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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті автор розкриває сутність морального вибору особи-
стості, який складається з потреби, мотиву, вчинку, оцінки і 
самооцінки. Акцентується увага на тому, що при прийнятті 
рішення людина повинна керуватися суспільно корисними, а 
не егоїстичними мотивами. Вказується на самооцінку вчин-
ку, як на одну з самих важливих складових морального вибору.  
Ключові слова: моральноий вибір особистості, прийняття 
рішення, суспільно корисні мотиви. 
 
Актуальність та доцільність дослідження. Розвиток суспільст-

ва, його соціально-економічні зміни зумовлюються рівнем мора-
льної вихованості особистості. Ефективність змін прямо залежить 
від ступеня розв’язання різноманітних проблем у сфері духовного 
життя суспільства. Нині спостерігається деформація моральних 
основ, розповсюджується байдужість і жорстокість. Протистояти 
поширенню цих деструктивних явищ, встановити загальнолюдсь-
кі цінності може лише та людина, яка у своїй поведінці та вчин-
ках керується альтруїстичними та суспільнозначимими мотива-
ми. Отже, актуальною та важливою метою сучасної освіти є мора-
льне виховання й розвиток моральної культури особистості, що 
передбачає здійснення конструктивного морального вибору в 
складних і нестандартних життєвих ситуаціях. Тому здійснення 
морального вибору особистості є одним із важливих завдань мора-
льного розвитку людини. 
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Аналіз стану  досліджень  і  публікацій ,  що присвячені 
проблемі морального вибору особистості свідчить, що її досліджен-
ням займались такі вчені, як В.Й. Бакштановський, Г.П. Васянович, 
А.А. Гусейнов, О.Г. Кошелівська, О.І. Титаренко та інші. У робо-
тах цих авторів зазначається про роль і місце морального вибору 
у розвитку та поведінці особистості. 

Метою  дослідження  є теоретичний аналіз феномена мора-
льного вибору особистості та його структури. 

Виклад  основного  матеріалу .  
О.І. Титаренко у своїй роботі “Моральний вибір” вказував, що 

досліджуючи моральний вибір, його динаміку та наслідки, ми 
фактично досліджуємо вчинок, і навпаки, тобто вчений ототож-
нював моральний вибір та вчинок [7, с. 107]. З метою правильно-
сті цього визначення розглянемо поняття і структуру вчинку й 
морального вибору. 

У словнику з етики наведено, що вчинок — це клітинка діяль-
ності людини, дія, яку спонукає водночас мотиви і наслідки, цілі 
та засоби. Але як слушно вказує Г.П. Васянович: “спонукальною 
силою вчинку виступає… окрема особистість” [3, с. 270], а не ли-
ше мотиви, норми чи цінності людини. За С.Л. Рубінштейном 
вчинок — це дія, яка виявляє ставлення людей один до одного [6, 
с. 252]. Таким чином, вчинок — акт діяльності особистості, який 
спонукає, передусім, особистість, її цінності, норми та правила 
поведінки. Г.П. Васянович зазначає: “Здійснити вчинок — означає 
виявити рішучість, наполегливість, цілеспрямованість, подолати 
сумнів і страх. Справжній вчинок вимагає…величезної духовної і 
фізичної напруги, боротьби мотивів” [3, с. 272]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо структури вчи-
нку, свідчить про чітку одностайність різних підходів. Зокрема, 
за С.Ф. Анісімовим, до складових вчинку відносяться зовнішні та 
внутрішні стимули, боротьба мотивів, прийняття рішення, дія, 
результат, оцінка, контроль тощо [1, с. 43]. А.А. Гусейнов до йо-
го складових відносить ще й намір та емоційне переживання [4, 
с. 87], що розкриває конкретний взаємозв’язок між вчинком і 
поведінкою. Він виражається у тому, що особистість реалізуючи 
якийсь намір, емоційно ставиться до своїх дій, тобто здійснює 
конкретні елементи поведінки. 

