дій, вузько тлумачить можливі факти та їх моральну ідентифікацію, не
формулює морально-ціннісних орієнтирів для самих юристів щодо від
повідального вирішення справ.
Нарешті, юридична діяльність неможлива без морального ставлення
юриста до своєї справи, до громадян, до протиправних і аморальних
вчинків. Державне і суспільне значення діяльності правників містять
і моральне суспільне навантаження, що обумовлює специфіку вимог, які
висуваються до юристів. Ці вимоги мають переважно моральний зміст.
Йдеться про дотримання таких принципів, як гуманізм, альтруїзм, толе
рантність, справедливість, відповідальність. Моральні характеристики
включаються у складові професійної майстерності юристів, адже вони
повинні мати не тільки високу кваліфікацію з питань права та його за
стосування, а й морально ставитися до права і до людей.
«Обов’язок», «честь», «совість», «професіоналізм», «неупереджене
дотримання закону», «готовність прийти на допомогу, незалежно від
статусу та матеріального стану людини» - це не просто моральні імпе
ративи, це досить високі критерії,- писав Ю. Качановський, - ці та інші
високі критерії, якими б суворими вони не здавались, мають бути по
кладені в основу внутрішнього етичного кодексу юристів. Тільки тоді
ми отримаємо право вимагати від громадян поваги до закону і до тих
людей, що його уособлюють»[3].
Свідоме, цілеспрямоване формування особистостей майбутніх юрис
тів, безумовно, передбачає пронизаність ю ридичної освіти етичним
знанням та моральним вихованням студентів. Розвинутий етичний світо
гляд юриста - це запорука здійснення можливостей щодо подолання
зловживань, хабарництва у юридичній діяльності та реформування
системи в контексті розбудови дійсно правової держави.
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М ОРАЛЬ І ПРАВО ЯК ГОЛОВНІ РЕГУЛЯТОРИ
СУСПІЛЬНИ Х ВІДНОСН В СИСТЕМ І
Н А Ц ІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
С успільство — це соціальна система, яка вклю чає лю дей та їх
об’єднання, у процесі взаємодії яких виникають відносини, що потребу
ють упорядкування, яке здійснюється завдяки спеціальним регуляторам.
Такими регуляторами є соціальні норми, а саме: релігійні, моральні,
правові, політичні, економічні, корпоративні, звичаї тощо. Усі вони
тісно взаємодіють між собою, але особливе місце серед них займають
право і мораль.
Вже багато століть філософи та правознавці досліджують взаємо
зв ’язок моралі і права як головних соціально значущих регуляторів
суспільних відносин, адже саме моральні і правові норми мають суттєвий
вплив на суспільство, визначають напрям його розвитку.
Між правом і мораллю існують як спільні, так і відмінні риси. Від
мінність полягає, зокрема, і в тому, що моральний закон здійснюється
людиною добровільно, а правовий - забезпечується примусом, тобто
покликаний подолати спротив окремих суб’єктів суспільства. Крім того,
нерідко виникає конфлікт між правом та мораллю. Це спостерігається,
наприклад, коли норма закону, прийнята з урахуванням мотивів доціль
ності або для забезпечення інтересів окремих суб’єктів соціальних від
носин, суперечить прийнятим і поширеним у суспільстві моральним
принципам. Наприклад, норма про обов’язкове попередження державних
органів про злочин суперечить моральним принципам, які засуджують
доносительство. Поведінка людей у ситуації такого конфлікту різниться
і залежить від багатьох факторів, зокрема від правової та моральної
культури. Наприклад, за часів Другої світової війни європейці виказу

вали євреїв або дезертирів тому, що цього вимагав закон. Але нерідко
люди, навіть ризикуючи життям, переховували, рятували людей «поза
законом», а це означає, що моральні принципи мали більшу силу моти
вації, аніж усвідомлення норми закону.
Право і мораль мають спільний родовий предмет регулювання -в ід 
носини між людьми, спільну мету - встановлення порядку в суспільних
відносинах; можуть збігатися за змістом, коли норми права закріплюють
норми моралі (наприклад, моральну норму «не можна красти» повторює
відповідна заборона у Кримінальному кодексі).
Право і мораль мають єдину духовну природу, єдиний ціннісний
стрижень - справедливість. Навіть у класовій державі норми права були
вираженням справедливості, на якій ґрунтуються норми моралі. Остан
ні, у свою чергою, обумовлювалися матеріальним і духовним розвитком
суспільства.
Крім того, і право, і мораль виконують забезпечують досягнення
компромісу між інтересами індивіду, групи і суспільства, сприяють
збереженню стабільності й рівноваги у суспільстві завдяки нормативно
му характеру, тобто формують норми, що визначають межі свободи
суб’єктів, і є засобами втілення справедливості. Взаємодія норм права
і норм моралі у процесі правотворчості проявляється у тому, що норми
права повинні враховувати норми моралі, прийняті у суспільстві, являти
собою формально (офіційно) визначену міру справедливості. Інакше
кажучи, моральні принципи є джерелом юридичних норм, отож право
в широкому розумінні є моральним феноменом. Наприклад, заборона
вбивства - це насамперед моральна заборона, а потім уже правова.
Тому норми права змінюються і розвиваються під впливом норм
моралі. Дане положення можна підтвердити на прикладі явища коруп
ції. Сьогодні корупція визнана однією з головних проблем у нашій
державі, яка загрожує функціонуванню усього державного апарату та
розвитку суспільства. Розуміння цього почалося із морального осуду,
прагнення реалізації принципу справедливості тощо. Саме моральним
осудом корупції можна пояснити підвищений інтерес суспільства до
скандалів в «Укроборонпромі» або з так званими «діамантовими про
курорами».
Згідно з чинним Законом Україні «Про запобігання корупції», ко
рупція - це використання особою наданих їй службових повноважень
чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної

вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції
такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція
чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним
чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного ви
користання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними
можливостей.
Проаналізувавши праці науковців, які досліджували питання бороть
би з корупцією, можна побачити повторювані твердження, що корупцію
не можна подолати. Якщо так, тоді виникає питання: навіщо з нею бо
ротися? На це питання відповів Т. Гоббс, який вказує не те, що процві
тання корупції може призвести до міжусобиць в країні, а як наслідок - до
руйнування держави.
Більшість вважає, що головною причиною корупції є економічне
становище країни, але такі науковці, як О. Сахань, Т. Бєльска, І. Владленова, І. Христич, не погоджуються з цим твердженням. На їх думку,
головною причиною корумпованості всієї країни є низький рівень мо
рального виховання. М. Ценко, С. Тузіков у статті «Деякі аспекти мо
рального виховання молоді в сучасній Україні» зазначають: «Мораль
ність і моральна культура формуються через цілеспрямований процес
освіти, виховання й самовиховання, в якому значну роль відіграють
суспільство і держава, важливим завданням яких має бути створення та
забезпечення умов для духовного розвитку кожної людини». Але якщо
ці умови не забезпечую ться, то відбувається деформація моральної
культури, а разом з тим і правової культури. Наприклад, коли майбутній
юрист бачить безкарність чиновників, прокурорів, суддів та бездіяльність
правоохоронних органів, то він звикає до цього і перестає оцінювати ці
явища як аморальні.
Підсумовуючи вище викладене, доцільно зауважити, що вирішити
проблему корупції можна шляхом виховання в молоді стійкої неприязні
до будь-яких видів і форм корупції в усіх сферах життєдіяльності сус
пільства. У цьому може допомогти свідоме, серйозне, системне вивчен
ня науки етики на усіх рівнях освіти. Не даремно етику розглядають як
практичну філософію, яка дає основні сенсожиттєві орієнтири. Тому
вивчення етики може стати важливим фактором підтримання правопо
рядку в суспільстві, виховання ціннісних орієнтацій, які сприятимуть
гармонійному розвитку особистості і усуненню конкуренції правових та
моральних норм.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Кафедра культурології

СУПЕРЕЧНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ
МОРАЛІ І ПРАВА В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції
ЗО травня 2019 року

Харків
«Право»
2019

П ЕРЕДМ ОВА

УДК 17+177:340.12
С89
Р е д а к ц ій н а к о л егія :
A. П. Гетьман - д. ю. н., професор, заслужений діяч науки та техніки
України, академік НАПрН України, проректор з наукової роботи ШОУ
ім. Ярослава Мудрого;
B. О. Лозовой - д. філос. н., професор, завідувач кафедри культурології
ІТЮУ ім. Ярослава Мудрого;
Н. В. Маслак - к. ю. н., асистент кафедри кримінального права № 1
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, приватний нотаріус ХМНО Харківської
області;
Ю. А. Меліхова - к. ю. н., доцент кафедри культурології НЮУ ім. Яро
слава Мудрого;
О. В. Прудникова - д. філос. н., доцент, доцент кафедри культурології
НЮУ ім. Ярослава Мудрого;
Л. М. Сідак - к. філос. н., доцент, доцент кафедри культурології НЮУ
ім. Ярослава Мудрого, секретар редколегії;
T. М. Слінько-к. ю. н., доцент, завідувач кафедри конституційного пра
ва України НЮУ ім. Ярослава Мудрого;
О. А. Шумейко - к. філол. н., доцент, доцент кафедри культурології
НЮУ ім. Ярослава Мудрого

С89

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському
суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., ЗО трав. 2019 р. /
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2019. - 200 с.
ISBN 978-966-937-725-8
Збірник містить наукові статті та тези наукових доповідей з питань фі
лософії права, соціальної філософії, етики, правознавства, зокрема кримі
нального, конституційного, аграрного, екологічного права, кримінології,
медицини, а також соціології, педагогіки та актуальних проблем юридичної
освіти і морально-правового виховання особистості як складових системи
національного виховання в сучасних умовах соціокультурного розвитку.
Для викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів
вищої освіти.
УДК 17+177: 340.12

ISBN 978-966-937-725-8

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2019
© Оформлення. Видавництво «Право»,
2019

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 багатоаспектноі’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.
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