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ЧИ ЗАНЕПАЛА МОРАЛЬ У XXI СТОЛІТТІ?  

 

Тема моральності підіймалася на загальний розсуд у всі часи. З плинністю часу змінювалося  
бачення того як має бути влаштований світ та які чесноти повинна сповідувати людина. Зараз ми часто 
можемо почути від пересічних громадян, що моральність у XXI ст. занепадає. Проте чи правильним є 
дане висловлювання, а чи, можливо, хибним, я хочу дослідити через призму сучасної молоді та  довести, 
що  сучасний світ не занепав і що завдяки частині суспільства ми маємо надію на краще.  Звісно, поняття 
моралі є дещо суб'єктивним, але для початку варто розглянути його в цілому. 

 Мораль – це певні загальноприйняті традиції, правила, норми поведінки, які прийняті в суспільстві як 
уявлення про правильне і неправильне, про добро та зло і т.д. Мораль міцно закріплена у свідомості 
багатьох людей, вона є спільною для всіх. 

 Одним із найцікавіших породжень моралі і моральності кожної людини є совість, яка контролює наші 
вчинки, таке собі супер-его, що змушує нас вчиняти безкорисливі, правильні вчинки. Будь-які речі, що 
схожі на моральні, але при цьому втрачають свою «чистоту», відсіюються совістю, стають автоматично 
неморальними, заважаючими спілкуванню і чесному життю в суспільстві. Філософ Джеремі Бентам 
зауважив, що мораль ―у найзагальнішому розумінні — це вчення про мистецтво направляти дії людей 
таким чином, аби виробляти найбільшу суму щастя‖. Тему моралі, як і будь-яку іншу варто розглядати з 
двояко. 

Проводячи аналіз того, яким є сучасне суспільство, вчені вважають ХХІ століття періодом кризи 
моралі сучасної молоді. На жаль, за даними соціологічних досліджень близько 40 % підлітків піднімають 
голос на своїх батьків, розмовляють з ними нецензурними словами, а близько 5 % молоді навіть 
застосовують до батьків фізичну силу. Ці факти звісно є не втішними та свідчать про те, що батьки для 
сучасної молоді стають меншим авторитетом, а сімейно-родинні цінності в деякій мірі втрачають своє 
значення. 

 Багато хто з молодих людей, перебуваючи уже в свідомому віці та проходячи тернистий шлях до 
успіху в гонитві за таким бажаним щастям, нехтує  деякими моральними принципами для досягнення 
поставленої цілі. Та варто замислитись чи воно того варте? Інші ж навпаки через докори сумління можуть 
бути менш успішними у житті, проте  їхня совість чиста. 

 Перебуваючи у соціальних мережах, часто можна спостерігати, що молоді люди прагнуть до 
самовираження, яке часто переходить за всі межі дозволеного. Це проявляється у тому, яким 
антиморальним шляхом проходять дискусії щодо до тієї чи іншої теми. Без сумніву, за допомогою 
різноманітних сайтів ви можете створити собі будь-який образ навіть стати частково іншою людиною, 
вводячи в оману інших. Та на мою думку, саме ця фальшивість і є рушійною силою до занепаду моралі 
XXI ст. 

З іншого боку, не можна судити про всю молодь через певну частину, яка вчиняє не гідно. Доречним 
згадати український патріотизм у рамках розгляду теми моралі нашого століття.  Жахливі події Майдану 
об'єднали душі тисяч українців заради спільної мети - свободи та незалежності. В очах патріотів можна 
було побачити полум'я надії на краще майбутнє. Та лише надією все не обмежується, ми бачимо велику 
кількість волонтерських об'єднань, які допомагають воїнам на Сході. По всій Україні відкриваються 
центри реабілітації та психологічної допомоги воїнам АТО на безкоштовній основі. Також волонтери 
допомагають продуктами харчування та матеріальною допомогою і тим громадянам, які втратили власні 
домівки.  

Важливим є той факт, що серед волонтерів переважну більшість (понад 80 %) складає молодь віком 
від 15 до 19 років, а понад 72 % волонтерів – жінки. У 2014 році було досліджено волонтерський руху в 
Україні. Дослідження підготували GfK Ukraine на замовлення Організації Об’єднаних Націй в Україні. 23 
% українців коли-небудь у житті займались волонтерством, серед яких 9 % почали займатися 
волонтерством протягом останнього року. Це дуже втішна тенденція. Тому поки є такий сплеск, 
громадські організації повинні розвивати свою спроможність і професійно залучати волонтерів до своєї 
діяльності. Бо ентузіазм – річ не постійна. Важливо цей момент не проґавити та надавати більше 
заохочень для того, щоб громадяни займалися благодійністю. І ці 9 % не мають розчаруватися в 
волонтерстві.  

