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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблеми правомірної поведінки є однією з 

найгостріших тем сучасної юриспруденції. Упродовж століть (Стародавні 

часи, Середньовіччя, Новий та Новітній час) не припиняються спроби 

осмислити процеси та механізми, що визначають людську активність в 

суспільстві, її об’єктивні закономірності, допомагають відповісти на питання: 

яким чином певне середовище впливає на той чи інший вид правомірної 

поведінки індивіда; що вкладається в поняття «правомірна мотивація 

поведінки» (процес), як формується соціально активна поведінка (результат). 

Правомірна поведінка особи є закономірним та логічно обумовленим 

процесом, в якому під впливом зовнішнього середовища, індивідуального 

сприйняття правових настанов, певного світогляду, рівня правової культури, 

правової свідомості, формується модель належної (правомірної) поведінки, 

що реалізується як правова активність особи. 

Реальний вплив правових норм на поведінку людини, на її мотиваційну 

складову, забезпечується шляхом відображення у їх змісті відповідних 

життєвих цілей, прагнень, цінностей тощо, які є невід’ємною складовою 

кожної індивідуальної свідомості. Це, у свою чергу, означає, що правомірну 

поведінку потрібно досліджувати з урахуванням низки об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, які виходять за межі права як нормативної системи. 

Серед таких чинників можна, зокрема, назвати: 

- забезпечення принципу рівності в праві; 

- досягнення необхідного рівня загальної, політичної і правової 

культури людини, у тому числі посадових і службових осіб; 

- забезпечення відповідності правових вимог з моральними поглядами і 

моральними цінностями; 
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- демократизм державного управління, тобто врахування суб’єктами 

владних повноважень інтересів переважної більшості громадян, забезпечення 

їх повного та своєчасного відображення у тих чи інших державних рішеннях; 

- удосконалення системи законодавства, у тому числі шляхом усунення 

законодавчих колізій та надмірної правової заурегульованості, розширення 

сфери приватноправового регулювання суспільних відносин. 

Актуальність пізнання відповідних поведінкових моделей визначається 

необхідністю вивчення ролі психологічних, правових, соціальних та інших 

факторів впливу, під дією яких особа обирає найбільш прийнятний для неї 

спосіб досягнення власних потреб. Усвідомлення того, «що і в який спосіб» 

визначає поведінку суб’єкта, сприяє подоланню таких негативних явищ в 

суспільстві, як корупційні прояви, значний рівень злочинності, правовий 

нігілізм, правовий песимізм тощо. 

На ці процеси в достатній мірі впливає імплементація теоретичних 

розробок у практичну площину. Правомірна поведінка є сутнісним 

«наповненням» правопорядку. Заявлена проблематика актуалізується у 

зв’язку з усвідомленням, що правомірна поведінка – це соціальна поведінка, 

яка набуває юридичної форми. Право «діє» засобами правомірної поведінки, 

проте сфера його дії, «територія» дії не є безмежною. 

Заслуговує на увагу і така характеристика правомірної поведінки як її 

«бажаність» або, як її «припустимість», а також констатація того, що 

суб’єктами правомірної поведінки повинні бути не тільки індивіди, але й 

державні органи та держави в цілому (правомірна діяльність). 

Незважаючи на значну наукову цінність категорії «правомірна 

поведінка», сучасний комплексний ґрунтовний та всебічний її аналіз 

відсутній. Втім, не можна оминути увагою тих представників юридичної 

науки, які зробили певний внесок в дослідження цієї проблематики. Так, на 

межі 70–80-х років ХХ ст. цією проблематикою опікувався В. Оксамитний. 

Серед представників юридичної науки, які досліджували проблеми 
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правомірної поведінки та суміжних з нею категорій і чиї праці склали основу 

цього дослідження, доцільно назвати таких вітчизняних вчених, як: 

В. Бабкін, С. Бобровник, О. Богініч, О. Варич, В. Головченко, А. Заєць, 

В. Зенін, О. Копиленко, О. Кваша, О. Костенко, В. Ладиченко, Н. Оніщенко, 

Н. Пархоменко, О. Петришин, П. Рабінович, В. Тацій, Т. Тарахонич, 

В. Сіренко, О. Ющик, Ю. Шемшученко та ін. 

Також використовувалися праці таких зарубіжних дослідників: 

С. Алексєєва, В. Бабаєва, Д. Денісова, С. Зівса, В. Казакова, В. Кудрявцева, 

О. Лейста, Н. Маляіна, С. Матросова, А. Піголкіна, Т. Радько, В. Сирих, 

В. Хвостова та ін. 

Відзначаючи здобутки зазначених науковців у формуванні та 

розвиткові сучасних поглядів на феномен правомірної поведінки, наголосимо 

на доцільності спрямування пізнавального потенціалу на певне доповнення, 

інколи переосмислення або розробку тих аспектів, що залишилися поза 

увагою науковців. Означене вище і обумовило актуальність теми 

дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано у відділі теорії держави і права Інституту держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України в межах науково-дослідної роботи 

«Принцип рівності у праві: теорія та практика» (номер державної реєстрації 

0112U007119). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

у здійсненні теоретико-правового аналізу поняття правомірної поведінки, 

осмисленні її критеріїв, видів, механізму формування та реалізації. 

Досягнення зазначеної мети обумовлює необхідність вирішення таких задач: 

- розкрити парадигму становлення та усталення категорії «правомірна 

поведінка» у відповідних просторово-темпоральних вимірах; 

- обґрунтувати методологічну основу пізнання правомірної поведінки в 

контексті відповідного підходу (філософсько-антропологічного); методів 
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(філософських, загальнонаукових, спеціальних); засобів, прийомів та 

принципів; 

- здійснити аналіз критеріїв «правомірності» та «неправомірності» 

поведінки з відповідним виокремленням їх різновидів; 

- охарактеризувати ознаки правомірної поведінки та механізм 

утворення її складу; 

- розглянути існуючі в юридичній літературі поняття правомірної 

поведінки, що надасть змогу її тлумачення з різних точок зору (у широкому 

та вузькому сенсі); 

- проаналізувати види правомірної поведінки за ступенем активності 

процесу залучення особистості в правове регулювання; 

- визначити взаємозв’язок між правомірною, соціально активною 

поведінкою (як передумовою) та позитивною юридичною відповідальністю 

(як результатом); 

- розвинути теорію формування механізму правомірної поведінки щодо 

основних його складових (юридико-психологічної, спеціально-юридичної, 

соціальної); 

- здійснити аналіз поняття «правомірна діяльність держави» як 

передумови розвитку активного громадянського суспільства. 

Об’єктом дослідження є правомірна поведінка як феномен сучасної 

юридичної науки. 

Предметом дослідження є теоретико-прикладні засади правомірної 

поведінки. 

Методи дослідження. Враховуючи мету та задачі дисертаційної 

роботи, методологічну основу дослідження складає ієрархічно побудована 

система наукових підходів, методів дослідження, прийомів та принципів, за 

допомогою яких можливо охарактеризувати всі аспекти категорії 

«правомірна поведінка». 
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В основу дослідження покладається застосування філософсько-

антропологічного підходу, що сприятиме аналізу індивідуальних, правових 

та соціальних чинників формування правомірної поведінки, характеристиці 

взаємодії людини, суспільства та держави; вдосконаленню стандартів 

правового регулювання поведінки індивідів, які повинні виходити за межі 

примусового характеру; удосконаленню правомірної мотивації щодо обрання 

суб’єктами права юридично належної чи доцільної поведінки, органічному 

поєднанню правового, психологічного та соціального аспектів правомірної 

поведінки. 

Дослідження правомірної поведінки як явища соціальної дійсності, 

будується на поєднанні двох основоположних наукових методів пізнання – 

метафізичного та діалектичного. 

Використання метафізичного методу в цьому дослідженні стає 

можливим як засіб сприйняття та осмислення окремих теоретико-правових 

категорій в конкретних темпорально-просторових координатах для вивчення 

їх природного стану (підрозділи 2.1, 2.2). Діалектичний метод сприяє аналізу 

історичної парадигми формування та розвитку вчення про правомірну 

поведінку (підрозділ 1.1), визначенню та видозміні об’єкта дослідження 

(підрозділ 2.2), визначенню єдності і взаємозв’язку позитивної юридичної 

відповідальності та правомірної поведінки (підрозділ 2.3), аналізу механізму 

формування правомірної поведінки (підрозділи 3.1). Історичний метод 

застосовується для аналізу становлення теорії правомірної поведінки 

(підрозділ 1.1). 

Для розкриття змісту термінів, уточнення категоріального апарату 

(окремих дефініцій, понять та визначень), в дослідженні до категорії 

«правомірна поведінка» застосовується метод семантичного аналізу 

(підрозділ 3.1, 2.2). За допомогою компаративного методу здійснюється 

аналіз існуючих поглядів на природу, функції, ознаки, властивості 

правомірної поведінки (підрозділи 2.2, 3.1) та виокремлення понять «тип» і 
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«вид» правомірної мотивації, а також системи правомірної мотивації 

(підрозділ 3.1). 

Аксіологічний метод застосовується при тлумаченні правомірної 

поведінки, визначення її місця в системі правових цінностей та 

характеристиці тих цінностей, що впливають на обрання суб’єктами тієї чи 

іншої моделі поведінки, особливо такого її виду, як соціально активна 

поведінка (підрозділи 2.2, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних досліджень явища правомірної 

поведінки, що надало можливість сформулювати та обґрунтувати низку 

концептуальних положень, висновків і рекомендацій, які зумовлюють 

наукову новизну дисертаційного дослідження, а саме: 

уперше: 

- обґрунтовано існування прямого взаємообумовленого зв’язку між 

правомірною, соціальною активною поведінкою (яку розглядаємо як 

передумову) і позитивною юридичною відповідальністю (яку розглядаємо як 

результат); 

- надано авторську дефініцію соціально активної поведінки як 

усвідомленої, цілеспрямованої поведінки, що пов’язана з вільним 

волевиявленням суб’єкта правовідносин по забезпеченню стабільного 

правового порядку, правової законності, охорони та захисту прав і свобод 

людини, формування і розбудови активного громадянського суспільства, 

правової, демократичної, європейської держави; 

- запропоновано авторське визначення правомірної мотивації поведінки 

як сукупності внутрішньо організованих правових засобів (правового 

світогляду, правової свідомості, правової культури, правової «переконаності» 

тощо), за допомогою яких забезпечується реалізація відповідних правових 

відносин; 
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- обґрунтовано положення щодо правомірної діяльності держави 

(внутрішній та зовнішній аспекти) в контексті інституту юридичної 

відповідальності держави перед громадянським суспільством та людиною; 

удосконалено: 

- погляди на історіографічну парадигму дослідження правомірної 

поведінки, зокрема, щодо генезису формування критеріїв 

«правомірність»/«протиправність» поведінки у різних історичних епохах; 

- класифікацію системи правомірної мотивації поведінки відповідно до 

таких критеріїв: за сферами життя (правомірне мотивування розвитку 

економіки, політики, соціальної сфери тощо); за видами юридичної 

діяльності (правомірна мотивація у правотворчості, правоохоронній 

діяльності, правореалізаційній діяльності тощо); за способами забезпечення 

прав, свобод та законних інтересів (охорона та захист прав людини, дитини, 

тимчасово переміщених осіб, учасників АТО тощо); 

- категоріально-понятійний апарат в сфері (площині) «правомірність» 

поведінки, а саме: «стимулювання» та «правомірна мотивація»; 

- класифікацію правомірних мотиваційних засобів: а) залежно від 

суб’єкта впливу: індивідуальні (впливають на свідомість і психіку індивіда) і 

колективні (суб’єктами впливу виступають як фізичні (соціуми, групи), так і 

юридичні особи); б) залежно від суб’єкта, що закріплює правомірний 

мотиваційний засіб в законодавстві: ті, що діють на загальнодержавному, 

регіональному або місцевому рівнях; 

дістали подальшого розвитку: 

- підходи до тлумачення понять «правомірна поведінка»/»неправомірна 

поведінка». Неправомірну поведінку не можна розуміти лише як суто 

негативну за своїми характеристиками, за деяких умов вона містить також 

позитивні ознаки, з чого випливає, що «правомірна поведінка» і 

«неправомірна поведінка» мають цілком самостійне смислове навантаження; 
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- поняття «вид» та «тип» правомірної мотивації, де вид – це конкретний 

прояв процесу мотиваційного впливу на свідомість і психіку людини; тип 

правомірної мотивації – це характеристика певних видів правомірної 

мотивації, об’єднаних в одну класифікаційну групу; 

- уявлення про класифікацію правової оцінки поведінки, а саме: 

