов особистого 

контакту з їх автором були б зовсім іншими. Наприклад, сьогодні інвестор 

може вирішити вивести капітал з певної країни, особливо не переймаючись 

тим, що це призведе до втрати робочих місць тисячами осіб. Проте якби він 

приймав свої рішення безпосередньо перед людиною, яка залишиться без 

роботи, то його дії, мабуть, були б іншими. Треба також додати, що в людей, 

які приймають подібні рішення, може спрацьовувати описаний вище ефект 
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«ілюзорної анонімності», тому вони дещо легше наважуватимуться на подібні 

вчинки, навіть якщо добре розумітимуть наслідки своїх дій для життя інших 

людей. Звичайно, неможливо уявити собі цивілізацію без таких 

опосередкованих рішень. Тому, зауважуючи ці зміни, ми маємо за мету не 

критикувати їх, а лише описати ті процеси, які відбуваються в сучасних 

розвинутих країнах і чинять вагомий вплив на функціонування їхніх систем 

суспільної моралі. 

Ще однією характерною ознакою нового соціального середовища в 

сучасних західних країнах (ідеться, в основному, про міста) є його 

мультиетнічність, причиною чого є міграційні процеси. Є всі підстави вважати, 

що цей процес також спричинив зростання хаотичних процесів у суспільній 

моралі. Роберт Патнем провів дослідження, яке виявило зв’язок між зростанням 

етнічної різноманітності в багатьох регіонах США та зменшенням у них 

соціального капіталу й солідарності. Р. Патнем співставив дані про расовий та 

етнічний склад цих регіонів із рівнем довіри в них громадян один до одного. У 

результаті він установив, що «чим більш етнічно різноманітними є люди, які 

живуть навколо нас, тим менш ми схильні їм довіряти» [343, с.147]. Зокрема, 

міжрасова довіра є відносно високою в досить однорідній в етнічному плані 

Південній Дакоті та відносно низькою в етнічно неоднорідних Сан-Франциско 

чи Лос-Анджелесі [343, с.147]. 

Більше того, різноманітність призводить не тільки до більшої недовіри до 

представників інших рас чи етносів, а й до власних сусідів і представників 

власної раси й етносу. Наприклад, в етнічно неоднорідних Сан-Франциско чи 

Лос-Анджелесі близько 30% мешканців відповіли, що вони достатньо 

довіряють власним сусідам, у той же час, як в етнічно гомогенних Північній і 

Південній Дакоті цей показник склав 70–80% [343, с.148]. На запитання про 

довіру до людей однієї з респондентом раси чи етносу були отримані подібні 

відповіді: у середовищі, яке є більш неоднорідним, американці схильні менше 

довіряти не тільки тим, хто зовнішнім виглядом не схожий на них, але й тим, 

хто схожий [343, с.148]. 
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Р. Патнем зазначає, що згадане різноманіття породжує не тільки 

міжрасову чи етнічну напруженість і ворожість, як можна було б очікувати, а 

загалом «аномію чи соціальну ізоляцію» [343, с.148]. Він установив, що в 

середовищі високого різноманіття індивіди не тільки менше довіряють 

оточуючим, але й мають схильність брати меншу участь у колективному житті, 

мають менше друзів чи близьких людей, очікують гіршого від лідерів своєї 

спільноти (влади), рідше беруть участь у волонтерських та інших суспільних 

акціях, але натомість більше беруть участь у протестних заходах, хоча й з 

меншою вірою в те, що вони можуть щось змінити [343, с.150–151].  

Підсумовуючи дослідження Патнема, можна стверджувати, що 

формування у містах західних країн мультиетнічного середовища призводить 

до низки негативних явищ, як, наприклад, зниження рівня довіри й суспільної 

солідарності, що також сприяє зростанню хаотичних процесів у суспільній 

моралі цих країн. 

Описуючи зміни, які мають негативний вплив на стабільність суспільної 

моралі в західних країнах, треба обов’язково зауважити, що загальний ефект від 

них посилюється секуляризаційними процесами, які відбуваються в багатьох з 

них. Як було показано, релігія тривалий час допомагала сталому 

функціонуванню суспільної моралі, підтримуючи авторитетом вищих сил 

виконання її вимог. Вона відіграла значну роль у той час, коли виникали великі 

спільноти й постала потреба зростання морального ставлення до незнайомців, а 

тому, мабуть, могла б бути ефективним механізмом, що стимулює до моральної 

поведінки в умовах зростання анонімності й опосередкованості людських 

стосунків, зниження ефективності репутації. Тобто описані вище соціальні 

зміни, які дестабілізують суспільну мораль, могли б певною мірою бути 

компенсованими релігійним чинником. Оскільки ж він втрачає свою роль, то це 

ставить суспільну мораль перед новим викликом.  

Еволюція моралі спільнот західного світу привела до того, що вона 

сьогодні інколи досить суттєво відрізняється від суспільної моралі багатьох 

інших країн, які не зазнали таких зміни. Наслідком стало те, що деякі норми й 
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принципи, які були важливими й актуальними в минулому, в наш час утратили 

значимість для великої частини населення. Більше того, навіть усередині певної 

країни часто співіснують спільноти, моральні системи яких в окремих аспектах 

досить сильно відрізняються одна від одної, оскільки в деяких з них певні 

норми втрачають свою вагу, а в інших – зберігають.  

Для того, щоб краще пояснити існування таких відмінностей, звернемося 

до робіт Дж. Хайдта, який разом із колегами проаналізував системи моралі 

різних спільнот земної кулі й дійшов висновку, що, як правило, всі вони 

ґрунтуються на п’яти психологічних засадах. Дослідники дали їм такі назви: 

«шкода/турбота (harm/care), справедливість/взаємність (fairness/reciprocity), 

включеність у групу/вірність (ingroup/loyalty), влада/повага (authority/respect), 

чистота/святість (purity/sanctity). Різні культури відрізняються тим, якою 

мірою вони будують свої чесноти на цих п’яти підвалинах [313, c.99]. Перша 

основа, яку названо шкода/турбота, зумовлює існування норм і принципів, 

покликаних забезпечити турботу про інтереси іншої людини, співчуття її 

стражданням і допомогу в разі необхідності. Така засада, як 

справедливість/взаємність, стосується норм і принципів, які вимагають 

справедливого поводження з іншими людьми, уникнення обману, шахрайства. 

Ключовими поняттями, які пов’язані з нею, є справедливість і права. 

Включеність у групу/вірність стосується зобов’язань, які накладаються 

членством у певній групі. На ній ґрунтуються такі чесноти, як відданість, 

самопожертва. Засада, яку названо влада/повага, стосується тих складових 

моральної свідомості, які мають відношення до соціального порядку та 

зобов’язань, які накладаються ієрархічними взаєминами в групі, зокрема 

покори, поваги, виконання обов’язків, зумовлених відповідною соціальною 

роллю. І, нарешті, чистота/святість стосується фізичної та духовної чистоти, 

відповідно, на ній ґрунтуються така чеснота, як цнотливість, а також принципи 

й норми, покликані контролювати людські бажання [313, с.822].  

Як уже зазначалося, Дж. Хайдт і його колеги вважають, що в той чи 

інший спосіб моральні системи всіх спільнот земної кулі ґрунтуються на цих 
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п’яти психологічних засадах. Існування різниці між ними пояснюється тим, що 

різноманітні «культури відбирають з цих складових ті, що відповідають їх 

соціальній структурі, економічній системі, традиціям…» [315, с.106–107] і 

відповідним чином культивують їх у своїх членів. 

Згадані дослідники у своїй роботі певною мірою ґрунтуються на 

дослідженнях американського антрополога Річарда Шведера, який уже досить 

давно доводить існування трьох різноманітних типів моралі, кожна з яких 

ґрунтується на відмінних онтологічних передумовах: «етика автономії», «етика 

спільноти», «етика божественності». 

«Етика автономії» базується на таких поняттях, як шкода, права, 

справедливість, які покликані захищати індивіда в його прагненні задовольняти 

свої потреби» [351, с.6]. В «етиці автономії» приймається, що моральний світ 

складається з індивідуальних людських істот, а метою моральної регуляції є 

сприяння індивідуальній волі в її прагненні до власних благ і, відповідно, 

захист сфери, в якій людина може здійснювати вибір. Права, справедливість, 

чесність, свобода є моральним добром, тому що вони приводять до збільшення 

індивідуальної автономії та захищають індивіда від шкоди, якої може завдати 

влада чи інші індивіди. «Етика спільноти» ґрунтується на таких поняттях, як 

обов’язок, ієрархія, взаємозалежність, які мають сприяти індивідові в тому, щоб 

стати гідним членом суспільства» [351, с.6]. Коментуючи цей виділений 

Р. Шведером тип моралі, Джонатан Хайдт і Джессі Грехем наголошують, що 

така етика «бачить світ не як сукупність індивідів, а інституцій, сімей, племен, 

гільдій та інших груп. Метою моральної регуляції є захист моральної цілісності 

різноманітних соціальних позицій, ролей, які створюють суспільство чи 

спільноту, коли останні сприймаються як колективна сутність, що володіє 

власною ідентичністю, історією, репутацією» [315, с.102]. Нарешті, третій тип 

моралі, за Р. Шведером, – «етика божественності» – ґрунтується на таких 

поняттях, як «природний порядок, священний порядок, святість, гріх, 

осквернення, що мають за мету підтримувати цілісність духовної сторони 

людської природи» [351, с.6]. Ці три типи моралі, вважає Р. Шведер, 
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відрізняються ступенем свого поширення серед спільнот земної кулі та мірою 

актуальності в середині кожної з них.  

На думку Дж. Хайдта й Дж. Грехема, погляди Р. Шведера сумісні з 

виділеними вище п’ятьма психологічними засадами моралі: «Перші дві засади 

(шкода/турбота, справедливість/взаємність) підтримують етику автономії. 

Наступні дві є основою етики спільноти, а остання – етики божественності» 

[315, с.107]. 

Ґрунтуючись на представленій схемі, Дж. Хайдт і Дж. Грехем спробували 

пояснити протистояння між ортодоксальними, консервативними силами з 

одного боку та прогресивними, ліберальними – з іншого, яке можна 

спостерігати в багатьох країнах світу, але передовсім вони зосереджуються на 

західних державах і, зокрема, США. На їхню думку, це протистояння зумовлене 

тим, що мораль лібералів ґрунтується на перших двох засадах, а консерваторів 

– на всіх п’яти [315, с.107]. Щоб перевірити останню ідею, автори провели 

онлайн-дослідження. У респондентів спочатку з’ясовували, наскільки названі 

п’ять засад моралі, на їх думку, дають змогу вирішувати моральні проблеми, а 

потім вони повинні були оцінити власні політичні вподобання за семибальною 

шкалою, у якій 1 позначало «крайній консерватор», а 7 – «крайній ліберал». 

Зіставивши отримані дані, дослідники встановили, що ліберали, у порівнянні з 

консерваторами, оцінили перші дві засади як такі, що мають більше значення 

для моралі, у той же час консерватори надають більшого значення, у порівнянні 

з лібералами, наступним трьом засадам [315, с.108]. Тобто цінності політичних 

лібералів в основному ґрунтуються на перших двох основах, а політичних 

консерваторів – на п’яти. Тому консерватори торкаються багатьох моральних 

питань, які ліберали взагалі не визнають за моральні [315, с.99]. Ліберали 

прагнуть збудувати відкрите, різноманітне, косполітичне суспільство, у якому 

моральна сфера обмежена питаннями справедливості, прав, благополуччя. 

Моральна регуляція, яка не сприяє цим цілям (наприклад, обмеження на 

сексуальність чи гендерні ролі), є неморальною [313, с.822]. Таке суспільство 

відповідає Gesellschaft у розумінні Тьоніса – різновиду громадянського 
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суспільства, у якому люди гідні жити в той спосіб, у який вони не шкодять 

іншим і не обманюють їх [313, с.800]. Відповідно, спроби консервативних сил 

вести мову про інші сфери моралі, які не ґрунтуються на згаданих двох засадах, 

видаються підозрілими. Зокрема, така засада, як включеність у 

групу/відданість, часто асоціюється з расизмом, етноцентризмом і 

націоналізмом; влада/повага асоціюється з утисками, авторитаризмом, а 

чистота/святість – з гомофобією, обмеженнями прав жінок та деяких меншин 

[313, с.822–823]. Тому для тих осіб, які сповідують ліберальну мораль, етичні 

системи, які ґрунтуються на всіх п’яти засадах, часто видаються такими, що не 

мають стосунку до моралі або ж узагалі є аморальними. 

Однак Джонатан Хайдт і Джессі Грехем зазначають, що коли поглянути 

на всі людські спільноти, то помітимо, що статистично нормальне суспільство 

ґрунтується на п’яти засадах. Тому тим, що насправді потребує пояснень, є 

сучасний лібералізм. Чому в окремих людських культурах (Європа, деякі 

частини США) людська мораль обмежилася лише двома основами? Дослідники 

переконані, що коли шукати причини цього, то треба згадувати вільний ринок, 

соціальну мобільність, науку, матеріальний достаток, етнічну й релігійну 

різноманітності. Особливої уваги заслуговують «мобільність і різноманітність, 

які роблять мораль, що цінує спільні традиції та інституції, проблематичною» 

[315, с.113]. 

Наше бачення сучасного етапу еволюції моралі західних країн багато в 

чому відповідає висновкам Р. Шведера, Дж. Хайдта та його колег. Гадаємо, їх 

підхід дає змогу краще зрозуміти ті відмінності, які існують між системами 

суспільної моралі західних і багатьох інших країн, а також відмінності, які 

існують всередині західних держав. Тому, скориставшись їх напрацюваннями, 

ми спробуємо пояснити вищезгадані зміни.  

Необхідно звернути увагу на висновок Р. Шведера про те, що самі західні 

країни, зокрема США, є досить неоднорідними в моральному сенсі, оскільки в 

них співіснують групи, які підтримують не тільки «етику автономії», а й «етику 

спільноти» та «етику божественності». Тому співвідношення цих трьох систем 
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є «питанням значно складнішим, аніж уявляють собі деякі критики західного 

індивідуалізму та гедонізму» [351, с.7]. Ми цілком погоджуємося з такою 

думкою. Справді, критики сучасного індивідуалізму, швидше за все, 

акцентують увагу лише на частині морального ландшафту західних суспільств, 

перебільшуючи його значення. Як показало опитування Дж. Хайдта та його 

колег, значна частина мешканців західних країн, які вважають себе 

консерваторами, надають великого значення тим засадам моралі, які 

відповідають «етиці спільноти» та «етиці божественності» (зрештою, ліберали 

також повністю їх не відкидали, а тільки надавали меншої ваги). Швидше за 

все, «етика спільноти» зберігає своє вагоме значення в сільській місцевості, де 

люди переважно знайомі один з одним, постійно взаємодіють і спілкуються, 

утворюючи в такий спосіб досить стійкі спільноти. Аналогічним чином, попри 

занепад релігійності, усе ж значна частина населення, а в деяких країнах навіть 

більша його частина (Греція, Польща, Італія тощо) вважають себе релігійними 

людьми, тому, тією чи іншою мірою, для них актуальними залишатимуться 

норми, які покликані плекати духовну сторону людського «я». Більше того, 

велика частина ліберальних етичних норм, особливо тих, які стосуються 

статевої поведінки, сприймаються ними як аморальні. Тому правильним буде 

твердження, що системи суспільної моралі цих країн складаються з різних 

підсистем, які до певної міри відмінні між собою. У межах єдиної системи вони 

утворюють різноманітні взаємодії, які визначають унікальне «моральне 

обличчя» кожної з країн. 

Водночас треба зазначити, що часто один із виділених Р. Шведером типів 

моралі стає домінуючим у певному суспільстві, а інші підлаштовуються під 

нього. Наприклад, у середньовічній Європі домінували «етика спільноти» й 

«етика божественності», а етика автономії займала підпорядковане щодо них 

становище. Відповідно, у випадку «конфлікту інтересів» між нормами, які 

захищають інтереси індивіда та спільноти, суспільна мораль, в основному, 

ставала на бік останньої. Для більшості спільнот сучасних західних країн такою 

домінуючою підсистемою стала «етика автономії». І у випадку, коли 
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трапляються ситуації конфлікту між різними групами норм, усе частіше 

морально прийнятним вважається рішення, яке захищає інтереси індивіда. 

Завдяки цьому мораль західного суспільства нерідко сприймається як повністю 

ліберальна, тобто така, що ґрунтується на етиці автономії. Проте такий 

висновок, виходячи із вищевказаного, буде неправильним. Не останню роль у 

створенні такого образу відіграють мас-медіа й структури, що продукують 

масову культуру, які базуються переважно у великих містах – головних 

осередках «етики автономії». 

До речі, у багатьох сучасних східних країнах домінуючими є «етика 

спільноти» й «етика божественності», а «етика автономії» в них розвинута 

слабо. Тому мешканці цих країн часто звинувачують Захід у моральній 

розбещеності, егоїзмі, а громадяни західних країн натомість сприймають їх 

етичні системи як такі, що суперечать домінуючій у них етиці персональної 

автономії, а це тягне за собою звинувачення в порушенні прав людини і т. п. 

Отже, ґрунтуючись на викладених ідеях, можна дійти висновку: країни 

західного світу в моральному плані є досить неоднорідними і включають в себе 

всі три виділені типи моралі, проте один з них – «етика автономії» – займає 

домінуюче становище. Відповідно, два інші – «етика спільноти» й «етика 

божественності» – тією чи іншою мірою втрачають свій вплив, займають 

підпорядковане становище.  

Які ж чинники посприяли еволюції суспільної моралі саме в бік такої 

організації? 

