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Біоетика - етика життя

Об’єктом біоетики є життя як особливий феномен,

предметом - вивчення системи умов, при яких можливе

збереження і розвиток життя на Землі (стан довкілля,

характер взаємовідносин в суспільстві, роль політики та

економіки, гарантії дотримання прав людини, особливості

культурних традицій, генетичної унікальності та ін.)



Наприкінці XX століття людство усвідомило, що досягти істотного прогресу без високої 

моралі, моральних норм та правил неможливо. Вони потрібні не тільки для того, щоб 

захистити кожну окрему людину, але й саме життя на землі.

ЖИТТЯ

Біоетика вивчає проблеми 

моралі, перш за все стосовно 

людини та всього живого, вона 

визначає, які дії 

є допустимі, а які недопустимі.

Біоетика – це органічне 

поєднання сучасних досягнень 

біологічної науки та медицини з 

духовністю.

Біоетика опрацьовує методологію 

прийняття рішень, адекватних із 

соціальної, медичної, психологічної, 

історичної точок зору.

Біоетика - це порівняння 

можливостей медицини і біології з 

правами людини та пошук шляхів 

гуманізації медицини, досягнення 

справедливості.



Проблеми біоетики мають міждисциплінарний характер, до яких причетні

біологи, генетики, медики, екологи, соціологи,  філософи, юристи, 

представники релігійних організацій.

Узагальнюючи наукові, суспільні, релігійні погляди, національні особливості, 

традиції, вони розробляють сукупність моральних засад і принципів, норм і

правил, яких необхідно дотримуватися у своїй професійній діяльності.



Засада – основа чогось;

те головне, на чому ґрунтується, 

базується що-небудь.

Засади біоетики – філософська 

антропологія, феноменологія, філософія 

персоналізму, яка наголошує на цінності 

людини як духовної істоти, особистості, яка 

є унікальним створінням та має власну 

гідність і цінність.



КЛЮЧ ДО УСПІХУ БУДІВНИЦТВА УСПІШНОГО

СПРАВЕДЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА БАЗУЄТЬСЯ НА

ЧОТИРЬОХ ЗАСАДАХ

 Гідність людської особи

 Суспільного блага 

 Солідарності

 Субсидіарності



ГІДНІСТЬ – ПОВАГА ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ ВІД МОМЕНТУ ЗАЧАТТЯ ДО

ПРИРОДНОЇ СМЕРТІ

Гідність є одним із ключових понять:

Конституції України (ст. 3, 21, 28, 41, 68, 105),

Цивільного кодексу України (ст. 297),

Кримінального процесуального кодексу
України (ст.11)

Людську гідності також захищають міжнародні конвенції —

«Європейська конвенція про запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 

чи покаранню» та «Конвенція ООН проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання»



Повага до людської особи в 

суспільстві повинна проявлятись 

шляхом реформ і змін, які б 

допомогли людині відчути, що її 

розуміють, шанують, поважають і 

захищають.

Події на Майдані назвали “Революцією

гідності”, тому що люди заявили про те, 

що хочуть жити як гідні, відповідальні 

громадяни у вільній державі. Адже люди 

відстоювали свою особистість, думку та 

права. 



СПІЛЬНЕ БЛАГО

Кожен з нас є унікальною, гідною і неповторною особою. Але потрібно зрозуміти,
що ми є істотами суспільними, соціальними. Без відчуття спільного блага
суспільство просто розпадеться.

Після років колективізації маємо велику спокусу впадати в індивідуалізм (коли
кожна окрема людина відчужується від держави, спільноти, ніби це не його справа).

Спільне благо створює фундамент нашого суспільного буття, тому маємо бути
здатні піднятися над своїми егоїстичними, вузькокорпоративними інтересами задля
спільного блага нашого народу, суспільства, держави.



СОЛІДАРНІСТЬ

Це відчуття відповідальність не тільки за себе, а й за свого “ближнього”.

Поодинці ми не такі сильні, як разом.

Сьогодні волонтери мають великий кредит 

довіри, що є втіленням засади солідарності. Ми 

солідаризуємося з тими, хто потребує допомоги, 

захисту, ділимося талантами, ресурсами, благами, 

саме таким чином ми будуємо справедливе 

суспільство.



Субсидіарність - підтримка приватної ініціативи. Це означає, що вищі інстанції

не повинні узурпувати, перебирати компетенції тих громад чи спільнот, які

можуть на нижчому рівні краще виконувати ті чи інші завдання.

Субсидіарність, яка за своєю суттю означає те, що більша допомога надається 

там, де більшою є потреба (наприклад, територіальна реформа тощо).

СУБСИДІАРНІСТЬ



Висновок

Сьогодні в Україні є дуже багато добрих справ й ініціатив, починань, 

реформ, які хочуть, планують здійснити відповідальні фахівці.

Люди, які керуються вічними цінностями, мають завдання на тих 

“твердих фундаментах” будувати українське суспільство.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