формальні (зовнішні) – ті, що базуються на співвіднесенні (порівнянні, 

ідентифікації) конкретної дії з існуючими нормами; змістовні (внутрішні) – 

ті, що визначаються конкретно якісним, соціально-духовним станом суб’єкта 

(сфера правової свідомості, правової культури, правового світогляду, 

правової усвідомленості тощо); 

- теоретичні положення, згідно яких правомірна поведінка 

розглядається: у широкому сенсі як така, що відповідає приписам правових 

норм; у вузькому – щодо галузевого спрямування; залежно від суб’єкта 

(правомірна індивідуальна, правомірна колективна); відповідно до форм 

реалізації права (правомірна поведінка в процесі дотримання, в процесі 

виконання, в процесі використання, в процесі застосування права); 

- наукові ідеї щодо засобів мотивації правомірної поведінки, що 

існують не ізольовано, а разом з правовими обмеженнями як категорії, які 

відтворюють дуальність юридичної інформації та внутрішньо, діалектично 

пов’язані, взаємозабезпечують одне одного в процесі регулювання, 

акумулюють основні юридичні можливості у сфері інформаційно-

психологічного впливу права. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 

дисертації положення можуть бути використані: 

- у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження 

загальнотеоретичних проблем правомірної, особливо соціально активної 

поведінки; удосконалення інституту юридичної відповідальності держави 

перед особою і громадянським суспільством; 
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- у правотворчій діяльності – як теоретичні рекомендації щодо 

врахування критеріїв і чинників формування правомірної поведінки в процесі 

правового регулювання суспільних відносин, прийняття нормативно-

правових актів та обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення 

зазначеного процесу; 

- у правозастосовній сфері – для забезпечення точного і правильного 

застосування законодавства з метою виявлення і запобігання явищам 

протиправної поведінки; 

- у правовиховній роботі – у процесі здійснення просвітницької 

діяльності, зокрема правового виховання, підвищення рівня правової 

культури, формування правосвідомості населення тощо; 

- у навчальному процесі – для підготовки навчально-методичних 

посібників, підручників, навчальних програм, у процесі викладання курсу 

теорії держави і права, галузевих навчальних дисциплін, а також у науково-

дослідній роботі студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Найважливіші положення 

дисертації доповідалися на засіданні відділу теорії держави і права Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та висвітлювалися на 

наукових і науково-практичних конференціях: ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в 

Україні та світі» (м. Житомир; 14 травня 2015 р.; тези опубліковані); 

V Міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (м. Київ; 

20–21 травня 2015 р.; тези опубліковані); Міжнародній науковій конференції 

Одинадцяті юридичні читання «Форма сучасної національної української 

держави: реалії та перспективи» (До 180-ти річчя НПУ імені 

М. П. Драгоманова)» (м. Київ; 21–22 травня 2015 р.; тези опубліковані); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Національна ідея та 

правосвідомість в умовах трансформації українського суспільства» (м. 
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Ірпінь, 16 грудня 2015 р.; тези опубліковані); Міжнародній науково-

практичній конференції «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у 

ХХІ столітті» (м. Запоріжжя, 29–30 січня 2016 р.; тези опубліковані); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 19–

20 лютого, 2016 р.; тези опубліковані). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертаційної 

роботи викладено у 11 наукових публікаціях, із них 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, з яких 4 статті – у виданнях, що включено до 

Міжнародної науково-метричної бази даних, та 6 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації визначаються змістом наукової 

проблеми, логікою та системністю дослідження, і спрямовані на досягнення 

мети та завдань, окреслених авторкою. Дисертація складається із вступу, 

трьох розділів, які включають сім підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 215 сторінок, 

список використаних джерел – 25 сторінок (237 найменувань). 
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РОЗДІЛ 1 

ГЕНЕЗИС УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВОМІРНУ ПОВЕДІНКУ 

 

 

1.1 Правомірна поведінка: формування та розвиток 

 

Розуміння правомірної поведінки, що склалася із поступом правового 

розвитку, удосконаленням праворозуміння, формуванням систем джерел 

права, збільшенням ефективності юридичної техніки і підвищенням 

ефективності законодавства, не було константним ні в різних координатах 

часу і простору, ні залишалося незмінним протягом історичної ходи [100]. 

Для того, щоб викристалізувати властивості і характеристики, можливо 

окремі аспекти розвитку, чи окремі риси цього феномену в різних правових 

системах, пропонуємо своєрідний, втім, на наш погляд, досить 

інформативний аналіз щодо сутнісного наповнення та соціального значення 

явища «правомірна поведінка». 

Різні епохи висували різні фактори як рушійні сили прогресу, серед них 

культура, релігія, міфологія, філософія, і, безумовно, право [163, с. 46–57]. 

Саме право (навіть зародкове, архаїчне) визначає систему цінностей, 

норм і переконань членів суспільства. У нормативній системі суспільства 

важливе місце в соціальній регуляції займають правові норми і ідеали, що 

відображають специфіку правової ментальності цивілізації різних історичних 

епох. Цей процес включає усвідомлення необхідності суворого виконання 

вимог суспільного порядку, згодом – законності, законодавства, ступеня 

втілення начал «вселюдськості» [48, с. 50]. Отже, правомірна поведінка в 

найбільш загальному, широкому розумінні – це поведінка, що визначена на 

певних соціальних рівнях правильною або/та праведною, справедливою, 

такою, що пов’язана із сакральними елементами буття. Водночас правомірна 
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(справедлива) поведінка – це така поведінка, яка співпадає з волею Бога. 

Справедливий вчинок, справедлива людина увідповіднені з Божим законом. 

Ще раз зазначимо, що мірилом справедливого у поведінці слугують 

різні вимоги різних суспільств. Так, у австралійських племен є припустимим 

з’їсти власних батьків, тоді, як у Європі такий вчинок є відображенням 

вищого ступеня «протизаконного». Безумовно, традиції, обряди, табу суттєво 

відрізнялися в різних племенах, у різних народів [142, c. 10–46]. У такий 

спосіб соціальний і правовий розвиток вимагає певної «ідеальної» основи для 

визначення припустимої і належної поведінки в суспільстві. Справедливим 

вважається такий вчинок, який співпадає з ідеєю, з ідеалом, що є вічним, 

незмінним (Платон). 

Кожне суспільство в тій чи іншій мірі, потребує утвердження правових 

цінностей, що можуть забезпечити безпеку людини в конфліктних 

ситуаціях [9]: визначеність і гарантованість прав, забезпечення істини, 

правди при вирішенні юридичних питань, різноманітність договірних 

зобов’язань тощо. Отже, правомірна поведінка «повинна подолати складний 

шлях», щоб стати антиподом сваволі, насильства, приниження людської 

гідності. З іншого боку, правомірна поведінка є показником рівня цивілізації 

і культури певного суспільства, про що мова піде далі. 

Обов’язковим атрибутом будь-якої соціальної системи є наявність 

соціального регулювання поведінки людей, а також певних соціальних 

норм [158, c. 185–189]. Поява соціальних норм – правил поведінки, пов’язана 

з переходом від «тваринної стадності» до людського суспільства, в якому 

життя людей, сім’ї, побуту детально регламентується. 

Правила, що унормовували поведінку, виникали стихійно під впливом 

різних чинників, у тому числі здорового глузду, поступово закріплювалися у 

свідомості людей, повторювались багато разів, здобували форму звичаїв та 

традицій, що визнавалися усім суспільством. Прикладом такого звичаю може 
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слугувати таліон (від лат. спокута, спокутування), що досягається 

нанесенням, спричиненням рівної шкоди. 

Так, наприклад, лейтмотивом Законів Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.) 

визнавався захист особистих і майнових прав вавілонського населення. Але 

уявлення вавілонських законодавців про справедливість і належну поведінку 

були досить своєрідні. Особливістю законника стає та обставина, що поряд з 

різними видами смертних кар і досить значними штрафами, в ньому широко 

використовується принцип «рівної спокути» або таліон («око за око», «зуб за 

зуб»). З юридичної точки зору цей принцип покарання являє собою першу 

стадію в переході від родової кровної помсти. Постраждала сторона при 

використанні таліону не одержує ніякого відшкодування шкоди чи 

компенсації (мова іде про можливе психологічне задоволення жертви). 

Таліон – засіб залякування, але він не реалізує інші цілі покарання – 

відшкодування шкоди та виправлення правопорушника [24, с. 36]. 

У застосуванні таліону законодавець у XVIII ст. до н. е. діє відповідно 

до станових настанов: лише серед рівних щодо суспільного становища людей 

використовується принцип «рівного спокутування», до нижчих – політика 

матеріальних компенсацій. 

Використання таліону вочевидь відображає певний етап у розвитку 

поведінкової парадигми. 

У юридичній доктрині розрізняють таліон у відкритій, закріпленій 

нормативно формі – матеріальний таліон, і у закритій (латентній) формі – 

символічний таліон. 

Прикладами матеріального таліону згідно законів Хаммурапі можуть 

слугувати наступні положення: 

1. Якщо людина пошкодить око будь-кого з людей, (то) слід 

зашкодити його око. 

2. Якщо він зламає кістку людини, (то) слід зламати його кістку. 
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3. Якщо раб виб’є зуб у людини рівної собі, (то) слід вибити йому 

зуб. 

При цьому поведінкова лінія зазнає істотних змін, коли мова іде про 

станову нерівність, а саме: 

4. Якщо раб виб’є зуб (у) мушкепума, (то) він має сплатити 1/3 міни 

срібла [169, c. 21]. 

В Корані (Сура 5. Трапеза 49 (45) також регламентований таліон 

(варіант поведінки після скоєного злочину). «І визначили ми їм в неї, що 

душа – за душу, і око – за око, і ніс – за ніс, і вухо – за вухо, і зуб – за зуб, і 

рани – помста… А хто судить не потому, що визначив Аллах, те – 

несправедливим є». 

В приписах Корану міститься найбільш розповсюджена формула 

таліону. Помста у цьому суспільстві не обов’язок, а чесноти. В основу 

таліона покладається специфічне уявлення про належну поведінку. Ступінь 

точності (рівної шкоди) демонструють правила африканських племен, згідно 

з якими таліон застосовувався тоді, коли вбивця досягав віку вбитого. 

Згодом поведінкова лінія визнається справедливою згідно системи 

викупів (своєрідний прейскурант), в якому регламентований викуп різних 

злочинів: 

1. Якщо вчепитися у волосся – 50 скеттів у відшкодування (33). 

2. Якщо проломити череп – 10 шилінгів у відшкодування (36). 

3. Якщо проткнути ніс – 9 шилінгів як плата за відшкодування (36). 

4. За передні чотири зуби відшкодування виглядає таким чином: за 

кожен – 6 шилінгів, за ближній до них зуб – 4 шилінга, за наступний – 

3 шилінги й далі – шилінг за кожен зуб (51). 

5. Якщо від удару виникне синець поза одягом – 30 скеттів у 

відшкодування (59). 

6. Якщо синець виникне під одягом – 20 скеттів за кожен у 

відшкодування (60) – (Правда Етельберта, прибл. 600 р.) [220, с. 68]. 
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Ще одна прикладна ілюстрація пов’язана з нормами Салічної Правди 

(гл. ХХІХ): 

«§ 1. Якщо хтось пошкодить руку чи ногу іншому, позбавить його ока 

чи носа, то він присуджується до сплати 4000 ден., що складає 100 сол.; 

§ 7. Якщо хтось відрубає два пальці, присуджується до сплати 35 сол.; 

§ 8. Якщо відсіче один палець, – присуджується до сплати 30 сол.» 

тощо [169, c. 121–123]. 

В зазначеному контексті Руська Правда засвідчує: «Уб’є муж мужа, то 

помститися повинен брат за брата, син за батька, чи син сестри; якщо ніхто 

не помститься, то 40 гривен за вбитого (п. 1); А за вуса – 12 гривен, за 

бороду – 12 гривен (п. 7)» [144, c. 5].  

Зародження уявлень про належну (правомірну) поведінку пов’язують з 

тотемістичними ритуалами. Певна частина, частка, міра у відповідь – 

основне поняття справедливої нормативної регуляції. 

Спеціальні норми поведінки відображалися у міфах, які, разом з 

іншими традиційними для того часу соціальними регуляторами (наприклад, 

звичаї, ритуали), виконували нормативно-регулятивну і інформаційну 

функції. В міфах також закріплювалися відповідні заборони і вони, таким 

чином, ставали формою обґрунтування і виправдання не лише певних норм, 

але й соціального порядку в цілому. 

У Стародавні часи першоджерелом правил людської поведінки 

вважався Бог. Зокрема, стародавні народи (наприклад, римляни, євреї, 

єгиптяни тощо), норми своєї належної поведінки виводили безпосередньо від 

богів або їх намісників (так, за релігійно-міфологічними уявленнями 

стародавніх євреїв Бог – верховний правитель, законодавець і суддя) [220, 

с. 69; 23, с. 32]. Якщо купили брата свого, єврея чи єврейку, то нехай працює 

на тебе шість років, а на сьомий його відпусти не з порожніми руками. 

