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Мета и завдання. Розглянути цінність життя як об'єкт соціально- філософського 

дослідження. 

Завдання: дослідити аксіологічний аспект проблеми цінності життя. 

Об'єкт дослідження: цінність життя людини. 

Предмет дослідження:  цінність життя як обєкт  соціально-філософського 

дослідження.  

Методи дослідження: у роботі використано системно- історичний метод, що 

дозволяє  розглянути особливості  цінності життя в контексті соціально- філософської думки. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. В данному  

дослідженні з теоретичних позицій була розкрита динаміка відношення людини до цінності 

життя, його особливості в сучасних умовах. 

Результати дослідження. Сучасному світу властиві глибокі протиріччя і втрати. З 

розвитком продуктивних сил суспільства світова цивілізаційна криза прийняла нові форми. І 

це криза не окремих сторін буття, а основних форм життєдіяльності техногенної цивілізації і, 

одночасно, сучасної людини, способу її самоорганізації. Сьогодні всі вчені шукають вихід з 

тієї загрозливої ситуації, яка складається в світі, все ясніше усвідомлюючи, що проблеми 

цивілізації найтіснішим чином пов'язані з кризою культури і моральної свідомості.  

У минулому столітті сталися дві світові війни, від геноциду, голоду, епідемій та 

терактів загинуло та постраждало десятки мільйонів людей. Можливо цими трагічними 

обставинами і пояснюється повсюдна втрата в свідомості людей цінності життя. Вступили в 

протиріччя уявлення про життя, моральні й релігійні цінності в західній та східній 

цивілізаціях. Більшістю населення в значній мірі були забуті традиції та звички дбайливого 

відношення до життя і здоров'я, причинами погіршення якого являються забруднення 

довкілля, хвороби, алкоголізм і наркоманія, особливо серед молоді. Поняття „життя”, так 

само як „сенс життя”, „істина”, „бог”  придумали люди, а їх „сенс” залежить лише від того, 

що вони вкладають у це поняття. І якщо хтось вважає, що істина у вині, а сенс життя у 

грошах, то так воно і буде. Є люди, яким подобається жити на рівні концепцій, вигаданими 

іншими. Деякі йдуть далі – створюють свої власні концепції і живуть у їх рамках, називаючи 

це все „життєвою філософією” 

Людське суспільство - одне із найскладніших з відомих науці явищ дійсності. 

Питання:  чому виникає суспільство, за якими законами воно розвивається, чому на зміну 

одного суспільства приходить інше,  хвилювали мислителів усіх часів і народів. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується глибоко суперечливими 

тенденціями у сфері політики, економіки, культури, що виявляється у кризі відповідальності. 

Всі ці процеси вимагають серйозного наукового осмислення й системного аналізу, 

спрямованого на виявлення специфічних особливостей даного феномену для вироблення 

алгоритму дій, що сприятиме зняттю або хоча б пом’якшенню існуючих протиріччя. 

Віртуальні світи як невід’ємна частина життя беруть безпосередню участь у 

соціалізації людини. Неможливість максимально плідно пройти процес соціалізації в силу 

багатьох причин і проблем, що містяться як у наявній дійсності, так і в самій людині, змушує 

її звернутися за допомогою до віртуальних світів. Перебування у віртуальних світах, а також 
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саме переміщення з актуального світу у віртуальні й назад, здатні дати людині можливість 

досягнення власної повноти буття. Сучасна особистість постмодерну часто балансує між 

життєвими позиціями, втіленими в активних соціальних перетвореннях (всупереч усьому або 

співвідносячи з наявною дійсністю) або зневагою до актуальної реальності на користь 

віртуальної.  

Актуальність соціально-філософського дослідження обумовлена тим, що проблеми 

життя й здоров'я людства не можуть розглядатися без урахування негативних тенденцій і 

деформацій суспільного розвитку, поза зв'язком з техногенною дією на природу й 

погіршенням екологічної ситуації, яка у ряді випадків носить загрозливий людству характер. 

Недооцінка даної ситуації та недостатнє вивчення пов'язаних з нею проблем без 

перебільшення ставить людство на грань життя і смерті. 

Висновки. Таким чином можливо припустити, що в  сучасній цивілізації цінність 

життя повинна прийняти нові фундаментальні складові: цінність здоров'я людини та 

гармонізацію її взаємовідносин з природою в контексті моральної відповідальності як 

необхідних умов виживання соціуму. 
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