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У статті досліджуються методологічні основи і етапи формування
правової культури юристів в сучасних умовах.
The article investigates methodological bases and stages in forming
lawyers ligal culture in modern conditions.

ВСТУП
Будьяка професія базується на
стереотипних діях, певних техноло
гіях, наповнена типовим змістом, що
й відрізняє її від інших. Саме тому
належне виконання професійних
обов'язків вимагає від її носія цілком
певних здібностей, навичок та вмінь,
завжди залишає відбиток на особи
стісних рисах, моральних якостях та
світогляді людини.
Високі моральні якості завжди,
за будьяких умов, були невід'ємною
складовою юридичної професії, про
фесійного статусу працівника, необ
хідним елементом здійснення ним
своїх фахових функцій, і навпаки,
низька моральна культура юриста —
є одним з показників його профе
сійної непридатності.
Важливим аспектом правової ре
форми України є визначення ролі та
місця юридичної освіти в системі
вищої школи в умовах утворень со
ціальноекономічних відносин та
інтеграції нашої країни в світову еко
номіку.
Україні потрібні високопро
фесійні кадри, здатні впроваджува
ти в національну юридичну практи
ку міжнародні стандарти прав лю
дини, які визнала і закріпила у
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своїй Конституції та законах наша
держава.
На нинішньому етапі формуван
ня засад правової, демократичної
держави в Україні та в умовах підви
щення ролі і авторитету юридичної
професії основним проблемам про
фесійної культури майбутніх юрис
тів приділяється багато уваги.
Вимогою часу є потреба нового,
правового осмислення поняття про
фесійна культура юриста, створення
цілісної концепції її формування на
суворому дотриманні прав людини,
принципу верховенства права, со
ціальної справедливості, демократії
і гуманізму.
Тому метою нашого досліджен
ня є визначення загальнотеоретич
них основ професійної культури
юриста, зокрема здійснення її філо
софськоправового аналізу, що й
зумовило, з урахуванням сучасних
потреб, реформування правової си
стеми та формування правової ук
раїнської держави.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— проаналізувати методологічні
основи і етапи формування правової
культури майбутніх юристів на су
часному етапі розвитку України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Професійна культура юриста
формується поетапно. Якщо її осно
ви закладаються під час навчання,
здобуття юридичної освіти, то інші
складові набуваються в процесі
діяльності, коли відбувається по
дальше усвідомлення свого призна
чення, поглиблення пізнання спе
цифіки юридичної діяльності.
Методологічні основи форму
вання професійної культури юриста
(ними є філософія права, культуро
логія права, правнича деонтологія і
правнича етика) дають змогу визна
чити загальні і спеціальні її принци
пи та функції.
Професійну культуру юриста як
новий різновид субкультури, що
складається з різних культур, мож
на розглядати, з одного боку, як
комплексну практикоприкладну
юридичну науку (що включає систе
му знань про різні види культур, а
також наукові здобутки правничої
деонтології та правничої етики), а з
іншого — як професійну властивість
правника, що характеризується ши
роким спектром норм, принципів,
правил тощо.
Впровадження ступеневої освіти
юристів має забезпечити запит сус
пільства у фахівцях різного освітньо
го рівня, потреба в яких обумовлена
змінами соціальноекономічного
становища України.
Професійна підготовка майбут
нього юриста сьогодні повинна ха
рактеризуватися як перебудова
свідомості та особистісне само
пізнання, осмислення себе як особи
стості, пошук нових шляхів саморе
алізації і самоствердження.
Побудова правової держави, за
безпечення поступового руху по де
мократичному шляху розвитку, коли
на перший план висувається функція
захисту прав та інтересів громадян,
можлива за однієї обов'язкової умо
ви — підвищення правової культури
населення.
Правова культура — один із най
важливіших інструментів суспільних
перетворень. Вона поєднує соціальні
ідеали і практику, моральні і правові
цінності з практично корисною
діяльністю стосовно втілення в жит
тя вимог законності. Однак рівень її
ще низький, про що свідчить пра
вовий нігілізм, факти порушення за
кону.
Існує три види правової культу
ри: суспільства, особи і професіо
нальної групи.
Правова культура суспільства —
це всі цінності, які створюються люд
ством у галузі права. Вона включає
саме право, правосвідомість, правові
відносини, стан законності, рівень
удосконалення законотворчої і
правозастосовчої діяльності, а та
кож іншої правової діяльності.
Правова культура особи — це
перш за все ступінь оволодіння пра
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вом використання правових знань у
соціальній діяльності особи. Рівень і
характер оволодіння правом служ
бовою особою включає в себе не
тільки духовне, а й практичне опану
вання правом. Останнє важливо для
успішної реалізації правових норм.
Правова культура особи зво
диться до такої її діяльності, яка
відповідає прогресивним спрямуван
ням суспільства у правовій сфері і
завдяки якій постійно відбувається
збагачення самої особи.
