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свід, розуміння життя як найвищу цінність і подарунок. Отже, оптиміс-
тичний настрій є загальним показником гармонійності людини як ціліс-
ної системи та вимагає усвідомленої роботи над собою, постійного само-
розвитку і виходу за межі свого наявного буття у сферу нових перспектив 
та можливостей.

Список використаних джерел:

1.Бек. У. Общество риска. На пути к другому модерну/ У. Бек,; [пер.с 
нем.В. Седельника и Н. Федоровой]. – М. :Прогресс − Традиция, 2000, – 384с.

2.Викторов П. П. Учение о личности как нервно-психическом организме 
/ П. П. Викторов // Труды Первого съезда отечественных психиатров. – СПб, 
1887. – С. 953–1045.

3. Гринбергер Д., Падески К. Управление настроением: методы и упраж-
нения. – СПб . : Питер, 2008. – 224 с.

4. Деніел Ґ. Емоційний інтелект / Деніел Ґоулман ; пер. з англ. С.-Л. Гу-
мецької. – Х. : Віват, 2018. – 512 с. 

5. Мартин Хайдеггер. Основные понятия метафизики. Мир-Конечность-
одиночество. Перевод с немецкого В. В. Бибихина, Л. В. Ахутина, А. П. Шур-
белева, Санкт-Петербург, 2013 . – 592с

6. Сухомлинський В. А Серце отдаю детям. Рождение гражданина. 
Письма к сыну. –2е изд.2. –К. :Рад.шк.,1987. – 544с.

Ю. А. Меліхова
кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри культурології Національного 
юридичного університету  
імені Ярослава Мудрого

САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СУДДІ: 
фІЛОСОфСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ

Пошуки ціннісних орієнтацій як життєтворчих ідеалів і смислів, 
окреслення шляхів і стратегій саморозвитку особистості судді, розумін-
ня неповторності її екзистенційного існування є актуальними в контексті 
етизації та гуманізації права і правозастосування зокрема. Тому одним 
з найбільш масштабних завдань, яке стоїть перед сучасним судочинством, 
є світоглядно-ціннісна переорієнтація членів судового корпусу, форму-
вання високого рівня їхньої особистісної культури шляхом постійного 
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морального і професійного самовдосконалення. Загалом, активне звер-
нення до концепту саморозвитку особистості взагалі і судді зокрема 
простежується у сфері сучасних філософсько-правових досліджень. Утім 
окремі аспекти, пов’язані з цією проблематикою, не раз ставали пред-
метом уваги ще класиків філософії: Платона, Аристотеля, Сенеки, Шо-
пенгауера та ін. Так, наприклад, у гносеології Платона і його етичному 
дуалізмі «пропагується» моральне самовдосконалення як боротьба лю-
дини самої із собою, бо не емпіричний світ є носієм зла, а людина. 
У вченні Аристотеля визначається перевага доцільності, поміркованості, 
волі, доброчесної поведінки, які є одними з головних принципів само-
регуляції та самовдосконалення особистості [2, с. 69]. До самоприму-
шення і самообмеження як важливих складових самовдосконалення 
спонукають і філософські ідеї Сенеки. На аскетичній позиції у ставлен-
ні до власної особи і альтруїстичних настановах у ставленні до інших 
наполягає О. Шопенгауер. 

Пізніше І. Кант в етико-антропологічній концепції зосередиться на 
«етиці обов’язку», як здатності до саморегуляції, що охоплює об’єктивне 
примушення до певного вчинку на основі імперативу. Звідси й абсолю-
тизація цінності «доброї волі» у його висновках [5, с. 229], які розвине 
Г. В. Ф. Гегель, реалізуючи принцип суб’єктивності. Оскільки пізнання 
духу права є суб’єктивним, тому кожному судді також притаманний 
суб’єктивний дух права [4, с. 384]. На думку Гегеля, суддя, крім висо-
кого рівня професійних знань, повинен бути совісною людиною, а це 
залежить від його здатності до морального та професійного саморозвит-
ку Саме такий суддя неупинно прямуватиме шляхом самовдосконалення 
і не дозволить собі виявити зневагу до людей. Принаймні ці ідеї суголос-
но озвуться в теорії М. Вебера стосовно покликання особистості до само-
відданої праці як внутрішньої потреби зреалізувати своє призначення [3, 
с. 735]. 