По-перше, на формування нового морального статусу індивіда значний 

вплив мав економічний чинник. Країни західного світу в основному 

характеризуються високим рівнем добробуту громадян, значним рівнем 

розвитку приватного підприємництва, що створює умови для того, щоб індивід 

почував себе достатньо незалежним у своїй поведінці, думках, проявляв 

активність у соціальному житті. Відповідно, формується етика, яка захищає 

таке становище людини.  
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По-друге, на формування цих систем суспільної моралі впливає 

середовище, у якому живуть люди. У минулому, коли індивіди мешкали в 

невеликих сільських поселеннях чи, ще раніше, у родах, племенах, норми, які б 

захищали цілісність таких груп, були актуальними, адже від їх міцності 

залежало життя людини. Тому «етика спільноти» була домінуючим типом 

моралі. Проте останнім часом ситуація суттєво змінилася. За даними ООН за 

2011 рік, у містах Північної Америки проживало 82% населення, а в Європі ця 

частка становила 73% [355]. Тобто в західних країнах основна частина 

населення почала мешкати в міських умовах, відповідно, ті групи, які 

традиційно були вагомим середовищем проживання людини до епохи 

урбанізації, втрачають своє значення в її житті або ж узагалі зникають. Разом із 

цим зменшується значення «етики спільноти», яка не може мати тієї ж 

актуальності, яку вона мала в минулому. 

Треба ще раз підкреслити, що «етика спільноти» продовжує зберігати 

своє значення й зберігатиме його доти, доки існуватимуть самі спільноти. 

Проте, з огляду на те, що їх статус у житті людини змінюється, то, відповідно, 

змінюється й значення норм, які покликані підтримувати їх цілісність. У 

минулому індивід, як правило, не вибирав, до якої спільноти належати. Більше 

того, не належати до неї було, фактично, неможливо. Відповідно, ці спільноти 

зберігали першочерговий статус і «диктували» індивідові моральні вимоги. У 

разі ціннісного конфлікту між індивідом та спільнотою, першість, як правило, 

залишалася за останньою. Сьогодні ж людина сама вибирає більшість груп, 

членом яких вона є (робочі колективи, різноманітні громадські організації, 

клуби за інтересами, врешті, сусідські спільноти тощо). У разі необхідності 

вона може їх змінити. Тому статус такої спільноти є меншим, у порівнянні зі 

статусом індивіда. Щодо родинних спільнот, то хоча вони, звичайно ж, не 

вибираються індивідом, проте їх вплив на нього, у порівнянні з минулим, теж 

значно зменшився. Починаючи з певного віку, молода людина в західному 

суспільстві здебільшого починає жити окремо від батьків, стає фінансово 

незалежною, і з цього часу значення сім’ї, не кажучи вже про родину, суттєво 
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спадає. Утворюючи свою сім’ю, вона, знову ж таки, керується власною волею й 

у разі потреби теж може змінити її, скориставшись процедурою розлучення. 

Зрештою, є дані, які засвідчують поступовий занепад громадянського 

суспільства в країнах західного світу. Тобто люди демонструють менше 

бажання брати участь у різноманітних громадських організаціях. Зокрема, 

факти, які підтверджують існування цього процесу в США свого часу навів 

Роберт Патнем у відомій статті «Гра в кеглі наодинці: занепад соціального 

капіталу Америки» [194]. Звичайно ж, це теж не сприяє збереженню своєї 

актуальності «етикою спільноти». 

Окрім цього варто додати, що, як свідчить інше дослідження Р. Патнема 

[343], мультиетнічне середовище послаблює соціальні зв’язки, посилює 

соціальну ізоляцію. У такому середовищі люди виявляють меншу схильність 

брати участь у колективному житті, мають менше друзів чи близьких людей, 

рідше беруть участь у волонтерських та інших суспільних акціях. Тобто в таких 

умовах люди не надто охоче утворюють різноманітні спільноти чи підтримують 

міцність існуючих. З огляду на те, що великі міста в західних країнах сьогодні 

часто характеризуються саме таким оточенням, можна зробити висновок, що це 

створює ще одну передумову для зменшення значення спільнот у їхньому 

житті, а отже, і зменшення актуальності відповідної етики. 

Потрібно підкреслити, що описане середовище зумовлює особливу 

актуальність такої чесноти, як толерантність. Людина сучасного великого 

західного міста опиняється в середовищі різноманіття форм людського життя, 

самореалізації, мультикультурності. Без актуалізації в моральній свідомості 

толерантності, співжиття людей у таких умовах було б неможливим. Тому в 

західному суспільстві її значення є таким вагомим. Про це може свідчити 

частота вживання цього терміна в англомовній літературі, яка, як видно з даних 

Google Ngram Viewer, послідовно зростала протягом останнього століття.  

Ще однією групою норм, яка втрачає значення в країнах західного світу, є 

«етика божественності», тобто та, що ґрунтується на такій виділеній 

Дж. Хайдтом і його колегами психологічній засаді, як чистота/святість. 
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Надалі замість поняття «етика божественності» ми будемо вживати поняття 

«етика чистоти» оскільки пропонований Р. Шведером термін містить прив’язку 

до релігії, а норми, які складають цю групу, хоча й розвинулись під значним 

впливом релігії, проте на сьогоднішній день можуть також мати незалежний від 

неї зміст. Щодо самого терміну «чистота», то ведучи про неї мову в 

моральному вимірі, можна виділити два значення. В широкому значенні її 

можна услід за Н. Гартманом розуміти як «ізольованість від зла, незайманість 

ним та етичну невразливість» [58, с.393]. Відповідно до такої позиції вина є 

«найбільшим з усіх зол, невинність – найбільше з благ. Тому що невинен не 

той, хто подолав вину, але той, хто первозданний до всякої вини, хто не був 

спокушений; невинність – це чеснота дитини, яка хоча й не є заслугою, але все 

ж постає вищою цінною моральної якістю» [58, с.394]. У вузькому значенні під 

чистотою мається на увазі протистояння пристрастям, вміння контролювати 

власні бажання. Для позначення такої особи також можна також скористатись 

формулюванням Н. Гартманам, що «чистим є той, кого не турбують жодні 

пристрасті, не приваблює жодна спокуса» [58, с.393]. Саме останнє значення 

покладається нами в якості основного при його використанні в понятті «етика 

чистоти». Таким чином, під останньою матиметься на увазі група норм, що 

покликані контролювати людські бажання, підтримувати стриманість у 

багатьох проявах тілесного життя, особливо тих, що стосуються сексуальності. 

У спільнотах, де ця група норм залишається актуальною, ті, хто керується 

плотськими пристрастями (хтивість, обжерливість, жадоба, гнів), 

розглядаються як нечисті, зіпсовані люди. Ті ж, у кого, образно кажучи, «душа 

керує тілом» (цнотливі, одухотворені, благочестиві), бачаться освяченими, 

піднесеними [315, с.106]. У багатьох країнах протистояння між ліберальними та 

консервативними силами є найбільшим активним саме навколо цієї групи 

моральних норм. Перші вважають її неактуальною, застарілою, такою, що 

перешкоджає реалізації людської свободи. Натомість консервативні сили 

звинувачують їх в аморальності, розпущеності.  
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Насамперед слід нагадати, що людина постала у своєму теперішньому 

вигляді як істота, яка навчилась опановувати бажання. У неї сформувалася 

здатність контролювати їх, визначаючи, які допустимі, а які – ні. Як уже 

зазначалось в розділі, присвяченому керуючим факторам, в системі суспільної 

моралі сформувалась група норм, які покликані підтримати цю здатність. Проте 

останнім часом сфера бажань, які сновна частина суспільства не вважає 

«поганими», суттєво збільшилася. Відповідно, багато форм потурань власним 

бажанням уже не сприймаються як аморальні (це, у першу чергу, стосується 

статевого життя, бажання володіти речами). До речі, зайве підтвердження 

даних змін можна знайти з допомогою Google Ngram Viewer, відстеживши 

зміну частоти вживання відповідних слів. Так-от, в англомовній літературі за 

період з 1900 по 2008 рік суттєво впала частота використання слів 

«temperance», «moderation», які перекладаються як «помірність», «стриманість» 

та «self-restraint», що також перекладається як «стриманість». У цитованій праці 

Пелін та Селін Кесбір також зауважено падіння вживання слів «скромність», 

«смиренність», «стриманість» на 51.5%, та тих слів, що пов’язані із подоланням 

складних життєвих обставин (мужність, сміливість, стійкість) – 66,6% [334, 

с. 474].  

Що ж спричинило ці зміни? Пояснення можна знайти насамперед у 

змінах в економічній сфері суспільного життя, релігії та культурі, які є 

керуючими факторами системи суспільної моралі.  

Як уже неодноразово зазначалось, у більшості західних країн релігія 

активно втрачає свій вплив. Проте, як відомо, саме релігія традиційно 

проповідувала самообмеження, контроль над бажаннями як одну з ключових 

своїх ідей (вона за висловом Д. Белла «була заслоном від демонічного» [25, 

с.254].). Релігія розвинула систему спеціальних практик (зокрема, піст), що 

допомагали втілювати її в життя. Проте сучасна секуляризація веде до того, що 

ідея й практика самообмеження стають неактуальними. Цим насамперед можна 

пояснити втрату значення групи норм і чеснот, які формують «етику чистоти». 

Заради справедливості треба зазначити, що з’являються деякі нові практики 
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самообмеження, які не пов’язані з релігією. Але їх мета відрізняється від тієї, 

яка покладалася мораллю, що перебувала під значним впливом релігії. 

Наприклад, останнім часом особливо актуальною стала ідея самообмеження в 

їжі. Проте метою практик, покликаних її реалізовувати, є не розвиток уміння 

контролювати власні бажання, розвиваючи духовну сторону свого «я» на 

противагу плотській. Їх метою є здоров’я й статева привабливість (саме цим, в 

основному, аргументується їх необхідність). Таким чином, виявляється, що 

практикування обмеження в одних бажаннях здійснюється для того, щоб мати 

змогу потім реалізовувати інші. Аналогічно, активна пропаганда певних 

обмежень у статевому житті аргументується не бажанням розвинути духовну 

природу людини, а необхідністю запобігти зараженню статевими інфекціями, у 

першу чергу СНІДом. Іншими словами, лунають заклики зберегти здоров’я тіла 

для того, щоб могти в майбутньому продовжувати реалізовувати статеві 

бажання. До речі, показовим у цьому сенсі є той факт, що сучасна реклама 

проти СНІДУ, здебільшого, закликає використовувати презервативи, а не 

обмежувати свої потяги. 

Ще одним чинником, який знижує актуальність норм, покликаних 

стримувати людські бажання, є ситуація в економічній сфері суспільного 

життя. Сучасна ринкова економіка зацікавлена в зростанні апетитів споживачів, 

а тому працює на заохочення їх бажань і формування нових. У такій ситуації 

самообмеження, звичайно ж, постає стримуючим фактором, який необхідно 

подолати, на що й спрямована ціла індустрія. У цьому процесі особливе місце 

посідає один із найпотужніших людських інстинктів – статевий потяг, який 

активно використовується в рекламі для того, щоб сформувати в споживачів 

бажання купувати відповідні товари. Більше того, в такій ситуації саме 

споживацтво стає тим стилем життя, якому буденна свідомість прагне надати 

морального виправдання. В. Малахов у післямові до «Після чесноти» 

Е. Макінтайра пише про порок, який греки називали ріеопехіа, жадобу всякого 

привласнення. «В Арістотеля вона одержує тлумачення як безперечна моральна 

вада одна з двох, що протистоять чесноті справедливості. Ну, а в 
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сьогоднішньому капіталістичному світі оцінка цього потягу виявляється, звісна 

річ, зовсім іншою; якщо не на словах, то по суті справи сучасна соціально 

ангажована мораль часто-густо опікується саме тим, аби прищепити людині цю 

ваду, роздмухати її ненажерливе полум'я» [143, с.419]. 

Культура, яка нерозривно пов’язана з економічною сферою, теж зазнає 

впливу цих процесів, адже й вона значною мірою ґрунтується на звільненні 

людських бажань. Таким чином, формується те, що можна назвати «культурою 

звільнених бажань». Особливою мірою це стосується масової культури, творці 

якої зацікавлені в споживанні свого продукту широкими масами населення. Для 

того, щоб зробити його привабливим, також задіюються примітивні, але 

безвідмовні механізми, що ґрунтуються на енергії лібідо. Тому продукти 

масової культури прямим чи прихованим способом використовують сексуальні 

образи для того, щоб стимулювати попит. Слід зазначити, що т. зв. елітарна 

культура теж зазнала впливу цих процесів, адже й вона нерідко позиціонує себе 

як продукт, який має бути придбаний, тому й використовує тією чи іншою 

мірою описані механізми. Усі ці чинники, безумовно, впливають на моральну 

свідомість населення, у якій цінність особистої «чистоти», самообмеження 

втрачає минуле значення.  

В даному контексті доречно буде повернутись до ідей німецького 

філософа П. Слотердайка, які вже обговорювались в підрозділі, присвяченому 

біологічній природі як керуючому фактору системи суспільної моралі. На його 

думку людська історія постійно супроводжувалась боротьбою між 

«бестіалізуючими та приборкуючими тенденціями», і гуманізм з певного етапу 

почав відігравати найважливішу роль в цій боротьбі. Проте сьогодні ми 

опинились перед епохальним питанням «що ще приборкує людину, якщо 

гуманізм як школа людського приборкання зазнає невдачі?» [240]. В його праці 

«Правила для людського зоопарку» йдеться про «щоденне озвіріння 

(Bestialisierung) людей посередництвом медіа-розваг, що розкріпачують» [240]. 

Тобто, як і ми, П. Слотердайк переконаний, що сучасна культура виступає 

чинником, який звільняє ті людські пристрасті і бажання, які вона традиційно 
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вгамовувала. Найближчий час покаже «чи вдалось людству або його основним 

культурним фракціям знову знайти ефективні способи самоприборкання» [240]. 

При цьому він скептично зауважує, що навіть невеликі успіхи в плані 

приборкання були б дивними, з огляду на «хвилю розкріпачення, що не має 

аналогів» [240]. 

Таким чином, суспільна мораль західних країн зазнала вагомих 

трансформацій, які були зумовлені змінами з її керуючими факторами та 

структурою мікрорівня. Трансформації в будь-якій відкритій системі неминуче 

супроводжуються зростанням хаотичних процесів. Судячи з вищеописаного, 

таке зростання відбувається в системах моралі спільнот західного світу. З 

іншого боку, не має підстав стверджувати, що ці системи перебувають у стані 

повного хаосу, тобто зазнали цілковитої руйнації. Відсутність такої руйнації 

може бути пояснена рядом чинників.  

По-перше, спільноти західного світу вже досить давно не переживали 

вагомих соціальних потрясінь, які були б здатні цілковито зруйнувати систему 

їх суспільної моралі, тобто порушити вплив навіть таких фундаментальних 

керуючих факторів, як потреба співжиття та біологічна природа людини. Ці 

фактори продовжують діяти й підтримувати існування базових моральних норм 

і принципів (хоча й не можна стверджувати, що їх вплив не послаблюється, про 

що вже йшлося в цьому підрозділі). 

Треба також наголосити, що всі західні країни, як правило, мають 

розвинену ринкову економіку. Як було показано в одному з попередніх 

розділів, діяльність у стабільних ринкових умовах сприяє проявові певних 

моральних якостей (справедливість, чесність, надійність), без яких успішне 

ведення справ є неможливим. Таким чином, діючи за ринкових умов, 

громадяни західних країн отримують хороший стимул до виконання певних 

моральних норм, а також відповідну «моральну практику», завдяки якій ці 

моральні норми закріплюються в їх поведінці. Крім того, високий рівень 

достатку населення, який забезпечується ринковою економікою, також сприяє 

тому, що громадяни виконують, як мінімум, базові моральні вимоги. 
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Існує ще один важливий чинник, який сприяє відносній стабільності 

моралі західних країн. Є дані, які дають підставу вважати, що ефект, подібний 

до того, який має згадка про Бога на поведінку людини, може мати й згадка про 

ефективну світську владу. Назім Шариф та Ара Норензаян провели 

експеримент, у якому учасники повинні були взяти участь у грі «Диктатор». 

Перед тим одна частина з них була піддана праймингу з використанням 

релігійних слів, друга – слів, пов’язаних зі світською владою (присяжні, суд, 

поліція, контракт), а третя – праймингу нейтральними словами. У підсумку, 

перша й друга групи виявилися найбільш щедрими: середня сума переказу в 

першій групі склала 4,56 $, у другій – 4,44 $, а в третій (нейтральні слова) – 

2,56 $. Таким чином, у лабораторних експериментах удалося встановити, що 

підсвідома згадка про владу має такий самий благотворний ефект на 

просоціальну поведінку людей, як і згадка про релігію [348]. Ара Норензаян у 

співпраці з Віллом Жервеєм провели ще один цікавий експеримент. 

Ґрунтуючись на думці, що атеїсти належать до категорії людей, яким найменше 

довіряють віруючі [306, с.488], вони вирішили перевірити, як вплине на це 

ставлення прайминг з допомогою слів, пов’язаних із владою. У вищеописаних 

експериментах учасникам спочатку показували відео про ефективність поліції 

чи використовували прайминг із такими словами, як контракт, присяжні, суд, 

поліція, після чого вони повинні були оцінити рівень своєї довіри до атеїстів. В 

усіх експериментах після такого праймингу, ця довіра зростала [306]. На думку 

Ари Норензаяна отримані результати пояснюють, чому в деяких країнах, попри 

зниження релігійності населення, рівень стосунків між громадянами 

залишається на високому рівні. Справа в тому, що сьогодні в окремих частинах 

світу, особливо у скандинавських країнах, світські інституції перебирають на 

себе функцію релігії щодо зміцнення спільноти. Хоча більша частина людей у 

цих країнах, є атеїстами, проте вони є одними з найбільш кооперуючих, мирних 

і процвітаючих у світі [340, с.44]. 

На наш погляд, наведені дані частково пояснюють причини того, що 

певні структури в суспільній моралі західних країн зберігають стійкість, попри 
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хаотичні процеси, що охопили інші її сегменти. Ефективна світська влада 

здобула вагомий авторитет у свідомості громадян і починає виконувати ту ж 

функцію, яку виконувала ідея Бога, тобто сприяє виконанню певних норм 

моралі, зокрема тих, що стосуються забезпечення стабільності громадського 

життя і прав людини. 

Наступним питанням, на якому зупинимося детальніше, є питання 

значення індивідуалізму в тих процесах, які відбуваються в суспільній моралі 

західних країн.  

На початку підрозділу вже згадувалася досить поширена думка про те, що 

однією з основних причин моральної кризи в західних країнах є зростання в 

них індивідуалізму. Дослідники звертають увагу на те, що розвиток модерного 

суспільства приводить до посилення уваги до індивіда та його інтересів 

(індивідуалізація). Дії індивіда все більше визначаються власними 

вподобаннями, переконаннями й цілями, акцентування на яких приводить до 

зростання значення самореалізації в житті людини. Самореалізація й особисте 

щастя стають головним мірилом індивідуальних дій і позицій.  