Аналізуючи структуру морального вибору не можна не зверну-
тися до розуміння її О.І. Титаренком, за яким складовими мора-
льного вибору є: потреби та інтереси; спонуки й моральна спря-
мованість (диспозиції, орієнтації, установки) особистості; мораль-
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ні мотив і цілі; розв’язання моральної ситуації; вчинок, засоби її 
виконання та ступінь вольового напруження суб’єкта; об’єктивна 
результативність вчинку; оцінка вчинку і самооцінка [7, с. 109-
115]. 

О.Г. Кошелівська у дослідженні про моральний вибір дошкіль-
ників визначає наступну його структуру: “моральні потреби осо-
бистості, спонуки, мотиви, наміри, вчинок, його результат та оці-
нку або самооцінку” [5, с. 6]. 

З’ясовуючи структуру вчинку та морального вибору, зазначи-
мо, що об’єднувальними для них є мотиви, дії, результат та оцін-
ка, але зауважимо, що О.І. Титаренко ті інші вчені відносять до 
складової морального вибору вчинок, тому не можна погодитися з 
тим, що моральний вибір і вчинок це одне й те саме. 

Будь-яка діяльність, навчальна чи професійна, повинна бути 
мотивованою, тобто здійснюватися завдяки потребам, бажанням, 
мотивам людини. Вчені-психологи (В.К. Вілюнас, А. Маслоу, 
С.Л. Рубінштейн та ін.) вважають, що саме ці складові мотива-
ційної сфери детермінують поведінку особистості. 

Якщо умовно проранжувати потреби, бажання та мотиви, які 
спонукають діяльність, то на першому місці буде знаходитися 
потреба, що становить прояв особистості у вигляді необхідності у 
чомусь, яка задовольняється завдяки діяльності. Оскільки задо-
волена потреба у результаті зумовлює характер життєдіяльності 
особистості, то ситуація морального вибору мотивує людину до 
активної життєвої позиції, що передбачає оволодіння нею конкре-
тними нормами поведінки та загальносуспільними цінностями. 

Наступне місце у процесі морального вибору займає мотив — 
внутрішнє спонукання особистості, те, заради чого здійснюється 
дія, досягається мета. Його характеризує наявна суперечність 
між існуючими об’єктивними умовами та суб’єктивними бажан-
нями особистості. Мотиви актуалізують потреби людини та зумов-
люють її активність, також вони безпосередньо пов’язані з метою 
діяльності. Але “кінцевий результат людської діяльності часто-
густо не співпадає не лише з поставленою метою, але й з моти-
вом, який її внутрішньою спонукою” [3, с. 280]. Ця цитата свід-
чить про наявну суперечність між тим, що саме вважати 
“пріоритетним в оцінці вчинку” мотив чи результат. 

Зазначимо, що мотив має спонукальну функцію, вона “набуває 
вартості лише тоді, коли осмислення… ситуації відбувається че-
рез протиборство добра і зла, справедливості й несправедливос-
ті” [3, с. 282]. Саме в такій ситуації проявляється перевага особи-
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стості у світі цінностей. Вони впливають на поведінку особистості 
взагалі, та визначають її вчинки, зокрема. Тобто фактично вони 
підпорядковують мотиви й поєднують, активізують цілі, думки, 
відчуття. 

За С.Л. Рубінштейном мотиви людської діяльності надзвичай-
но різноманітні через існування розмаїття потреб й інтересів, які 
формуються протягом суспільного життя [6, с. 467]. Такі вчені, 
як С.Ф. Анісімов [1], В.Й. Бакштановський [2], А.А. Гусейнов [4] 
та інші серед мотивів діяльності виокремлюють моральний мо-
тив, який характеризує відношення особистості до вчинку. Суспі-
льнозначимі цінності, норми і правила поведінки зумовлюють 
виникнення моральних мотивів, але їх реалізація, тобто процес 
трансформації у реально діючі, здійснюється лише за умови інте-
ріоризації — шляху переходу зовнішніх дій у внутрішні [6, 
с. 377]. В контексті цього доречно навести слова Г.П. Васяновича: 
“У здійсненні вчинку значна роль належить не лише розуму, по-
чуттям, але й волі, прагненням особистості. Процес прагнення є 
особливим видом переживань поряд з почуттями і розумовими 
процесами. Його неможливо ні розкласти на чуттєві та розумові 
процеси, ні вважати за продукт їх” [3, с. 271]. 

