
Рівень, інтенсивність, спрямованість і якість самоосвіти визначають 
різноманітні можливості особистості, її життєву програму, життєвий 
шлях, культуру життя. Самоосвіті належить велика роль у засвоєнні 
відповідного набору знань, цінностей, символів, ідеалів, що дає людині 
свободу творчості свого життя й уявлення про те, що вона формує адап
туючись до обставин буття і дає змогу їх перебороти.

Самоосвіта припускає вільний доступ до інформаційних технологій, 
навчання, індивідуалізоване за часом, темпам, змістом, вибором особис
тістю освітньої стратегії й шляхів її реалізації. Самоосвіта особистості є 
складовою особистісного розвитку, збагачення його новим і новітнім 
змістом, гарантією збереження професіонала й особистості в динамічно 
мінливих умовах суспільної практики. Самоосвіта особистості сприяє 
відновленню, розширенню й поглибленню раніше отриманих знань, 
а також вдосконаленню практичних навичок, умінь їх одержання й осмис
лення з метою досягнення найвищого рівня професійності, майстерності 
й загальної культури. Прийоми, методики й в цілому досвід самоосвіти 
засвоюється й накопичується особистістю в процесі навчання в загально
освітній школі, розвивається й систематизується в умовах вищої.

Самоосвіта особистості, як правило, здійснюється за індивідуальною 
програмою, ініціюється, регулюється й контролюється самим суб’єктом. 
Привабливість самоосвітній діяльності надають гуманізм і демократизм, 
гнучкість і різноманіття засобів і організаційних форм, що сприяють 
самоактуапізації й саморозвитку особистості, її творчої самостійності. 
«Одно из преимуществ самообразования в том, пишет Н. В. Гончарен
ко, -  что оно может длиться всю жизнь, даже тогда, когда возраст, здо
ровье и другие причины не позволяют человеку получать образование 
в организованных формах обучения. В самообразовании есть тот бес
покойный самопоиск, самостроительство, которые свидетельствуют об 
остром самоосознании себя, своей сущности, о стремлении к усовершен
ствованию» (1; с. 24).

Парадигмою самоосвіти є процес становлення людського в людині, 
складання, формування людської родової природи, її формування, кар
бування. Каркас самоосвіти: створення людини через діяльність, у рам
ках якої він засвоює розумові, пошукові, творчі, навчальні, організацій
ні, самоаналітичні, інтенціональні засоби. «Человек единственное уни
кальное существо мироздания способное складываться, организовываться, 
формироваться, развиваться посредством культивирования человекоо
бразующих сил» (2; С. 108) Тому, оброблення в собі родових людських 
якостей -  соціальності, розумності, моральності становить основу само

освіти. Самоосвіта не тільки процес поповнення і переробки знань, вона 
сприяє становленню особистості, її загальній культурі, соціальній, мо
ральній зрілості тощо.

Ціннісна орієнтованість, спрямованість самоосвіти залежить від 
конкретно-історичних типів: суспільних відносин, способу життя, типу 
особистості, її моральних якостей тощо. У людини є можливість свободи 
вибору у створенні власного життя, але вибір цей можливий і в напрямку 
до духовного вдосконалення і шляхом повторного здичавіння. Відповідно 
до обраних цінностей і переконань людина визначає свій життєвий шлях, 
спираючись на власний та чужий досвід, не тільки шляхом адаптації до 
наявних умов, дотримуючись норм і традицій, але й організацією свого 
життя. Вона вибирає напрямок і зміст свого духовного життя і цінностей 
з усієї культурної скарбниці людства, особливо це стало можливим 
з розвитком засобів масової комунікації. 1 хоча, вона обирає те, що 
відповідає її запитам й умовам буття, її вибір може бути альтернативним -  
прийняти чи відкинути. Тобто, залежно від базових цінностей особис- 
тоті самоосвіта має просоціальний або асоціальний, гуманістичний або 
індивідуалістичний характер, підтверджує одні цінності й заперечує інші.
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ЗНАЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ 
ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ТА МОРАЛЬНО- 

ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ПРАВНИКА

Е стетична культура -  одна із складових загальної культури 
особистості, а саме, складова її духовного розвитку, що певним чином



складає естетичну культуру сучасного суспільства. Під естетичною 
культурою розуміється вплив мистецтва та законів краси на духовний 
розвиток особи, на його поведінку з метою пізнання та вирішення за
вдань, які стоять перед ним.