Культура індивідуалізму нерозривно пов’язана зі свободою вибору. 

Предметом такого вибору стають як матеріальні, так і духовні цінності. 

Сьогодні в модерному західному суспільстві вже ніхто не змушує індивіда 

сповідувати певну релігію, мораль, ідеологію. Вони обираються людиною на 

основі власних уподобань і в межах, дозволених законом. Наслідком цього є 

той факт, що людина може приєднатися до готової системи поглядів або ж 

створити власну. Зокрема, у релігійній сфері це спричинило появу цікавого 

феномену, відомого під назвою «релігійний кафетерій», коли люди вибирають 

собі елементи з різних релігійних вір, доктрин і практик, подібно до того, як 

вони обирають їжу в кафе. Аналогічні процеси спостерігаються й у сфері 

моралі, коли етичні переконання людини все частіше є результатом її власного 

вибору. 

У минулому індивід був суттєво обмежений у свободі вибору моральних 

орієнтирів (хоча такий вибір, безумовно, існував). У розвитку традиційних 
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систем суспільної моралі значну роль відігравали традиція й релігія, які 

диктували відповідний тип поведінки. Цінність свободи була невисокою й 

могла навіть трактуватись як гріховна: людина, яка дозволяла собі вільно 

міркувати про моральні питання, часто зазнавала осуду.  

Проте в сучасних західних країнах ситуація зазнала вагомих змін, і 

сьогодні людина має змогу самостійного вибору моральних орієнтирів, що 

приводить до появи різноманітних поглядів на допустимі й недопустимі форми 

поведінки.  

Значний вплив мають і секуляризаційні процеси, внаслідок яких індивіди, 

позбавляючись впливу релігії, отримують змогу самостійно формувати власні 

моральні переконання, не зважаючи на позицію церкви. Звідси витікає 

різноманіття форм поведінки, які вважаються допустимими. Порівняно із 

традиційною мораллю, їх набагато більше.  

Варто відзначити в даному контексті міркування В. Малахова, який 

вважає характерним для європейської цивілізації останніх кількох століть 

«егологічний етос». Пояснюючий його, філософ зауважує, що «онтологічні 

засади європейської думки останніх сторіч здебільшого виявлялись 

егологічними. І етос, який не тематизувався традицією цієї думки, але лежав в її 

основі, був саме егологічним етосом…» [142, с.107]. Далі він відзначає, що 

«основною відповіддю, яка в свідомості людей Нового часу випереджала будь-

які моральні запитання і рефлексії…виявлялась відповідь: «Це добре, бо таке 

буття!» або «Чини так, бо таке буття!», – то на денці цього самого буття 

незмінно прочитувався, з більшою або меншою виразністю, чийсь суб’єктивний 

conatus: «Чини так, бо Я того прагну!» [142, с.107]. В контексті цих міркувань 

відзначимо, що моральний індивідуалізм, про який йдеться в даному підрозділі, 

та його відображення у філософській думці справді стали характерними для 

західного світу в період Нового часу. Як у філософській думці, так і у 

моральній практиці він з часом виділявся з усе більшою виразністю, яка в наші 

дні проявилась у неприхованій повноті. 
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Зумовлене моральним індивідуалізмом зростання варіативності поведінки 

елементів мікрорівня, згідно з виділеними нами критеріями, означає зростання 

хаотичності системи. Багато дослідників звернули на це увагу й бачать в 

описаних процесах загрозу для моралі. Наприклад, представники 

комунітаризму – Е. Макінтайр і Ч. Тейлор – розглядають індивідуалізм «як 

загрозу моралі, тому що “мораль є голосом суспільства в індивіді” і, відповідно, 

індивідуалізм з мораллю несумісні» [271, с.92]. Індивідуалізм модерну, на 

думку комунітаристів, «загрожує перетворитись у ракову пухлину, що руйнує 

соціальні зобов’язання та згоду з моральних питань. Кожна людина самостійно 

вирішує моральні проблеми, що робить неможливою узгоджену діяльність і 

колективну відповідальність [271, с.93].  

Попри певний радикалізм висловлювань Ч. Тейлора й Е. Макінтайра, 

можна з ними погодитись у тому, що відмова від спільних моральних норм на 

користь реалізації свободи особистого вибору хаотизує усталену структуру 

моралі як феномену суспільного. Коли в системі моралі параметри порядку 

підпорядковують собі діяльність індивідів, то структура є впорядкованою. Коли 

ж подібна підпорядкованість зникає і кожен елемент рухається власною 

траєкторією, то цей стан називається хаосом. Зростання такої хаотизації 

структури моралі в сучасних західних суспільствах призводить до низки явищ, 

які часто отримують негативну оцінку. Проте насамперед це загрожує міцності 

суспільних зв’язків. Акцент на особистих інтересах веде до зменшення цінності 

колективних стандартів, цілей, зниження участі індивіда в суспільному житті. 

Ф. Фукуяма у праці «Великий крах» зазначає, що, «починаючи з 1960-х років, 

Захід пережив низку визвольних рухів, які прагнули звільнити людину від 

обмежень, накладених традиційними суспільними нормами та моральними 

правилами. Сексуальна революція, рух за звільнення жінок і феміністичний 

рух, рухи на захист геїв і лесбійок спалахнули по всьому західному світі. 

Визволення, якого прагне кожен із цих рухів, стосується суспільних правил, 

норм і законів, які несправедливо обмежують можливості й вибір індивідів – чи 

то молодих людей у виборі сексуальних партнерів, чи жінок, які шукають 
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можливостей для кар’єри, чи ґеїв, які прагнуть визнання своїх прав» [258, с.20]. 

Проте, «як незабаром виявилося, існують серйозні проблеми з культурою 

нестримного індивідуалізму, коли порушення правил стає, власне кажучи, 

єдиним збереженим правилом» [258, с.21]. Справа в тому, що «ми хочемо 

порушити правила, які є несправедливими, нечесними, недоречними чи 

застарілими і прагнемо максимально збільшити особисту свободу. Але нам 

також постійно потрібні нові правила, які б запроваджували нові форми 

спільних зусиль і дали нам можливість відчути свою пов’язаність з іншими в 

спільнотах. Ці нові правила завжди передбачають обмеження індивідуальної 

свободи. Суспільство, схильне до постійного перетасовування норм і правил 

заради збільшення особистої свободи вибору, ставатиме щораз більш 

дезорганізованим, атомізованим, ізольованим і нездатним реалізувати спільні 

цілі та завдання. Суспільство, яке хоче вважати, що “немає меж” його 

технологічному поступу, так само виявить, що “немає меж” багатьом формам 

особистої поведінки, наслідком яких є зростання злочинності, розбиті родини, 

батьки, які нездатні виконувати свої обов’язки, сусіди, байдужі одне одному, і 

громадяни, які не хочуть брати участі в громадському житті» [258, с.22]. 

Називаючи таку ситуацію «великим крахом», Фукуяма, зрештою, зауважує: 

«Таким чином, суттю центральних для Великого Краху змін у вартостях 

(цінностях. – Н.В.) є зростання морального індивідуалізму та мініатюризація 

спільноти, яка за цим слідує» [258, с.100].  

Треба зазначити, що як і в будь-якій системі, у моралі існує межа свободи 

й породженої нею різноманітності, яку вона може витримати, щоб не бути 

зруйнованою. Як зазначає Акоп Назаретян, різноманіття саме по собі не є 

цінністю, як інколи хибно трактують закон Ешбі (його суть зводиться до того, 

що різноманітність керівної системи повинна бути не меншою за 

різноманітність керованого об’єкта). А. Назаретян запропонував його 

доповнення, яке він назвав «законом ієрархічних компенсацій», або «законом 

Сєдова». Формулюється він так: «Зростання різноманітності на вищому рівні 

ієрархічної організації забезпечується обмеженням різноманітності на 
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попередніх рівнях, і навпаки, зростання різноманіття на нижньому рівні руйнує 

верхній рівень організації» [181, с.9]. Якщо вести мову про систему суспільної 

моралі, то формулювання цього закону відповідає процесам, які в ній 

відбуваються, оскільки її норми й принципи (макрорівень) справді спрямовані 

на обмеження різноманітності дій суб’єктів на мікрорівні. Якщо на мікрорівні 

зростає багатоманіття, то це може призвести до руйнації макрорівня. Тобто 

якщо існує надмірна свобода в моральних питаннях, значна варіативність 

поведінки, то це може спричинити руйнацію системи суспільної моралі. Тому, 

якщо збільшення різноманіття на мікрорівні моралі західних країн досягне межі 

міцності системи, це може зруйнувати макрорівень, а отже, і всю систему 

суспільної моралі.  

Проте треба зазначити, що наразі свобода в моральних питаннях у 

сучасних західних суспільствах усе ж має свої межі. Вони окреслені ідеєю прав 

людини. Норми, які забезпечують втілення цієї ідеї в суспільну практику, є 

досить чіткими й жорстко підтримуються урядами та всією правовою системою 

західних країн. Ці норми утворюють досить міцний каркас, який слугує 

основою існуючих на заході систем суспільної моралі. Щоправда, він 

переважно є основою «етики автономії», оскільки норми, що підтримували б 

цілісність спільнот чи духовну сторону людського «я», не знаходять у ньому 

вагомої опори.  

Сьогодні навіть можна стверджувати, що ідея прав людини в країнах 

західного світу стає новою традицією зі статусом, подібним до того, який 

мають пов’язані з релігію норми в деяких традиційних суспільствах. Ці норми 

не піддаються сумніву, а якщо він і з’являється, то може бути сприйнятий як 

святотатство. Аналогічно, у західних країнах можуть бути сприйняті дії 

суб’єктів, які бачаться такими, що суперечать ідеї прав людини. Виступи проти 

такого святотатства (расової, статевої нерівності тощо) інколи 

супроводжуються майже релігійним запалом і часто бувають подібними до тих, 

що спостерігаються, скажімо, у мусульманських країнах, коли хтось зневажив 

легітимну, на їх думку, норму, яка ґрунтується на релігійних догмах. 
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Разом із тим треба відзначити, що той хаос, який спричинений високим 

рівнем свободи в моральних питаннях, відіграє важливу роль у розвитку систем 

суспільної моралі західних країн. У відповідному розділі було показано, що 

деяка частка хаосу завжди присутня в системі моралі, оскільки вона є 

запорукою її оновлення та пристосування до змін оточуючого середовища. У 

різні часи міра хаосу може збільшуватися чи зменшуватися і тільки в окремих 

випадках вона перевершує допустиму межу, внаслідок чого система 

руйнується. Так само відзначалося, що системі суспільної моралі властива 

більша міра хаотичності в порівнянні із системами суто природними, причиною 

чому є більша міра свободи дій, яка властива елементам мікрорівня, тобто 

передовсім, людям. У книзі А. Алюшина та Є. Князєвої «Темпосвіти. 

Швидкість сприйняття і шкали часу» наводяться приклади того, як складні 

адаптивні системи «постійно еволюціонують до «краю хаосу» [6, с.41]. Тобто 

вони прагнуть перебувати в стані, близькому до хаотичного, оскільки це дає їм 

змогу ефективніше й швидше пристосовуватися до змін оточуючого 

середовища. Наприклад, автори пишуть, що «зародки самоорганізації й 

самодобудови на передбіологічному рівні пов’язані з появою здатності в 

ланцюгів макромолекул підтримувати себе в стані критичної нестабільності, що 

пробуджує в них здатність «відчувати» відхиляючі впливи ворожого 

середовища та реагувати на них. І, що особливо цікаво, у випадку відходу від 

критичного стану в бік більшої рівноваги зумисно відновлювати стан критичної 

нестабільності» [6, с.41]. Системи суспільної моралі західних країн 

перебувають у стані, який, хоча і є відносно стабільним, проте далекий від 

рівноваги. Можна припустити, що такий стан є найбільш адекватним до реалій 

сучасного життя. Дослідники зазначають, що однією з характерних 

особливостей сучасного світу є прискорення темпів його розвитку. Зміни в 

ньому відбуваються, в порівнянні з попередніми століттями, набагато швидше. 

Мораль повинна реагувати на них. Якщо б вона перебувала в надміру 

стабільному стані (тобто в тому, який був притаманний їй у час, коли зміни в 

суспільстві відбувалися повільніше), то швидкість її реакції була б 



389 

недостатньою. Як наслідок, індивіди відчували б постійний нормативний 

дефіцит (коли старі норми не здатні виконувати свою функцію, а нових не 

існує). Натомість, коли система суспільної моралі перебуває у стані, близькому 

до хаотичного й елементи її мікрорівня (суб’єкти) володіють значною мірою 

свободи в моральних питаннях і здійснюють постійний моральний пошук, це 

створює умови для віднаходження адекватних моральних відповідей на нові 

актуальні ситуації, кількість яких постійно зростає.  

Отож, треба визнати, що нині і в найближчому майбутньому моральний 

лібералізм, попри ту хаотичність, яку він вносить у системи суспільної моралі 

західних спільнот, усе ж залишатиметься необхідним і бажаним для них 

станом. Балансування на межі хаосу – вихід для моралі в суспільстві швидких 

змін. 

Крім зростання свободи в моральних питаннях, у системах суспільної 

моралі західних країн відбуваються ще деякі процеси, які приводять до 

пришвидшення темпів їх розвитку. Передусім йдеться про те, що в моральних 

системах модерних західних суспільств постійно зростає раціональна складова. 

У традиційному суспільстві, яке перебуває під значним впливом «звичаєвої 

нравності» (М. Рогожа) чи релігії, підставою для виконання багатьох норм є 

авторитет священних книг або предків. Якщо ж, наприклад, якась норма в 

когось викликає сумнів, то завжди можлива відповідь, що ми не можемо її 

пояснити, бо це компетенція не людської, а божественної мудрості. Натомість 

тенденція раціоналізації, яка проходить у модерному суспільстві, приводить до 

того, що все більше складових моральної свідомості людина приймає, тому що 

вважає їх правильними. Як зауважують В. Рукавишников, Л. Халман і П. Естер, 

«цінності, установки, переконання не приймаються більше на віру» [227, с.89]. 

Відносно багатьох моральних ситуацій існує широкий суспільний дискурс. Про 

це ж пише В. Заболотна, коли зауважує, що «в умовах глобалізації традиційні 

цінності залишаються пріоритетним духовно-орієнтуючим фактором в 

порівнянні з конвенційною мораллю та природною моральністю, при зростанні 

ролі їх раціонального обґрунтування. Водночас, в полікультурному контексті 
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значну роль починає відігравати відкритий етичний дискурс різних спільнот і 

особистостей, спрямований  на морально-етичне самозаконодавство (виділення 

наше. – Н.В.)» [95, с.11]. 

Така раціоналізація має різні наслідки, одним з яких є зростання 

динамічності моралі: пошук нових моральних орієнтирів відбувається значно 

швидшими темпами, адже коли моральні питання стають предметом активного 

обговорення, переосмислення, то відповідь на них може бути знайдена значно 

швидше, аніж коли на їх критику існує табу (як у традиційному суспільстві). 

Цілком можливо, що в найближчому майбутньому цей тренд посилиться 

завдяки ще одному чиннику – інтенсифікації спілкування. Активний розвиток 

інтернету й технологій, які він пропонує (наприклад, соціальні мережі), 

спричинили активізацію спілкування. Як відомо, комунікація є основним 

каналом, через який у суспільстві поширюються нові моральні орієнтири. Коли 

ж цей канал «розширюється», то зростають можливості для проходження 

«моральної інформації». Таким чином, наприклад, у недалекому майбутньому 

можлива ситуація, коли люди відкрито обговорюватимуть у соціальних 

мережах варіанти вирішення тих чи інших моральних проблем, і ці варіанти, 

завдяки інтернету, швидко поширюватимуться й ставатимуть елементами 

моральної свідомості великих соціальних груп. Таким чином, нові можливості 

комунікації, разом із моральною свободою та раціоналізмом, підвищуватимуть 

мобільність систем суспільної моралі, її здатність реагувати на швидкі темпи 

змін сучасного світу.  

В даному контексті актуальним є проект етики дискурсу, який 

запропонований Ю.Габермасом К.-О. Апелем та осмислений в працях багатьох 

дослідників, серед яких і український філософ А. Єрмоленко.  

Етика дискурсу ґрунтується на тому, що універсальний характер максими 

дії як норми встановлюється не шляхом виключно мисленнєвої операції 

індивіда, який володіє автономною совістю, а шляхом конкретного 

взаєморозуміння між людьми, які беруть участь у комунікації в умовах 

«моральної і політичної свободи всіх членів гіпотетичної світової спільноти» 
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[87, с.72]. В даному випадку Габермас і Апель наголошують, що 

нормотворчість не може бути зведена до індивідуального рішення совісті, 

«морального закону в мені» (Кант), а обов’язково повинна бути справою всіх 

учасників дискурсу.  

Звідси випливає основний принцип дискурсивної етики, який отримав у 

процесі розробки декілька формулювань. Його найпростіша форма 

позначається як «принцип дискурсу» і підкреслює значення дискурсу як 

основоположного критерію для легітимації норм: норми тільки тоді мають 

значення, коли вони знаходять (чи можуть знайти) згоду всіх зацікавлених 

учасників практичного дискурсу. Відповідно «лише ті норми, практики, 

проекти можуть претендувати на легітимність (за умови знання їхніх наслідків 

та побічних наслідків), які без примусу визнаватимуться в процесі аргументації 

усіма можливими учасниками дискурсу» [92, с.78]. В процесі такого дискурсу 

відкидається будь-який примус крім примусу «кращого аргументу» (Габермас).  

«Принцип дискурсу» нерідко конкретизується у вимозі досягнення згоди 

як головної інтенції, з якою моральні суб’єкти включаються в дискурс. Це т.зв. 

«постулат досягнення консенсусу», який передбачає, що «по всім етично 

релевантним питанням життєвої практики може бути у принципі утворений 

консенсус посередництвом дискурсу, який підпорядковується правилам 

аргументації в ідеальній комунікативній спільноті, і до цього консенсусу треба 

прагнути на практиці» [183, с.144].  

