
закріплено принцип справедливості, та й сам термін в ЦПК України 
і КПК України майже не вживається.

Таким чином, справедлива норма в результаті несумлінного (непра
вильного) застосування може спричинити несправедливість у відповідних 
відносинах. Коли мова йде про несправедливість в застосуванні норм 
права, тоді оцінка справедливості самих норм залежить від дії суб’єктів, 
що їх застосовують. Причому оцінювання відбувається як суб’єктами, 
що застосовують правові норми, так і суб’єкти, чиї відносини при цьому 
регулюються й інтереси який виявляються незахищеними або поруше
ними діями перших. У таких випадках, як правило, справедливість самої 
норми втрачається або спотворюється. І з точки зору оцінки різних 
суб’єктів, прийняте правозастосовником на основі справедливої норми 
права рішення може бути справедливим чи несправедливим. Таким чи
ном, справедливість є цінністю, тобто об’єктивною характеристикою 
правових та соціальних феноменів, але сприймається як оцінка, 
суб’єктивний феномен духовного життя. Коли неправильне застосування 
справедливих норм права може бути оцінене як несправедливість цих 
норм в оцінці різних суб’єктів, тоді об’єктивна і суб’єктивна основа 
справедливості не збігаються. Відповідно, про справедливість в державі 
в даний час можна говорити тільки тоді, коли об’єктивна і суб’єктивна 
сторона справедливості узгоджуються, що виражається насамперед у пра
ві і правозастосовній діяльності.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ МІСЦЕ 

У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

На сьогодні метою України є вступ до Європейського Союзу. Але 
членство в ЄС означає не тільки економічні та політичні відносини між

Україною і ЄС, а насамперед долучения українців до соціально культур
них цінностей європейських народів. Виникає питання наскільки близь
кі нам, українцям, ці «європейські цінності» і як законодавчо закріпити 
їх в умовах української правової системи.

Так, цінності -  це сукупність найбільш загальних ідей та принципів 
які формують певні моделі поведінки європейця в тій або іншій ситуації. 
Можна виділити такі європейські цінності як: верховенство права, рів
ність перед законом, права людини, демократія, мир, рівність, особиста 
свобода, самореалізація індивіда. Задавалося б це дуже близькі україн
цеві поняття, хто ж з нас не хоче жити в правовій державі, де всі рівні 
перед законом, де поважають права один одного і можуть реалізувати 
свій потенціал і при цьому жити в мирі? Але слід усвідомлювати що 
європейці інші за ментальними ознаками і цьому є достатньо логічних 
пояснень. Європейські цінності формувалися століттями, адже європей
ська демократія існує уже майже три століття у той час, як українська 
сформувалася менш ніж три десятки років тому. У цьому контексті слід 
зосередити увагу і на євразійському характері українського світогляду, 
самобутність якого визначає українську культуру.

Для більш детального розкриття даного питання розглянемо деякі із 
запропонованих цінностей та ступінь їх реалізації в правовій системі 
України.

1. ) Верховенство права -  основоположний принцип, який передбачає, 
що жодна людина не може бути вище закону, кожен не залежно від 
свого соціального статусу повинен нести відповідальність за вчинені 
правопорушення, а сам закон не повинен порушувати природні права 
людини. Принцип верховенства права закріплений в Україні у ч. 1 ст. 8 
Конституції, але, не зважаючи на це ситуація з верховенством права 
в Україні доволі складна, про що свідчать більшість авторитетних між
народних досліджень, які вказують на суттєві фактичні порушення 
цього принципу в нашій державі. Але водночас українці вже готові до
тримуватись цього принципу, а тому для покращення ситуації в цьому 
питанні необхідне запровадження суттєвих реформ в судових і правоохо
ронних органах. Загалом, важливість такої цінності, як верховенство 
права важко переоцінити, адже саме верховенство права є базисом, який 
формує правові системи усіх розвинених країн сучасності.

2. ) Права людини -  це комплекс основоположних природних свобод, 
зумовлених самим фактом існування людини. Так, Україна має чимало



досягнень у сфері забезпечення прав людини. Наша держава є однією із 
47 членів Ради Європи. Діяльність цієї організації в першу чергу спря
мована на забезпечення прав людини. Крім того ст. 21 та 22 Конституції 
України присвячені правам людини. Але з іншого боку Україна залиша
ється однією з країн «лідерів» за кількістю поданих проти неї скарг до 
ЄСГТЛ, що говорить про непоодинокі факти порушення прав людини. 
Без реформування органів виконавчої та судової влади вирішення цієї 
проблеми неможливе. Отже, забезпечення прав людини є одним з базо
вих завдань Європейського Союзу, яке закріплено безпосередньо в Ста
туті ЄЄ, що безперечно підвищує значущість цієї цінності, як для країн 
членів ЄЄ так і для України -  потенційного учасника цього міжнарод
ного об’єднання.