Щедро обдаруй його від овець твоїх, дай йому все, чим нагородив тебе Яхве, 

Господь твій… (Біблія) [123, c. 73–79]. 
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Однією з особливостей нормативної регламентації соціального життя у 

стародавньому світі слід також визнати наявність табу як комплексу уявлень 

про відповідні заборони на вчинення певних дій або здійснення конкретної 

поведінки. Табу як спосіб нормативної регуляції здебільшого засновувався на 

вірі у священну заборону на вчинення тих чи інших дій, порушення якої 

призводило до застосування тяжких покарань, у тому числі надприродного 

характеру. 

Слід зазначити, що формування права як окремої нормативної системи 

було безпосередньо пов’язане зі змістом традиційних соціальних регуляторів, 

якими відповідне суспільство керувалося у процесі повсякденної діяльності 

або праці. Відтак, у змісті перших правових норм, як правило, відображалися 

відповідні звичаї, табу, релігійні правила тощо, що надавали праву як 

нормативному явищу великого авторитету. При цьому «зародження» права 

як нової системи правил поведінки, здатної ефективно впливати на все більш 

ускладнені суспільні відносини, об’єктивно потребувало, з одного боку, 

забезпечення тісного взаємозв’язку його норм з традиційними соціальними 

регуляторами, а з іншого – формування нових комунікативних засобів, за 

допомогою яких можна було б якомога ефективніше поінформувати 

населення про належну, тобто правомірну поведінку. 

Так, наприклад, стародавні пам’ятки права або закони викарбовувалися 

на стемах (Кодекс Сеті І), на стовпах (Закони Хаммурапі), на кам’яних 

скелях (Закони Драконта) тощо. У цих та інших джерелах стародавнього 

права зміст правових норм поступово набуває заборонно-дозвільного 

характеру. Зокрема, правитель Хорасана (сучасний Іран) Абдаллах (828–

844 рр.) видав особливий кодекс водного права, який містив норми, що 

ретельно регламентували розподіл води для зрошення. У ньому, серед 

іншого, проголошувалося, що суспільна власність на воду була священною; 

власністю громади визнавалися озера, річки, струмки, а ті джерела води, які 

створювалися людьми (наприклад, колодязі), могли перебувати у приватній 
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власності. Крім цього, у кожного було так зване «право спраги», тобто кожна 

людина могла напитися води не лише у громадському водоймищі, а й у 

приватному (правомірна поведінка). Водночас, правом іригації без дозволу 

власника користуватися заборонялося (протиправна поведінка) [72, с. 25–29; 

26, с. 57–60; 55, c. 200]. 

Таким чином, особливої уваги в контексті регламентації правомірної 

поведінки заслуговують відповідні джерела стародавнього права, система 

яких формується в такій послідовності: спочатку використовувалися 

юридичні звичаї, а потім, із розвитком перших судових установ – починають 

з’являтися судові прецеденти, і вже згодом формується право як результат 

офіційної правотворчості або законотворчості. З цього впливає, що для 

стародавніх правових систем характерною є така риса, як казуістичний (від 

лат. «казус» – конкретний випадок) характер норм права. Навіть римська 

юриспруденція періоду розквіту, як правило, іде у своїх висновках від казусу 

до правила, норми, а не навпаки. Крім цього, не можна залишити поза увагою 

і той факт, що, за винятком римського приватного права, стародавньому 

праву в цілому властивий невисокий рівень «юридичної техніки», тобто 

недосконалість форм виразу юридичних норм як правил поведінки 

загального характеру. Юриспруденція того часу ще не напрацювала чітку 

систему правової термінології. Втім, щодо останнього були окремі винятки. 

Зокрема, стосовно об’єктивного вмінення («відповідальність за чужу 

протиправну поведінку») не властиві, наприклад, «Середньоасірійським 

законам»; на відміну від Законів Хаммурапі (§ 230) або Законника Стефана 

Душана (§ 156 і ін.) [169, c. 152]. В них зазначено (Таблиця А (параграф) 2): 

«Якщо жінка – дружина людини, донька людини виказала богохульство чи 

інші непристойності, то тільки ця жінка понесе покарання. До її чоловіка, 

синів і дочок пред’являти претензії не слід». Втім, беззаперечно, що в 

наведеному фрагменті із законів Ассірійської держави (початок І тис. до н. е.) 

виразно помітна слабка розробка важливіших правових принципів, норм і 
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понять: форма вини, стадії скоєння злочинів, співучасть тощо. Також, слід 

зауважити на відсутність галузевого поділу норм і інститутів права. 

Спеціальної уваги, на наш погляд, потребують критерії правомірності, 

(детальна регламентація яких в сучасному праві наведена у підрозділі 2.1 цієї 

дисертаційної роботи). Для ілюстрації пошлемося на Книгу Мертвих 

(125 гл.): «Ось я прийшов до тебе, владика правди; я приніс правду, 

відігнавши брехню. Я не чинив несправедливості щодо людей, не вбивав 

своїх близьких, не коїв зла. Не віддавав наказ працювати щоденно для мене 

більше, ніж це потрібно для мене. Не перевищувало ім’я, мое могосану, не 

примушував рабів голодувати, не був винуватцем бідності жебраків. Не коїв 

мерзот перед богами, не засуджував нікого перед начальством, не спричиняв 

страждань, не вбивав, не примушував вбивати…». Безумовно, із цього 

фрагмента можна виокремити критерії стосовно «правомірності» – 

«протиправності» діянь, наголосивши на суттєво відображеній моральній 

складовій означених критеріїв [72, с. 31–32; 26, с. 62–63; 134, с. 10–27]. 

Характеризуючи стародавнє право, не можна обмежуватися сферою 

правових уявлень, сферою правових настанов про «належне» і «неналежне». 

Із формуванням майнової нерівності з’являється і розповсюджується 

злочинність. Її характер і розповсюдження, як і нормативне запобігання, 

дозволяють скласти уявлення про правомірну поведінку, її сутність та 

розуміння. 

В середні віки складаються цивілізації, що базуються на відповідних 

релігійних стандартах.  

На Русі судова влада була безпосередньо пов’язаною з виконавчою. 

Втім, судовій владі на Русі був притаманний певний дуалізм, паралельно із 

судом князя існував суд церковний. Після прийняття християнства на Русі 

різко підвищується суспільне значення княжого суду, що зумовлювалося 

його сакралізацією. В основу покладалося уявлення про поставлення князя 

від Бога [156, с. 72–73]. Поведінкові канони (правомірність/протиправність) 
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відображалися у збірниках норм і канонів для світських і церковних судів, 

наприклад, Мірилі праведному, датованому ХІІІ–ХІV ст., де вміщено окрему 

статтю, яка висвітлює вимоги до судді щодо неупередженого розгляду 

справи і завершується словами: «Яко суд Божий єсть» [156, с. 73]. Церковне 

право регламентує також поведінку (її належність) щодо шлюбно-сімейних 

відносин, зокрема, Канонічні повчання митрополита Іоанна ІІ, що жив у 

ХІ ст., адресовані монаху Якову. Вони були внесені до Кормчої книги у ХІІ–

ХІІІ ст. Широкоаспектні правила дають уявлення про поведінковий стандарт 

шлюбно-сімейного життя в Київській Русі: про обов’язковість вінчання як 

форми укладання шлюбу; про заборону вінчати треті шлюби; про єпітімію за 

двошлюбність; про шлюби у три-рідний і чотири-рідний ступені 

спорідненості; про шлюби православних з іновірцями; про самовільні 

розлучення тощо [171, с. 41]. 

Отже, одночасно із світовими релігіями (християнством, ісламом) 

виникають своєрідні системи релігійного (канонічного права). Особливістю 

цих правових систем було те, що вони не обмежувалися рамками однієї 

держави, а мали екстериторіальний і персоналізований характер. Вони 

розповсюджували свою дію на всіх віруючих незалежно від місця 

перебування. Отже, правові уявлення середньовіччя пов’язані з правом 

християнського, правом ісламського (мусульманського) світів. 

Правовий розвиток західноєвропейського середньовіччя 

ознаменований для світової цивілізації такими інститутами, як англійський 

суд присяжних, траст, слідчо-розшуковий судовий процес, що являв собою 

більш прогресивну форму, ніж обвинувальний. Саме в цей час поновлюється 

використання норм римського приватного права, принципи і інститути якого 

стають надбанням світової цивілізації. В цьому контексті показовою є думка 

Ціцерона, який стверджував, що той, хто з презирством ставиться до 

цивільного права, той з презирством ставиться до суспільного життя 

(промова Марка Туллия Ціцерона «Pro Cecina»). Цивільне право підлягає 
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охороні, оскільки без нього не можливо відмежувати «своє» і «не своє», не 

існуватиме рівність права [128, c. 3–4], ніхто не буде переконаний, що 

збереже майно, отримане у спадок. Думки великого промовця найкращим 

чином характеризують ту частину цивільного права, яка одержує у римлян 

назву – приватного. Саме ця частина римського права розробляє казуси і 

норми, що виникають із розвитку товарно-грошових відносин, ступінь 

досконалості і деталізації яких стають в нагоді юристам всіх наступних 

поколінь. 

Згідно з «Інституціями Гая», все право має відношення або до осіб, або 

до речей, або до дій (тобто до зобов’язань та позовів). Такий поділ норм 

приватного права одержує назву інституціонального і згодом буде 

використано при складанні Кодексу Наполеона (1804 р.). 

При цьому особами в праві визначаються суб’єкти, що беруть участь у 

правовідносинах. Римське право зазвичай розуміє під особами людей. 

Таким чином, детальна класифікація правового статусу осіб, що 

властива римському приватному праву, тісно пов’язана з двома 

центральними інститутами – речовим і зобов’язальним правом. Система 

зобов’язань у римському праві складається в своїй основі із зобов’язань двох 

видів: 1) зобов’язання з договорів; 2) зобов’язання з деліктів 

(правопорушення). 

Отже, римське право, канони якого знайшли своє відображення у 

середньовічному праві відіграють суттєву роль у відмежуванні 

«правомірного» та «неправомірного», тобто поведінки, що узгоджується з 

правовими приписами, і, відповідно, яка їм суперечить та визнана 

неприпустимою у суспільній думці та юридичній практиці. 

У ХІІ–ХІV ст. з’являються збірники морських звичаїв, де вперше 

відображені норми і інститути, що одержують розвиток в подальшому, а, 

отже, регламентують поведінку щодо дії договорів страхування, переведення, 

різних видів товариств тощо. 
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Середньовічна «правомірна поведінка» передбачає залежність кожної 

людини від сеньйора. У ІХ–ХІ ст. в західноєвропейських державах стає 

узагальненою думка «немає людини без пана». Так, наприклад, Закони 

Етельстана (927–937 рр.) зобов’язують кожній правослухняній людині в 

Англії знайти лорда. Зокрема, п. 2 «І ми проголошуємо про людей без пана 

(без глафордних), від яких не можна одержати задоволення у суді, щоб їх 

родичі надали їм притулок і, таким чином, вони могли відповідати, як того 

вимагає Правда, і щоб вони знайшли їм глафорда в народних зборах».  

2.1. «І, якщо вони у призначений термін не представлять його в суді (не 

забажають або не зможуть), то він, такий, що немає пана, стає поза законом, 

і, хто його зустріне, може вбити як крадія» [169, c. 126–129]. 

Правомірні поведінкові відносини між сеньйором і вільною людиною 

характеризуються наступним: 

1) вільний періодично за вимогою сеньйора визнає залежність своєї 

ділянки від сеньйора; 

2) сеньйор мав право на одержання десятини; 

3) сеньйор мав право на полювання на землях селян тощо [169, 

c. 67–85]. 

Для середньовічних збірників правових звичаїв і законів є характерним 

санкціонування правом приписів релігії, ототожнення правових і релігійних 

норм, регулювання правом відносин і поведінки в суто релігійних сферах: 

«Хто що-небудь силою візьме у церкві; чи таємно візьме, чи спалить церкву – 

буде страчений (3); «Хто зневажливо ставиться до християнської віри, 

порушує піст, їсть м’ясо – буде страчений (4); «Саксонський капітулярій». 

Ще одним цікавим аспектом поведінкового контексту є виокремлення 

«протиправності» в діях тварин, комах і навіть предметів мертвої природи. Їх 

засуджували за всіма канонами судочинства (обвинувачення, тортури, 

слідство, вирок і кара). Прикладом може слугувати справа про протиправну 
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поведінку травневих жуків (Лозанна, 1473 р.), за яку в суді їх постановили 

проклясти і вигнати з міста [55, c. 162]. 