Але цей принцип, звичайно, не дозволяє відрізнити легітимний консенсус 

від нелегітимного, оскільки сам договір може бути здійснений учасниками і з 

аморальними цілями. Критерій, завдяки якому консенсус визначається як 

моральний чи аморальний, формулюється в основоположному для 

дискурсивної етики «принципі універсалізації», сформульованому 

Ю. Габермасом: «Кожна значима норма повинна відповідати тій умові, що 

наслідки і дії, які попередньо виникають із всезагального слідування їм заради 

задоволення інтересів кожного окремого індивіда, можуть бути без примусу 

визнані всіма зацікавленими особами» [183, с.145]. Як зауважує А.Назарчук, 
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принцип універсалізації є «дискурсивною версією» категоричного імперативу 

Канта [183, с.145].   

На думку Апеля суть морального розвитку людства якраз полягає у 

здатності, при утворенні морального судження, виділити та універсалізувати 

ідею взаємної поваги людських інтересів. Всі попередні спроби формулювання 

головного принципу моральності («золоте правило моральності», категоричний 

імператив Канта), на його думку, були інтуїтивним вгадування тих начал, що 

лежать в основі дискурсивного принципу, але кожен з них мав свої недоліки.  

В етиці дискурсу в основі моральних рішень лежить не консенсус 

відносно взаємної вигоди окремих учасників, а консенсус в межах всього 

універсуму воль. Агентами консенсусу є всі ті, кого він стосується, і навіть ті, 

хто міг би й хотів би брати в ньому участь, але не має фізичної можливості 

(наприклад, у випадку з ненародженими дітьми). Дискурс передбачає взаємне 

рішення і, що суттєво, взаємну відповідальність.  

К.-О. Апель, узагальнюючи етично релевантні характеристики дискурсу, 

виділяє наступні: 

1. Свобода від примусу. Єдино прийнятна зброя у комунікативного 

розуму – це аргументи. Дискурс переводить конфліктні аспекти реальності на 

поле битви за кращий аргумент.  

2. Рівноправ’я. В ході боротьби аргументів має значення тільки їх дієвість 

«не зважаючи на особистості». Кожен учасник може сприйматись тільки як 

абсолютно рівноправний партнер.  

3. Відкритість. Кожна розумна істота може включатись у існуючий 

дискурс і утворювати новий. Тут відкидається «експертократія» [183, с.149-

150]. 

Звичайно, стверджувати, що та модель етики дискурсу, яка пропонується 

Ю.Габермасом, К.-О.Апелем втілиться в реальну суспільну практику буде 

передчасно. Проте все ж незаперечним фактом є те, що її суть – «нова 

дискурсивна нормативність» (В. Заболотна) – вже втілюється в реальній 

еволюції систем суспільної моралі сучасних західних країн, оскільки 
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раціональний дискурс зацікавлених сторін щодо актуальних моральних 

проблем має місце і помітною є тенденція до його зростання.  

Наприкінці даного підрозділу необхідно підкреслити, що, хоча й 

більшість описаних змін відбувається у всіх країнах західного світу, проте їх 

інтенсивність та обсяг у кожній з них відрізняються. Зрештою, у кожній 

спільноті, крім описаних, відбуваються ще й власні специфічні процеси. Тому 

викладений матеріал є лише загальним нарисом тих процесів, які характерні 

для моралі західних країн, і тільки детальне дослідження специфіки кожної з 

них здатне створити більш повну картину. 
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6.3. Мораль сучасного українського суспільства: основні зміни та їх 

причини 

На початку даного підрозділу слід зазначити, що в ньому описані 

процеси, які тривали в Україні із часу здобуття нею незалежності в 1991 році по 

2013 рік. Справа в тому, що Революція гідності та війна, яка розпочалась у 2014 

році, привели до того, що деякі зауважені процеси перестали бути актуальними, 

принаймні, для деяких регіонів Україні, хоча й поновлення їх поступу не 

виключається. Крім того, оцінка впливу цих змін буде передчасною, оскільки, 

недостатньо емпіричних даних для таких оцінок. До того ж згадані події 

продовжують розгортатись, а їх наслідки додають значної хаотичності всьому 

суспільному життю, тому передчасно було б вести мову про остаточний сталий 

результат їх впливу на систему суспільної моралі. Те, що на одному етапі 

хаотичної динаміки може сприйматись дослідником як вагома зміна, насправді 

може виявитись лишень аспектом іншої, значнішої зміни, або ж взагалі надалі 

припинити свій розвиток. Отож, оцінки впливу останніх суспільних 

трансформацій на систему моралі стануть можливими тільки в більш тривалій 

історичній перспективі, коли намічені тенденції набудуть більш сталого і 

виразного вигляду та буде зібраний багатший емпіричний матеріал. 

Для того, щоб виконати завдання даного підрозділу – описати зміни в 

системі моралі сучасного українського суспільства – необхідно у загальних 

рисах розглянути попередні етапи її розвитку.  

Насамперед зауважимо, що протягом багатьох століть українське 

суспільство в основній своїй масі вело традиційний уклад життя і його мораль 

теж може бути охарактеризована як традиційна. Як і в більшості традиційних 

систем суспільної моралі, їй були притаманні такі властивості, як 

патріархальність, колективізм, патріотизм, працьовитість, служіння (такі ознаки 

традиційної моралі виділяє Є. Бєляєва [31, с.70]), значний вплив релігії. 

Оглядаючи українську історію від часів Київської Русі, можна стверджувати, 

що єдиним великим потрясінням для неї було прийняття християнства. 
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Усталена структура моралі тоді зазнала певної руйнації під впливом 

християнських цінностей та увійшла у фазу посиленої хаотичності (її масштаби 

сьогодні навряд чи можна оцінити). Мав місце опір новим нормам, але 

поступово відбувся процес упорядкування діючої структури моралі, яка поволі 

самоорганізовувалася до нового порядку. Як відомо, це стало можливим 

завдяки складному синтезу християнських і традиційних для нашого народу 

цінностей, вірувань, обрядових і побутових елементів. Така мораль була 

основою давньоруського, а згодом й українського суспільства ХІІ–ХІХ століть. 

Упродовж цього періоду, звичайно ж, відбувалися певні зміни, проте вони 

суттєво не впливали на усталену структуру. Трансформації, які мали місце в у 

системах суспільної моралі багатьох європейських країн, фактично, оминули 

наше суспільство. Йдеться про становлення ринкових відносин, промислову 

революцію, індустріалізацією, урбанізацію, які стимулювали появу у Європі 

модерної моралі. 

Вагомі зміни відбулися на початку ХХ століття. Події, що відбувались в 

Україні, значно вплинули на структуру її моралі: різноманітні соціальні рухи, 

перша світова війна, національно-визвольна революція і, нарешті, становлення 

радянської влади призвели до швидкої хаотизації системи суспільної моралі. 

Радянська влада, прагнучи збудувати нове суспільство, спрямувала руйнівний 

удар супроти тих сторін соціального життя, які були керуючими факторами для 

системи традиційної української моралі: релігія та комплекс пов’язаних з нею 

вірувань, звичаїв, обрядів, національно-культурна специфіка народу, 

традиційна економічна система, яка ґрунтувалася на приватній власності. 

Цілком можливо, що одним із завдань голодомору в Україні була руйнація її 

традиційної моралі, носієм якої виступало, в першу чергу, селянство, яке стійко 

опиралося світогляду й цінностям радянської влади.  

Дещо згодом система моралі зазнала певної стабілізації, що дає підстави 

говорити про специфічну мораль українського суспільства радянських часів. 

Проте вивчення її особливостей не є нашим завданням, тому зосередимо увагу 

на тих змінах, які відбувалися зі здобуттям незалежності.  
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Спроби адекватно оцінити зміни в моралі сучасного українського 

суспільства являють собою складне завдання. Відповідних наукових методик 

для цього не існує. Звичайне спостереження за тим, що відбувається в нашій 

державі, як правило, приводить до висновку про кризовий стан суспільної 

моралі. Порівняння морального стану українського суспільства й спільнот 

багатьох європейських країн, яке здійснюють наші співвітчизники під час 

подорожей, робочих поїздок, переконує в тому ж. Проте ці спостереження не 

можуть бути надійною основою для наукових висновків, адже люди у всі часи 

мали схильність вести мову про «моральний занепад», хоча такі висновки 

далеко не завжди були об’єктивною оцінкою реального стану справ. У системі 

моралі будь-якого суспільства, навіть у цілком стабільні періоди, присутні 

певні хаотичні явища (наприклад, невиконання певних норм), однак це не 

свідчить про те, що мораль опинилась у кризі. Перебуваючи на мікрорівні, 

люди сприймають такі порушення досить боляче й тому ведуть мову про 

«кризу моралі», проте з «висоти» макрорівня ніякі кризові явища не будуть 

фіксуватися. Тому особисті спостереження хоча і є важливим методом оцінки 

стану суспільної моралі, проте їх не достатньо.  

Останнім часом, активні спроби вивчити моральну сферу суспільства 

здійснюють соціологи. Проте їхні методики поки що не дають змоги робити 

настільки ж точні висновки про моральні орієнтації громадян, як, наприклад, 

про їхні політичні вподобання. Російський соціолог Тетяна Кириліна зауважує, 

що «мораль виявилася найбільш “невловимою” формою соціальної практики, 

яка найважче піддається емпіричним методам дослідження. Її злитність, 

нероздільність із різноманітними суспільними явищами, її “розчинність” у них 

виявилися причиною багатьох труднощів, які супроводжували соціологію 

моралі із самого початку її розвитку» [107, с.17].  

На нашу думку, якщо говорити про безпосередні соціологічні 

опитування, то з-поміж інших факторів, які не дозволяють точно оцінити 

моральні переконання людей, важливу роль відіграє також присутність самого 

інтерв’юера. У розділі, присвяченому керуючим факторам системи суспільної 
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моралі, ми наводили результати досліджень, які показали, що люди в 

присутності інших намагаються поводити себе більш морально, аніж за їх 

відсутності. Причому чиясь присутність може бути навіть суто символічною, як 

наприклад, схематичне зображення очей на моніторі комп’ютера [319] чи їх 

фотографія [288]. На думку дослідників, у такій ситуації спрацьовує прагнення 

вибудувати собі хорошу репутацію, від якої залежить імовірність подальшої 

кооперації індивіда з його оточенням, а від такої співпраці – його життя [288, 

с.412]. Таким чином, у людини сформувалося прагнення поводити себе в 

присутності інших краще, аніж тоді, коли за нею ніхто не спостерігає. Тому є 

всі підстави вважати, що респонденти, навіть не усвідомлюючи цього, при 

відповіді на запитання з моральним змістом прагнуть подавати себе «у 

кращому світлі», а тому їхні відповіді не дуже точно відображають їх справжню 

позицію з відповідного питання. 

Більше того, науковці, оцінюючи результати багатьох експериментів, які 

мали за мету вивчити людську моральність, зазначають, що «спільна мова чи 

однаковий стиль одягу, або ж схожа поведінка чи форми взаємодії 

повідомляють учаснику, що люди навколо нього – це члени однієї з ним 

соціальної групи, а для наших предків це означало високу ймовірність 

майбутньої кооперації» [319, с.254]. Така ймовірність у свою чергу запускає 

механізм поліпшення власної репутації, що стимулює людей репрезентувати 

себе в кращому світлі. Отож, навіть такий незначний чинник, як певна схожість 

респондента та інтерв’юера, швидше за все, впливає на точність відповідей на 

питання з моральним змістом. Тому, можливо, анонімне анкетування було б 

більш дієвим засобом вивчення соціологами суспільної моралі (хоча, з огляду 

на вищевикладене, його організація теж вимагає певної винахідливості). 

Водночас треба визнати, що соціологічні опитування є кроком уперед у 

дослідженні стану суспільної моралі. Адже на ґрунті узагальнення відповідей 

окремих людей вони дають змогу хоча б приблизно висвітлити прихильність 

широких верств населення до тих чи інших висловлювань на моральну 

тематику і, таким чином, певною мірою описати макрорівень суспільної моралі 
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та, меншою мірою, його зв’язок із мікрорівнем (тобто те, наскільки 

респонденти виконують норми, прихильність до яких вони задекларували). 

Тому емпіричною основою нашого дослідження будуть як дані спостережень, 

так і результати соціологічних опитувань. Їх ми спробуємо проаналізувати з 

допомогою розробленого нами синергетичного підходу до вивчення суспільної 

моралі.  

У процесі роботи ми скористаємося даними Європейського соціального 

дослідження (European Social Survey (ESS)) за 2012 рік, які охоплюють 

більшість європейських країн, а також деякі країни, що не входять до ЄС (у 

тому числі й Україну). Ці дані перебувають у відкритому доступі на сайті 

http://www.europeansocialsurvey.org/. Також ми використаємо результати 

досліджень інституту соціології НАН України та Київського міжнародного 

інституту соціології (КМІС).  

Спочатку зосередимо увагу на двох запитаннях Європейського 

соціального дослідження, у яких респондент, послухавши опис людини, мав 

визначити, наскільки вона схожа на нього. Ідеться про такі характеристики: 

«Для нього дуже важливо допомагати оточуючим людям. Він хоче дбати про 

їх благополуччя» та «Для нього важливо бути відданим своїм друзям. Він хоче 

присвятити себе близьким людям». 

Ці питання стосуються готовності індивіда брати участь у житті та 

добробуті інших людей. Вони привернули нашу увагу, оскільки відображають 

одну з основ моралі – турботу про інших (аргументацію на користь висновку 

про турботу, як один із двох основних блоків моралі, ми наводили в підрозділі, 

присвяченому біологічним основам моральної поведінки). Принагідно 

нагадаємо, що турботу, як одну з п’яти основ моралі, виділяють Дж. Хайдт і 

Дж. Грехем, зауважуючи при цьому, що більшість психологів, які вивчають 

мораль, сходяться на думці, що справедливість і турбота –  дві основи моралі 

[315, с.99]. Тому ми маємо підстави вважати питання, у яких оцінюється рівень 

готовності громадян виявляти турботу про оточуючих, важливим індикатором 

стану системи суспільної моралі.  
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Отже, вислухавши характеристику «Для нього дуже важливо допомагати 

оточуючим людям. Він хоче дбати про їх благополуччя», респонденти давали 

такі відповіді. В Україні відповіли, що така людина «зовсім не схожа на мене» 

– 1,1% опитаних (середній показник – 0,5%), «не схожа на мене» – 6,0% 

(середній показник по всіх країнах – 2,0%),  «трохи схожа на мене» – 15,7% 

(середній показник – 7,6%), що є одним із найгірших показників серед всіх 

країн-учасників опитування. Як правило, найбільше респондентів у всіх країнах 

потрапляли до категорії тих, які відповіли, що така людина «схожа на мене» 

(середній показник – 42,5%). В Україні до цієї групи потрапили 31,9% (+4,1% у 

порівнянні із 2010 роком). Характеристику «досить схожа на мене» в нашій 

державі обрало 25,3% опитаних (середній показник – 20,6%), а «дуже схожа на 

мене» – 20,0% (середній показник – 26,9%). Таким чином, наведені дані дають 

підставу стверджувати, що рівень готовності значної частини населення 

України брати участь у благополуччі інших людей є нижчим у порівнянні із 

середніми даними по інших країнах, які взяли участь у дослідженні.  

 

Рис.6.1. Допомога оточуючим 
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Цей висновок підтверджується й відповідями українців на завдання, у 

якому треба було вказати, наскільки їм відповідає характеристика «Для нього 

важливо бути відданим своїм друзям. Він хоче присвятити себе близьким 

людям». У сукупності відповіді «Дуже схожий на мене» і «Схожий на мене» 

вибрало 26,2 і 35,1% опитаних, тобто разом – 61,3% (+4,4% у порівнянні із 2010 

роком). Цей результат є одним із найнижчих серед усіх країн-учасників 

дослідження, середній показник для яких складає 79,5%. Для прикладу 

наведемо дані стосовно деяких країн: Польща – 34,2 і 50,6% (разом – 84,8%), 

Росія – 30,5 і 37,9% (разом – 68,4%), Бельгія – 37,2 і 52,5% (разом 89,7%), 

Швейцарія – 48,1 і 45,2% (разом 93,3%), Данія – 53,6 і 40,6% (разом 94,2%). 

Отже, показники, які можуть характеризувати високий рівень готовності 

українців проявляти турботу про близьких, є значно нижчими від середніх 

даних по інших країнах. Тому наведені цифри підтверджують зроблений вище 

висновок про невисоку готовність мешканців України виявляти турботу один 

до одного. 

 

Рис. 6.2. Відданість друзям та близьким людям 
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Також дослідники ESS поставили запитання, яке мало за мету 

стимулювати респондента оцінити інших людей, з огляду на їх бажання 

допомагати оточуючим. Звучало воно так: «На Вашу думку, люди в основному 

намагаються допомагати іншим чи дбають про власний інтерес?». Свою 

позицію треба було оцінити за шкалою від 0 до 10 балів, у якій 0 означає «Люди 

в основному дбають про власний інтерес», а 10 – «Люди в основному 

намагаються допомагати іншим». У сумі відповіді від 0 до 4 в Україні вибрало 

49,9% опитаних. У порівнянні із 2010 роком кількість таких осіб знизилась на 

6%. У середньому по всіх країнах цей показник становить 39,9%. Хоча, 

наприклад, у скандинавських країнах зафіксовані наступні показники: у 

Норвегії – 16,5%, Данії – 17,1%, Швеції – 20,7% (рис. 3). Отже, отримані 

відповіді на це запитання підтвердили думку, що рівень готовності громадян 

України турбуватися про інших є невисоким.  

 

Рис. 6.3. Допомога іншим чи приватний інтерес 

Під час оцінювання відповідей на поставлені запитання не має 

принципового значення, який саме показник можна вважати нормою: той, який 

продемонстрували країни-лідери, чи середні дані по всіх країнах, у яких 

проводили дослідження. Найважливішим є те, що показники в нашій державі 
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відстають як від одних, так і від інших. Тому можна стверджувати, що значна 

частина населення України не готова виявляти належної турботи про 

оточуючих. Оскільки така турбота є однією з основ моралі, то ми маємо вагомі 

підстави стверджувати, що в системі моралі українського суспільства 

відбуваються кризові явища. Якщо при цьому врахувати усе написане про 

схильність людини у присутності інших проявляти себе з кращого боку, то 

реальна картина бажання населення України виявляти турботу про інших буде 

ще гіршою (це, звичайно ж, стосується й громадян інших країн, де проводилися 

подібні опитування). 

