
вания для формирования созидательного мышления, как условия фор
мирования гуманистической правовой системы, отвечающей интересам 
и целям человека.
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М ОРАЛЬНО-ПРАВОВА КУЛЬУТРА -  ОСНОВА  
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ Ю РИСТА

Сьогодні, у період бурхливого розвитку новітніх технологій, глибо
кої кризи цільових установок, мотивів і життєвих сенсів діяльності 
суспільства, усе частіше можна спостерігати знецінення людини як осо
бистості, важливої і чи не найголовнішої ланки світу. У боротьбі за 
«місце під сонцем» ми забуваємо, що окрім матеріальних благ більш 
важливими є духовні, і саме їх людина повинна прагнути. Ця проблема

існує упродовж усього існування людства, але вирішити її поки що, на 
жаль, не вдалось, тому ця тема залишається актуальною і сьогодні.

Відповідно до ст. З Конституції України людина, її життя та здоров’я, 
честь, гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цін
ністю, а утвердження й забезпечення прав та свобод -  головний обов’язок 
держави [1]. Говорячи про «захисників людських прав», першими зга
дуються, звичайно, правники. Адже саме вони, освічені знавці націо
нального й міжнародного законодавств, стоять на сторожі наших осо
бистої та суспільної безпек. Незалежно від спрямування діяльності -  чи 
то адвокат, суддя, прокурор, поліцейський або будь-який інший пред
ставник юридичної діяльності -  усі вони повинні бути прикладом висо
коморальних особистостей, непорушних, непідкупних, незрадливих 
високим ідеалам і принципам справедливості, гуманізму, законності 
тощо. Але, на жаль, через вплив численних факторів, як суб’єктивних, 
так і об’єктивних, образ правника сьогодні дещо спотворений, дефор
мований, тому вкрай важливим є удосконалення морально-правової 
культури правника.

Над проблемою духовного розвитку особистості ефективно працю
ють видатні мислителі різних часів. Відправною точкою в подоланні 
міфічної, племінної свідомості й формуванні людини культурної або 
моральної став еллінський період європейської історії, який представи
ли Сократ, Арістотель та Платон. Відомими їх наступниками через ба
гато століть стали Г. Сковорода, Г. Гегель, 1. Кант та інші. Питанню 
моральності в юридичній діяльності присвятили свої праці А. Коні, 
О. Кобликов, О. Петришин, 1. Бенедик, А. Мороховська, О. Скакун, 
С. Сливка та інші. Незважаючи на значні наукові здобутки з цієї теми, 
проблема морально-правової культури залишається актуальною.

Загалом термін «мораль» (moralitas) походить від давньолатинсько- 
го mos -  правило, закон -  та означає сукупність характеристик, звичок, 
що формують склад душі [2, с. 19]. 1. Огієнко, наприклад, звертав увагу 
на демократичний зміст української культури і «мораль» розумів як 
єдність моральних свідомості, діяльності та відносин [3].

Видатний педагог В. Сухомлинський наголошував на нероздільнос
ті таких суспільних явищ як культура та мораль і переконував, що висо
кий рівень моральної культури особистості уможливлює досягнення 
щастя. У своїй праці «Як виховати справжню людину» освітянин писав: 
«Твоя моральна культура визначається тим, наскільки глибоко ти усві
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домлюєш для всіх людей потреби, наскільки свідомо орієнтуєшся на них 
у своїй особистій діяльності. Те, що добре людям, повинно стати твоєю 
моральною схильністю, твоєю потребою, прагненням, бажанням. Тільки 
за цієї умови ти станеш справді вільною, а отже, і щасливою людиною» 
[4, с. 266]. Отож розвиток і вдосконалення моральної кульутри має важ
ливе значення для будь-якої людини, незалежно від віку, статі, сфери 
діяльності тощо.

Існує філософська наука, яка вивчає мораль як форму суспільної 
свідомості -  етика. Через це поняття «мораль» та «етика» досить часто 
використовують як синонімічні. Дослідження ж етики правників- пред
мет юридичної деонтології- науки про належну професійну поведінку, 
фундаментальними складовими якої є етична, естетична, релігійна, по
літична, економічна, комунікаційна, фізична, правова культури. Такий 
поділ є досить умовним, адже в цілому усі згадані види культур тісно 
взаємопов’язані. Крім того, методологічну основу вивчення професійної 
етики юристів складають етика, філософія права, культурологія права.

Чи не найважливішою для юриста є правова культура, історія якої 
сягає утворення держав та поглиблення суспільних. Правова культура-  
формалізовані загальнообов’язкові норми людської життєдіяльності, 
що закріплюються й охороняються державою. Ю. Битяк та І. Яковюк 
визначають правову культуру як «систему позитивних проявів право
вої дійсності, що концентрує досягнення юридичної науки і практики. 
Вона виступає внутрішньою духовною стороною правової системи 
і пронизує правосвідомість, право, правовідносини, законність і право
порядок, правотворчу, правозастосовчу та інші види правової діяль
ності» [5, с. 4].