Естетична культура складається з естетичної свідомості, яка перш 
за все спрямована на емоційно-чуттєве сприйняття навколишньої 
дійсності та фіксує особливості та рівень осмислення цінностей особою, 
соціумом; естетичної дііяльності, а також духовних цінностей. Естетич
на культура охоплює всі сфери життєдіяльності людини і спрямована на 
перетворення навколишнього світу відповідно до уявлень про доскона
ле, довершене тощо, пов’язане з гармонійною самореалізацією особи.

Традиційно до чинників, що формують рівень естетичної свідомості, 
відносять естетичне почуття, естетичний смак та естетичний ідеал. Тоб
то мова йде про формування певної культури, зокрема естетичної. Есте
тична культура -  це сукупність естетичний цінностей, що існують 
у соціумі, способи і засоби їх створення та засвоєння. Естетична куль
тура особистості -  це рівень опанування естетичною культурою цілого 
соціуму.

Естетична культура формує в особі цілісне ставлення до навколиш
нього світу в цілому, вона являє собою певну грань загальних, 
універсальних відносин і тому виступає мірилом універсальності та 
гармонійності особистості. У жодному разі ні інтелектуальний, ні 
емоційний розвиток особистості не може бути повним, якщо вона есте
тично нерозвинена. Естетична культура певним чином забарвлює емоції, 
волю і розум особи вмінням бачити, відчувати та створювати красу 
відповідно до законів краси.

Специфіка професійної діяльності юриста загалом полягає в тому, 
що відбувається інтеграція почуттєвого та раціонального, тобто виникає 
своєрідний діалог між ними, на підставі якого сприйняття інформація 
переходить у почуття або залишається на чуттєвому рівні.

Під естетичною культурою юриста розуміється почуттєвий вплив 
мистецтва і законів краси в правовій естетиці на формування професій
ної правосвідомості юриста з метою кваліфікованого вирішення ним 
правових питань. Потрібно акцентувати увагу, що у формуванні есте
тичної культури особи, зокрема і естетичної культури юриста, особливе 
місце належить мистецтву, де за будь-яким фактом художньої творчос
ті в будь-якому виді мистецтва, за будь-яким виявом спеціального об
дарування митця, в основі лежить відношення людини до навколишньо

го світу і в цілому до життя. Вплив мистецтва і законів краси здійсню
ється на почуттєвому рівні, адже естетичне сприйняття правових явищ 
відбувається через органи почуттів. Мистецтво є своєрідним провідним 
компонентом естетичної культури юриста, воно створює особливий 
духовний світ людини -  світ краси та емоцій.

Особлива роль, яку виконує мистецтво у формування правосвідо
мості юриста, полягає в тому, що воно активізує суспільну комунікацію, 
немов примушує розмовляти з людиною. Естетичне переживання, зо
крема, є таким своєрідним діалогом. Мистецтво несумісне з шаблоном 
чи копіюванням, адже воно є самостійним витвором особи. Мистецтво 
активно впливає на формування у юриста правового почуття. Естетична 
цінність правосвідомості юриста забезпечує професійну поведінку; 
юрист більш свідомо оцінює правову ситуацію, відбувається певне пере
осмислення набутих раніше правових знань.

Професійна правосвідомість як складова естетичної культури ви
пливає з естетичної свідомості. Естетична свідомість становить певний 
комплекс почуттів, уявлень, поглядів, ідей тощо і має такі складові 
елементи: естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал, есте
тичну теорію.

Естетична культура, впливаючи на естетичний розвиток юриста, 
певним чином формує іншу якість мислення, започатковує розвиток 
цілої низки загальнокультурних здібностей особи. Перш за все це позна
чається на якості емоційної культури особистості. Естетична культура 
правника сприяє розвитку образного мислення, мислення за аналогією 
та асоціацією, цілісності сприйняття конкретних образів, зорового уяв
лення тощо.

Культура поведінки -  це важлива складова естетичної культури 
юриста, вона є зовнішнім проявом духовного багатства особистості та 
її внутрішнього світу; це сукупність форм повсякденної поведінки особи, 
в яких знаходять зовнішнє відображення моральної та естетичної норм 
поведінки. Моральні норми визначають зміст вчинків, мотиви поведінки, 
а культура поведінки, зокрема, демонструє як саме втілюються в пове
дінці вимоги моральності, наскільки органічно, природно і невимушено 
такі норми поєдналися з її способом життя, стали повсякденними жит
тєвими правилами. Культура поведінки особистості, зокрема як і куль
тура поведінки юриста, поєднує в собі всі сфери зовнішньої і внутрішньої 
культури особи: етикет, а саме правила поведінки у громадських місцях; 
культуру побуту, що охоплює відносини в колективі, естетичні вподо-



бання у виборі предметів споживання, естетику рухів тіла тощо. По
трібно окремо акцентувати увагу на культуру мовлення, що поєднує 
в собі правильність, чіткість, стислість формулювання і висловлювання 
думки. М оральна й естетична складові культури поведінки існують 
у тісній єдності і взаємодії. Особливо чітко це можна простежити у про
фесійній діяльності юриста.