3. ) Демократія -  це політичний режим, в якому єдиним джерелом 
влади є народ. Демократичний статус української держави закріплений 
в ст. 1 Конституції, що засвідчує важливість цього принципу для існу
вання і розвитку України. Однак, не зважаючи на певні позитивні зру
шення українській демократії ще є куди прагнути, хоча у цілому вона 
вже визначає багато чого у житті українця, що відображається у сучас
ному українському мистецтві, і в медійній сфері, і в буденному житті, 
тощо. Для підвищення рівня демократії в Україні можна впровадити 
систему загально національних та регіональних референдумів і виноси
ти на розгляд народу найважливіші питання, які суттєво впливають на 
життя суспільства, наприклад, мовні чи релігійні. Адже в Україні «де 
юре» існує можливість такого варіанту волевиявлення як референдум, 
а от «де факто» цей процес проводиться надзвичайно рідко. Впроваджен
ня системи референдумів разом з активною просвітницькою діяльністю 
можуть значно підвищити рівень демократії в Україні.

4. ) Мир -  це стан спокою і гармонії у суспільстві. Мир як європейська 
цінність вживається як у значенні спокою і ладу в душі людини, так і в 
значенні миру між групами людей, народами і державами. Також, як 
складову миру ЄЄ розглядає принцип загальної безпеки, який закріпле
но в Статуті ЄЄ. Європейська спільнота втомилася від війн які відбува
лися в минулому столітті, а тому така цінність, як мир фігурує фактично 
всюди в європейському суспільстві. Українці нині, як ніхто інший, ро
зуміють цінність миру. В умовах воєнного конфлікту на сході кожен 
українець хоче знову жити в мирній країні. Історично українці завжди 
були мирним народом і сама по собі війна не властива українській куль

турі та нашому менталітету. Отже, сподіваючись на позитивні зміни в цій 
ситуації, треба прагнути до жаданого миру на нашій землі.

5.) Рівність -  це принцип відповідно до якого всі члени суспільства 
мають однакові права і обов’язки. Вона безпосередньо пов’язана з такою 
цінністю як самореалізація індивіда. Рівність закріплена в Конституції, 
але нажаль з реалізацією принципу рівності в Україні є багато питань. 
Рівність -  це не можливість дискримінації особи за тією чи іншою озна
кою. Проте, в українському законодавстві неважко знайти прояви дис
кримінації за статевою ознакою, яскраві приклади цього можна знайти 
зокрема в трудовому законодавстві. Такі казуси в законодавстві -  не 
найбільша проблема, яка заважає реалізації принципу рівності. Основа 
проблеми лежить в самому українському суспільстві. Для того щоб до
могтися гідного рівня рівності в сучасному українському суспільстві 
законодавцеві необхідно провести дійсно глибинні реформи в багатьох 
сферах життя. Проте проведення структурних реформ не гарантує, що 
ця цінність стане звичною для українця, її утвердження можливе ви
ключно у випадку фактичного впровадження вищезазначених цінностей 
в життя пересічних українців.

Отже, європейські цінності складають цілісну систему в якій реалі
зація однієї не можлива без реалізації іншої. Щодо законодавчої бази 
необхідної для їх існування, слід зазначити, що в правовій системі 
України закладені основи, для повного їх впровадження. Необхідно 
лише політична воля законодавця та активна просвітницька діяльність 
виконавчої гілки влади. Допомогти у впровадженні системи європей
ських цінностей може інтегрування міжнародного законодавства у пра
вову систему України, рецепція законодавства розвинених європейських 
країн. Але до цього процесу необхідно підходити обережно, ураховую
чи ризики і особливості українського правового менталітету і націо
нальної культури. Ця рецепція не повинна перетворитися в сліпе копі
ювання, адже це може призвести до погіршення ситуації. Отже, впро
вадження європейських цінностей в Україні є непростим завданням, 
реалізац ія  якого залеж ить від багатьох ф акторів о б ’єктивного 
і суб’єктивного характеру.
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ПРО ЕТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД 
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Реформування системи вищої освіти в цілому є позитивним явищем. 
Проте, деякі нововведення викликають заперечення, як такі, що супер
ечать сенсу і змісту завдань певної освіти. Так, у навчальній програмі 
юридичної освіти відсутній як обов’язковий предмет вивчення курс 
«Етика», який є одним із основоположних для формування фундамен
тальних якостей спеціалістів.

Таке розуміння значення етичного знання для юристів випливає, 
перш за все, з усвідомлення взаємозв’язку моралі і права, їх завдань 
у суспільстві, форм і способів реалізації, а також аналізу стану мораль
ності сучасної молоді та суспільства в цілому.

Мораль і право -  основні елементи системи нормативної регуляції 
соціальних відносин. Питання про співвідношення цих регуляторів за
звичай розглядається в площині їх взаємодії і взаємодоповнення.

Мораль і право пов’язані між собою історично. Правова норматив
ність виникла на засадах моральних норм, що існували, і закріпила осно
вний -  гуманістичний -  принцип суспільних відносин. За допомогою 
моралі й права встановлюються загальні стандарти поведінки членів 
суспільства, що сприяє упорядковуванню суспільних відносин.

Правові та моральні закони поєднує їх су гнісний зміст, збіг багатьох 
вимог, обов’язковість їх виконання. Єдність моралі та права виявляєть
ся і в цілях, у досягненні яких вони доповнюють один одного. їх взаємо- 
доповненість розкривається і через те, що заборони і санкції права на-
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ПЕРЕДМОВА

В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас
ному інформаційному суспільстві.

Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.

Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.

Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін
нісних орієнтирів у сучасному світі.

Голова організаційного комітету конференції, 
проректор з наукової роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

заслужений діяч науки та техніки України, 
академік Національної академії правових наук України, 
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