Допомога армії та пораненим стала найбільш розповсюдженою формою волонтерської діяльності за 
останні роки. Мабуть, це ні для кого не секрет. Однак, якщо відкинути допомогу армії, українці свій 
вільний час присвячують допомозі людям похилого віку, iнвалiдам, дітям; благоустрою дворів і вулиць, 
прибиранню сміття і, звісно, допомозі бездомним тваринам. Також щоденно ми можемо спостерігати 
приклади безкорисних вчинків того, як звичайні люди надають допомогу тим хто цього потребує. Саме 
такі прості вчинки вселяють надію на те, що українська молодь змінить суспільство на краще. 

Розглядаючи молодих людей в українському суспільстві, ми маємо враховувати та чітко 
усвідомлювати фактори, які породжують моральне становлення їх особистості. Часто доводиться чути, 
що сучасна молодь не гідна, якщо порівнювати її зі старшими поколіннями. По-перше, молоді стала 



лінива а прагне лише до задоволення власних потреб шляхом суцільних розваг. По-друге, юнаки та 
дівчата нахабні та нечемні, не поважають старших. Також серед молоді багато мають шкідливі звички. 
Проте варто пам’ятати що всі вище перераховані недоліки притаманні не тільки молоді, але всьому 
нашому суспільству. Часто можна побачити як мораллю та порядністю нехтують люди віком сорок-
п’ятдесят років, а саме вони є прикладам для наслідування молоді.  Ні для кого не секрет, що громадяни 
України не мають повного соціально забезпечення. Ми також спостерігаємо велику прірву між 
малозабезпеченими людьми та тими, чиї статки перевищують мільйони. Ото ж хіба така нерівність є 
справедливою? В Україні є певна частка осіб, у яких немає впевненості в завтрашньому дні, і саме ця не 
впевненість підштовхує цих людей заробляти не легальними шляхами та йти на поступки з власною 
совістю. Адже, коли рідні люди страждають на різноманітні тяжкі хвороби, лікування яких потребує 
великих коштів, а середня заробітна плата просто не дозволяє покрити усіх витрат стає просто не 
можливим обрати чесний, законний шлях на усунення цієї проблеми. Дехто з нас  стає свідками корупції, 
ухилення від закону, шахрайства в різних розмірах та інших незаконних дій. Якщо для одних – це стає 
спокусою для наслідування негативного прикладу та примноження власних багатств незаконним чином 
то значна частка молоді прагне до усунення вище наведених злочинів  шляхом мирних реформ, щоб 
майбутні покоління мали світле майбутнє. Та залишити гідну спадщину для власних дітей, які зможуть 
пишатися тим, як завдяки незламності духу та стійкому переконанню у власних принципах, покоління 
їхніх батьків домоглося правильного суспільного устрою.  

Підводячи підсумки, ми бачимо що, звісно, молодь України повинна прагнути до вищого рівня 
моральності. Цей рівень має проявлятися у таких елементарних речах як: повага до старшого покоління; 
дбайливе ставлення до навколишнього середовища, адже ми повинні залишити його в цілісності для 
нащадків; вживати лише правильні слова, не засмічуючи прекрасну мову нецензурною лексикою; 
ставитися до інших так, як ми хочемо щоб ставились до нас; бути готовими відповідати за власні вчинки 
та скоївши злочин чи певне правопорушення не ухилятися від закону, а прийняти покарання передбачене 
законом. Саме тоді Україна зможе стати на одному рівні з європейськими країнами. Кожен з нас повинен 
щодня змінюватися на краще і саме тоді суспільство XXI століття уникне морального занепаду. І хоч з 
вуст переважної більшості старшого покоління лунають критичні відгуки про сучасну молодь та її цінності, 
а точніше про їх відсутність, слід зауважити, що саме ця молодь змінює майбутнє на краще створюючи 
різноманітні громадські об'єднання, підтримуючи акції з наданні допомоги тим людям, які є обмеженими у 
своїх можливостях.   

Отож, я можу з упевненістю сказати, що на плечах молоді лежить тягар того, яким буде моральний 
стан сучасного суспільства. Разом з тим є люди, які не дозволять кризі моральності прогресувати, а 
спрямовуватимуть свої сили на її подолання.  Вони безкорисливо покладають все своє життя на те, щоб 
домогтися кращого для знедолених.  

 