Дуже актуальні питання станов
лення і розвитку професіональної
правової культури, що визначається
як одна із форм правової культури
суспільства і виступає у вигляді сис
теми правових поглядів, знань, по
чуттів, ціннісних орієнтацій та інших
структурних утворень правової
культури тієї спільності людей, які
професійно займаються юридичною
діяльністю, що потребує спеціальної
освіти і практичної підготовки.
Кожний напрям юридичної ді
яльності вносить свою специфіку в
правову культуру її представників,
виступає основою формування особ
ливого виду правової культури, ха
рактерного для представників тих чи
інших юридичних спеціальностей.
Рамки професіональної правової
культури розширюються, перш за
все за рахунок заміщення багатьох
посад юристами [3, c. 29—30].
Формування демократичної пра
вової держави неможливе без звер
нень до здобутків світової культури
і правової зокрема.
У більшості вітчизняних науко
вих праць культура розглядається як
система правових цінностей, що
відповідають рівню досягнутого сус
пільного прогресу і відображають у
правовій формі режим прав і свобод
людини та громадянина, інші най
важливіші соціальні цінності. Право
— одна з основних цінностей і най
важливіше досягнення цивілізації.
Воно виступає однією з форм куль
тури, є способом її функціонування
і розвитку.
Виховання правової культури
пов'язано, насамперед, із правовою
соціалізацією особистості, тобто
становленням її соціально значущих
рис, засвоєнням нею правових цінно
стей, норм, установок, вироблених
суспільством [2, c. 75].
Правову культуру юрист не по
винен використовувати як інстру
мент маніпулювання правовими нор
мами. Це може завдати шкоди роз
витку державної системи. Правова
культура юриста відображає як по
зитивне, так і природне право,
співвідношення між цими феномена
ми культури, стиль і культуру праці,
ставлення до громадян, захист їхніх
законних інтересів тощо. Його пра
вова культура діє співдружно, відоб
ражаючи рівень, умови існування тих
чи інших суспільств, етапи розвитку
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цивілізації. При цьому сліпе імпор
тування чужої культури, на думку
Г. Гавриленко, ні в якому разі недо
пустиме [3; 30].
Активний вплив на правову куль
туру юриста чинять правові цінності.
У тоталітарних суспільствах загаль
нолюдські правові вартості не знай
шли свого застосування. У радянсь
кий час юристи були позбавлені пра
ва. Світові правові системи пішли да
леко вперед, а в Україні все ще про
являється юридичний позитивізм,
який гальмує утвердження загаль
ноосвітніх правових цінностей. Ще
часто юридична практика маневрує
правовими нормами, що негативно
впливає на загальний стан правопо
рядку. Відтак правова культура фор
мується на основі визнаних загаль
нолюдських правових цінностей,
доведених наукою й перевірених
практикою.
Правова культура юриста сприяє
об'єктивному розв'язанню юридич
них конфліктів, які доволі часто
трапляються у професійній діяль
ності. Під юридичним конфліктом
В. Кудрявцев розуміє суперечливість
права, певне протиборство суб'єктів
права у зв'язку із застосуванням,
порушенням чи тлумаченням право
вих норм [4; 10]. Йдеться про підне
сення рівня культури правового
спілкування між різними суб'єктами
права. Наразі важливим є не змаган
ня "інтелектів", а насамперед об
'єктивність реалізації права. Важли
во дійти консенсусу з метою утвер
дження справедливості.

кожного студента повинні лежати в
основі всієї системи підготовки.
Отже, професійна культура юри
ста повинна бути безпосередньо по
в'язана з його певним правовим ста
тусом і зумовлюється специфікою
професійної діяльності, яка харак
теризується, насамперед, професіо
налізмом та продуктивністю.
Кожна нація має внутрішню
філософію і свій світогляд, які й зу
мовлюють "духовну програму" наро
ду. В діяльності юриста мають по
єднуватися цінності загальнолюдсь
ких і національних надбань, тому
національна культура юриста покли
кана виконувати певні функції у су
часному державотворенні (правовий
захист інтересів нації, подолання ан
тинаціональної психології у грома
дян, здійснення юридичного регулю
вання суспільних відносин та ін.).
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і примноження культурної цінності
права. Адже творча діяльність, ду
ховно інтелектуальні здібності
юриста сприяють розвитку існуючої
правової системи. Зрозуміло, тут не
обійтися без здобутків інших видів
культур, діалогу між ними. Потрібні
юридична творчість, широкий діапа
зон знань, універсальна спільна
творчість, оскільки перебування
тільки на позиціях юридичного по
зитивізму означає деформацію пра
вової культури. Культурна цінність
права полягає передусім у постійно
му "окультуренні права", насиченні
його новим культурним змістом,
культурними тенденціями.
Принцип діалогу культур від
дзеркалює правову культуру юрис
та, використання національних,
світових культурних традицій з ме
тою демократизації правовідносин
між різними народами, піднесення
рівня правової ерудиції у національ
них питаннях.
Зростання диференційованих
форм творчої підготовки, відхід від
уніфікації, пошуки нових природних
джерел для професійного самовира
ження, утвердження неповторності
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