Разом із турботою, однією з найважливіших цінностей в усіх системах 

суспільної моралі є справедливість. Значна частина сучасного етичного 

дискурсу зосереджена саме навколо ідеї справедливості, і це не дивно, адже без 

неї годі уявити стабільні соціальні стосунки. У розділі, присвяченому 

керуючим факторам, ми назвали справедливість і блок норм, зосереджених 

навколо неї, другим базовим сегментом моралі. В опитуваннях ESS є питання, 

яке з нею пов’язане. Респондентові необхідно було відповісти, наскільки йому 

відповідає така характеристика: «Для нього дуже важливо, щоб у ставленні до 

людей в усьому світі була рівність. Він упевнений, що у всіх мають бути рівні 

можливості в житті». Звичайно, не можна зводити всю справедливість до ідеї 

рівності, проте рівність можливостей справді є однією із її вагомих сторін. 

Тому відповідь на це питання частково дає змогу оцінити вагу справедливості в 

моральній свідомості суспільства. Отже, відповіді «Дуже схожий на мене» та 

«Схожий на мене» в Україні вибрало загалом 56,9% респондентів. Середній 

показник по всіх країнах, що взяли участь в опитуванні, становить 74,8%. Для 

порівняння, у Швеції такі відповіді вибрало 82,8 % респондентів, Нідерландах – 

80,2%, Іспанії – 91,2%, Бельгії – 79%. Отже, цей показник засвідчує, що 

справедливість як рівність у моральній свідомості українців не має того 

значення, яке вона має у більшості країн, що взяли участь у дослідженні. З 

огляду на те, що вона є однією з основ моралі, можна стверджувати, що ми 

маємо ще один доказ кризового стану суспільної моралі українців. 
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Рис. 6.4. Ставлення до рівності 

Наступним важливим індикатором стану системи моралі будь-якого 

суспільства є рівень довіри людей один до одного. Довіра відіграла величезну 

роль у формуванні й розвитку людських спільнот: «Щоб ефективно 

орієнтуватись у складному соціальному ландшафті, люди повинні 

встановлювати, коли іншим можна довіряти. Розрізнення тих, хто здатен до 

кооперації, й фрі-райдерів (тобто тих, хто користується нашими послугами, а не 

відплачує тим самим. – Н.В.) є центральним завданням в адаптивній еволюції 

людини» [306, с.483–484]. Мабуть тому надійність (як неодмінна властивість, 

що має бути присутня в того, кому довіряють) є рисою, яку люди найбільше 

цінують в інших. Про це свідчить дослідження, яке провели американські 

дослідники Кетрін Коттрелл (Catherine A. Cottrell), Стівен Нойберг (Steven L. 

Neuberg), Норман Лі (Norman P. Li) [296].  

Можна погодитись із тим, що без довіри не може бути сталої кооперації, а 

отже, неможливим є людське суспільство. Ми повинні бути впевнені, що 

людина, з якою ми чинимо спільні дії, не зрадить і не обманить нас, підтримає в 

разі необхідності і т. п. З іншого боку, ми повинні бути достатньо чесними, 

справедливими, надійними, щоб люди нам довіряли. Тобто довіра тісно 
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пов’язана з багатьма моральними нормами, які посідають важливе місце в 

кожній системі суспільної моралі. Тому визначення рівня довіри громадян один 

до одного є важливим критерієм оцінки загального стану суспільної моралі. 

Адже якщо один індивід довіряє іншому, то він цим самим демонструє 

переконання в тому, що інший дотримується прийнятих у групі норм взаємодії. 

Із цим погоджується й російський дослідник Володимир Рукавишников, який 

пише, що «довіра по відношенню до “інших”» ґрунтується на важливому 

морально-етичному (за своєю природою) припущенні, що “інші” також 

поділяють ваші фундаментальні цінності / принципи моралі…» [226, с.18]. Про 

це ж пише Ф. Фукуяма, наголошуючи, що «довіра не є моральною чеснотою 

сама по собі, а радше побічним продуктом чесноти; вона виникає, коли люди 

поділяють норми чесності і взаємності…» [258, c.60]. 

Переконання в тому, що інший дотримується прийнятих у групі норм 

співіснування, у свою чергу, ґрунтується на попередньому досвіді взаємин цих 

двох людей або ж, якщо такого немає, то на досвіді взаємин з іншими членами 

спільноти (наприклад країни, у якій вони проживають). Якщо людина 

переживала останнім часом випадки обману, несправедливості, підступності з 

боку інших, то в неї сформується переконання в тому, що більшості людей не 

можна довіряти і навпаки. Тому про загальний моральний стан суспільства 

значною мірою можна судити на підставі відповіді на таке запитання ESS: «Як 

Ви вважаєте, у цілому, більшості людей можна довіряти чи варто бути 

обережним, маючи справу з людьми?» (подібне питання часто ставлять 

соціологи, щоб дослідити загальний рівень довіри в суспільстві). Свою позицію 

треба було оцінити за шкалою від 0 до 10 балів, у якій 0 означає, що потрібно 

бути обережним, а 10 – більшості людей можна довіряти. Загалом, у сумі 

варіанти від 0 до 4 обрало 47,9 % опитаних (-4,7% у порівнянні із 2010 роком). 

У середньому, по всіх країнах цей показник становить 38,6%. Тобто близько 

половини наших співвітчизників не надто довіряє іншим. У Норвегії, приміром, 

варіанти від 0 до 4 балів обрало 10,1% опитаних, у Нідерландах – 20,6%, 

Фінляндії – 12,9%, Швейцарії – 25,5%, Данії – 9,9%. В Україні цей показник не 
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є катастрофічно поганим на фоні деяких європейських країн. Наприклад, у 

Болгарії він становить 67,3%, Португалії – 63,3%. Проте він відстає як від 

країн-лідерів, так і від середніх показників, а це дає підстави вважати, що 

рівень довіри громадян один до одного в нашій державі не є високим. 

 

Рис. 6.5. Довіра до інших 

Рівень довіри також можна визначити за допомогою іншого питання, яке 

поставили соціологи ESS: «Як Ви вважаєте, більшість людей намагатимуться 

використати або ошукати Вас, якщо будуть мати нагоду, чи вони будуть 

намагатись поводити себе чесно та порядно?». Свою позицію треба було 

оцінити за шкалою від 0 до 10 балів, у якій 0 означає «Більшість людей 

намагатиметься використати або ошукати мене», а 10 – «Більшість людей 

намагатиметься поводити себе чесно та порядно». Пункти від 6 до 10 у сумі 

вибрали 35,3% опитаних (+5,3 у порівнянні із 2010 роком), тобто це та кількість 

респондентів, які схильні вважати, що більшість людей намагатимуться 

поводити себе чесно й порядно (середній показник по всіх країнах – 50,6%). 

Для порівняння, у Норвегії ці варіанти обрали – 80,6% опитаних, Данії – 83,6%, 

Швейцарії – 65%, Росії – 40,5%. Хоча й при цьому треба зазначити, що є країни, 

в яких цей показник нижчий за Україну: у Словаччині – 29,8%, Болгарії – 
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23,3%. Загалом, відповідь на це запитання теж засвідчує, що в Україні велика 

частина громадян не схильна довіряти оточуючим, тобто не бачить у них 

людей, які б відповідали необхідним моральним стандартам і були надійними 

партнерами в можливій кооперації.  

 

 

Рис. 6.6. Більшість намагатимуться нас ошукати чи поводитимуться чесно? 

 

Таким чином, аналіз наведених соціологічних даних засвідчує низький 

рівень готовності українців піклуватися про оточуючих, невисоку цінність 

справедливості як рівності та низький рівень довіри громадян один до одного. 

Оскільки ці показники є ключовими під час оцінювання стану суспільної 

моралі, то вищеподане дає вагомі підстави вважати, що система моралі 

українського суспільства знаходиться в кризовому стані. Разом із тим, 

порівнюючи із даними 2010 року, по деяких показниках помітне покращення, 

що може свідчити про позитивні тенденції. Детальніше про це мова піде 

наприкінці даного підрозділу.  
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Висновок про кризовий стан системи суспільної моралі українського 

суспільства підтверджується дослідженням соціологів із КМІСу, які проводили 

спеціальне опитування у 1993 та 2003 роках. Їх результати дають змогу точніше 

встановити період, коли почалась моральна криза. Запитання КМІСу були 

подібними до тих, які поставили дослідники ESS, хоча й містили деякі 

відмінності. Зокрема, традиційне запитання, у якому респондента просять 

оцінити інших людей стосовно того, чи вони, у цілому, намагаються 

допомагати іншим або ж дбають про власний інтерес, дослідники з КМІСу 

формулювали таким чином, щоб відповіді на нього спиралися на власний 

досвід респондента: «Коли Ви потрапляли в скрутне становище і хтось міг Вам 

допомогти, як часто Вам при цьому допомагали?» Відповіді на це запитання 

засвідчили, що 2003 року, порівняно з 1993, зменшилася кількість людей, які 

отримували допомогу від інших: «Ці дані показують, що зараз частка тих, хто 

часто або завжди отримував допомогу від людей, є дещо меншою ніж 11 років 

тому – 39,4% у 1992 році та 36,2% у 2003 році (різниця між цими частками 

статистично значима на рівні р = 0,05). Частка ж тих, хто рідко або ніколи не 

отримував допомоги у скрутному становищі, у 2003 році стала більшою ніж 11 

років тому – 37,3% проти 32,4% (різниця статистично значима на рівні p < 

0,01), причому особливо помітно – у три рази – збільшилася частка тих, хто 

відповів, що ніколи не отримував допомоги у скрутному становищі, – від 5,5% 

до 16,5%. Таким чином, за роки пострадянської трансформації чуйність, 

готовність прийти на допомогу ближньому серед нашого населення стала дещо 

менш поширеною. Відповідний індекс знизився – за 100-бальною шкалою – з 

52,5 до 48 пунктів» [151] (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1  

Як часто вам допомагали? 

Коли Ви потрапляли у скрутне 

становище і хтось міг Вам 

допомогти, як часто Вам при 

цьому допомагали? 

1992-1993 

N = 2340 

2003 

N = 2020 
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Продовження табл. 6.1 

Джерело: Моральні орієнтації населення України у 1993 та 2003 роках: 

чи відбулася деморалізація суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://old.kiis.com.ua/pub/2003/prelease_november_ 2003.doc. 

Згідно з даними КМІСу, за цей період в Україні суттєво знизився рівень 

довіри між людьми: «Якщо 11 років тому тих, хто вважав, що більшості людей 

можна довіряти, було трохи – на 3% – більше ніж тих, хто притримувався 

протилежної точки зору (різниця статистично значима на рівні р = 0,05), то 

зараз, навпаки, помітно – на 11% – переважає частка тих, хто вважає, що 

більшості людей не можна довіряти. Тих, хто вважає, що більшості людей 

можна довіряти, за цей час стало менше в 1,4 рази, а загальний індекс довіри – 

за 100-бальною шкалою – знизився з 52 до 40 пунктів» [151] (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2  

Чи можна довіряти більшості людей? 

Чи вважаєте Ви, що більшості людей 

можна довіряти? 
1992–1993 2003 

Так 46,1% 32,8% 

Ні 43,0% 54,0% 

Важко сказати 10,9% 13,2% 

Загалом 100,0% 100,0% 

Завжди  8,4% 10,1% 

Часто  31,0% 26,1% 

Час від часу 28,2% 26,5% 

Рідко  26,9% 20,8% 

Ніколи  5,5% 16,5% 
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Джерело: Моральні орієнтації населення України у 1993 та 2003 роках: 

чи відбулася деморалізація суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://old.kiis.com.ua/pub/2003/prelease_november_ 2003.doc. 

Отже, як бачимо, хоча й за важливими для оцінки загального стану 

моралі показниками за період з 1993 до 2003 рр. відбулося погіршення, проте 

показник готовності допомогти знизився не дуже сильно, оскільки й так 

перебував на невисокому рівні, що, на думку Валерія Хмелька, свідчить, що 

вже 1993 року мораль нашого суспільства перебувала в кризовому стані. Тут 

він посилається на дані Є. Головахи, у яких порівнюються результати 

опитувань 1982 та 2002 років. Згідно з ними «розподіли відповідей 

респондентів у репрезентативних для дорослого населення України 

опитуваннях 1982 та 2002 років свідчать про те, що за ці 20 років значно – з 

83% до 36% – зменшилася частка дорослого населення, яка вважає, що 

більшість людей, які їх оточують, є чуйними, завжди готовими прийти на 

допомогу. І навпаки, частка населення України, яка вважає, що такі люди 

становлять меншість або що їх дуже мало серед оточення, значно зросла, 

відповідно – з 17% до 64%» [151]. Зіставляючи дані інституту соціології, 

наведені Є. Головахою за 1982 рік із власними даними за 1993 рік, В. Хмелько 

зауважив, що показники відповідей на запитання про готовність допомогти, 

вже в 1993 р. були невисокими, а до 2003 року вони не дуже змінилися. Тобто 

основне падіння тут спостерігалось у проміжку між 1982 та 1993 роками, а 

отже, саме тоді розпочалася моральна криза в нашому суспільстві.  

Про кризовий стан суспільної моралі свідчать і дослідження українських 

учених з інституту соціології НАН України, які з часів здобуття нашою 

державою незалежності спостерігали за індексом аномійної деморалізованості 

населення, який характеризує реакцію людей на соціальну ситуацію, коли одну 

систему норм і цінностей, що об’єднує людей у спільноту, зруйновано, а іншу 

ще не сформовано. Їхні висновки такі: «Аномійна деморалізованість населення 

є реакцією на стан аномії, що притаманний суспільствам у періоди 

нестабільності. Значення індексу аномійної деморалізованості від 9 до 12 балів 
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означає її підвищений рівень. Значення вище 12 балів – високий. Упродовж усіх 

років спостережень (в Україні. – Н.В.) рівень аномійної деморалізованості є 

високим, найгірше значення його було зафіксоване у 1999 р. – 14,0. Далі 

спостерігаємо поступове невелике зниження цього показника, особливо він 

знизився у 2005 р. на хвилі сподівань, що породжувала “помаранчева 

революція”. Тільки економічна криза 2008 р. призвела до деякого «сплеску», 

що пішов на спад уже в 2010 р., що може бути розглянуте як підвищення 

здібності людей до організації свого особистого життя в умовах соціальної 

дезорганізації» [222] (табл. 3). 

Таблиця 6.3 

Індекс аномійної деморалізованості 

Джерело: Розробка системи показників для вимірювання соціальних змін 

в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2011). – К., 2012. 

– Режим доступу : www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r16_0.doc. 

Хоча подальший моніторинг засвідчив погіршення показників – у 2012 

році даний індекс вже становив 13,3% [52], що може свідчити про те, що 

система суспільної моралі хоча й зазнала певної стабілізації, порівняно із вкрай 

неблагополучними 90-ми роками ХХ століття, проте все ж перебуває у досить 

хаотичному стані.  

Ще одним важливим емпіричним показником стану системи моралі 

можна вважати рівень злочинності у відповідному суспільстві. З його 

допомогою можна оцінити дію принципу підпорядкування у відповідній 

 1992 1999 2000 2001 2005 2006 2008 2010 

Індекс 

аномійної 

деморалі-

зованості 

(шкала: 0–18 

балів) 

13,6 14,0 13,8 13,6 12,4 12,7 13,1 12,9 
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системі моралі, тобто те, наскільки суб’єкти мікрорівня підпорядковуються 

існуючим параметрам порядку. Якщо у випадку із соціологічними 

опитуваннями при оцінці респондентом такого зв’язку можлива велика доля 

суб’єктивізму, то у випадку із рівнем злочинності показник може вважатись 

більш об’єктивним, оскільки він фіксує реальні показники дотримання 

існуючих норм поведінки. Звичайно, не все те, що сприймається суспільною 

мораллю як прийнятне чи неприйнятне, зафіксовуються в законодавстві, тому 

не можна ставити знаку рівності між рівнем правопорушень та моральності. 

Проте все ж абсолютна більшість тих вчинків, які вважаються злочинними, 

також негативно оцінюються суспільною мораллю.  

Одним із найбільш поширених є вимірювання рівня злочинності шляхом 

обчислення коефіцієнту кількості вчинених злочинів на 100000 населення. За 

цим показником протягом перших років незалежності України злочинність 

постійно зростала: 1992 – 927,7, 1993 – 1034,0, 1994 – 1081,0, 1995 – 1245,0 

злочинів. Після цього рівень злочинності почав поволі спадати: 1996 – 1202, 

1997 – 1180, 1998 – 1100, 1999 – 1005, 2000 – 1009. Протягом 2001-2010 років 

цей рівень, залишаючись загалом нижчим, аніж в 90-х роках, і поволі спадаючи, 

все ж зазнавав коливань – від 1152 злочинів у 2003 році, до 841 у 2008 році. 

Характерно, що з початком економічної кризи даний рівень знову почав 

зростати: 2009 – 952, 2010 – 1090, 2011 – 1129 [71]. Проте вже у 2012 році, 

згідно даних Державної служби статистики, можна зробити висновок, що 

відбулось зниження – 974 злочини [246, с.10; с.273]. 

Проте вагу наведених показників не варто переоцінювати. Попри те, що 

вони фіксують рівень дотримання суспільством базових норм співжиття, все ж 

сама система цієї фіксації далека від ідеальної, адже якщо порівняти наведені 

показники із західноєвропейськими, то вони будуть значно нижчими, що, 

звичайно ж, свідчить не про нижчий рівень злочинності в Україні, а про її 

латентний характер, коли велика злочинів виявляються незареєстрованою. Цей 

факт не дає змоги порівняти дані по Україні з показниками інших країн. Разом з 

тим, орієнтуючись на внутрішні показники, все ж можна стверджувати, що 
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чітко помітними є два тренди: зростання рівня злочинності в 90-х роках з 

піковими значеннями в 1995 та 1996 році та поступове покращення ситуації, 

яке стало найбільш помітним з початком ХХІ ст. Хоча й ситуація залишається 

далекою від стабільної, про що свідчать коливання показників. Також з 

наведених даних можна зробити висновок, що показник у 841 злочин на 100000 

населення, який був зафіксований у 2008 році, є найнижчим коефіцієнтом 

злочинності в Україні за роки незалежності, натомість показники 90-х років 

були найгіршими. Дані показники можуть слугувати умовними критеріями при 

оцінці рівня злочинності в інші роки. Приймаючи той факт, що переважна 

більшість злочинів є водночас порушенням значної частини прийнятих у 

суспільстві моральних норм, можна стверджувати, що цей індикатор засвідчує, 

по-перше, значну міру хаотичності системи суспільної моралі в 90-ті роки ХХ 

ст. та деяке покращення ситуації в ХХІ столітті (про що піде мова нижче), хоча 

й без стабільних показників.  

