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У статті розкрито зміст та значення етичної категорії “щастя” у житті працівника МНС. З’ясовано, 

яким чином професійна діяльність накладає відбиток на розуміння змісту поняття “щастя” та шляхів його  

досягнення. Проблема щастя розглядається через призму загальнолюдської етики.  
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Проблема щастя вважається однією з найскладніших і найсуперечливіших у етиці та 
філософії. Навіть на побутовому рівні кожна людина час від часу задає собі одвічні 

питання ”що таке щастя ?”, ”як мені стати щасливим?”, ”що мені потрібно для щастя?”.  
Звісно, що ці питання постають і перед працівниками МНС, фахівцями які присвятили 

своє життя рятуванню людей і майна від стихій та катастроф. Дане питання у фаховій 
літературі практично не досліджено. Не вивчено яким чином професійна діяльність 
накладає відбиток на розуміння змісту поняття та компонентів “щастя”, шляхів його 

досягнення. У даній статті здійснено спробу розкрити дану проблему професійної етики 
через призму загальнолюдської етики.  

Проблема щастя не має межі визначень, чим більше думок відносно поняття 
“щастя”, тим більше вони суперечать одна одній. Щастя – стан найвищого внутрішнього 
вдоволення людини умовами свого буття, повнотою та осмисленістю життя, реалізацією 

свого людського призначення. На емоційному рівні щастя є станом радості, відсутності 
тривоги, заклопотаності, відчуттям наповненості та гармонійності життя.  

Історично склалось так, що більшість філософів, починаючи з часів античності, 
досліджували природу щастя та шляхи його досягнення. Зародився окремий напрямок в 
етиці, що отримав назву “евдемонізм”. У відповідності до концепції евдемонізму, 

прихильниками якого були Аристотель, Епікур, Сенека, стоїки, Тома Аквінський, 
Вольтер, Гольбах, Дідро, Монтень, Спіноза та інші, метою життя є щастя. В той же час 

щастя лише ідеал, який у земному житті досягти неможливо. Проте щастя може бути 
досягнуто в якості нагороди за земні справи в загробному житті.  

Засновник науки етики, давньогрецький мудрець Аристотель стверджував, що 

”щастя є дією відповідно до своєї природи. Риби щасливі плавати, а птахи – літати. 
Натомість, природу людини характеризує здатність мислити й творити політичні 

організації, відтак найщасливішим є філософ і державний діяч”. Водночас, Аристотель 
зазначав, що “щаслива людина повинна бути добре нагодована”. За словами філософа, 
“щастя ми завжди обираємо заради нього самого і ніколи заради чогось іншого”. 

Давньогрецький філософ Епікур проголосив метою життя насолоди. Слово 
“епікурієць” походить від його імені й означає “шукач насолод”. Епікур пропов ідував 

“гедонізм” (від грецького слова, що означає “насолода”). Та разом з тим, він зазначав, що 
справжніми є лише контрольовані задоволення. Щастя, як стверджував мудрець, 
приходить через задоволення своїх бажань. Нестримні бажання задовольнити неможливо. 

Надмірні пошуки насолод, як він стверджував, приносять не щастя, а лише занепокоєння. 
Згідно Епікура, вищим родом задоволень є не тваринні фізичні задоволення, а витончені 

духовні. Щасливий той, хто досяг стану повної безтурботності або атараксії.  
Представники гедоністичного напряму в евдемонізмі, до яких крім Епікура, 

відносять Гассенді, Ламетрі, Вольтера, Гольбаха, ототожнювали щастя і задоволення. 

Однак, на відміну від гедонізму, задоволення вони ставили в пряму залежність від чеснот 
людини. 

Релігійні етичні концепції запропонували свій шлях досягнення щастя. У 
християнстві абсолютним щастям є безпосередній контакт з Богом. Аполагет 



християнської філософії Тома Аквінський пояснював його як блаженне бачення. Боецій  
писав, що Бог є Щастям, і люди можуть бути щасливі, беручи участь в щасті Бога.  