Безперечно, у кожного з нас є особисті морально-правові якості та 
принципи, проте для покращення суспільних відносин і мінімізації від
носно безпідставних конфліктів формуються певні стандарти. Особливо 
популярними та важливими є професійні моральні стандарти -  профе
сійна етика, яка, насамперед, повинна ґрунтуватися на загальнолюдських 
моральних цінностях, а також відповідати особливим завданнями про
фесії, підтверджувати її значення для суспільства та суб’єкта-носія мо
ралі, зокрема.

На основі ціннісних орієнтацій формуються ідеали, які визначають 
спрямованість і характер духовно-практичної діяльності людини [6, 
с. 6]. Оскільки правники займаються вирішенням суперечок, що стали

наслідком уже порушених чиїхось інтересів, впевнено можна сказати, 
що ці люди повинні бути максимально високоморальними. Звичайно, 
діяльність представників різних підгруп юридичних професій має свою 
специфіку, але дотримання принципів гуманізму, справедливості, за
конності, об’єктивності та безсторонності — обов’язок кожного прав- 
ника.

Видатний німецький філософ Г. Радбрухт наголошував: «Хороший 
юрист перестав би бути хорошим юристом, якби він кожну мить своєї 
діяльності не усвідомлював би необхідність задаватися питанням про 
користь обраної ним професії... Юристи ставлять перед собою найбільш 
складне завдання: вірити в своє життєве призначення і одночасно 
в глибині душі постійно сумніватися в собі» [7, с. 125].

Як і будь-які інші люди, юристи можуть піддаватися внутрішньому 
або зовнішньому впливу, тому фактори формування професійної свідо
мості юристів за критерієм їх функціональності доцільно розподілити 
на суб’єктивні, або спеціальні, та об’єктивні, або загальні. Якщо перші 
виникають безпосередньо з набуттям досвіду правником, його персо
нальних вмінь, навичок та переконань, то інші -  через «нав’язування» 
принципів та установок суспільством. Такий вплив проявляється, на
самперед, у формуванні правової свідомості та правомірної поведінки 
правника -  взаємозумовлених професійних якостей. Правова свідомість 
визначається величиною розуміння представником професії усієї важ
ливості дотримання законодавства, суспільних правових норм, підтри
мання миру, спокою, безпеки на території держави. Невпевненість 
правника в потребі діяльності за уже зазначеними принципами знижує 
рівень його правової свідомості, формує хибну правову позицію у кон
кретній юридичній справі і врешті-решт може призвести до неправо
мірної професійної поведінки.

Отже, моральна культура юриста -  це система моральних принципів 
і норм, які сформувалися як результат почуттів, знань, потреб, переко
нань, що виражають у моральній поведінці юриста гармонію внутрішніх 
переконань і зовнішніх проявів [8]. У безперечно складних умовах по
будови правової держави професія юриста покликана втілювати, реалі
зувати на практиці добро, справедливість, законність та інші загально
людські цінності. Тому важливим завданням майбутніх правників є 
пошук і набуття професійних моральних якостей, а вже практикуючих 
юристів -  їх збереження та удосконалення.
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Тематичний напрям 2
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ  
МОРАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ПРАКТИКИ

Причину противоречивости, а иногда и противостояния моральной 
и правовой практик в настоящее время можно усмотреть в глобальном 
противоречии между миром человека и миром техники. Логика развития 
человечества во многом объясняется логикой его взаимоотношений с 
созданным им самим искусственным материальным миром: она отвеча
ет коммуникативной модели, описывающей «информационное взаимо
действие человека с собственным творением как мега-сообщение, в про
цессе которого человек постепенно передает ему свои знания и интел
лект» [1]. С другой стороны, очевидная экономическая эффективность 
технического прогресса может служить доказательством эффективности 
и управляющего им регулятора -  алгоритма. Собственно, появление 
института права стало отражением погружения человека в технологиче
ский мир: в конце концов, право есть просто последовательная форма
лизация этики (А. Круглов). Формальность права, однако, при его прак
тическом применении очень часто вынуждена считаться с неформаль
ными факторами, отсюда прокуроры и адвокаты, своим вмешательством 
«размывающие» его жесткую, алгоритмическую по сути, природу. Но 
дальнейшее развитие права ведет ко все более глубокой формализации 
все более тонких и разнообразных общественных отношений, оно быстро 
разрастается, как бы стараясь избавить общество от всякой необходимо
сти включать человеческую интерпретацию (этому же служит и преце
дентное право).

Информатизация общества с ее несметным количеством новых -  
виртуальных -  объектов неимоверно усложнила их опосредованием
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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, 
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