Відмежованість (роз’єднаність) господарства, складна соціальна 

ієрархія і правова структура середньовічного суспільства сприяють 

виникненню тенденції до уособлення права, появи свого особливого права на 

різних територіях для соціальних прошарків населення – міського, ленного, 

норм, що регламентують поведінку селян, ремісників тощо. 

Цей інститут одержує згодом назву «юридичний партикуляризм». 

У цей і наступний періоди характерною є письмова фіксація звичаєвого 

права в хартіях, королівських капітуляріях, ордонансах, в збірках місцевих 

територіальних звичаїв – кутюмах. Слід зауважити і наголосити на означенні 

правомірності (поведінки) при проведенні відповідних процесуальних дій. 

Звернемося за прикладною ілюстрацією до Кутюмів Бовезі (1283 р.). Серед 

доказів правомірної поведінки третя за значенням позиція належала 

проведенню дуелі (§ 1148). Цікаве положення демонструє (§ 1883); який 

встановив, що ніхто не може бути суддею по своїй справі, а інше положення 

Кутюмів (§ 1910) визначило, що судове рішення набуває силу тільки після 

оголошення його у присутності сторін [169, с. 85–86]. 

Еволюція історичних періодів після етапу середньовіччя не могла не 

позначитися на правовому розвиткові взагалі і на поведінковому континуумі 

зокрема. Розквіт в період Ренесансу світської науки і культури, домінування 

духовно-культурного чинника розвитку не могли не відобразитися на 

усвідомленні і на унормуванні правомірної поведінки. Так, вважається не 

тільки правомірним поводженням, а й чеснотою повстання народу у разі, 

коли уряди порушують його права; суд присяжних оголошується совістю 

республіки, а сила законів визначається любов’ю і повагою до них, останні ж 

залежать від відчуття, що вони є справедливими (М. Робесп’єр). 

Правова система сучасної Франції в основному складається під час 

революції XVIIІ ст. і в наступні роки правління Наполеона Бонапарта. 
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Важливими чинниками в світлі правомірного поводження стає Декларація 

прав людини і громадянина 1789 року і п’ять кодексів під патронатом 

Наполеона. Зазначені кодифікаційні роботи суттєво позначилися на 

розвиткові теорії правомірної поведінки в європейському праві. Про це 

свідчить хоча б той факт, що, зрозуміло, з поправками і доповненнями, 

Кримінальний кодекс діє у Франції до 1994 року. Цивільний кодекс 

Наполеона лягає в основу багатьох сучасних правових систем. 

Проте, слід констатувати, що в системі сучасних координат 

прогресивного розвитку начал природного права, навряд чи можна визнати 

багато законодавчих положень такими, що свідчать про гуманізм. Так, 

гендерна нерівність чітко і послідовно прослідковується в цивільному 

кодексі Наполеона. Адже в суспільній думці, і поведінковій лінії в 

суспільстві і законодавчому унормуванні жінка ототожнюється в правах з 

дітьми та неосудними: «Дружина повинна слухатися чоловіка, узгоджуючи з 

ним свої дії (титул V, 213); «Дружина повинна вимагати розлучення за 

фактом перелюбства в діях чоловіка тільки, якщо коханка чоловіка 

знаходилася в їх спільному будинку» (титул VІ, 230). Всі інші дії чоловіка в 

цій площині визнані правомірними [125, с. 58–75]. 

Щодо покарань. Кримінальними є покарання, що спричинюють 

страждання та ганебні, або тільки ганебні (ст. 6). Серед ганебних: 

виставлення у ганебного стовпа в нашийнику; вигнання, громадянська 

деградація, позбавлення виборчого та інших прав (ст. 8). Правомірність у 

поведінці ж визначається статтею 1: «Злочинними визнаються діяння, за які 

закони карають поліцейськими покараннями». 

Діюча система покарань за правопорушення в сучасній Франції є 

набагато гуманнішою від попередньої. Максимальне покарання – довічне 

ув’язнення або ж 30-річний строк ув’язнення. Основні ж покарання – 

ув’язнення до 10 років, штрафи і виконання робіт в суспільних інтересах. 

Серед системи покарань відсутні каторга, заслання, громадянська смерть 
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(виключення людини із сфери цивільно-правових відносин тощо). Втім, слід 

констатувати, що сучасне розуміння «правомірність» – «протиправність» 

викристалізовувалося у правовій системі протягом двох років. 

Правова система США проходить складний еволюційний шлях. Англо-

американське право – центральна ланка однієї з найбільших правових систем 

світу. 

Не зважаючи на наявність суттєвих відмінностей між континентальною 

(романо-германською) та англосаксонською правовими системами, все ж 

слід відзначити, що їх основу складає загальний культурний фундамент 

демократичного устрою, пріоритету прав і свобод людини та християнських 

цінностей. 

Проте кожне суспільство, у тому числі і його правова складова, 

прогресують поступово. І США не відразу стають взірцем правової 

процедури і справедливого суду. Так, до початку ХХ ст. досить широкого 

розповсюдження здобуває форма організованого позаправового правосуддя – 

суди «пильних» – форма кримінального правосуддя здійснення лінчувань, 

тобто покарань у вигляді смертної кари за поведінку, що визнавалася 

натовпом неправомірною. Ідеологічно екстремальне народне середовище, 

дефекти кримінального процесу, призводили до того, що судді, адвокати, 

поліцейські особисто брали участь в лінчуваннях. 

Дякуючи законодавству, громадському осуду, удосконаленню 

юридичної освіти, у США поступово визнається протиправною «традиція 

насильства у вигляді самосуду» – лінчувань. 

Цікавим і маловивченим на сьогодні, з огляду вітчизняної науки, є так 

званий «арсенал» законів, «ринок-прейскурант» правомірності в різних 

штатах. Зокрема, Невада – великий, але без особливих корисних копалин 

штат, запроваджує свої критерії правомірного поводження. Так, укладати 

шлюб в цьому штаті дозволено з 16-річного віку, без дозволу батьків на 

відміну (18 років) від сусідньої Каліфорнії. Також, Невада стає своєрідним 
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конвеєром розлучень по спрощеній процедурі. Від 1920 року наступним 

кроком по своєрідному тлумаченню правомірності, стає широке 

розповсюдження ігрового бізнесу. Крім того, Невада надає право всім своїм 

округам утримувати публічні будинки (будинки розпусти). 

Розвиток ринкових економічних відносин у США пов’язаний із 

невеликим за територією штатом – Делавер. Саме в ньому розміщені тисячі 

корпорацій. Це пов’язано із запровадженням і унормуванням «поведінкового 

мінімуму» щодо їх організації і розвитку.  

Організована праця набуває політичної влади в Північних 

індустріальних штатах, ці штати суворо регламентують застосування дитячої 

праці. Південні штати мінімізують закони про працю, вони вкрай негативно 

ставляться до трудового законодавства і права соціального забезпечення. 

Ефективний контроль за використанням праці встановлюється лише у 

1930 році. 

Зрозуміло, що правові системи суб’єктів федерації не відмежовані 

«кам’яними мурами». Вони являють регіональні підгрупи, що склалися 

історично. Право американського Півдня відображає рабовласницьке минуле 

цього регіону, фермерські штати Заходу мали свої правові ретроспективи, а 

торгово-промислові штати узбережжя – свої, що відображалося на 

законодавчій регламентації правомірних вчинків. Якщо судді Нью-Йорка 

розглядали чимало справ про морське страхування, то континентальний штат 

Кентуккі, майже не опрацьовував такі казуси. Якщо для штатів Північного-

Заходу у ХІХ ст. актуальні закони про громадські землі, та інші (Род-Айленд) 

вирішили цю проблему ще в колоніальну епоху. 

Втім, історичні особливості поступово нівелюються, правові системи 

уніфікуються, правові погляди і доктринальні вивчення відшукують 

правовий коефіцієнт корисної дії, у тому числі щодо розуміння, суспільного 

усвідомлення і нормативного відображення правомірної поведінки [55, 

c. 251–282]. 
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Характеристика поступового становлення розуміння «належного» 

(неналежного) щодо поведінкового аспекту була б неповною без 

відображення правового досвіду східних країн, зокрема своєрідного досвіду 

Японії, що належить до романо-германської правової системи. Правова 

система Японії є досить своєрідною, такою, що базується на національному 

побуті, правових традиціях, свідомості, міцних сімейних зв’язках. 

Стародавні японські закони близькі до правової традиції Китаю. Право 

як інститут суспільного розвитку не абсолютизується, не є єдиним фактором 

порядку і суспільного спокою. Останні, скоріше, пов’язані із системою 

правил соціальної регуляції – «гірі».  

Поняття «гірі» є каталізатором, інколи «лічильником» і, майже завжди, 

вимірювачем відповідності поведінки встановленим канонам. «Гірі» суто 

японське поняття, не має аналогів в світовому правовому розвиткові, це 

моральна необхідність, уявлення про добро і зло, регламент людських 

взаємовідносин, що потребують відповідних вчинків у певних обставинах. 

Таким чином, «гірі» – своєрідний кодекс честі, що визначає поведінку 

японців. Існують гірі «батько-син», «мати-донька», «наречена-наречений», а 

також у правовій сфері: «кредитор-боржник», «роботодавець-найманий 

працівник» тощо. 

Таким чином, не дивлячись на розгалужене галузеве законодавство за 

романо-германським взірцем, сучасні японці розуміють «гірі» як дещо, чого 

слід дотримуватися у взаємовідносинах. Згідно традиції поведінка повинна 

прагнути до гармонії, миру, примирення, а, отже, узгоджувальним 

процедурам надається перевага порівняно з жорсткою правовою 

регламентацією. До речі, досить цікавим і ілюстративним щодо 

поведінкового континууму є те, що серед давньоруських договорів є 

відомими декілька десятків текстів саме щодо примірювальних процедур. Ці 

договори датовані ХІІ–ХV ст. [156, c. 78]. 
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Японці визнають закон, але, скоріше, не як фактор сприяння 

установленню правомірної поведінки в суспільстві, а фактор-покарання 

внаслідок певного відступу від неї. Не дивлячись на своєрідні риси японської 

правової системи, яка в цілому сформувалася в другій половині ХІХ ст., є 

відчутним на неї значний вплив європейського права, права США тощо [122, 

c. 400–429]. 

Таким чином, можемо констатувати, що не дивлячись на своєрідність, 

інколи «автономність» уявлень про поведінковий правомірний стандарт, 

поступово в темпорально-просторових координатах викристалізовуються 

певні критерії (показники) віднесення поведінки як такої, що схвалена або 

заборонена на рівні державного унормування. 

Історичний розвиток, прогресивні тенденції науково-культурного 

збагачення позначаються на засобах і способах, формах, джерелах 

відображення правомірної поведінки як явища соціальної дійсності. 

Весь історичний правовий досвід демонструє еволюцію сутнісного 

наповнення категорії «правомірна поведінка», яка здобуває в цілому свого 

завершеного доктринального вивчення в новітній час і потребує свого 

додаткового опрацювання в сучасну добу згідно потреб правового 

розвитку [163, с. 62–67]. 
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1.2 Методологічні аспекти аналізу правомірної поведінки як явища 

соціальної дійсності 

 

Розпочинаючи методологічний аналіз заявленої проблематики, 

спробуємо окреслити: 1) підходи до неї, зокрема, філософські, а саме, 

філософсько-антропологічний (аксіологічний, ціннісний); 2) методи 

дослідження (філософські, загальнонаукові, спеціальні); 3) засоби 

дослідження, прийоми та принципи. 

Методологія наукового дослідження являє собою особливу сферу 

знань, яка фактично пронизує будь-яку систему наукового пізнання. У 

зв’язку з цим, методологію науки не можна включати до предмету 

дослідження відповідних наукових дисциплін, які завжди засновуються на 

відповідних ідеях, принципах, ціннісних засадах тощо. У свій час з цього 

приводу І. Кант слушно зазначав: «Ніхто не намагається створити науку, не 

покладаючи в її основу ідею» [60, c. 487]. Зазначене свідчить про важливість 

рефлексії науки, яка досягається саме за допомогою її філософії та 

методології. 

Якщо звернутися до традиційних наукових поглядів на сутність 

поняття «методологія», то під ним, як правило, розуміється система 

визначених прийомів, методів, підходів та принципів організації і здійснення 

певної діяльності (теоретичної та практичної), а також саме вчення про таку 

систему. Вчення про методологію як про конкретні засади певної діяльності 

остаточно оформилось в Новий час, оскільки у попередні історичні епохи 

доктриною не визначалися відмінності між наукою та, власне, науковим 

методом або, скажімо, принципом наукового пізнання [166, c. 471]. 