Згідно вчення ісламу щастя пов'язане з поведінкою відповідною волі Аллаха – відтак 

праведні особи щасливі, а грішники нещасливі – як в земному житті так і загробному.  
Буддизм вчить, що неможливо досягти щастя слідуючи бажанням, адже повне їх 

задоволення неможливе. Єдиний шлях до досягнення міцного щастя полягає у відмові від 
цих бажань. Таким чином досягається стан нірвани. 

Сучасні природничі науки також займаються дослідженням природи щастя. 

Наприклад, медицина доводить, що стан щастя можна вивчати за допомогою доступних 
методів медичного обстеження. Було встановлено, що за стан щастя відповідає активність 

кори лівої передлобної долі головного мозку. В щасливої людини виділяються “гормони 
щастя” – ендорфіни. 

Досягення психології також можна використати для розуміння сутності щастя. 

Наприклад, американський психолог Абрахам Маслоу доводить, що змістом щастя є 
задоволення потреб. На думку Маслоу люди мають п'ять рівнів потреб: 1) фізіологічні 

потреби (голод, спрага, сон); 2) потреби безпеки; 3) потреби спілкування і любові; 
4) потреби поваги; 5) потреби самореалізації. Людські потреби мають чітко виражену 
ієрархічність. Після задоволення потреб нижчого рівня, на перший план виходять потреби 

більш вищого порядку. Натомість, щаслива людина - це людина, який задовольняє всі 
потреби. Оскільки найвищою є потреба самореалізації, припускає Маслоу, щасливі люди 

– люди самореалізовані.  
Щаслива людина позитивно оцінює себе, інших людей, дійсність. Вона переживає 

емоційний підйом, задоволеність. Проте, слід зауважити, що щастя – це не задоволення. 

Самообман – вважати, що чим більше задоволень отримає людина, тим вона щасливіша. 
Адже задоволення можуть отримати як ті, хто вважає себе щасливим, так і ті, хто вважає 

себе нещасним. 
Щастя приходить як результат реалізації всіх закладених природою здібностей. 

Природа людини за своєю суттю розумна, а тому реалізовується лише в тому випадку, 

коли наша поведінка узгоджується зі здоровим глуздом. Лише здоровий глузд підказує, 
що принесе нам щастя. Він же підказує, які задоволення та звички є згубними для нас, а 

які – корисними. 
Необхідною умовою щастя є контроль інтелекту над бажаннями. Щастя можуть 

принести лише контрольовані бажання. Досягти щастя та задоволення від життя такими 

засобами як алкоголь, наркотики чи секс неможливо. Після цього неодмінно настає 
тяжкий стан (похмілля, ломка, сором і розчарування) і прозріння, розуміння того, що 

ілюзія щастя суттєво відрізняється від справжнього. Недарма, російський письменник Лев 
Толстой стверджував, що “щастя є задоволенням без каяття”. Ще одним аргументом на 
користь того, що щастя полягає не в задоволеннях є те, що задоволення можуть досягнути 

як ті, хто вважає себе щасливим, так і ті, хто таким себе не вважає. Тому, хоча і важко 
бути щасливим без задоволення, проте воно не є умовою чи змістом щастя.  

Для працівника МНС важливим компонентом досягнення щастя є професійна 
самореалізація. Професійне вдосконалення, кар’єрний ріст, здобуття авторитету та поваги 
керівництва, колег та підлеглих, матеріальний добробут – важливі складові щасливого 

життя. Недарма, найталановитіший український філософ Григорій Сковорода 
стверджував, що “людина без праці не може мати щастя і морального задоволення. 

