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ПРО ЕТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД
М АЙБУТНІХ Ю РИСТІВ
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
ю ридичної 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 сутнісний 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 взаємодоповненість розкривається і через те, що заборони і санкції права на-

бирають сили у межах тих виявів людської волі, де недостатніми є ім
перативи моралі.
Ці два регулятори мають і суттєві відмінності. Різними в них є спо
соби формування, сфери застосування, засоби і методи забезпечення
функціонування, форми відповідальності за порушення їх норм.
Разом із тим, мораль і право тісно пов’язані, зміни в одному з еле
ментів тягнуть за собою трансформації в іншому. Важливою умовою
регулятивної дієвості цих феноменів є обумовленість права моральними
ціннісними орієнтирами.
Отже, для досконалого вивчення права, глибокого розуміння його
сутності важливо знати й усвідомлювати сутність моралі, закономірнос
ті її ф ункціонування в суспільстві. Вивчення філософ ії моралі, або
етичного знання, - це єдиний спосіб опанування моралі, сенсу її існу
вання, ознайомлення з її закономірностями функціонування, способами
застосування тощо.
Питання про етичну освіту постає сьогодні зі все більшою актуаль
ністю і у зв’язку із загальним падінням моральності. Сучасне суспільство
виявилося нестійким і вразливим в умовах економічних і духовних
трансформацій. За зовнішніми гаслами: патріотизму, зростання релігій
ної духовності, звернення до національних традицій, пошуку основ на
ціональної ідеї тощо, виявилися наслідки, що є трагічними для мораль
ного здоров’я лю дей. С успільство характеризується надзвичайною
конфліктністю (між особисгісною , міжгруповою, міжнаціональною ,
внутрішньонаціональною), жорстокістю, насильством, байдужістю до
проявів різних форм аморальності. Люди здебільшого не цікавляться
етичними ідеями, їх влаштовує повсякденний досвід, який, на жаль, не
завжди виявляється моральним за ціннісною значущістю, а частіше
спрямований на задоволення егоїстичних, прагматичних інтересів через
зневажання потребами інших.
Найбільш ураженою моральними хворобами є молодь, яка зростає
і формується в ситуації падіння виховної ролі таких соціальних інститу
тів, як сім’я, школа, порушення спадкоємності, втрати зв ’язків з устале
ною системою цінностей, моральною традицією. Для молодих людей,
що опановують правознавство, вивчення філософії моралі є шляхом
підвищення над собою буденним, усвідомлення свого людського при
значення, зрозуміння морального призначення юридичної професії.

І ще однією важливою мотивацією щодо вивчення етичної теорії
у вищому юридичному навчальному закладі є практична необхідність
формування у майбутніх юристів професійного етичного світогляду.
Така потреба обумовлена, зокрема, характером прийняття рішень юрис
тами.
Ухвалення рішень суддями, прокурорами - це складова їх діяльнос
ті та велика відповідальність перед собою і суспільством. Рішення, що
приймають юристи, мають бути законними і справедливими, тобто від
повідати вимогам правової регуляції і моральної оцінки. Законодавством
встановлені засади ухвалення рішення, згідно з якими суддя, наприклад,
приймає рішення на основі закону і відповідно до внутрішнього пере
конання. У цьому формулюванні найбільш складним і суперечливим є
розуміння того, що таке внутрішнє переконання юриста.
Аргументи, що доводять вину підсудної особи, мають формувати
позицію судді. Проте, його переконаність має спиратись не тільки на
букву закону, а й на власне відчуття справедливості майбутнього рішен
ня. П ри чо м у , власн е р о зу м ін н я с п р ав ед л и в о с т і не мож е бути
суб’єктивним, винесеним із власного досвіду позитивних і негативних
фактів життя. Юрист має спиратися на раціональне знання справедли
вості, як етичної категорії, і на знання змісту справедливого, який при
йнятий у сучасній суспільній свідомості.
Справедливість та інші моральні поняття - це складні етичні кате
горії, розуміння яких передбачає їх вивчення та усвідомлення, на осно
ві чого й формується етичний світогляд. Ю рист не має права поклада
тися на власний суб’єктивний розсуд. Його рішення мають бути закон
ними і морально вивіреними на засадах етичного світогляду.
Формування етичного світогляду необхідне юристу також для прак
тичного виконання юридичних дій в різних галузях практики. Так, ци
вільно-процесуальне та кримінально-процесуальне законодавство перед
бачає процедуру судового розгляду справ на моральних засадах, проте
зміст таких дій відповідно до моралі не розглядається.
Усі галузі права, які торкаються відносин людей у суспільстві, по
требують етичних знань юристів. Сімейне, трудове, адміністративне,
конституційне право та ін., регулюючи правові відносини, втручаються
в сферу людських взаємин, порушуючи їх моральний зміст. Закон не
завжди надає юристу вичерпні відомості про кваліфікацію тих чи інших

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 юридичної освіти етичним
знанням та моральним вихованням студентів. Розвинутий етичний світо
гляд юриста - це запорука здійснення можливостей щодо подолання
зловживань, хабарництва у ю ридичній 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
НАЦІОНАЛЬНОГО 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-
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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.
Голова організаційного комітету конференції,
проректор з наукової роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого,
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