Отже, узагальнюючи вищенаписане, можна стверджувати, що сьогодні 

існують вагомі емпіричні дані, які підтверджують поширену думку про значні 

хаотичні процеси в системі моралі українського суспільства. Наступним нашим 

завданням буде пояснення причин цієї кризи. 

У другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ століття Україна 

увійшла в період глибоких системних трансформацій. У цей час різні сфери 

суспільного життя опинились у кризовому стані й почали зазнавати вагомих 

змін. Звичайно, майже неймовірним виглядав би сценарій, за якого система 

суспільної моралі теж не потрапила б у стан кризи. Згідно з розробленим нами 

синергетичним підходом, її причини треба шукати, у першу чергу, в змінах із 

керуючими факторами. 

Як було показано в одному з попередніх розділів, найбільш 

фундаментальними керуючими факторами, які постійно спонукають людину до 

моральної поведінки, є певні складові її біологічної природи та потреба 

співжиття. Разом з тим, різні потрясіння можуть розлагодити реакцію людини 

на ці фактори. На першому етапі соціальних трансформацій, який тривав в 
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Україні у 90-ті роки ХХ ст., суспільство почувалось дезорієнтованим від 

шокових змін у різних сферах життя, тому і його реакція на дію даних 

керуючих факторів була послаблена. Внаслідок цього, виконання навіть 

базових моральних норм для людини нерідко ставало проблематичним. Це було 

першою вагомою причиною моральної кризи. Заради справедливості треба 

відзначити, що така ситуація, як правило, не може тривати дуже довго, адже 

життя в середовищі зниженої нормативності боляче переживається людиною, а 

тому вона, з часом, більш охоче відгукуватиметься на дію цих чинників, які 

стимулюють її до базових моральних дій. В Україні цей ефект теж мав місце, і 

саме він згодом забезпечив стабілізацію системи моралі. 

Наступним вагомим чинником хаотизації системи моралі українського 

суспільства була трансформація такого керуючого фактору, як економічна 

сфера суспільного життя. Розвиток ринкової економіки докорінним чином 

вплинув на різні сфери, зокрема й на суспільну мораль. Цей вплив був 

неоднорідним і спричинив комплекс змін. Насамперед відзначимо, що виникла 

ціла сфера людських взаємин, для якої до того майже не існувало моральної 

регуляції. Тому поява ринку в перший період супроводжувалася рядом 

негативних явищ, як-от шахрайство, фінансові махінації, здирництво тощо. 

Певний час галузь приватного підприємництва асоціювалась у населення з 

відверто аморальними діями. Проте, з часом, стали помітними тенденції до 

зростання впорядкованості. Поступово з’являється підприємницька етика, яка 

своїм специфічним способом регулює сферу нових економічних відносин. 

Разом з тим, участь громадян у невпорядкованих ринкових відносинах, які 

характеризувались згаданими негативними явищами, формувала у них звичку 

до відповідної аморальної поведінки, яка ставала нормою для них і в поза 

ринкових умовах (про те, як участь в певного типу економічних стосунках 

впливає на формування відповідних форм поведінки, мова велась у підрозділі 

3.6). 

Різке зубожіння населення в 90-х рр. ХХ ст. також доклалось до 

хаотизації суспільної моралі, оскільки його наслідком було зростання кількості 
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вчинків, які суперечать навіть фундаментальним моральним нормам. У 

підрозділі 3.6 ми наголошували, що значний дефіцит ресурсу дуже часто 

породжує «мораль» боротьби за виживання. Відбувається розбалансування між 

макро- та мікрорівнями моралі, тобто індивіди у своїх вчинках починають 

менше орієнтуватися на етичні вимоги, а їх поведінка все більше 

детермінується іншими факторами, які сприяють особистому виживанню в 

найближчій перспективі. Тому бідність і призводить до зростання 

нетерпимості, жорстокості, зниження рівня довіри. 

Останні наукові дослідження дають змогу пролити світло на механізм, 

який приводить до того, що глибокі суспільні трансформації послаблюють дію 

навіть тих задатків до моралі, які закладені в біологічній природі людини, а 

також пояснюють, яким чином до цього процесу докладається бідність. Щоб 

висвітлити це питання звернемось до праць Пола Зака, який, нагадаємо, 

встановив особливо важливу роль окситоцину у функціонуванні моралі. Він 

зазначив, що існує кілька чинників, які знижують рівень окситоцину в 

організмі. Одним із них є високий рівень стресу: «… гормон окситоцин є 

частиною нашого адаптивного відгуку на зміни в зовнішньому середовищі. 

Оточення, яке спричиняє високий рівень стресу, зменшує вироблення 

окситоцину, а те середовище, яке є безпечним і виявляє соціальну підтримку, 

сприяє довірі й піднімає рівень окситоцину [361, с.223]. Мабуть, бідність, тобто 

дефіцит ресурсів, необхідних для життя, може бути названа фактором, який 

спричиняє високий рівень стресу, оскільки вона ставить під питання фізичне 

виживання людини. Значна кількість громадян України в період 

пострадянських трансформацій опинилися за межею бідності. Ґрунтуючись на 

згаданих дослідженнях, можна припустити, що це призводило до зменшення 

рівня окситоцину і, як наслідок, негативно позначилося на моральних зв’язках у 

суспільстві, адже «… високий рівень стресу зменшує вироблення окситоцину й 

повертає людину до виживання в даний момент, а не до емпатії чи допомоги 

іншим» [361, с.225]. 
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До високого рівня стресу, очевидно, доклалися й інші чинники, які 

спостерігалися в Україні в період вагомих суспільних трансформацій і певною 

мірою продовжують спостерігатися й сьогодні. Йдеться про розпад звичних 

відносин, які були сформовані в радянський період, вагоме зниження 

гарантованого рівня захисту від держави, зростання злочинності, невпевненість 

у майбутньому. Ці фактори також сприяли зростанню стресового навантаження 

на громадян України і таким чином розлагоджували реакцію на закладені в 

людській природі моральні стимули, а також не давали змоги адекватно 

реагувати на потребу налагоджувати стосунки. 

Зростання хаотичних процесів у системі суспільної моралі України також 

спричинене змінами такого її керуючого фактора, як культура. Можна виділити 

кілька напрямів цих змін, одним із яких є трансформації, викликані активним 

поширенням в Україні західної культури. Цілком очевидно, що значна частина 

цінностей, які домінували в культурі радянської України, мали чималу різницю 

з цінностями культур, сформованих у країнах західного світу. Значно 

відрізняються вони й від традиційних українських цінностей, які подекуди 

продовжували зберігатись у нашій культурі, попри трансформації радянських 

часів. Коли ж вітчизняна культура почала приймати в себе нові елементи 

західної культури, то це, у свою чергу, вплинуло на систему суспільної моралі, 

яка почала трансформуватись під їхнім впливом, що супроводжувалося 

зростанням у ній хаотичних процесів. Кожна культура ґрунтується на системі 

моральних орієнтирів відповідної спільноти і, проникаючи в інше суспільство, 

вона транслює в нього ту мораль, яка знаходиться в її основі.  

Звичайно, як було зазначено в попередньому розділі, західні країни не є 

однорідними у своїх ціннісно-моральних орієнтаціях. Вони складаються з 

різних спільнот, які слідують часто досить відмінним моральним орієнтирам. 

Проте ті зразки західної культури, які транслюються в нашу країну (як, 

зрештою, і в інші країни) мають достатньо чітко означені моральні засади, які 

базуються на ідеях індивідуалізму, свободи, гедонізму і т. п. Тому, основні 
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зміни, спричинені впливом західної культури на мораль українського 

суспільства, можна звести до наступного. 

По-перше, вона принесла нове бачення статевої поведінки людини, 

формуючи поступово нову статеву мораль, яка за своїми основними ознаками 

стала значно ліберальнішою, порівнюючи з попередніми етапами української 

історії. 

По-друге, зразки західної культури, які транслюються в українському 

суспільстві, несуть із собою ідею гедонізму. Традиційні культури, здебільшого, 

передбачають самообмеження власних тілесних потягів. У західній модерній 

культурі таке самообмеження поступово стало неактуальним, адже та мораль, 

на якій вона ґрунтується, не містить його як важливого елемента своєї 

структури (причини цього були розглянуті в попередньому розділі). Отже, саме 

таку мораль, в якій послаблена ідея самообмеження, а натомість високо 

цінується гедонізм, транслює в українське суспільство західна культура. 

Звичайно, це певною мірою впливає на суспільну мораль українців, посилюючи 

в ній гедоністичні мотиви. Хоча й можна припустити, що стримувальним 

фактором для гедонізму є досить високий рівень релігійності українського 

населення (за даними Центру імені Разумкова 2014 року 76% населення 

визнали себе релігійними людьми [250, с.15]), а релігія, як відомо, традиційно 

несе ідею самообмеження. Тому й значення цієї чесноти в нашій державі має 

бути дещо більшим у порівнянні, наприклад, із більшістю спільнот західної 

Європи, у яких рівень релігійності значно нижчий. Крім того, східна 

християнська традиція, яка в основному поширена в Україні, завжди 

акцентувала значну увагу на протистоянні «голосу плоті». Цілком можливо, що 

й цей факт відіграє певну роль в актуалізації ідеї самообмеження в суспільній 

моралі нашого суспільства (хоча й поступ гедонізму все ж буде відчутним). 

По-третє, західна культура базується в основному на ідеях індивідуалізму 

та особистої свободи. Проте в радянській культурі пануючим був колективізм, 

який пропонував норми поведінки, що суттєво відрізнялися від 

індивідуалістичних стандартів західних суспільств. Зокрема, важливе місце 
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посідали норми, що підтримували служіння колективу, жертвування 

особистими інтересами заради суспільних, аж до покладання власного життя, – 

ідея, що широко розвивалася радянським ідеологічним дискурсом. Відтоді, як в 

Україні суттєво зріс вплив західної культури, такі погляди почали 

знецінюватися, що привело до вагомих трансформацій у суспільній моралі, яка 

поступово стає все більше індивідуалістичною. Можна стверджувати, що такі 

засади моралі (за Дж. Хайдтом і Дж. Грехем), як включеність у групу/вірність, 

авторитет/повага, тобто ті чинники, які підтримують етику спільноти, 

втрачають свою вагу. 

Варто зауважити, що, як відомо, за часів СРСР вагомий вплив на 

культуру мала комуністична ідеологія, яка прямо чи опосередковано (через 

культуру) впливала на суспільну мораль. Припинення потужної ідеологічної 

пропаганди стало одним із чинників, що доклався до хаотизації системи моралі, 

оскільки ті цінності та моделі поведінки, які вона обстоювала, втративши 

підтримку, занепали у своєму значенні. 

Оцінюючи вплив західної культури на мораль українського суспільства, 

необхідно врахувати ще один важливий аспект. Нагадаємо, що певна доля 

хаосу завжди присутня в складній відкритій системі і, зокрема, в суспільній 

моралі. Різні системи моралі відрізняються одна від одної мірою наявного в них 

хаосу. У західних суспільствах, які вже давно проникнуті ідеєю індивідуалізму, 

рівень хаосу в системі моралі є вищим у порівнянні з іншими, більш 

традиційними суспільствами, адже індивід у них має значно більше можливості 

вибору в моральних питаннях. Ліберальні спільноти вже встигли адаптуватися 

до такого стану і розглядати його як норму. Проте для системи моралі 

українського суспільства, що зазнала останнім часом значних трансформацій, 

вплив культури, яка відображає мораль зі значною мірою хаосу, став 

додатковим фактором хаотизації її структури. До речі, цей приклад ілюструє, 

чому неліберальні суспільства часто чинять значний спротив західній культурі. 

Вона для них є дестабілізуючим чинником, адже несе в собі мораль, яка 
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допускає значно більший ступінь свободи, аніж це притаманно їх моральним 

системам, і посилює, таким чином, у них хаотичні процеси. 

Зростання хаосу в суспільній моралі українського суспільства було 

зумовлене не тільки описаними змінами її керуючих факторів. Існують також 

додаткові чинники, які цьому сприяли. Для їх пояснення звернемося до роботи 

П. Зака, який, вивчивши біологічні засади моралі, врешті задався питанням: 

якщо наша природа в такий потужний спосіб підтримує моральну поведінку 

(окситоцин, емпатія і т. п.), то чому ж тоді має місце порушення моральних 

норм? Даючи відповідь, він стверджує, що дія нашого «морального компаса» 

зумовлена середовищем, у якому ми знаходимося. Як соціальні істоти, ми 

пристосовуємося до свого оточення, а отже, і наш «моральний компас» також 

повинен пристосовуватися, щоб не втратити свою ефективність. Порушення 

моральних норм трапляється, коли є достатньо сильні мотиви для того, щоб 

шахраювати, обманювати, красти й особливо тоді, коли відомо, що подібні 

порушення допускають інші (такий вплив чинить і високий рівень стресу, про 

який уже згадувалося вище. – Н.В.) [361, с.226]. 

Для ілюстрації написаного П. Зак наводить приклад однієї з найбільших 

американських компаній – Енрон, яка збанкротувала 2001 року, після чого 

з’ясувалося, що її працівники систематично підробляли фінансову звітність і, 

таким чином, цілеспрямовано ошукували тисячі своїх співробітників, клієнтів 

та інвесторів. Досліджуючи причини цього шахрайства, Пол Зак звертає увагу 

на те, що керівництво компанії вело політику, якою налаштовувала працівників 

один проти одного. Наприклад, одна з таких практик передбачала, що 10% 

працівників, показники яких, за результатами контролю, що здійснювався двічі 

на рік, виявлялися найнижчими, звільнялися. Стрес, породжений такою 

«боротьбою за виживання», часто примушував людей «робити цифри» будь-

якою ціною. 

Цей приклад демонструє, яким чином середовище, у якому існує людина, 

здатне підштовхнути її до порушення норм моралі і яку роль в цьому процесі 

відіграє влада. Остання бере активну участь у формуванні соціального 
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середовища й може створити умови, за яких люди частіше вдаватимуться до 

аморальних учинків, або ж, навпаки, більше намагатимуться їх уникати. У 

прикладі з Енроном, гадаємо, найважливішим фактором, який стимулював 

порушення, був не високий рівень стресу (хоча й він у частини працівників, 

очевидно, мав місце, проте сьогодні встановити це доволі важко). Важливішою 

є та «соціальна конструкція», у якій доводилося діяти його працівникам. Ця 

конструкція, тобто система стосунків і взаємодій, ставила людину в ситуацію, у 

якій бажання або ж необхідність порушувати норми виявлялися надто 

високими. Тобто була створена система, яка заохочувала йти на порушення. 

Коли ж інші члени групи починають допускати такі порушення, то людині піти 

на них стає значно легше. Як показали нещодавно проведені дослідження, уже 

згадані в нашій праці, якщо ми відчуваємо себе пов’язаними з певною людиною 

(причому навіть зовсім незначним чином), то спрацьовує психологічний 

механізм, який веде до того, що ми можемо чинити більш морально, якщо ця 

людина діє морально, чи навпаки чинити недобре, якщо ця людина діяла 

неетично, і менше засуджувати її поведінку [307]. Отже, у випадку з Енроном 

порушення норм одними людьми спричиняло порушення іншими, що, врешті, 

призвело до значного поширення описаних відхилень. 

Схоже на те, що подібна ситуація склалась і в нашому суспільстві, коли 

дії чи бездіяльність влади створювали протягом тривалого періоду систему, яка 

активно стимулювала громадян до порушення певних моральних норм. 

Наприклад, виплачуючи малу заробітну плату працівникам бюджетної сфери, 

держава створює умови для корупції, оскільки, опиняючись у ситуації, коли 

заробленого не вистачає для мінімального забезпечення власної 

життєдіяльності, багато працівників цих галузей вдаватимуться до 

різноманітних поборів, тому що без них їх виживання нерідко стає 

проблематичним (щоб зрозуміти, що це не перебільшення, варто пригадати 

мізерні заробітки працівників бюджетної сфери в  

90-х рр. ХХ ст., які до того ж виплачувались зі значними затримками). 

Аналогічним чином, наділяючи чиновника значними повноваженнями й малою 
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заробітною платою, держава підштовхує його до різноманітних зловживань. 

Або ж, обкладаючи підприємців непомірно високими податками, вона 

стимулює їх до приховування прибутків (що є, по суті, обманом), адже без 

цього ведення бізнесу стає неможливим. Подібних прикладів в Україні можна 

знайти чимало. Тому не випадково, що за даними опитування ESS у 2004 році 

(у наступних дослідженнях це питання не ставилось) з тезою «Якщо ви хочете 

заробляти гроші, то не можете завжди діяти чесно»  тією чи іншою мірою 

погодилося 75,6% опитаних українців, у той час як середній показник по всіх 

країнах, що взяли участь у дослідженні, – 54,8%.  

П. Зак пише, що мораль для того, щоб закріпитись в якості норми, 

потребує практикування. Як відомо, Аристотель також писав, що моральні 

чесноти, на відміну від інтелектуальних, формуються внаслідок звички, через 

повторення відповідних дій. Тому завдання законодавця в тому, щоб робити 

громадян доброчесними шляхом вироблення в них хороших звичок. До цього 

слід додати, що аморальність теж формується через практику. Одноразове 

порушення певної норми, звичайно ж, не веде до постійного повторення 

відповідної дії. Проте кількаразове порушення може привести до формування 

звички. Вищеописане практикування значною частиною громадян України дій, 

які, по суті, є аморальними, веде до формування такої звички. Більше того 

аморальний вчинок, починає сприйматись як менш неприйнятний, оскільки 

людина має схильність виправдовувати у власних очах свої дії. І тому, навіть 

коли доходи медика, педагога, чиновника стають достатніми для того, щоб 

забезпечити гідне життя, багато з них і надалі вдаватиметься до подібних дій, 

оскільки в них сформувалася звичка сприймати такі дії як цілком прийнятні. 