Кожний громадянин суспільства має працювати за покликанням, за нахилом та 
обдаруванням, виконувати посильну й доступну йому ”сродну працю”. Тільки тоді всі 
люди будуть щасливими… “Несродна праця” руйнує совість, робить людину аморальною, 

завдає великої шкоди суспільству. Певні обдарування і покликання має кожний. Потрібно 
лише пізнати себе й вибрати ”сродну працю”, це принесе щастя… але є ще одна 

всезагальна умова щастя – доброзичливе ставлення людини до людини, взаєморозуміння, 
взаємоповага, вірність у дружбі”. Філософ доводив, що щастя у руках самої людини: 
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”Тільки людина вирішує чим їй займатися, чи поєднувати особисті та громадські інтереси, 
чи працювати заради особистої наживи, досягнення високих чинів, вигідних посад, 
великих почестей. Тільки сама людина вирішує, чи бути їй щасливою ”. Тому недарма 

наші предки вважали, що життя є благом і щастям для того, хто здатний знаходити в 
ньому благо і щастя.  

Під час опитування більшість працівників МНС стверджують, що важливою 
складовою досягнення щастя є матеріальний добробут. Дехто зазначає, що не в грошах 
щастя. Проте людина ХХІ століття не може уявити свого життя без хорошої їжі, житла, 

одягу, надсучасної електроніки, мобільного зв’язку, без Інтернету та телебачення, а 
головне – без грошей. Повсюдно побутує думка, що світом правлять гроші, що за них 

можна купити будь-яку річ і будь-яку послугу. Навіть народний вислів ”не в грошах 
щастя” отримав продовження: ”… а в їх кількості”. Матеріальне забезпечення працівників 
служби цивільного захисту в Україні суттєво поступається відповідній оплаті праці в 

західноєвропейських країнах. Порівнюючи середню заробітну плату в Україні з грошовим 
забезпеченням рятувальників виникає сумнів, чи держава належним чином піклуєт ься про 

тих, хто ризикуючи власним життям, у важким умовах бореться за збереження людського 
життя та економічний добробут. Ця диспропорція суттєво позначається на розумінні 
матеріального критерія щастя у свідомості працівників МНС.  

Величина прибутку не завжди впливає на відчуття щастя. Так, американські вчені 
провели масштабне соціологічне дослідження, головна мета якого – визначення зв’язку 

між величиною доходу людини та її щастям. В дослідженні взяли участь приблизно 136 
тисяч респондентів, які представили найрізноманітніші куточки нашої планети, всього 
приблизно 132 країни світу. Оцінивши по десятибальній шкалі величину задоволеності 

основними потребами людини, такими як їжа, житло, соціальна підтримка та врахувавши 
ряд інших потреб, було встановлено, що для більшості респондентів, збільшення 

особистого доходу підвищує задоволеність життям, але це не завжди робить особу 
щасливішою і сповненою позитивних емоцій. Як виявилося, позитивні емоції від 
збільшення доходів незначні, а більш пов’язані з іншими чинниками, серед яких можна 

виділити насамперед повагу та розуміння рідних, друзів та оточуючих, свободу людини, її 
незалежність, наявність улюбленої роботи та інші.  

Як стверджують американські та канадських дослідників “гроші можуть зробити 
людину щасливою лише тоді, коли вона витрачає їх на інших”. Під час опитування, у 
якому взяли участь більше 630 американців, респонденти відповідали на питання про те, 

наскільки вони щасливі, які щомісячний прибуток і витрати вони мають, скільки вони 
витрачають на подарунки для себе й інших людей. Виявилося, що щасливішими відчували 

себе ті люди, які щотижня витрачали на інши х хоча б 5 доларів. "Незалежно від статку 
опитуваних, ті, хто витрачав гроші на інших людей, були куди щасливішими від тих, хто 
витрачав гроші лише на себе", - підбила підсумок психолог Елізабет Данн. 

Важливим елементом вдоволення від виконуваної роботи для працівника МНС є 
відчуття добре налагодженої роботи, мінімальний ризик під час виконання прямих 

обов’язків, стабільність і спокій. Недарма рятувальникам завжди бажають “сухих 
рукавів”, тобто відсутності викликів на надзвичайні ситуації.  

