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самоствердження як відображення проблематизації співвідношення суспільно-
колективного й особистісного векторів самореалізації людини. інтерпретація 
фаустіани і. Муратовим, безпосередньо пов’язана з національними традиція-
ми модифікування теми – вилученням концепту знання, зв’язком із цариною 
народної сміхової культури, зберігає зв’язок із європейським модусом теми, 
зокрема її аксіологічною прогностичністю в силу декларування значимості 
особистісного вектору самоствердження людини XXI ст. і збереження про-
блеми національної культурної пам’яті, відповідних до актуалізованих у духо-
вному просторі сучасної україни тенденцій інтенсивного переосмислення та 
модернізації аксіологічних настанов, моральних, духовних пріоритетів. 
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ПРО МОРАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТІВ

сьогодні в країні правова система стрімко втрачає свій авторитет. у сус-
пільстві сформувалося стійке негативне ставлення до її працівників, став-
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лення недовіри, неповаги. такий стан є не безпідставним: корупція на всіх 
рівнях, недотримання законів, неуважне та неповажне ставлення до громадян 
та їх заяв тощо. Перелік претензій, що висуваються суспільством, може бути 
довгим, але сутнісна основа в них одна – моральна деградація працівників 
правової системи. Проте, слід зазначити, що моральна деформація юристів, 
працівників правоохоронної системи не автономна, а є одним з проявів духо-
вного стану нашого сучасного суспільства в цілому, який характеризується 
різким падінням моральності, зниженням рівня моральної відповідальності. 
суспільство втрачає моральні традиції, нівелюються поняття добра і зла, 
культивуються цінності, побудовані на тлі споживацьких потреб, вседозво-
леності, розпущеності.

корені моральних проблем українського суспільства в цілому комплек-
сі проблем, зокрема і неморального характеру. насамперед, це складні со-
ціально-економічні обставини, що склалися в країні та згубно вплинули на 
духовно-моральний стан людей. розвиток ринкової економіки сприяв втор-
гненню в життя людей і її цінностей, серед яких найголовнішими негатив-
ними є спрямованість на збагачення та досягнення успіху за будь-яку ціну. 
руйнація системи цінностей старшого покоління, невизначеність сенсожит-
тєвих орієнтирів, сприйняття, часто бездумне копіювання «модних» запо-
зичених стереотипів потреб, поведінки, способів життя, призвели до мораль-
ної дезорієнтації, до викривлення духовних цінностей, що традиційно були 
притаманні українському суспільству, а також – до розчарування в споді-
ваннях щодо сучасного курсу.

Базові духовні цінності, видозмінюючись, втрачають інтегративну здат-
ність. Як наслідки – відокремленість, соціальна апатія, недовіра людей один 
одному, суспільству, державі та її структурам. людина, вільна від цінностей, 
байдужа до оточення, що вбачає в іншій людині конкурента, недоброзичлив-
ця, а то й ворога, має на меті збагачення й задоволення, або потребу забез-
печити хоча б нагальні потреби, – не відчуває себе зобов’язаною суспільству, 
відповідальною за свої дії, за свою справу. в усіх сферах життя спостеріга-
ємо тотальну безвідповідальність, яка виявляється у несумлінному або не-
вчасному виконанні професійних і суспільних обов’язків, бажання покласти 
свої завдання на інших тощо.

Безвідповідальність працівників правової сфери відчувається особливо 
гостро. і про це свідчать результати соціологічних опитувань за останні 
п’ять років, згідно з якими більше 90 % українців не довіряють судовій вла-
ді, правоохоронним органам. реформування системи значних зрушень не 
спричинило. Безумовно, багато проблем накопичено, які перешкоджають 
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подоланню застарілого механізму системи. Проте, найважливішою пробле-
мою сфери правового регулювання є відокремленість юристів від моральних 
ідеалів, низький рівень моральної свідомості, втрата морально-ціннісних 
орієнтирів у професійній діяльності. 

тема моральності в зазначеній сфері випливає з цільового призначення 
права в суспільстві. Поряд із мораллю, право має забезпечувати регуляцію 
суспільних відносин на засадах гуманності, справедливості. тобто правова 
складова суспільних відносин містить моральний дух і спрямована на від-
творення та підтримку моральної атмосфери суспільного порядку і законної 
справедливості. саме цю сутність правової регуляції має усвідомлювати 
юрист, коли приймає професійну роль. стаючи на посаду, правник повинен 
знати моральне значення своєї професійної діяльності, визначити ставлення 
до неї. Зокрема, усвідомити її значення для суспільства, окремих людей, для 
себе. глибоке розуміння сутності професійної юридичної діяльності – важ-
лива умова відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків. сут-
ність професіоналізму юриста полягає не тільки в кількості професійних 
знань, умінь і навичок. у цій професії домінантою виступає моральність: 
розуміння фахівцем професійного обов’язку, підтримання професійної чес-
ті, здатність нести моральну відповідальність.

однак, слабе усвідомлення своєї відповідальності, деформоване став-
лення до праці, формально – бюрократичні вимоги тощо нівелюють відпо-
відальність як обов’язковий компонент професії. 

З точки зору суспільства юрист, виконуючи свою роботу, має реалізову-
ватись як високоморальна особистість, адже він захищає інтереси людей. 
Проте, вся проблематичність питання полягає у суб’єктивній стороні вико-
нання ним професійних обов’язків. Якщо невиконання юристом конкретних 
завдань тягне за собою адміністративне чи правове покарання, то безвідпо-
відальне ставлення, порушення моральних норм, – не піддається правовій 
регуляції. специфічним для діяльності правників залишається можливість 
виключити моральний аспект своїх дій, змінивши їх кваліфікацію, аргумен-
туючи формальність моральних вимог. 

Примусити спеціаліста ставитися до своїх обов’язків відповідально 
неможливо. Моральна відповідальність є здатністю особистості свідомо 
ставитись до своїх обов’язків, передбачувати наслідки своїх дій, співвід-
носити їх корить і шкоду, готовність відповідати за результати. в діях 
з моральною відповідальністю інтегруються мотиви і цілі дій, засоби до-
сягнення, оцінка ситуації і вчинків, лінія і стратегія поведінки. відпові-
дальність – це, перш за все, дія за власним переконанням, за власними 
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моральними принципами. відсутність, несформованість, або здеформова-
ність таких настанов в людині не може бути викликана штучно, за зовніш-
нім бажання чи примусом. 

Моральна відповідальність – це результат довготривалої цілеспрямова-
ної освітньої та виховної діяльності суспільства та самовиховання людини, 
внаслідок чого вчиняти відповідально стає внутрішньою моральною по-
требою людини. отже, постає питання про підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів-юристів, в програмі освіти яких окрім професійних знань по-
винно викладатися етичне знання, приділятися особлива увага вихованню 
особистісних моральних якостей. вилучення етики з числа обов’язкових 
навчальних дисциплін в юридичній освіті вже має свої негативні моральні, 
соціальні та політичні наслідки. разом із тим, одним із стратегічних шляхів 
оздоровлення нашого суспільства є вироблення стратегії відновлення мо-
рально-ціннісних орієнтирів професійної діяльності й цілеспрямоване 
формування морального складу працівників правової сфери. 
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