О.Демків та Л. Кондратик, досліджуючи економічну мораль українського 

суспільства, зауважують, що «суспільство звикає до корупції, вона 

сприймається населенням як нормальний процес, певна сила, що забезпечує 

порядок. В щоденній практиці корупція всіх влаштовує, вона виступає 

спонтанним механізмом регулювання ситуації [74, с.17]. Про це ж пишуть 

російські дослідники А. Давлетова та Л. Федоренко: «Девіантна поведінка, 
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переступивши певні масштаби поширення, стає новою нормою, причому 

нерідко нормою деструктивною» [72, с.89]. Таким чином, фактично виходить, 

що, створивши відповідні умови, держава привчила своїх громадян до 

неморальної поведінки. Її виправлення потребує складної «соціальної терапії». 

Необхідно наголосити, що подібні умови почали створюватися ще за 

радянських часів, коли, будучи рівними у своїй бідності, громадяни вважали 

абсолютно нормальним красти з місця своєї праці (колгосп, завод, фабрика і 

т. п.). Під час вибору робочого місця перспектива щось привласнити була 

далеко не останнім критерієм. Для деяких категорій населення (колгоспники) 

крадіжка нерідко була питанням особистого виживання (такі умови створювали 

мізерна заробітна плата та невелике особисте господарство). Таким чином, 

населення постійно практикувалось у крадіжках, які поступово змінили свій 

статус і перестали вважатись абсолютно аморальним явищем. Роки 

незалежності не сформували поки що належної поваги до власності. Більше 

того, крадіжки з держбюджету зробили багатьох посадових осіб багатими 

людьми. Отож не дивно, що в Україні за даними ESS за 2010 рік 7,9% 

населення вважали, що немає нічого поганого в тому, щоб «купувати щось, що 

могло бути вкраденим». Цей показник демонструє ставлення громадян до 

привласнення чужого майна й він у нашій країні є найвищим з-поміж усіх 

опитаних країн (середні дані – 2,5%). Також достатньо велика частина громадян 

нашої держави вважає, що це лише трохи погано – 13,8%.  

Ще одним фактором, що посилює хаотичні процеси в суспільній моралі, є 

те, що в нашій державі існує велика розбіжність між стандартами життя, яких 

дотримується одна частина громадян, і можливостями інших. Справа в тому, 

що деякі громадяни сьогодні можуть дотримуватися високих або ж навіть 

непомірно високих як для нашого суспільства життєвих стандартів. Проте коли 

інша частина населення, доходи якої близькі до середніх або й нижчі (а до цієї 

категорії потрапляє основна маса громадян), починає орієнтуватися на такі 

стандарти (які, до речі, ще й активно пропагуються через ЗМІ), то це створює 

умови для порушень, адже законним шляхом здобути їх у більшості випадків 
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неможливо. У цьому випадку створюється ситуація, подібна до тих, які Роберт 

Мертон називає головною причиною аномії, – цілі, які ставить суспільство 

перед людиною, не можуть бути досягнуті в дозволений спосіб, унаслідок чого 

вона вдається до порушення загальноприйнятих норм.  

Важливим фактором хаотизації системи моралі українського суспільства 

була поява сфер, для яких раніше не існувало нормативного контролю. Крім 

вільного ринку, про який ми вже писали, це ще й політика, у якій переможці 

визначаються на конкурентній основі. Ці сфери певний час перебували «поза 

зоною» звичної для демократичних країн нормативної регуляції, тому й можна 

спостерігати вчинки суб’єктів цих сфер, які вважаються абсолютно 

неприйнятними для країн із розвиненою демократією та ринковою економікою. 

Має минути певний час, доки набудуть належної ваги норми, які б їх 

регулювали. До речі, той факт, що представники цих сфер, насамперед 

політики, є переважно, публічними людьми, а їхня поведінка, завдяки ЗМІ, стає 

відомою широкому загалу, створює додатковий деморалізуючий ефект для 

населення – у нього формується уявлення про вагомий моральний занепад 

суспільства з огляду на те, що люди, яких прийнято вважати суспільною 

елітою, демонструють поведінку, яка не відповідає необхідним моральним 

вимогам. 

В підрозділі 2.2 йшла мова про те, що одним із аспектів відкритості 

системи суспільної моралі є відкритість на рівні компонентів мікрорівня. Тобто 

індивіди, мігруючи між спільнотами, які належать до різних систем моралі, 

приносять із собою звичні для себе норми, які можуть інколи стати орієнтирами 

поведінки для членів нової спільноти. Суспільство за часів СРСР було 

надзвичайно закритим, адже люди мало виїжджали за кордон, тому відкритість 

мікрорівня системи моралі в цей час була мінімальною. Натомість із розпадом 

СРСР рівень цієї відкритості з кожним роком почав відчутно зростати. Завдяки 

цьому система моралі зазнала додаткового імпульсу хаотизації, адже її 

макрорівень суттєво урізноманітнився – в ньому з’явились нові варіанти 

поведінки, посиливши таким чином конкуренцію параметрів порядку. 
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Попри те, що система моралі українського суспільства все ще перебуває в 

хаотичному стані, все ж можна стверджувати, що намітилися тенденції до 

деякої стабілізації її структури, про що, зокрема, свідчать дослідження 

українських соціологів. Ще  2005 року Наталія Паніна, ґрунтуючись на 

дослідженнях Інституту соціології, писала, що «від 1992 року населення 

України характеризувалось дуже високим рівнем цього показника, 

притаманним спільнотам із високим рівнем аномії, коли одна ціннісно-

нормативна система вже зруйнована, а нова ще не сформувалась» [190, с.56]. 

Проте станом на 2005 рік «в українському суспільстві відбулось загальне 

зниження аномійної деморалізованості населення» [там само]. При цьому 

дослідниця зауважує, що хоча тенденція «до зниження рівня аномії в 

суспільстві вже вочевиднилася, рівень аномійної деморалізованості населення 

України й досі залишається високим» [там само].  Врешті Н. Паніна дійшла 

висновку, що «виявлені тенденції свідчать про початок процесу формування 

нового ціннісно-нормативного базису національної консолідації та 

громадянської ідентифікації» [190, с.155]. Дані, які в 2011 році навів директор 

Інституту соціології НАН України В.М. Ворона, засвідчують, що тенденція до 

зниження аномії тривала й надалі: якщо 80% населення в 1992 р. переживало 

відчуття розгубленості в атмосфері без нормативності, то в 2010 – 67% [54, 

с.34]. Разом з тим, нагадаємо, що в 2012 році відбулось погіршення цього 

показника [52]. 

Ґрунтуючись на інформації Інституту соціології НАН України, можна 

припустити, що злам у негативних тенденціях розвитку суспільної моралі 

відбувся на межі тисячоліть, оскільки найгірше значення аномійної 

деморалізованості «було зафіксоване у 1999 р. – 14,0. Далі спостерігаємо 

поступове невелике зниження цього показника…» [222]. 

Тенденції до покращення ситуації в суспільній моралі зауважив також 

Валерій Хмелько, який 2003 року, спираючись на дослідження КМІСу, під час 

порівняння опитувань 1993 та 2003 рр. стверджував: «Наведені дані дозволяють 

зробити висновок, що при певних виявах зростання деморалізації українського 
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суспільства за останні 11 років, спостерігаються, в той же час, і певні прояви, 

так би мовити, реморалізації нашого суспільства, а саме – зниження орієнтацій 

на неморальні критерії поведінки» [151]. Зокрема, це помітно на підставі 

порівняння чотирьох індексів нехтування моральними нормами, які 

вимірювалися в 1992 та 2003 роках. Тут важливо відмітити, що «деяке 

зростання неморальних орієнтацій зафіксовано тільки за одним з них – за тим, 

який характеризує рівень неготовності людей рахуватися не лише з правничими 

заборонами, але й з моральними» [там само]. Якщо 11 років тому «більше 

половини населення України – 56,5% – визнавали, що є речі, які не слід робити, 

навіть якщо вони законні, то тепер таких дещо менше половини – 49,2%» [там 

само]. Водночас «рівень схильності обходити закони (без їх порушення), як не 

дивно, за останні 11 років не зріс, а навіть дещо зменшився. Відповідний індекс 

знизився з 56,3 до 54 пунктів за 100-бальною шкалою…» [там само]. 

Також Валерій Хмелько підкреслює, що з 1992 року зменшилася 

«готовність виправдовувати нехтування мораллю – як безпосередньо, так й 

опосередковано. Так, частка тою чи іншою мірою згодних з тим, що якщо щось 

дає результат, то байдуже, чи узгоджується це з мораллю чи ні, за 11 років 

зменшилася з 26,6% до 23,1% (різниця статистично значима на рівні р = 0,05), а 

частка не згодних з цим одночасно збільшилася з 52% до 58,5% (різниця 

статистично значима на рівні p < 0,01). В цілому відповідний індекс прямого 

нехтування мораллю знизився з 39,8 до 35,8 пункту (різниця статистично 

значима на рівні p < 0,01)» [там само]. 

Дослідник зазначає, що «ще помітніше знизився індекс непрямого 

нехтування мораллю – з 47,5 до 42,5 пункту (різниця статистично значима на 

рівні p < 0,01), який розраховується за розподілом відповідей на запитання, 

якою мірою респонденти згодні з твердженням, що “можна робити все, що 

хочеш – аби це не завдавало тобі прикростей”». Якщо 11 років тому згодних з 

цим було 33,7%, то зараз їх 29,2% (різниця статистично значима на рівні p < 

0,01), а частка незгодних з такою настановою збільшилася з 41,9% до 50,2% 

(різниця статистично значима на рівні p < 0,01)» [там само]. 
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Проводячи оцінку стану системи моралі українського суспільства із 

використанням даних ESS, ми також звернули увагу на деяке покращення 

окремих важливих показників у 2012 році, в порівнянні із 2010. Щоправда той 

факт, що перше опитування ESS було проведене в Україні в 2004 році, не дає 

змогу порівняти сучасні показники із тими, які були в 90-х роках ХХ століття і, 

таким чином, встановити рівень покращення в порівнянні із найважчими, як 

видно із інших опитувань, роками.  

Разом з тим, різке коливання показників злочинності, зафіксоване 

протягом 2009-2012 років, а також зростання аномійної деморалізованості, 

зафіксоване в останні роки, підштовхують до висновку, що система суспільної 

моралі все ще перебуває в хаотичному стані, тому про значну стабілізацію 

ситуації не можна вести мову. Проте певне покращення все ж відбулось і 

можна виділити принаймні декілька причин, які стимулювали цей процес. По-

перше, треба зазначити, що ситуація морального хаосу, як правило, не може 

тривати дуже довго, адже такі фундаментальні керуючі фактори, як біологічна 

природа й потреба співжиття, постійно спонукають людину до моральної 

поведінки. Тобто, з одного боку, мораль присутня в нашій природі й ми часто з 

готовністю проявляємо її стосовно свого оточення, оскільки така реакція для 

нас є природною. З іншого боку, сама суть соціальної взаємодії спонукає людей 

до виконання певних норм, адже без цього неможливе співіснування з іншими, 

тому життя в суспільстві приводить до того, що основна маса людей 

виконуватиме певні базові моральні вимоги. Звичайно, різні потрясіння можуть 

розлагодити реакцію людини на ці фактори, проте життя в середовищі зниженої 

нормативності боляче нею переживається, а тому вона з часом більш охоче 

відгукуватиметься на дію цих чинників, що стимулюють її до моральних дій.  

На першому етапі соціальних трансформацій, який тривав в Україні в 90-

ті рр. ХХ ст., суспільство почувалося дезорієнтованим від шокових змін у 

різних сферах життя, тому й не дуже активно реагувало на дію цих керуючих 

факторів. Проте, з часом, шокова реакція минала, і люди все охочіше 

відгукувалися на їх вплив. Можна навіть стверджувати, що роки, проведені в 
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стані морального хаосу, сформували в населення посилене прагнення до 

налагодження нормативного регулювання. На користь цієї тези свідчать 

відповіді респондентів на запитання ESS про те, чи вважають вони близькою 

собі таку характеристику: «Він упевнений, що люди мають виконувати те, що 

їм кажуть. Він вважає, що люди завжди мають дотримуватися правил, 

навіть якщо ніхто за ними не спостерігає». Відповіді «Дуже схожий на мене», 

«Схожий на мене», «Досить схожий на мене», «Трохи схожий на мене» в 

Україні загалом обрало 86,9% опитаних. Це навіть трохи вище за середній 

показник по всіх країнах, у яких проходило опитування, – 80,5%. Такі цифри 

можуть слугувати підтвердженням тези про існування в населення сильного 

прагнення до виходу зі стану морального хаосу. Це прагнення є вагомою 

силою, що стимулювало суспільство до подолання моральної кризи. Хоча на 

територіях, які стали ареною бойових дій, дані тенденції могли призупинитись, 

оскільки пережиті населенням цих регіонів потрясіння, могли розбалансувати 

реакцію системи суспільної моралі на вплив базових керуючих факторів. 

Треба зазначити, що відчутнішим ставав стабілізуючий вплив на 

суспільну мораль українців інших керуючих факторів. Зокрема, значну роль у 

зменшенні хаотичних процесів у системі моралі українського суспільства 

відіграла релігія. Як показали експерименти, результати яких ми наводили в 

одному з попередніх розділів, релігія позитивно впливає на просоціальну 

поведінку, зокрема вона робить людей чеснішими, щедрішими, сприяє 

кооперації. Навіть підсвідома згадка про вищі потойбічні сили стимулює 

віруючих до більш моральної поведінки. У ситуації суспільного хаосу, у якому 

опинилась Україна в 90-ті рр. ХХ ст., релігія, популярність якої швидко 

зростала, для великої частини населення взяла на себе функцію основного 

фактора легітимації моральних норм, упорядкування людських стосунків.  

Дослідники встановили, що люди хочуть бачити своє життя 

впорядкованим, контрольованим і тому шукають зовнішнє джерело такого 

впорядкування в Богові або ж державі. Коли ж у суспільстві державні інституції 

втрачають авторитет, то частину їх функцій перебирає релігія: «…менша віра в 
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одну із цих систем (наприклад, уряд), веде до посилення віри в іншу 

(наприклад, Бога)» [333, с.725]. Це було однією з причин стрімкого зростання 

релігійності в Україні часів незалежності, попри секуляризаційні процеси, які 

переживає більшість європейських країн. Як засвідчують соціологічні дані, 

наведені Центром імені Разумкова 2014 року, порівняно із 2000, кількість 

релігійних людей у нашій державі зросла з 57,8% до 76% [250, с.18]. Важливо, 

що 78,5% населення погодились із думкою, що релігія підвищує моральність і 

духовність людей (2000 року таких було лише 13,4%) [там само, с.21]. Таке 

зростання релігійності, мабуть, було одним з важливих факторів, який сприяв 

зафіксованій соціологами тенденції до поступового подолання українським 

суспільством моральної кризи.  

Стабілізації моралі українського суспільства сприяли й позитивні зміни в 

економічній сфері. Завдяки зростанню рівня достатку населення, потрохи 

зменшувався той негативний вплив, який має бідність на суспільну мораль. До 

того ж позитивні зміни мали місце і в інших сферах суспільного життя 

(порівнюючи зі складною соціально-політичною ситуацією 90-х рр. ХХ ст.), що 

знижувало загальне стресове навантаження на суспільство й теж мало певний 

позитивний вплив на мораль.  

У підрозділі 3.6 зазначалось, що участь громадян у ринкових відносинах 

формує в них стратегії поведінки, які вважаються морально позитивними. 

П. Зак зауважує, що, по-перше, ринок примушує нас думати про інтереси іншої 

сторони, адже якщо вона залишиться невдоволеною наслідком ринкової 

взаємодії з нами, то й ми, у більшості випадків, не отримаємо очікуваного 

прибутку. По-друге, ринок примушує нас працювати разом із багатьма людьми, 

які мають ту ж мету, що й ми, а ця співпраця є чудовим полем для моральної 

практики. По-третє, взаємодія в ринкових умовах, які не завжди є добре 

контрольованими, залежить від таких цінностей, як чесність, довіра, 

справедливість (сторони повинні дотримуватись їх для того, щоб отримати 

прибуток, який і є головною метою діяльності суб’єкта в умовах ринку. – Н.В.). 

А практикування в прояві певних якостей веде до того, що ми їм навчаємось. 
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Тому, як висновує вчений, моральна практика в ринкових умовах спонукає до 

більш моральної поведінки поза ринком [361, с.226]. Щоправда, треба ще раз 

наголосити на необхідності саме нормальних, цивілізованих ринкових 

відносин, оскільки в протилежному випадку ринок сприятиме формуванню 

якостей, які прийнято вважати аморальними. Діючи в нецивілізованих 

ринкових умовах, які часто спостерігались і сьогодні мають місце в українських 

реаліях, громадяни практикуватимуться в аморальній поведінці, яка ставатиме 

для них нормою й у позаринкових умовах.  

В Україні, попри всі проблеми в економіці, які супроводжували роки 

незалежності, все ж сформувались і такі ринкові відносини, які можуть 

вважатись цілком прийнятними з точки зору відповідних стандартів (хоча й 

існування значної частини неприйнятних теж є очевидним фактом). Тому 

можна стверджувати, що участь в них широких верств населення виховувало у 

них відповідні морально позитивні якості. Це було ще одним фактором, який 

сприяв стабілізації системи моралі українського суспільства, зменшенню в 

ньому хаотичних процесів. Розвиток цих позитивних тенденцій та елімінація 

негативних, зростання малого та середнього бізнесу, який залучатиме в ринкові 

стосунки ще більшу кількість людей, могли б сприяти подальшій стабілізації 

суспільної моралі. 