Одні звикли думати, що щастя – це випадковість, інші – закономірність. Побутує 

усталена думка, що кожна людина розуміє щастя по-своєму, і з цим не можна не 
погодитись, бо на рівні особистого світосприйняття чи свідомості кожна людина складає 

конкретно-цільовий, предметний зміст щастя.  
Стан, який є щастям для однієї людини, інша може відчувати як нещастя.  Тому 

філософи помітили, що саме пошук щастя уже є нещастям. Щастя як задоволення потреб 

зникає чи переходить у нещастя із зміною цих потреб. Переважно його відчувають як 
щастя лише у зв’язку з нещастям, що його до того ми відчували, а воно, своєю чергою, 

породжує нові потреби, незадоволення яких є нещастя. Коли кількість задоволень 
дорівнює кількості потреб, людина перестає страждати.  



Гідною щастя людина стає тільки прагнучи його досягнення, ведучи активний пошук 
форм життєдіяльності, що "забезпечують моральну вдоволеність”. Щастя завойовується й 
виробляється, а не дістається в готовому вигляді з рук благодійника, як стверджував О. І. 

Писарєв. Очікування щасливої миті ґрунтується на розумінні щастя як сприятливої долі й 
тільки. Разом із тим праві й ті, хто вважає, що “людина, котра присвятила себе гонитві за 

повним щастям, буде найнещасливішою з людей”. 
Щастя досить часто носить суб’єктивний характер. Наприклад, хворий хоче бути 

здоровим, бідний – багатим, самотній - закоханим. Тому в свідомості людини виникає 

ілюзія множинності понять щастя.  
Можна лише зазначити низку найзагальніших понять, які в тому чи іншому випадку 

дають уявлення про щастя. Щастя – це успіх, везіння, щаслива доля. Щастя – це 
задоволення, переживання приємних відчуттів, це стан душевної та життєвої 
задоволеності. 

Всі фактори щастя можна умовно поділити на два види: зовнішні та внутрішні. 
Зовнішні фактори щастя – це рівень матеріального життя, суспільне становище, праця та 

діяльність людини. Внутрішні фактори – це морально-психологічний та духовний світ 
особистості, її розум, характер, воля, темперамент, моральні цінності. Саме розум є 
єдиним ґрунтом, на якому може розвиватися людське життя з його щастям і досконалістю, 

без котрих і саме існування цього життя було б небажане.  
Виняткове значення для працівника МНС мають такі моральні цінності, як спокійна 

совість, почуття правоти та виконання обов’язку, повага та любов з боку інших людей, 
почуття честі й гідності. На перший погляд, вони здаються не настільки суттєвими як, 
наприклад, матеріальні блага. Проте варто опинитися в ситуації, коли для досягнення 

мети необхідно пожертвувати матеріальним добробутом, відкривається істинна ціна такої 
жертви. 

І все-таки, кожен щасливий по-своєму. Відомий педагог В. Сухомлинський, 
аналізуючи категорію щастя, зазначав: “Щастя багатогранне. Воно і в тому, щоб людина 
розкрила свої здібності, полюбила працю і стала в ній творцем, і в тому, щоб отримувати 

насолоду від краси оточуючого світу, в тому, щоб любити іншу людину, бути люблячим, 
виховувати дітей порядними людьми”. 

Такий підхід докорінно змінює саму проблему досягнення щастя. Головне тут не те, 
як стати щасливим, а те, як стати гідним щастя. Звідси напрошуються два висновки. 
Щастя – не стан, не ідеал, якому ми підпорядковуємо своє життя. Це, передусім, наше 

бажання стати щасливим.  
Щастя співпадає з процесом боротьби за нього. Найнадійніша мета, яка сприяє 

досягненню щастя – ощасливити когось. Воістину, найкоротший шлях до щастя – 
принести щастя іншому.  

Таким чином, етична категорія “щастя” відіграє помітне місце у житті та свідомості 

працівника МНС. Професійна діяльність накладає значний відбиток на розуміння змісту 
поняття “щастя” та шляхів його досягнення. Для рятувальника поряд з іншими, 

важливими для більшості людей інших професій, критеріями щастя є самореалізація, 
спокійна совість за виконаний обов’язок, творча праця, кар’єрне зростання, братерство та 
підтримка у колективі, матеріальний добробут, мінімум ризику та втрат під час ліквідації 

екстремальних ситуацій. 
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