Зовнішня культура правника очевидна. Про неї можна зробити ви
сновок з першого погляду, аналізуючи його поведінку в колективі, 
мовлення, стиль одягу тощо. Але однозначно зовнішня культура є певним 
виявом його внутрішньої культури. Варто звертати увагу не лише на 
спілкування та поведінку, а також на їх мотиви, внутрішню вихованість, 
що регулюють саму поведінку особи.

Формування внутрішньої і зовнішньої культури, її моральний і ес
тетичний розвиток -  це один з основних завдань, що стоять перед юрис
том. Ввічливість, простота, тактовність -  загальноприйняті норми по
ведінки, що можуть по-різному виявлятися в поведінці. Стиль поведін
ки -  це сукупність норм, правил поведінки, що характерні особі залежно 
від її моральних, естетичних, політичних поглядів, інтересів, настанов, 
життєвих позицій. На стиль поведінки значно впливає матеріальний стан 
особи. Упродовж усього життя стиль поведінки виявляється у мовленні, 
спілкуванні, вчинках особи; він дозволяє зробити висновок про інтелек
туальний, моральний, естетичний розвиток особи, про її соціальну і про
фесійну приналежність. Стиль поведінки не виникає сам собою; під час 
його формування велику роль відіграє соціальне мікросередовиїце; ви
ховання; коло близьких друзів; естетична культура тощо. Але варто за
значити, що на підставі свого попереднього досвіду в особи складається 
певний ідеальний образ і при критичному самоаналізі вона дійде висно
вку, що і як їй потрібно змінити (удосконалити) в стилі поведінки.

Зацікавленість у питаннях регулювання поведінки визначаються 
рівнем духовного розвитку, естетичного та морального виховання і за
галом естетичною культурою. Одним з найважливіших показників стану 
особи під час виконання своїх професійних обов’язків -  її душевний 
комфорт, у створенні якого помітне місце посідає культура службових 
відносин, де значну роль відіграє службовий етикет, який регламентує 
відносини в колективі. Службовий етикет диктує той стиль поведінки, 
ті норми поведінки, які покликані сприяти створенню в колективі здо
рової морально-психологічної атмосфери.
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ПРИРОДНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ПРАВА 
ЯК ІДЕЙНА ОСНОВА ПРАВОВОГО  

І МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Встановлення сутності правового виховання і розкриття його зна
чення на сучасному етапі державотворення в Україні великою мірою 
залежить від розуміння самого права {праворозуміння), адже «інтер
претація правового світогляду неминуче зумовлюватиметься праворо- 
зумінням його носія» [2, с. 7]. Крім того, сам зміст правовиховного 
впливу великою мірою залежатиме від того, який тип праворозуміння 
покладено в його основу. Праворозуміння -  це обумовленуа соціокуль- 
турними цінностями наукова концепція, яка визначає раціонально-тео
ретичну модель розуміння сутності і змісту права, усвідомлення право
вої дійсності крізь призму правових теорій, доктрин, концепцій. В юри
дичній науці вироблено багато образів права, які різняться залежно від 
того, що саме у правових явищах приймається за головне, що складає 
сутність права. Кожен з цих образів відображає свій кут зору й розумін
ня права -  ступінь осягнення його особливостей, соціальної ролі й 
смислу. Відповідно, формуються різні типи праворозуміння. Складність 
процесу праворозуміння, його неоднозначність, плюралізм концепцій 
праворозуміння зумовлено складністю самого феномену права, а також 
складністю людського буття, особливістю гробалізаційних процесів. 
Цим пояснюється той факт, що в юридичній науці представлено різні 
підходи до класифікації типів праворозуміння. В аспекті ж досліджува
ної проблематики для нас найбільший інтерес представляє поділ типів 
розуміння права на природно-правовий і позитивістський, «межовою 
лінією» між якими виступає питання про співвідношення права з мо
раллю, про необхідність оцінки права з точки зору надправових (або 
надпозитивних) цінностей, або наявність чи відсутність залежності 
праворозуміння від регулятивної діяльності держави, її органів .
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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, 
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