На зламі XIX і XX століть у філософсько-правовому дискурсі 
з’являться гуманістичні тенденції. Їх ціннісно-світоглядний зміст роз-
криється через низку ознак, зумовлених соціокультурною ситуацією того 
часу: осмислення права в релігійно-етичному контексті, прагнення до 
подолання правового нігілізму, інтерпретація принципу любові (серця) 
як духовної основи правового життя, що інтегрально виражається як 
боротьба за гуманістичний смисл права тощо. У результаті цього серед 
представників філософії права зазначеної доби утвердяться цікаві ідеї: 
ейдологічно-феноменологічна концепція правової структури М. М. Алек-
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сєєва; ідея особистості або «самості» як критерію легітимності права 
Б. П. Вишеславцева; екзистенціальна концепція правосвідомості, що 
базуватиметься на «серцевому спогляданні» і трактуванні аксіом право-
свідомості як законів людського співіснування І. О. Ільїна; учення про 
правосвідомість Б. О. Кістяківського; ідея наявності волі як умови буття 
правди К. А. Неволіна; етичне обґрунтування ідеалу «вільного універса-
лізму особистості» П. І. Новгородцева; феноменологічна концепція 
права як імперативно-атрибутивний стан свідомості Л. І. Петражицько-
го; релігійно-метафізичне обґрунтування права В. С. Соловйова; ідея 
внутрішньої основи моральних і правових норм П. Д. Юркевича та ін. 
Розгортання цих концепцій акумулює процес зростання уваги до про-
блем, пов’язаних з саморозвитком особистості судді. Наприклад, 
М. М. Алексєєв особливу роль відведе «особі права» – юристу, ефектив-
ність професійних дій якого залежить від «володіння «чистою волею» 
і «єдністю вчинків»» [1, с. 82]. На це здатна (за Б. О. Кістяківським) 
тільки така особистість, яка постійно вдосконалює себе, адже для того, 
щоб пізнавати правову дійсність, суддя повинен постійно звертатися до 
природного права як «морального ідеалу», «розумного ядра» [6, с. 212–
215] й усвідомлювати необхідність постійного самовдосконалення куль-
тури мислення шляхом подолання догматичного методу праворозуміння. 
Однак досягти цього не можна без наявності волі, «умови буття правди» 
(К. А. Неволін), яка характеризує теоретичну готовність людини до пев-
ної втрати. Це «виховання» суддею власного сумління і здатності «віді-
рватися» від будь-якого психічного стану в якому він перебуває, що 
уможливлюється тільки за умови дотримання основних принципів: 
здатності до морального резонансу, неупередженості, духовності,. Саме 
низький рівень останньої свідчить про цілковиту дезорганізацію осо-
бистості судді, низький рівень саморозвитку або й повну його відсутність.

За радянських часів питання, пов’язані з саморозвитком особистос-
ті судді не розглядалися. Хоча з 70-х років XX ст. деякі аспекти цієї про-
блематики (правова і моральна культура особистості судді) почали об-
говорюватися в специфічній для радянського правознавства формі дис-
кусії про співвідношення об’єктивного і суб’єктивного у праві 
в контексті усвідомлення необхідності переходу від «вузьконормативно-
го» до широкого розуміння права тощо (Д. А. Керимов, В. С. Нерсесян-
ца та ін.).

У сучасній філософсько-правовій літературі простежується помітна 
тенденція обговорення близьких до явища саморозвитку особистості 
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судді феноменів на основі обґрунтування природно-правового й інте-
грального праворозуміння (С. І. Максимов, А. І. Овчинніков, С. І. Пана-
рін, В. О. Лозовой, С. С. Сливка та ін.). Дослідники одностайні у тому, 
що в умовах ринку формується «амбівалентне законодавство», яке робить 
суддю інтерпретатором-посередником, котрий може тлумачити ту чи 
іншу норму в досить широкому діапазоні в стані втрати «правових зна-
менників», а тому справедливість судочинства залежить (як ніколи!) від 
рівня культури мислення і здатності конкретного судді до морального 
і професійного саморозвитку. 

Отже, хоча б загальний аналіз небагатьох названих праць дає змогу 
дійти певних висновків щодо сутності саморозвитку особистості судді. 
Зокрема, можна стверджувати, що він визначається як інтегральна, 
багаторівнева, синтетична характеристика особистості, важливим по-
казником якої є здатність і схильність до здійснення утворюючої ді-
яльності (матеріальної і духовної) з найвищим продуктивним резуль-
татом і метою, не пов’язаною з прагматичними інтересами тобто со-
ціально значущою. Інакше – це якісно зрілий вияв універсальності 
особистості судді, що вимірюється через узгодженість елементів її 
духовного світу; загальний спосіб засвоєння нею соціального досвіду; 
спрямованість свідомості; нарешті, це реалізація духовного наповнення 
особистості. 
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