А.А. Гусейнов розділяє моральні мотиви на два види: пер-
ший — орієнтований на інтереси особистості, другий — на інтереси 
суспільства [4, с. 81]. Таким чином, за словами автора у момент 
морального вибору людина діє керуючись альтруїстичними, без-
корисливими або егоїстичними мотивами. 

Ці види мотивів формуються завдяки суб’єктивній оцінці 
умов, в яких опинилася людина, завдяки ним вона усвідомлює 
мету своєї діяльності. Мета керує процесом прийняття рішення та 
орієнтує на визначення конкретних засобів його реалізації. 

Наступним кроком у моральному виборі є рішення про здійс-
нення вчинку та власне вчинок. Вважаємо, що процес прийняття 
рішення складається з таких етапів: 

• ôîðìóâàííÿ íàì³ðó; 

• óñâ³äîìëåííÿ éîãî çíà÷óùîñò³; 

• áîðîòüáà ìîòèâ³â; 

• òðàíñôîðìàö³ÿ íàì³ðó ó â³äïîâ³äàëüíå òà âèâàæåíå ð³øåííÿ; 

• â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáèñòîñò³. 
Аналізуючи поняття наміру та мотиву зазначимо їх відмін-

ність. Намір виконує імперативну функцію щодо поведінки осо-
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бистості, тобто спрямовує її у тій чи іншій ситуації, а мотив допо-
магає в усвідомленні та розкритті цінності вчинку. 

Наміри зумовлюють прийняття рішення, вони є результатом 
свідомого розрахунку, пошуку найбільш раціонального шляху 
реалізації власних загальних моральних орієнтацій [4, с. 84], 
людина свідомо керуючись моральними цінностями здійснює кон-
кретний вчинок. 

У випадку пріоритету альтруїстичних мотивів, процес прийн-
яття конструктивного та відповідального рішення потребує від 
особистості використання вольових зусиль, оскільки вона свідомо 
відмовляється від задоволення своїх власних потреб. 

У момент здійснення вчинку — ключового етапу морального 
вибору, людина діє, її діяльність повністю спрямована на досяг-
нення мети, що можливо лише за умови правильно обраних засо-
бів її реалізації. Тут справедливо постає проблема співвідношення 
моральних цілей й засобів. Вона “знаходить своє відображення у 
відомій формулі: вибір меншого зла” [3, с. 279]. Особистість у 
складній ситуації повинна обирати “менше зло”, оскільки воно 
буде необхідним “балансом”, “який вимагається несприятливим 
збігом обставин” [3, с. 279]. 

Зазначимо, що не кожен вчинок може бути проявом морально-
го вибору. Він “може бути кваліфікований як втілення морально-
го вибору лише за умови встановлення ціннісного змісту всіх ін-
ших структурних одиниць. Особлива роль у цьому процесі нале-
жить… самооцінці. Вона дозволяє особистості встановити адекват-
ність здійсненного вибору моральним нормам та власним потре-
бам” [5, с. 6]. Як відомо, за здійсненням вчинку можуть стояти 
різні за цінністю мотиви — егоїстичні, мета яких задовольнити 
власні потреби, такі мотиви мають прагматичний характер; суспі-
льнозначимі та корисні, що дійсно відображають моральність 
того чи іншого вчинку. 