Отже, метод – це конкретно визначений шлях наукового пізнання, який 

обирається дослідником з урахуванням ідейного напряму свого дослідження. 

Цей шлях наукового пізнання поєднує в собі певні прийоми, способи, засоби 
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та принципи теоретичного або практичного засвоєння оточуючої дійсності 

[165]. 

Незважаючи на те, що методологія наукової діяльності або науки 

формує загальні принципи та способи здійснення ефективної пізнавальної 

діяльності, вона об’єктивно не здатна визначити абсолютно всі шляхи 

пізнання певного об’єкта та предмета. Методологія науки лише забезпечує 

дослідника необхідним інструментарієм вивчення певного предмету, який 

включає в себе можливість здійснення якісного аналізу окремих варіантів 

вирішення конкретної наукової проблеми. 

Враховуючи надзвичайну важливість методології для здійснення 

наукової діяльності, у її структурі можна виокремити три таких рівні: 

філософський, загальнонауковий та спеціально-науковий. Філософський 

рівень методології охоплює собою будь-яке наукове пізнання, що спрямоване 

на вивчення явищ та закономірностей функціонування та розвитку оточуючої 

дійсності. Загальний рівень методології поєднує в собі такі способи, засоби і 

принципи наукового пізнання, які є характерними для всіх або переважної 

більшості наук (наприклад, методи теоретичного пізнання – метод сходження 

від абстрактного до конкретного, аксіоматичний метод, формалізація тощо; 

методи емпіричного пізнання – експеримент, порівняння, опис та ін.; логічні 

методи – аналіз, абстрагування, моделювання, ідеалізація тощо). Спеціально-

наукові методи є характерними для конкретної науки або сфери наукового 

пізнання (наприклад, формально-догматичний метод, історико-правовий 

метод, метод тлумачення права та ін.). 

Якщо звернутися до традицій філософського вчення про пізнання 

(гносеологія або епістемологія), то можна пересвідчитися, що методологія 

наукового пізнання пов’язана насамперед з сенсуалізмом (або емпіризмом), 

раціоналізмом (або інтелектуалізмом) та агностицизмом (або 

скептицизмом) [196, с. 15–78]. Історичний розвиток філософської думки ще з 

часів Античності засвідчив, що певний предмет наукового пізнання можна 
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досліджувати з різних точок зору, тобто не обмежуючись при цьому лише 

одним напрямом з одночасним запереченням або нехтуванням іншим. 

Зокрема, відомо, що Епікур був одним із найвидатніших представників 

сенсуалізму, який розглядав почуття як вихідну засаду пізнання, а Платон, 

навпаки – інтелектуалізму, тобто він стверджував, істинне знання 

досягається за допомогою розуму. Подальший розвиток філософської думки, 

зокрема, її сучасний етап, засвідчив важливість застосування критичного 

методу, за допомогою якого можливо поставити питання також і про межі 

людського пізнання явищ та закономірностей функціонування оточуючої 

дійсності, а також системного методу, який дає змогу досліджувати 

відповідні явища з різних сторін у їх діалектичному розвиткові, визначаючи 

при цьому характер взаємозв’язку між ними [233, с. 23–27]. 

Самостійний статус методології як системи знань про принципи та 

способи наукового пізнання оточуючої дійсності обґрунтовується також тим, 

що вона містить в собі також і онтологію як вчення про сутність та категорії 

буття, у зв’язку з чим методологія покликана досліджувати зразки всіх типів, 

способів та стилів мислення. У зазначеному контексті В. Розін, зокрема, 

наголошує на відповідних проблемах буття або онтології, які покликана 

вирішувати сучасна методологія, а саме: проблему реальності; проблему 

вироблення нового знання і ставлення до символічних систем; подолання 

натуралізму філософського і методологічного мислення; проблему вищого 

світу Космосу, Культури, Реальності, тобто того цілого, яке єдине для всіх 

людей; проблему антропологічної та психологічної межі пізнання [184, c. 62–

64]. 

Отже, концептуалізація сучасної методології доводить, що вона 

здійснює функцію визначення стратегії наукового пізнання і для неї 

характерним є вивчення не лише методів, але й засобів, прийомів та 

принципів, що забезпечують відповідне дослідження. Адже методологія 
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належить до найбільш актуальних і складних проблем не лише юридичної 

науки, а й юридичної практики.  

Пропонуємо також зосередити увагу на антропологічних 

дослідницьких підходах, серед яких, в першу чергу, роль в нашій дисертації 

належатиме саме філософсько-антропологічному, який здобуває широкого 

окреслення у ряді праць вітчизняних дослідників, зокрема, Д. А. Гудими [51, 

с. 138–158], С. І. Максимова [102, c. 39–41] тощо. Так, пропонуються розгляд 

і характеристика правомірної поведінки як явища соціальної дійсності, що 

обумовлене уявленнями про справедливість, рівність, свободу, мораль, 

правомірність. У даному контексті передбачається виявлення сутності, 

природи, ґенези і історичної обумовленості прав людини крізь призму 

опосередкування правовими та моральними началами, у тому числі 

поведінковими. 

Є загальновідомим, що право не існує поза людьми, воно є 

середовищем їх життєдіяльності, апелює саме до людини. 

Таким чином, «поставити проблему людини – це означає в той же час 

поставити проблему свободи, творчості, особистості, духа і історії» [5, c. 19]; 

завданням дослідників є необхідність пояснити поведінковий аспект як 

антропологічне явище, вивести з характеристик людини його 

характеристики, враховуючи, що людину можна і треба розглядати як 

«продукт морально-правового світу». М. Бердяєв зазначав, що право повинно 

бути не тільки відображенням «формалізму закону», але і втіленням 

«свободи духа» [11, c. 308]. 

Навіть ще за часів Античності серед деяких філософів була поширена 

думка про особливий сутнісний взаємозв’язок між природою та людиною. 

Зокрема, древньогрецький філософ Геракліт вважав, що таємниці природи 

неможливо пізнати поза пізнанням таємниць людського буття. Сократ, на 

відміну від Геракліта, вважав людину унікальною, особливою істотою, 

вивчення якої вимагає застосування інших засобів та способів, ніж ті, які 
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використовуються при дослідженні природи. При дослідженні людини 

Сократ виходив з вже відомої на той час формули «пізнай самого себе» і саме 

тому він вважав, що розумність є визначальною якістю людини як особливої 

істоти, яка постійно шукає пояснення свого існування та поведінки, 

випробовуючи себе в умовах свого життя. По суті саме у цей період були 

закладені підвалини розуміння людини як автономної та самодостатньої 

особистості, здатної вільно обирати свій життєвий шлях, а отже, свою 

поведінку, та самостійно нести відповідальність за свій вибір. 

У період Середньовіччя, в умовах поширення теологічного напряму 

обґрунтування та пояснення природних і соціальних явищ, людина 

мислилася як істота, унікальна особливість якої визначається тим, що вона 

створена за образом і подобою Бога. Водночас, у зв’язку із гріхопадінням, 

самодостатність людини, а відтак і її повний контроль за власною долею, 

заперечувалися. М. Бердяєв у зазначеному контексті зазначав: «замкнене 

небо середньовіччя і античного світу розімкнулося та відкрилося 

безкінечністю світів, в яких загубилася людина» [11, c. 309]. 

Середньовічне уявлення про людину, її сутність та природу, зазнало 

докорінної зміни з Доби Відродження, початок якої ознаменував принципово 

новий підхід у дослідженні людини. На відміну від епохи Середньовіччя, в 

якій людина, хоча і була створена за образом і подобою Божою, але все ж 

була немічною у зв’язку із гріхопадінням, людина доби Відродження постала 

як самодостатня, розумна, творча та вольова особистість, якій притаманні 

значні індивідуальні чесноти, що повністю забезпечують її можливість бути 

творцем власної щасливої долі. Іншими словами, людина почала 

досліджуватися, виходячи з її абстрактного праведного образу, що, в 

кінцевому рахунку, обумовило появу нового світогляду з двома автономними 

та самодостатніми центрами: один – Бог, а другий – Людина. 

Продовжуючи традиції Доби Відродження, епоха Нового Часу також 

підходить до вивчення людини з точки зору емпіричних методів, залишаючи 
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поза належною увагою питання її метафізичного буття. Людина, тобто її 

абстрактний образ, у Новий Час все більше розуміється як певна абсолютна 

цінність, навколо якої обертаються відносні цінності, що осмислюються та 

набувають певного сенсу лише у зв’язку із інтересами, бажаннями та 

потребами людини. Людина, таким чином, вже є мета сама по собі, тобто 

безвідносно до конкретних емпіричних обставин. 

Друга половина епохи Нового Часу, особливо ХІХ ст., привнесли до 

розуміння сутності та природи людини нові характеристики, які на початку 

ХХ ст. фактично складуть основу для відліку епохи Новітнього Часу, який 

триває донині. Зокрема, Ф. Ніцше розглядав людину як вольову розумну 

істоту, яка прагне до влади; З. Фрейд наголошував на тому, що всі людські 

вчинки або людська поведінка взагалі обумовлюється так званим «лібідо» 

або статевим потягом, інстинктом [216]; один із основоположників 

діалектичного матеріалізму К. Маркс описував природу людини через 

сукупність суспільних відносин, базисом яких, на його думку, було 

матеріальне виробництво [19, с. 40]. Представники екзистенціалізму, на 

відміну від марксистського напряму філософської думки, акцентували увагу 

на унікальності людського буття, яке, на їх думку, вважалося ірраціональним. 

В екзистенціалізмі людина завжди сприймається в процесі свого 

становлення, духовного пошуку, на неї покладається відповідальність за 

власне буття [20, с. 86–87]. 

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що людина – це 

надзвичайно складна істота для наукового осмислення, оскільки вона є 

унікальним феноменом, активним суб’єктом соціальної діяльності і 

культури, який має свідомість, є здатним до осмислення навколишньої 

дійсності, до здійснення вільного вибору та відповідальності за власні 

вчинки або поведінку. Навіть сучасна гуманітарна наука не надає вичерпної 

та однозначної відповіді на питання, що є людина, яка її сутність та природа, 

які чинники є вирішальними у формуванні стандартів її поведінки тощо. 
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Останнє свідчить про необхідність подальшого доктринального осмислення 

проблем, пов’язаних з пошуком відповіді на питання щодо сутності та 

природи людини, у тому числі тих чинників, які справляють вирішальний або 

суттєвий вплив на її поведінку, зокрема у правовій сфері [141, с. 21–22]. 

У реальному соціальному середовищі, тобто в межах визначених 

просторово-часових параметрів, людина майже завжди здатна знайти засоби 

для подолання тих суперечностей, що виникають між тілесним і духовним, 

буденним і культурним. При цьому найважливішою властивістю людини є її 

духовність, що є джерелом її творчо-перетворювальної діяльності та, 

відповідно, зокрема, до християнської традиції, не обмежується 

індивідуальними ознаками людини та пов’язується з божественним 

(надособистісним) началом. Духовність людини є атрибутом повноти 

зрілості особистості, яка вже не може обмежуватися лише приватними 

інтересами та мінливими цінностями [83, с. 89–130]. Адже лише особистість 

є суб’єктом соціокультурного життя, носієм індивідуальності, яка 

розкривається у процесі її поведінки та взаємодії з іншими суб’єктами в 

контексті соціальних відносин та спілкування. Особистість органічно 

поєднує в собі волю, розум та почуття, які є її невід’ємними атрибутами та 

формують сукупність психофізичних властивостей індивіда, що визначають 

характер його предметної діяльності та повсякденну поведінку [14, с. 631]. 

Духовність як людська цінність є результатом культурного розвитку, 

оскільки саме культура виражає стійкі форми людської діяльності шляхом 

вироблення відповідних ціннісно-смислових орієнтацій, які покладаються в 

основу поведінки людини. Культурна особистість завжди є духовною, тобто 

здатною виходити за межі повсякденної буденності обмеженого 

матеріального буття, повнота осмислення якого вже відбувається на підставі 

об’єктивних універсальних засад (наприклад, моральних). Саме духовність 

людини, людська культура, забезпечують формування у неї почуття 

відповідальності за свою поведінку, а отже, мотивують останню на вчинення 
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необхідних, корисних та бажаних для суспільства і оточуючих дій. Відтак, 

духовність також перебуває в основі таких фундаментальних 

загальноправових понять, як законність, правопорядок, обов’язок, 

відповідальність, дисципліна, влада, свобода тощо [222, с. 88]. 

У вітчизняній літературі недостатньо досліджується ціннісний характер 

соціально-культурних параметрів правових феноменів, що означає 

позбавлення права духовного насичення. Саме сьогодні є необхідним 

уявлення про право як систему моральних принципів, форму, що наповнена 

моральним змістом, є вмістилищем морально-духовних ціннісних засад. 