Вище було зауважено, що поширення в Україні західної культури було 

одним із чинників, які дестабілізували систему суспільної моралі, оскільки вона 

несла із собою зразки поведінки, які суттєво відрізнялись від звичних для 

нашого суспільства. На сьогоднішній час можна стверджувати, що такий 

дестабілізуючий вплив поволі спадає, оскільки вітчизняна культура вже 

прийняла дані зразки, адаптувавши її до своєї структури. Для сучасної 

української культури теми індивідуалізму, персональної свободи, прагнення 

отримувати задоволення від життя стали  звичними, тому можна очікувати, що 

й для моралі такий вплив перестає бути дестабілізуючим, оскільки вона теж 

адаптувалась до таких форм поведінки, зробивши їх певною мірою звичними 

для себе. 
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Висновки до шостого розділу 

Підсумовуючи даний розділ зазначимо, що синергетичний підхід дає 

змогу ефективно досліджувати ті процеси, які відбуваються в сучасних 

системах суспільної моралі. Аналіз перспектив універсалізації моралі в 

контексті глобалізаційних засвідчив, 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, спричиняє 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 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. Тому найближчий сценарій 

розвитку систем суспільної моралі сучасних спільнот передбачатиме 

актуалізацію універсальних складових разом зі збереженням специфічних 

відмінностей.  

Дослідження стану систем моралі країн західного світу, дало змогу 

встановити, що певний їх сегмент опинився у хаотичному стані. Проте інші 

структури зберегли свою стабільність, тому немає підстав вести мову про 

«моральний занепад західного світу». Зокрема, зменшилось значення норм, які 

покликані забезпечувати цілісність спільноти, а також тих, які мають 

контролювати людські бажання («етики чистоти»). Зростає значення норм, які 

захищають автономію індивіда, його свободу вибору. Головні причини цих 

змін полягають в тому, що внаслідок відкритості системи моралі, вона зазнала 

впливу тих комплексних змін, які відбулись в даних країнах. Зокрема, під 

впливом економічного чинника відбулась трансформація структури мікрорівня, 
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оскільки зруйнувався традиційний уклад життя, за якого людина проживала в 

малих спільнотах, внаслідок чого зросла свобода, автономія індивіда та 

відбулось послаблення впливу на суспільну мораль такого її керуючого 

фактора, як потреба співжиття, знизилась дієвість репутації, зросли можливості 

анонімної діяльності, збільшилась кількість інституційно опосередкованих 

комунікацій. Зростання варіативності поведінки елементів мікрорівня моралі в 

даних країнах, може привести до руйнації системи суспільної моралі. Проте 

поки такий сценарій малоймовірний. Свобода в моральних питаннях у сучасних 

західних суспільствах має свої межі, які окреслені ідеєю прав людини. Можна 

стверджувати, що підвищений ступінь хаотичності систем моралі західних 

країн є адекватним до сучасних реалій життя, що характеризуються високим 

темпом змін, на які мораль повинна реагувати. Дієвості такої реакції 

сприятимуть зростання раціональної складової в суспільній моралі та 

інтенсифікація спілкування. 

Дослідження системи моралі сучасного українського суспільства 1991-

2013 років підтвердило існування в ній значних хаотичних процесів. З’ясовано 

що їх основною причиною є зміни в оточуючому для моралі середовищі (в 

першу чергу, керуючих факторів). До таких змін належать трансформації в 

економічній сфері на зламі 80-90-х рр. ХХ ст., які привели до різкого зубожіння 

населення, що разом із розпадом звичних відносин, зростанням злочинності, 

невпевненістю у майбутньому зумовило послаблення дії навіть базових 

керуючих факторів, і, відповідно, розбалансувало зв’язок між макро та 

мікрорівнями моралі. Хаотизації також сприяло поширення культурних зразків, 

які несли нові моделі поведінки, які значно відрізнялися від звичних; 

ідеологічна криза; 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. Встановлено, 

що з початком ХХІ ст. в системі моралі українського суспільства намітились 
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тенденції зниження хаотичних процесів (хоча й їх рівень залишається значним). 

Причинами цього є відчутніший вплив таких фундаментальних керуючих 

факторів, як біологічна природа та потреба співжиття, що стало наслідком 

відносної стабілізації суспільного життя, зростання рівня достатку населення; 

участь громадян у ринкових відносинах, яка приводила до формування у них 

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, упорядкування людських стосунків; 

адаптація моралі до змін у культурній сфері. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вперше проведено цілісне етико-філософське дослідження 

системи суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики. 

Висновки, зроблені в процесі дисертаційного дослідження, зводяться до 

наступного. 

1. Синергетика у даному дисертаційному дослідженні виконує роль вихідної 

методологічної установки, яка спрямовує дослідницьку увагу не на всебічне 

дослідження суспільної моралі, а на пошук в ній конкретних механізмів і 

закономірностей, які властиві всім відкритим складним системам, що 

самоорганізуються. Вона дає змогу по-новому інтерпретувати суспільну 

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

дослідників. В якості методологічних засад дослідження були обрані базові 

для синергетики принципи гомеостатичності, ієрархічності, нелінійності, 

нестабільності, відкритості, динамічної ієрархічності. 

2. Історико-філософський аналіз наукового опрацювання проблеми засвідчив, 

що останнім часом почали з’являтись поодинокі дослідження, в яких автори, 

будучи знайомими з головними принципами синергетики, в тій чи іншій мірі 

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. Деякі 

сторони суспільної моралі, які ми виявили у процесі її дослідження в 

контексті основних принципів синергетики, були описані іншими 

дослідниками без спеціального використання таких принципів. Йдеться про 

праці Т. Аболіної, Дж. Батлера, У. Джеймса, Дж. Дьюї, Р. Рорті, 

представників марксизму. В етичних вченнях окремих представників 

екзистенціалізму та постмодернізму можна виявити деякі характеристики 

морального хаосу. Разом з тим, жоден із згаданих науковців не ставив за 

мету провести окреме, систематичне, глибоке дослідження суспільної моралі 

як відкритої складної системи, що самоорганізовується.  
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3. Використовуючи термін «суспільна мораль» в дескриптивному сенсі для 

позначення моральних уявлень, які поділяються суспільством, поняттям 

«система суспільної моралі» ми позначаємо сукупність колективних 

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

і взаємодії, що виникає між усіма названими елементами. Використавши 

синергетичний підхід в структурі системи суспільної моралі було виділено 

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 в життєвій практиці). Складові макрорівня (параметри порядку) 

підпорядковують собі суб’єктів мікрорівня і визначають їх поведінку. В 

синергетиці такий зв'язок отримав назву «принципу підпорядкування» 

(форми його дії в моралі можуть бути різними – від внутрішнього прагнення 

особи, бажання слідувати певним орієнтирам, до жорсткої суспільної 

директиви). Дія принципу підпорядкування нерозривно пов’язана з 

імперативністю моралі. Між даними рівнями існує циклічна причинність: 

суб’єкти не тільки підпорядковуються моральним орієнтирам, а й 

створюють їх у своїй взаємодії. Макрорівень моральної свідомості 

диференційований на мораль як ідеал та практично орієнтовану мораль. 

Остання постає спрощеною схемою морально правильної дії, що допомагає 

орієнтуватись в щоденній практиці без залучення поглибленої моральної 

рефлексії. Їй властиві мінімалізм, функціональність, укоріненість в звичаях 

життєвого світу, практична ефективність. Рівень моралі як ідеалу 

формується перфекціоністськими моральними орієнтирами, ступінь 

досконалості яких є потенційно безмежною. Виділення та чітка артикуляція 

моралі як ідеалу відбувається завдяки діяльності окремих видатних 

особистостей (моралістів). Осмислюючи сформовану в суспільстві 

практично орієнтовану мораль, вони витворюють уявлення про мораль як 

ідеал, які зворотно впливають на практично орієнтовану мораль, тим самим 



434 

задаючи її форми і впливаючи на реальну моральну практику суб’єктів 

мікрорівня. 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 моралі зумовлена як кількісними 

показниками, так і складністю зв’язків між її елементами, адже в процесі 

моральної практики люди вступають між собою в безліч стосунків із 

великою кількістю ступенів свободи.  

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 соціокультурного 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. Виділено два 

основних випадки такої самоорганізації: формування складових макрорівня 

моральної свідомості та синхронне підпорядкування їм поведінки суб’єктів 

мікрорівня моральної практики. Перший випадок трапляється тоді, коли 

індивіди, прагнучи знайти нові орієнтири поведінки, реагують на дію 

зовнішніх щодо моралі чинників і в їх взаємодії народжуються відповідні 

етичні норми, принципи, ідеали. 

5. Дослідження важливої для етики проблеми взаємодії моралі із іншими 

сферами буття дало змогу встановити, що мораль постала в результаті 

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

чинники зовнішнього щодо моралі середовища, які мають найбільший вплив 

на її розвиток і функціонування, отримали статус керуючих факторів. До них 
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належать природна схильність до певних форм моральної поведінки та 

наявність у людській природі механізмів, які роблять її можливою, а також 

ті фактори людської природи, опанування яких значною мірою вплинуло на 

формування моралі (насамперед агресія й статевий потяг); керуючими 

факторами соціокультурного походження є 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. Взаємодія між системою суспільної моралі та її 

керуючими факторами характеризується циклічною причинністю: керуючі 

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

фактори не нав’язують системі моралі певних норм, а лише сприяють їх 

формуванню, оскільки конкретні формоутворення макрорівня моральної 

свідомості не продиктовані ними, а залежать від внутрішніх процесів 

самоорганізації. У світлі синергетичного підходу помітною стає хибність 

спроб пояснити мораль лінійно, механістично, тобто звести її походження до 

одного з чинників (наприклад, економіки чи релігії): на мораль впливають 

різні керуючі фактори, і тільки в їх взаємодії виникає неповторна структура 

тієї чи іншої моральної системи. Крім того, системи суспільної моралі 

зазнають впливу інших чинників, інколи навіть випадкових та незначних; у 

людському середовищі моральні норми піддаються раціональній рефлексії, 

що теж певною мірою модифікує їх. Керуючі фактори відрізняються за 

інтенсивністю свого впливу. Серед них є такі, що можуть вважатись 

фундаментальними (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 

системи вага того чи іншого фактора може змінюватись.  

6. Суспільна мораль, як і кожна відкрита складна система, у своєму розвитку 

проходить кілька етапів: порядок – перехід до хаосу (поступова повна чи 
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часткова руйнація порядку) – хаос – вихід із хаосу (самоорганізація) – новий 

порядок.  

7. Синергетична парадигма дала змогу по-новому проаналізувати актуальну 

для етики проблему кризових явищ у суспільній моралі. Встановлено, що 

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 орієнтирів або ж формалізм у їх виконанні 

(порушення принципу підпорядкування); 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 є явищем 

неминучим і необхідним, адже допомагає системі моралі оновитись, 

пристосуватись до змін, що відбуваються в оточуючому середовищі і, таким 

чином, подолати ті кризові явища, які його спричинили. Певна міра хаосу 

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

стимулює її до деяких, однак не радикальних змін і сприяє загальній 

стабільності системи. В окремі моменти історії хаотичні тенденції настільки 

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

врешті, призводить до руйнації її структури. Тому правильно буде 

стверджувати, що стабільність системи є завжди відносною до певних меж. 

Хаос системи в цілому починається тільки тоді, коли хаотичні коливання 

перевершують ці межі. З іншого боку, не може існувати суспільства, система 
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моралі якого була б у стані повного хаосу, абсолютної руйнації своєї 

структури, адже базові керуючі фактори завжди зумовлюватимуть існування 

основних моральних орієнтирів. Тому кожна система суспільної моралі 

характеризується певним балансом порядку і хаосу. Рівень хаотичності у 

системі суспільної моралі, як і у всіх соціальних системах, вищий у 

порівнянні із природними системами, причиною чому є людська свідомість 

та свобода, які дозволяють суб’єктам мікрорівня бути більш варіативними у 

свої поведінці. Ця хаотичність забезпечує пластичність моралі, дає їй 

здатність більш чутливо реагувати на зміни, що відбуваються в оточуючому 

середовищі. 

8. Аналіз критичних періодів розвитку суспільної моралі, після проходження 

яких відбувається формування її нової структури, засвідчив можливість їх 

кваліфікації, як точок біфуркації. Коли система суспільної моралі потрапляє 

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

розвитку, у якій визначається з майбутнім сценарієм еволюції, після чого 

починає розвиватись у вибраному напрямі, збільшуючи свою 

впорядкованість. Цей рубіж і є точкою біфуркації. Сценарій розвитку, який 

обирає система в точці біфуркації, в синергетиці називається атрактором. У 

системі моралі його роль 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, після чого поширюється на все суспільство й виконує роль 

зразка, на який прагнуть орієнтуватись індивіди у своєму моральному житті. 

Після того, як система суспільної моралі визначається з таким зразком, 

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 моралі через 

властиві їй механізми намагається зробити їх більш відповідними обраній 

моделі. Таким чином відбувається стабілізація системи та спрямування її 

розвитку до визначеного атрактору. У точці біфуркації зростає чутливість 
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системи моралі до різноманітних впливів: суб’єкти мікрорівня 

переосмислюють й особливо гостро відчувають дію керуючих факторів та 

інших чинників, що на неї впливають. Тому точки біфуркації в системі 

суспільної моралі позначені активізацією етичної рефлексії, і, в першу чергу, 

серед морально активних верств населення, від яких нерідко походять ті 

рішення, які суспільство приймає в якості нових моральних орієнтирів. В 

цей період зростає можливість впливу на систему суспільної моралі окремої 

особистості, що значною мірою пояснює роль великих моралістів в історії 

людства. 

9. Аналіз проблеми можливості корекції розвитку системи суспільної моралі 

дав змогу встановити, що попри визначальну роль механізму самоорганізації  

й значну непередбачуваність її еволюції, усе ж можливими є організовані 

впливи на неї з метою такої корекції. Для того, щоб ці впливи були 

ефективними, необхідно дотримуватися певних передумов: бажаний варіант 

розвитку системи суспільної моралі 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 (біологічна природа 

людини й потреба співжиття). 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. Найбільш результативними 

зазначені впливи можуть бути в час, коли мораль перебуває в хаотичному 

стані й прагне знайти нову впорядкованість (для всієї структури чи окремих 

її ділянок). Водночас, з огляду на нелінійність розвитку системи суспільної 

моралі, завжди існує ймовірність того, що результат впливу 

відрізнятиметься від планованого. Особливо актуальними методи впливу 

стають в сучасних умовах, коли виникає потреба швидкого формування 
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певних норм або корегування моральної оцінки певних ситуацій відповідно 

до думки експертів (прикладні етичні проблеми). 

10. Синергетичний підхід дає змогу досить ефективно досліджувати ті процеси, 

які відбуваються в сучасних системах суспільної моралі. Застосування 

такого підходу до аналізу перспектив універсалізації моралі в контексті 

глобалізаційних процесів дало змогу встановити, що, з одного боку, мораль 

володіє достатньо потужним потенціалом до універсалізації, запорукою чого 

є вплив на неї тих керуючих факторів, які є спільними для всього людського 

роду (потреба співжиття, біологічна природа). Крім того, зростанню 

універсальних складових у моралі різних народів сприятимуть зміни в 

економічній сфері (поширення ринкової економіки). 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 

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 різноманітних 

незначних, випадкових чинників, які в періоди посиленої нестабільності 

можуть мати значний ефект на подальший розвиток моралі. Тому, у процесі 

тіснішої інтеграції спільнот земної кулі, відбудеться актуалізація певних 

норм універсальної етики і, водночас, збережуться відмінності в 

партикулярних етичних системах. 

11. Дослідження стану систем моралі країн західного світу, дало змогу 

встановити, що певний їх сегмент опинився у хаотичному стані. Проте інші 

структури зберегли свою стабільність, тому немає підстав вести мову про 

«моральний занепад західного світу». Йдеться про те, що 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, вона 
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зазнала впливу тих комплексних змін, які відбулись в даних країнах. 

Зокрема, зміни в економці зумовили трансформацію структури мікрорівня, 

оскільки відбулась руйнація традиційного укладу життя, за якого людина 

проживала в малих спільнотах, внаслідок чого зросла свобода, автономія 

індивіда та відбулось послаблення впливу на суспільну мораль такого її 

керуючого фактора, як потреба співжиття, знизилась дієвість репутації, 

зросли можливості анонімної діяльності, збільшилась кількість інституційно 

опосередкованих комунікацій. Падіння актуальності «етики чистоти» 

зумовлене секуляризацією, впливом ринкової економіки, яка працює на 

заохочення бажань та поширенням «культури звільнених бажань». 

Зростання багатоманітності поведінки елементів мікрорівня, яке 

спостерігається в системах моралі західних країн, може призвести до руйнації 

макрорівня моралі, який спрямований на обмеження різноманітності дій 

суб’єктів мікрорівня. Хоча й на даний момент свобода в моральних питаннях 

має свої межі, які окреслені ідеєю прав людини. Підвищений ступінь 

хаотичності систем моралі західних країн є адекватним до сучасних реалій 

життя, оскільки коли суб’єкти володіють значною мірою свободи в 

моральних питаннях і здійснюють постійний моральний пошук, то це 

створює умови для швидкого віднаходження адекватних етичних відповідей 

на нові актуальні ситуації, кількість яких постійно зростає. Цьому ж 

сприятимуть зростання раціональної складової в суспільній моралі та 

інтенсифікація спілкування. 

12. Аналіз системи моралі українського суспільства 1991-2013 років дав змогу 

дійти висновку про існування в ній значних хаотичних процесів. Почалися ці 

негативні зміни на зламі 80-90-х рр. ХХ ст., коли Україна увійшла в період 

глибоких системних трансформацій. Основні їх причини полягають у зміні 

керуючих факторів системи моралі нашого суспільства. Насамперед 

трапилися важливі трансформації в економічній сфері, які призвели до 

різкого зубожіння населення. Разом із розпадом звичних відносин, 

зростанням злочинності, невпевненістю в майбутньому це спричинило 
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послаблення дії навіть 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 іншими факторами, які сприяють 

особистому виживанню в найближчій перспективі. Важливі трансформації 

трапилися також у культурній сфері, яка позбулась ідеологічного тиску, а 

західна культура, поширюючись в українському суспільстві, несла зразки 

поведінки, які значно відрізнялися від звичних для нього, що теж сприяло 

зростанню хаосу. Цьому сприяли й ряд додаткових чинників. Зокрема, 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 

населення; участь громадян у ринкових відносинах, яка приводила до 

формування у них 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. 
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