О.І. Титаренко визначив наступні критерії цінності вчинку [7, 
с. 128]: 

• äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè; 

• ðåàë³çàö³ÿ ìîðàëüíîãî ìîòèâó; 

• íàñë³äêè â÷èíêó. 
Автор акцентував увагу саме на наслідках вчинку, оскільки 

моральний вибір людини завжди викликає реакцію в оточуючих, 
тобто людина відповідальна за здійснення кожного свого вчинку. 
У випадку відповідності вибору з встановленими у суспільстві 
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нормами та правилами поведінки, суспільноважливими цінностя-
ми, він викликає позитивні оцінки. Його невідповідність нормам 
зумовлює санкції з боку суспільства. Але слід не забувати, що 
“чим ширші межі й можливості вибору, тим вища соціальна ак-
тивність особистості та її відповідальність” [3, с. 153].  

Оцінка діяльності й поведінки особистості не обмежується ли-
ше оцінкою суспільства, вона повинна бути здатною до самооцін-
ки, яка “є виявом моральної сутності людини… Самооцінка ви-
значає стійкість моральної відповідальності, підвищує її міру” [3, 
с. 154]. Отже, самооцінка займає останнє місце у процесі мораль-
ного вибору, що визначається як “самовизначення особистості 
щодо моральних цінностей та способів їх реалізації у вчинках за 
умови протистояння особистого та суспільного інтересів. Здійсню-
ючи моральний вибір, індивід віддає перевагу суспільним нор-
мам, визнаючи тим самим найвищою цінність іншої людини” [5, 
с. 6]. 

А.А. Гусейнов [4, с. 47] зазначає, що за допомогою самооцінки 
людина свідомо чи несвідомо трансформує суспільну оцінку у 
рефлексію. Адекватна самооцінка морального вибору сприяє ро-
зумінню морального значення здійсненого вибору. 

Таким чином, самооцінка в процесі морального вибору — це 
імпульс до подальшого вдосконалення особистості. Завдяки їй 
правильний моральний вибір у різноманітних ситуаціях забезпе-
чує здійснення подібних вчинків у майбутньому. 

Висновки  та  перспективи  подальших  розвідок  у  да -
ному  напрямі .  

Моральний вибір сприяє формуванню уміння долати конфлік-
тні ситуації, а для стимулювання морального вибору студентів 
необхідно створювати ситуації під час різних видів навчально-
виховної діяльності і, використовуючи методи та прийоми опосе-
редкованого впливу, спрямовувати активність вихованців на здій-
снення позитивних вчинків. Але при цьому самі вчинки мають 
залишатися результатом самостійного волевиявлення, тобто влас-
ного вибору людини.  

Організований на основі утруднення вибір сприяє виникненню 
протиріч у свідомості студентів, які зумовлюють підвищення до-
питливості до знань, формування пізнавального інтересу до ово-
лодіння уміннями ефективно спілкуватися та активізує процес 
навчання основам конструктивної взаємодії. Тому у подальшому 
планується включення студентів у ситуації морального вибору з 
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метою виховання самостійних, впевнених у власних силах, вдум-
ливих відповідальних фахівців. 
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Н.В. ПОДБУЦКАЯ 

ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье автор раскрывает сущность морального выбора 
личности, который состоит из потребностей, поступка, 
оценки и самооценки. Акцентируется внимание на том, что 
при принятии решения человек должен руководствоваться 
общественно полезными, а не эгоистичными мотивами. Ука-
зывается на самооценку поступка, как на одну из самых важ-
ных составляющих морального выбора. 
Ключевые слова: моральный выбор личности, принятие реше-
ния, общественно полезные мотивы. 
 

N. PODBUTSKAYA 

PROBLEM OF MORAL CHOICE OF PERSONALITY:  
THEORETICAL ASPECT 

In the article an author exposes essence of moral choice of person-
ality, which consists of necessity, reason, act, estimation and self-
appraisal. Attention on that at the decision-making a man must 
follow is accented it is public useful, instead of by not egoistical 
reasons. It is specified on the self-appraisal of act, as on one of 
the most important constituents of moral choice. 
Key words: moral choice of personality, decision-making, accented 
it is public useful. 
 