Адже право як нормативна система об’єктивно є вмістилищем 

загальнолюдських цінностей, насамперед, моральних, які формувалися 

протягом багатьох століть та суттєво, у тому числі підсвідомо, впливають на 

відносини між людьми, а відтак, і на людську поведінку. 

Оцінка правових явищ, яка здійснюється правосвідомістю, є не тільки 

правовою, але й моральною, що визначає їх відповідності моралі суспільства. 

Ця категорія має вагоме методологічне навантаження в усвідомленні змісту 

праворозуміння, шляхів формування правомірної поведінки.  

Рівень правового життя суспільства, груп, окремих індивідів 

визначається мірою перетворення ідейно-ціннісних (моральних) установок у 

конкретну правову дію [148, c. 164–167]. Юридична наука покликана 

забезпечити опрацювання проблем, що є актуальними для сучасності й 

майбутнього. Першочерговою умовою розвитку вітчизняної теорії держави і 

права є визначення методології наукових досліджень, розробка 

фундаментальних наукових ідей, поєднання теорії та потреб практики, 

зазначають В. Я. Тацій та Ю. С. Шемшученко [203]. 

Юридична наука має запропонувати дослідження, аналіз змісту 

цінностей права, способів та методів, якими вона впливає на право-

державотворення. Це допоможе удосконалити теоретичну проблематику 

інституту юридичної відповідальності держави перед особою та 
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громадянським суспільством, на що цілком справедливо звертає увагу 

Ю. С. Шемшученко [175, c. 7–9]. 

Розробка проблематики про ціннісний вимір права має принципове 

значення для юридичної науки в цілому. Вона повинна знайти шляхи їх 

втілення у суспільну практику, а ступінь наукового опрацювання цього 

питання в юридичній науці виступає критерієм її власної цінності і щодо 

проблем правомірної, особливо соціально активної поведінки. 

Під аксіологічним кутом зору основоположною проблемою сучасного 

суспільства є реалізація таких його цінностей, як упорядкованість 

соціального життя, соціальної політики, європейський розвиток суспільства й 

одночасно такі особистісні цінності, як гідність, свобода, справедливість 

тощо. Відповідно, мета правового регулювання полягає у досягненні 

гармонізації прогресивного розвитку суспільства та прав, свобод і законних 

інтересів людини і громадянина. 

Щодо людської гідності, то вона виступає мірою розвитку людини як 

духовної істоти, ствердження в ній особистісного начала, вираз особистої 

цілі людини [3, c. 108]. Гідність людини проявляється через відповідні 

моральні чесноти, зокрема, такі як відповідальність, чуйність, співчуття, 

самостійність тощо. 

Людська гідність як незалежність передбачає свободу. Свобода 

асоціюється в людській свідомості (правосвідомості) з бажаним способом 

буття. Отже, свобода характеризується спектром можливостей, варіантом 

вибору шляхів реалізації інтересів і намірів особи та певними вчинками, що 

складають її поведінку. 

Ефективна самоорганізація суспільства потребує упорядкування, у 

тому числі такого явища соціальної дійсності, як свобода. Найпотужнішим 

його засобом в цьому контексті є право (у паритеті з державою). Саме право 

визначає межу між правомірними й протиправними поведінковими діями 

«право є обмеженням свободи кожного, умовою узгодження її зі свободою 
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усіх інших, на скільки це можливо за деяким загальним законом» [58, с. 5–

58]. Крім того, слід мати на увазі, що свобода не відкидає, а навпаки 

передбачає відповідальність. Свобода пов’язана з самообмеженням. Отже, 

можна констатувати, що свобода тісно пов’язана з юридичною 

відповідальністю. Таким чином, вона забезпечує правомірну поведінку 

(соціально активну поведінку), сприяє сприйняттю в суспільстві настанов і 

засад демократичного права. На особу покладається юридична 

відповідальність тільки за протиправну поведінку. Ступінь юридичної 

відповідальності повинен відповідати загальним засадам справедливості 

(наприклад, за одне правопорушення може бути призначене лише одне 

юридичне покарання, при чому таке, що не принижує людську гідність). 

Юридична відповідальність – це відповідальність, що передбачена 

нормами права. Юридична відповідальність включає різні аспекти поведінки 

особи і являє собою складне за змістом правове явище. У даному випадку, 

мова іде про так звану ретроспективну (негативну) юридичну 

відповідальність. Крім того, існує позитивна юридична відповідальність, яка 

виникає з правомірних, схвалюваних державою дії (детально про це у 

підрозділі 2.3 цієї дисертаційної роботи). 

Отже, сучасна гуманітарна наука виходить з факту об’єктивної 

необхідності поєднання свободи особистості з її відповідальністю, у тому 

числі у контексті відповідальності держави перед громадянським 

суспільством та особою, оскільки державу завжди представляють відповідні 

посадові особи, наділені повноваженнями з реалізації визначених державних 

функцій і завдань. 

Вирішуючи питання про методологію дослідження правових явищ, у 

тому числі правомірної поведінки, слід звернути увагу на той факт, що 

протягом тривалого історичного періоду наукова діяльність, у тому числі 

юридична, базувалася на ідеї методологічного монізму, відповідно до якого 

різноманітні методи, принципи та прийоми наукового дослідження 
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базуються на єдиній субстанції або єдиній принциповій засаді. Зокрема, ще 

донедавна такою методологічною субстанцією дослідження будь-яких 

соціальних явищ був діалектичний матеріалізм, який, незважаючи на його 

змістовну важливість, не можна поєднувати з матеріалістичним світоглядом 

взагалі. Останнє пов’язано з тим, що діалектичний метод розроблявся і був 

належним чином сформульований ще Г. Гегелем на ідеалістичних засадах і 

саме тому сучасна гуманітарна наука підтверджує важливість застосування 

діалектичного методу для обґрунтування відповідних прогресивних ідей та 

концепцій. Але при цьому сучасна доктрина уточнює, що цей важливий 

метод не можна обмежувати лише матеріалізмом, а тому він потребує свого 

розвитку також на відповідних ідеалістичних засадах. Зокрема, сучасна 

юридична наука здебільшого саме на ідеалістичних засадах розглядає 

природні права людини, які обумовлені відповідними загальнолюдськими 

моральними цінностями та надаються їй не в силу їх державного визнання та 

закріплення, а в силу самої природи. 

Історичний досвід переконливо свідчить про необхідність подолання 

методологічного монізму в процесі здійснення наукової діяльності та 

обґрунтовує необхідність застосування методологічного плюралізму, за 

допомогою якого досягається якість системності дослідження. Адже 

співставлення, взаємопроникнення та інтеграція наукових знань, набутих на 

різноманітних методологічних засадах, змістовно збагачує науку та процес 

наукового пізнання, підвищуючи цінність наукових висновків або отриманих 

результатів. 

З цього випливає, що діалектичний метод наукового пізнання і на 

сьогодні, навіть в умовах ліберально-демократичного розвитку з закріпленою 

на конституційному рівні забороною однієї офіційної ідеології, зберігає свою 

актуальність та цінність, оскільки в сучасних умовах саме він надає 

можливість всебічно досліджувати відповідні соціальні явища, у тому числі 

право і правомірну поведінку, які за допомогою даного методу вивчаються з 
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урахуванням різних точок зору або ракурсів дослідження. Відтак, право і 

правомірну поведінку потрібно досліджувати з урахуванням різних наукових 

поглядів на природу цих явищ, які надають можливість враховувати 

різноманітні ракурси їх соціального буття, а також впливу на волю і 

свідомість громадян. 

Крім цього, в процесі наукової діяльності важливого значення 

набувають також так звані «загальні методологічні орієнтири», які 

визначають найважливіші аспекти соціального розвитку в цілому. 

Наприклад, такими загальними методологічними орієнтирами у 

вітчизняному суспільно-державному середовищі слід визнати курс України 

на європейську інтеграцію та набуття нею повноправного членства в ЄС, 

розбудова демократичної, правової і соціальної держави на гуманістичних та 

справедливих засадах. Такі загальні методологічні орієнтири відіграють 

важливу роль при дослідженні відповідних правових явищ, у тому числі 

правомірної поведінки [64, с. 17; 155, с. 25–28]. 

Дослідники підкреслюють, що явища «право» і «правомірна поведінка» 

відбивають наступні зрізи правової реальності: структурно-функціональний і 

нормативно-аксіологічний (оцінювальний). Структурно-функціональний зріз 

надає можливість розкрити статику (структурний аспект) і динаміку 

(функціональний аспект) розвитку критеріїв правомірності в суспільстві. 

Структурний аспект (статика) права характеризує його зміст, внутрішню 

будову, взаємозв’язок з поведінкою як такою, функціональний (динаміка) – 

виникнення, розвиток і взаємодію права з іншими соціальними явищами, 

передусім мораллю (моральними поведінковими критеріями). 

Нормативно-аксіологічний зріз розкриває систему цінностей, що 

створювалися під час розвитку суспільства і накопичення людством в 

площині правомірності права того, що належить до правового прогресу. 

У процесі наукового дослідження правових явищ важливим є також 

історико-порівняльний метод, за допомогою якого можна, зокрема, порівняти 
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поняття правомірності та протиправності в різні історичні періоди з метою 

виявлення тенденцій та закономірностей їх розвитку, визначення характеру 

наступності їх ґенези тощо. Якщо, наприклад, відслідкувати особливості 

розвитку інституту прав і свобод людини протягом періоду становлення 

розвиненого ліберально-демократичного ладу, то можна зробити цілком 

обґрунтований і логічний висновок щодо наявності стійких тенденцій 

посилення їх охорони та захисту. Конкретизуючи останню тезу в контексті, 

зокрема, сучасної України, можемо відзначити наявність відповідних 

процесів, які свідчать про посилення належного забезпечення та захисту прав 

і свобод людини, серед яких оновлення чинної Конституції, ратифікація 

Україною численних міжнародних угод з прав людини, оновлення системи 

судоустрою на нових засадах здійснення правосуддя, які, серед іншого, 

передбачають реальність можливості захисту прав людини на підставі лише 

конституційних норм прямої дії. 

Поширеними у сучасних наукових дослідженнях тих чи інших 

правових явищ є також конкретно-соціологічний метод, метод системного 

аналізу та формально-догматичний метод. Так, конкретно-соціологічний 

метод передбачає необхідність дослідження юридичної практики у всій 

багатоманітності її прояву, тобто у тому числі практики правозастосування. 

При цьому аналіз юридичної практики здійснюється за допомогою таких 

методів, як спостереження, анкетування, ознайомлення з конкретними 

правовими документами і статистичними даними, експерименту тощо. 

Відповідні результати можуть застосовуватися як практична база певного 

дослідження, зокрема, для вивчення видів правомірної поведінки, підготовки 

висновків щодо ефективності застосування заходів юридичної 

відповідальності, а також виявлення громадської думки щодо цих правових 

феноменів, що відіграє важливу роль в удосконаленні напрямів діяльності 

органів державного управління. 
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Метод системного аналізу передбачає дослідження правомірної 

поведінки як певної сукупності взаємопов’язаних між собою елементів, які 

утворюють її склад або систему визначених ознак, наявність яких свідчить 

про те, що певна поведінка відповідає правовим приписам (суб’єкт, 

суб’єктивна сторона, об’єкт, об’єктивна сторона) [64, с. 19–20]. 

Формально догматичний (техніко-юридичний) метод припускає 

вивчення права, правомірної поведінки як абстрактних категорій у так 

званому «чистому» вигляді, без їх взаємодії з іншими суспільними явищами: 

економікою, політикою, ідеологією. За допомогою зазначеного методу 

здійснюється аналіз суті явища правомірної поведінки в умовах 

демократичних змін. 

Методи переконання і примусу слугують основними формами 

правового впливу на поведінку людей. Вони складаються в процесі 

взаємного спілкування людей ще на ранніх етапах розвитку людства і 

являють собою методи здійснення влади у всіх соціальних утвореннях. 

У згаданому контексті вони слугують «поведінковими важелями», за 

допомогою яких досягається бажана і необхідна для даного суспільства 

поведінкова діяльність. Мета переконання і мета примусу сприяють 

формуванню специфічного методу впливу на поведінку – ціннісно-

орієнтаційного. 

Таким чином, була звернена увага на деякі методи, що мають 

загальнонаукове значення і широко використовуються юридичною наукою. 

