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Анотація

Монография посвящена решению комплекса теоретических и практических
проблем, связанных с уровнем профессионального и нравственного развития
судей Украины. На основании авторского понимания определяется сущность
морально-профессиональной культуры судьи как системного явления,
способствует выявлению качественно новых подходов в решении основного
противоречия между требованиями к морально-профессионального развития
судей и формальными способами его воплощение. Рассматривается генезис
моральных и профессиональных требований к деятельности судей на разных
этапах общественно-исторического развития. Обосновываются
дополнительные критерии нравственного и профессионального отбора на
должность судьи и определяются формы и методы воспитания будущего
судьи, направленного на овладение гуманистического содержания
юридической деятельности.

Для специалистов по философии права, этики права, деонтологии,
аспирантов, студен- тов юридических высших учебных заведений и
факультетов.
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