Серед методологічних засобів, що пропонуються, в першу чергу, 

хотілося б звернути увагу на «вертикальний» аналіз, що досліджує право і 

правомірну поведінку ретроспективно у процесі їх історичного розвитку, у 

той час як «горизонтальний» аналіз акцентує увагу на загальних та 

особливих рисах правомірної поведінки в різних правових системах, взятих 

статично (так звана догматика юридичної науки). 
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Щодо прийомів дослідження, хотілося б зосередити увагу, в першу 

чергу, на прийомі описового вивчення в історичній ретроспективі; прийом 

прикладного порівняння, при якому метою застосування є вивчення 

морально-правової системи попередніх історичних епох з метою пошуку 

рішень для вдосконалення національного права; прийом контрастного 

порівняння, що покликаний сприяти виявленню наявних праву, моралі 

регулюючих властивостей з метою їх більшого розуміння й ефективного 

використання; прийом бінарного аналізу – суть якого в тому, що 

порівнюються виміри правомірної поведінки, існуючі в однакових 

просторово-часових вимірах тих країн, що різними шляхами визначають або 

досягають однакових результатів щодо захисту прав, свобод та законних 

інтересів людини (країни романо-германської правової системи). 

Серед принципів увагу хотілося б приділити науковому дослідженню, 

що проводиться шляхом одночасного вивчення явищ правомірності, 

протиправності на певному етапі державно-правового розвитку (принцип 

синхронності). Предметом аналізу виступає не сам об’єкт, а процес його 

розвитку, послідовність певних його станів (принцип діахронності). Так, 

вдалося з’ясувати основні етапи щодо виникнення і становлення права, 

правомірної поведінки в контексті дієвого унормування суспільних відносин.  

Підсумовуючи, зазначимо: щоб бути суб’єктом права, мати певний 

гарантований обсяг прав і свобод, бути здатним їх реалізувати (мети 

демократичного суспільства), найперша вимога – європейський простір 

«свободи, безпеки і правосуддя», підґрунтям якого є усвідомлена соціально-

активна поведінка кожного члена громадянського суспільства. 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Як і кожному феномену правової дійсності, правомірній 

поведінці властивий відповідний історико-правовий контекст формування і 

розвитку. Розуміння правової поведінки, що склалося із поступом правового 

розвитку, удосконаленням праворозуміння, формуванням джерел права, 

збільшенням ефективності юридичної техніки і підвищенням ефективності 

законодавства не було константним ні в різних координатах часу і простору, 

ні залишалося незмінним протягом історичної ходи. 

Різні епохи (Стародавні часи, Середньовіччя, Новий та Новітній час) 

висували різні фактори як рушійні сили прогресу, серед них: культура, 

релігія, філософія, право. Саме право (навіть зародкове, архаїчне) визначає 

систему цінностей, норм, уявлень про належне поводження членів соціуму. 

Цей процес включає усвідомлення необхідності суворого виконання вимог 

суспільного порядку, згодом законності, законодавства, правопорядку, начал 

«вселюдськості». Мірилом справедливого у поведінці слугують вимоги 

різних суспільств. Справедливим вважається такий вчинок, який співпадає з 

ідеєю, ідеалом, що є вічним, незмінним. Правомірна поведінка – це така, що 

визнана, з одного боку, на певних соціальних рівнях праведною та 

правильною, а з іншого такою, що пов’язана із сакральними елементами 

буття. 

Так, наприклад, ілюстрацією зазначеного виступає інститут таліону, що 

досягається спричиненням «рівної шкоди». В науковому вжитку розрізняють 

таліон у відкритій, закріпленій нормативно формі – матеріальний таліон, і у 

закритій (латентній) формі – символічний таліон. Використання талону, 

вочевидь, відображає певний етап у розвитку поведінкової парадигми. 

Зародження уявлень про належну (правомірну) поведінку пов’язують з 

тотемістичними ритуалами. Певний поведінковий аналог, міра поведінки «у 

відповідь» – ключове поняття нормативної регуляції. 
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2. Спеціальні поведінкові канони знаходять свій вираз у формах, які 

поряд із звичаєвими нормами, ритуалами, обрядами тощо, виконували 

регулятивну і інформаційну функції. Зокрема, в міфах закріплювалися 

відповідні заборони, які були формою обґрунтування і виправдання не лише 

певних норм, але й соціального порядку в цілому.  

Стародавня регламентація суспільного життя мала суттєві особливості, 

вона визначила три способи регулювання: заборона, дозвіл, зобов’язання. 

З’являються унормовані вказівки, що робити «як належне», що робити 

«можна», а що «заборонено». Останнє здебільшого забезпечувалося 

системою табу. 

3. У Середні віки складаються цивілізації, що базуються на 

відповідних релігійних стандартах. Отже, одночасно із світовими релігіями 

(християнством, ісламом) виникають своєрідні системи релігійного права 

(канонічного права). Особливістю цих правових систем було те, що вони не 

обмежувалися рамками однієї держави, а мали екстериторіальний і 

персоналізований характер. Вони розповсюджували свою дію на всіх 

віруючих незалежно від місця перебування. Отже, правові уявлення 

середньовіччя пов’язані з правом християнського, мусульманського світів. 

Правовий розвиток західноєвропейського середньовіччя 

ознаменований для світової цивілізації такими інститутами, як англійський 

суд присяжних, траст, слідчо-розшуковий судовий процес, що являв собою 

більш прогресивну форму, ніж обвинувальний. 

4. Еволюція історичних періодів після епохи Середньовіччя не 

могла не позначитися на правовому розвиткові взагалі і на поведінковому 

континуумі зокрема. Розквіт в період Ренесансу світської науки і культури, 

домінування духовно-культурного чинника розвитку не могли не вплинути 

на усвідомлення і на унормування правомірної поведінки. Так, вважається, не 

тільки правомірним поводженням, а й чеснотою повстання народу у разі, 

коли уряди порушують його права; суд присяжних оголошується совістю 
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визначення правомірності, сила законів супроводжується повагою до них, що 

ґрунтується на визнанні того, що вони є справедливими. 

Втім, гуманістичні тенденції того періоду не торкнулися всіх 

необхідних сфер унормування, зокрема, гендерної рівності. 

5. Ознаки «правомірності»/«неправомірності» часто визначаються 

темпорально-просторовими показниками, що стосується і англо-

американської, і романо-германської правових систем. Так, досить змінною 

ця величина є стосовно поводження в окремих штатах (США), тобто те, що 

визначено неправомірним в одних – лише моральна провина в інших; 

своєрідними показниками належного є особливий елемент соціальної 

регуляції в Японії – «гірі» (романо-германська правова система) тощо. 

6. Отже, можна констатувати, що не дивлячись на своєрідність, 

інколи «автономність» уявлень про поведінковий правомірний стандарт, в 

темпорально-просторових координатах поступово викристалізовуються певні 

критерії (показники) віднесення поведінки як такої, що схвалена або 

заборонена на рівні державного унормування. 

Весь історичний правовий досвід демонструє еволюцію сутнісного 

наповнення категорії «правомірна поведінка», яка здобуває в цілому свого 

завершеного доктринального вивчення в Новітній час і потребує свого 

додаткового опрацювання в сучасну добу згідно потреб правового розвитку. 

Кожне суспільство в тій чи іншій мірі потребує утвердження правових 

цінностей, що можуть забезпечити безпеку людини в конфліктних ситуаціях: 

визначеність і гарантованість прав людини, забезпечення істини, правди при 

вирішенні юридичних питань, різноманітність договірних зобов’язань тощо. 

Отже, правомірна поведінка «повинна подолати складний шлях», щоб стати 

антиподом сваволі, насильства, приниження людської гідності. З іншого 

боку, правомірна поведінка є показником рівня цивілізації і культури певного 

суспільства, про що мова піде далі. 
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7. Методологія наукового дослідження являє собою особливу сферу 

знань, яка фактично пронизує будь-яку систему наукового пізнання. У 

зв’язку з цим, методологію науки не можна включати до предмету 

дослідження відповідних наукових дисциплін, які завжди засновуються на 

відповідних ідеях, принципах, ціннісних засадах тощо. Методологічний 

аналіз заявленої проблематики може бути окреслений при застосуванні: 

підходів до неї, зокрема, філософських, а саме філософсько-

антропологічного (аксіологічний, ціннісний); методів дослідження 

(філософських, загальнонаукових, спеціальних); засобів дослідження 

(вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз тощо); прийомів (описового 

вивчення в історичній ретроспективі, прикладного порівняння, контрастного 

аналізу тощо); принципів (синхронності, діахронності тощо). 

8. Незважаючи на те, що методологія наукової діяльності або науки 

формує загальні принципи та способи здійснення ефективної пізнавальної 

діяльності, вона об’єктивно не здатна визначити абсолютно всі шляхи 

пізнання певного об’єкта та предмета. Методологія науки лише забезпечує 

дослідника необхідним інструментарієм вивчення певного предмету, який 

включає в себе можливість здійснення якісного аналізу певних варіантів 

вирішення конкретної наукової проблеми. 

Загальним рівнем методології є специфічний синтез спеціально 

наукового і філософського знання. Спеціально-науковий рівень методології 

є, у свою чергу, синтезом загальнонаукової методології та системи знань 

відповідної окремої науки (наприклад, запроваджуються поняття 

«методологія права», «методологія дослідження критеріїв правомірної 

поведінки», «методологічні проблеми запобігання чинникам неправомірної 

поведінки в суспільстві», «методологія соціально активної поведінки» тощо). 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

2.1 Правомірність і неправомірність поведінки: критерії 

визначення 

 

Поняття «правомірність» є одним із основних понять сучасної правової 

доктрини, зміст якого не обмежується конкретно визначеною єдиною 

константою чи тлумаченням. Якщо, наприклад, взяти до уваги повсякденний 

або звичайний вжиток даного поняття, то під ним слід розуміти те, що має 

певне значення з точки зору реалізації чинного в суспільстві права, 

вираженого у нормах законодавства. 

Крім цього, можна стверджувати, що поняття «правомірність» до 

деякої міри характеризує також все те позитивне, що визначає певний 

суспільно-державний устрій, систему взаємовідносин у ньому, усталені 

традиції та звичаї тощо. Враховуючи те, що право – це особлива нормативно-

регулятивна система, норми якої покликані впорядковувати суспільні 

відносини шляхом встановлення або санкціонування державою відповідних 

правил поведінки, тобто фактично прав і обов’язків суб’єктів суспільних 

відносин, її зміст, у тому числі норми, пов’язані з визначенням правомірності 

тих чи інших діянь, має бути узгоджений з усім масивом бажаних і 

допустимих у конкретному суспільстві відносин. Безумовно, право 

об’єктивно не може регулювати всю сукупність суспільних відносин, які 

регулюються, у тому числі, за допомогою інших соціальних регуляторів, але 

його зміст повинен чітко закріпити все те важливе, що з точки зору саме 

права є корисним і бажаним, а отже, має підлягати ще й правовій охороні та 

захисту. Право, таким чином, значно міцніше організовує та спрямовує 

суспільні відносини на правомірну соціально корисну діяльність, 
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запобігаючи при цьому антисоціальним та іншим недопустимим проявам 

людської волі та свідомості, тобто неправомірним діянням. Правомірними 

або неправомірними можуть визначатися відносини, конкретні дії, вимоги, 

санкції тощо, тобто все те важливе, що підпадає під правове регулювання. 

Оскільки соціальна діяльність характеризується тим, що людина вступає у 

суспільні відносини, витоки правомірного і неправомірного слід шукати в 

самому соціальному житті у всій багатоманітності його прояву. 

Якщо вести мову про термінологію або категоріальний апарат, то слід 

відзначити, що поняття «правомірна поведінка» і «правомірні дії» є 

близькими за змістом, але не повністю тотожними, оскільки їх ототожнення є 

можливим лише у тому випадку, якщо право розглядається під кутом зору 

нормативізму, відповідно до якого правова норма або існує, або не існує, і 

якщо вона існує, то правомірність як загальне поняття обмежується лише 

контекстом цієї норми. Подібне судження в межах нормативізму може бути 

лише раціональним. 

Водночас, в межах даного дослідження вважаємо за доцільне 

виокремити те спільне, що можна віднести до загального поняття 

«правомірність», тобто те, що стосується як поняття «правомірна поведінка», 

так і поняття «правомірні дії», а саме: 1) правомірність означає узгодження 

діяння або поведінки з вимогами права; 2) правомірність означає 

неможливість протиставлення певного діяння правовим нормам; 

3) правомірність – це все те, що дозволено та рекомендовано правовими 

нормами, а в окремих випадках, навіть є необхідним з точки зору правових 

норм. З означеного випливає, що всі ознаки правомірності так чи інакше 

прив’язані до узгодженості поведінки або дій з правовими нормами. При 

цьому необхідно враховувати такі важливі чинники, а саме: 1) правові норми 

у кожному випадку передують правовій дії або поведінці і тому є достатніми 

підставами для її належної оцінки; 2) відповідність або невідповідність 

діяння або поведінки правовим нормам можливо визначити у кожному 
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випадку; 3) правові дії, які складають фактичну основу правової поведінки, 

мають завершений характер, а тому оцінка їх відповідності або 

невідповідності конкретним правовим нормам повинна бути повною у 

кожному випадку [17, с. 14; 77, с. с. 8–10; 9, с. 12–13]. 

При вирішення різноманітних наукових проблем, пов’язаних з 

сутністю і природою правомірної поведінки, важливо зупинитися на питанні 

співвідношення правомірної та неправомірної поведінки. При цьому слід 

зауважити про одне важливе методологічне застереження, яке полягає у 

тому, що тлумачення поняття «неправомірна поведінка» на основі 

формального заперечення ознак, які притаманні поняттю «правомірна 

поведінка, є обмеженим та невиправданим в реаліях сьогодення. Справді, 

якщо правомірна поведінка є такою поведінкою, що збігається з вимогами 

правових норм, то чи слід вважати неправомірними будь-які дії, що не 

збіглися з цими вимогами? Якщо ствердно відповідати на це питання, тоді 

слід визнати, що межа між ототожненням і розрізненням цих понять є такою, 

що не допускає жодних проміжних станів або певних умовностей, які 

повинні існувати та є завжди присутніми у реальному житті у зв’язку із 

свободою людини та її можливістю самостійно і вільно обирати той чи інший 

варіант своєї поведінки, у тому числі у правовій сфері. З цього випливає, що 

поведінка або дії, які формально не відповідають правовим приписам, не 

можна однозначно оцінювати як неправомірну. 

У вказаному контексті мова йде про особливі різновиди поведінки, які 

перебувають, так би мовити, на межі правомірності/неправомірності. 

У науковій літературі, зокрема, зазначається про існування особливого, свого 

роду проміжного варіанту поведінки, який не можна віднести ані до 

правомірної, ані протиправної поведінки – зловживання правом. Потрібно 

визнати, що зловживання правом – це, безумовно, певний варіант соціально 

шкідливої поведінки, який засуджується як суспільством, так і державою, 

однак формально у багатьох випадках зловживання правом не є порушенням 
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правових норм. З цим прикрим фактом вимушені миритися і суспільство, і 

держава, які зацікавлені у тому, щоб подібне шкідливе явище було зведено 

до мінімуму. При цьому потрібно пам’ятати, що зловживання правом не 

перетворюється у правопорушення або злочин лише до того моменту, поки 

відповідна поведінка не набуде ознак суспільної шкідливості або небезпеки, 

які визначені у законі (наприклад, зловживання повноваження посадовими 

особами органів державного управління, за що законом передбачається 

конкретна юридична відповідальність залежно від фактичних обставин 

відповідної справи, у тому числі кримінальна). Отже, зловживання правом – 

це такий особливий варіант поведінки, який морально належить до 

правомірної лише до того моменту, коли держава відповідні зловживання не 

визнає як протиправні, встановивши це в законі [77, с. 97–105; 70, с. 223–

224]. 

Якщо ж аналізувати поняття «неправомірна поведінка», то, з точки 

зору його формально-логічного тлумачення, вона являє собою таку 

поведінку, яка суперечить правовим нормам. За таких умов будь-яка 

неправомірна поведінка є протиправною, тобто поняття «неправомірна 

поведінка» і «протиправна поведінка» є тотожними. Однак таке твердження 

не можна вважати прийнятним, оскільки, наприклад, зловживання правом 

суперечить праву не буквально, а тільки «по духу». Так, Т. Т. Полянський 

вважає недобросовісність однією з найчастіше вживаних правових 

характеристик зловживання правом. Зловживання правом завжди було та 

залишається невід’ємним «атрибутом» функціонування права. Здебільшого 

воно полягає у дотриманні суб’єктом суспільних відносин формалізованих 

(об’єктивованих) норм позитивного права за посередництвом їх 

неадекватного тлумачення й подальшої реалізації та в одночасному 

порушенні змісту і сутності цих норм через заподіяння шкоди («зла») таким 

відносинам. Такі – «класичні» – зловживання є характерними для правових 

систем, в яких зміст позитивного права (окремих його інститутів, норм) 
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відповідає природно-правовим ідеалам або, принаймні, зорієнтований на їх 

досягнення. 

Проте існують зловживання, які ані формально, ані змістовно 

позитивне право не порушують. Зокрема, вони мають місце саме тоді, коли 

позитивне право (чи окремі його інститути, норми тощо) з формальної та 

змістовної сторін суперечить природному праву, є «анти-природно-

правовим» (наприклад, у тоталітарних державах). В останньому випадку 

охарактеризована поведінка є зловживанням власне через «очевидність» її 

невідповідності природному, «справжньому» праву, сутності права, 

людяності, гуманізму, справедливості. Тобто за цих умов особа і формально, 

і змістовно використовує позитивне право для заподіяння соціально-

несправедливої шкоди [121, с. 9].  

У формальному сенсі і зловживання правом, а, інколи, і шахрайство не 

є порушенням норм позитивного права. Крім того, цікаві в цьому відношенні 

характеристики дій при необхідній обороні, крайній необхідності, затриманні 

злочинця, перевищенні меж необхідної оборони тощо. 

Крім цього, такі ознаки правомірної поведінки, як незаборонена 

законом, необхідна, дозволена, бажана або припустима поведінка, за логікою 

суперечать таким ознакам неправомірної поведінки, як заборона на її 

здійснення, недопустимість такої поведінки, а також її незатребуваність. 

Водночас, незатребуваність певної поведінки не означає байдужості 

суспільства до її змісту, того факту, що суспільство не пред’являє жодних 

вимог до певних дій, а вказує лише на те, що реалізація поведінки або 

здійснення відповідних дій залежить від розсуду самої людини, а отже, має 

бути визнана в межах поняття правомірності. Крім цього, належність певних 

дій до заборонених та недопустимих характеризує їх більш рельєфніше, ніж 

формально визначена констатація таких дій як неправомірних. Адже слова 

«заборонена» і «недопустима» визначають у неправомірних діях 

правопорушення або злочин, а такий чіткий поділ можливий лише за умови 



54 

тотальної заурегульованості правом важливих суспільних відносин та його 

відставання у розвиткові. Однак оточуюча фактична дійсність виглядає 

значно складніше, ніж формально визначені правові поняття [229, с. 53]. 

Отже, можемо говорити про певну необґрунтованість тлумачення 

правомірної та неправомірної поведінки як суто антагоністичних понять за 

будь-яких умов, що є можливим лише за умови застосування при цьому 

прийомів та засобів формальної логіки. Це означає, що смислове 

навантаження кожного з названих понять є достатньо об’ємним та, до певної 

міри, включати в себе протилежні ознаки. Зокрема, неправомірну поведінку 

також не можна розуміти лише як суто негативну за своїми ознаками, 

оскільки зміст даного поняття не доцільно обмежувати лише шляхом його 

протиставлення поняттю «правомірна поведінка», виходячи, зокрема, з його 

умовності [76, с. 112; 7, с. 117–132]. 

Слід зазначити, що дії людини у відповідних правовідносинах можна 

оцінювати з точки зору тих ознак, які зафіксовані у правових нормах [43, 

с. 22–25]. Однак, чи можливо вести мову про теж саме і у контексті 

поведінки людини взагалі? Якщо поведінку людини визначати з точки зору 

системи відповідних дій у соціальному середовищі, то різниця між дією та 

поведінкою, так само як і різниця у забезпеченості їх правомірного 

характеру, розмивається і не простежується. Водночас, якщо поведінку 

людини визначати у контексті впливу внутрішніх чинників на певні системні 

дії (наприклад, мотивація, інтерес тощо), за допомогою яких визначається її 

індивідуальна (особистісна) якість або самостійність, то дія і поведінка, так 

само як і способи забезпечення їх правомірності, вже будуть відрізнятися 

одне від одного. Адже конкретній дії завжди відповідає певна правова норма 

або їх група, в межах якої оцінюється правова значущість дії, а поведінка 

людини може бути співвіднесена з нормативністю права в цілому, тобто з 

сукупністю правових норм, які належать до певної сфери або галузі 

суспільної діяльності. У другому випадку (щодо поведінки) правова оцінка 
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вже не може бути завжди однозначною і містить в собі, окрім іншого, 

елемент ставлення або відношення суспільства до відповідних цілей, потреб, 

інтересів та прагнень людини тощо [21, с. 60]. 

У науковій літературі справедливо звертається увага, що саме в основі 

поведінки, а не окремої дії людини, завжди перебувають внутрішні 

спонукальні чинники, оскільки сама поведінка являє собою певний 

складений образ взаємодії людини з оточуючим світом, який залежить від 

конкретних психофізіологічних, біологічних та соціокультурних, у тому 

числі правових умов, ступінь впливу яких є різною для окремих індивідів. Це 

означає, що проблематика правомірності поведінки не повинна вирішуватися 

шляхом здійснення співставлення дій з чинними правовими нормами [76, 

с. 121; 7, с. 119]. 

Відтак, коли мова йде про правомірну поведінку, то це означає 

необхідність звернення до окремого, особистісного в праві, що передбачає 

формування його більш широкого розуміння, не обмеженого нормативізмом. 

Крім цього, вказана проблематика потребує пошуку засобів забезпечення і 

захисту соціально корисної правомірної поведінки, в якій виражається 

ставлення людини до найважливіших соціальних цінностей, у тому числі до 

права. З цього випливає необхідність звернення до ціннісної, а не 

нормативної складової права [183 с. 13–26, 61–86], тобто відповідність певної 

поведінки правовим нормам має бути доповнена конкретним ціннісним 

контекстом, а сама поведінка набути характеру соціально відповідальної 

діяльності [45, с. 69]. 

Вищенаведене дає підстави стверджувати про надзвичайну складність 

визначення єдиного критерію правової оцінки поведінки людини, оскільки 

такий критерій може мати лише абстрактний характер, який не здатен 

охопити реальне соціальне життя, яке вимагає здійснення пошуку системи 

відповідних критеріїв правомірності поведінки, які перебувають у тісному 

взаємозв’язку та взаємозалежності. 
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Слід підтримати позицію науковців, які вважають, що можна 

виокремити формальні або зовнішні та змістовні або внутрішні критерії 

правомірності поведінки. Формальні критерії засновуються на звичайному 

співставленні або порівнянні конкретних дій або поведінки з чинними 

правовими нормами, тобто вони спираються на нормативізм у розумінні 

права як соціального явища. Правомірна поведінка, таким чином, є ланкою 

між правовою нормою та тим результатом або соціально корисним ефектом, 

на досягнення якого розрахована така норма, тобто вона є формальним 

втіленням законності і правопорядку. 

Формальними є також критерії, які засновуються на співставленні або 

порівнянні дій чи поведінки людини з певними оцінками, які виражені у 

соціальних ідеалах та цінностях, а також пов’язані з настанням користі або 

шкоди для суспільства. У даному випадку потрібно враховувати, що, як у 

нормативному, так і в аксіологічному аспектах, критерій правомірності 

завжди пов’язується, по-перше, щодо самого суб’єкта поведінки або 

відповідних дій, і, по-друге, до самої поведінки, до її конкретного якісного 

насичення. Адже зрозуміло, що зміст правомірності одних дій може 

відрізнятися від змісту правомірності інших, що обумовлюється наявністю, 

наприклад, певних чинників, які безпосередньо впливають на мотивацію 

поведінки. Зокрема, правомірною слід визнати таку поведінку, яка лише 

формально відповідає закону та полягає у буквальному виконанні правових 

приписів, виходячи з того, що їх, наприклад, дотримується переважна 

більшість суспільства або за їх невиконання може настати визначена 

юридична відповідальність. При цьому можливий також і інший варіант, 

коли поведінка є правомірною внаслідок внутрішнього переконання людини 

у необхідності здійснення саме таких правомірних дій, які призведуть до 

настання найбажанішого та найефективнішого результату з усіх можливих у 

конкретному випадку. Безумовно, другий варіант правомірної поведінки є 

більш важливим та доцільним з точки зору забезпечення більшого рівня 
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законності і правопорядку в суспільстві, оскільки щире внутрішнє 

усвідомлення людиною об’єктивної необхідності діяти правомірно з метою 

дотримання вищих ідеалів (наприклад, моральних) забезпечує більшу 

суспільну значущість соціальної активності суб’єкта, правомірна поведінка 

якого у такому разі вже не обмежується формальними та постійно 

змінюваними емпіричними обставинами. Це означає, що правомірна 

поведінка є результатом вираження внутрішніх суб’єктивних чинників 

людини, їх первинності по відношенню до зовнішніх обставин соціального 

життя, і саме тому розвивати соціально корисну або правомірну поведінку 

людини лише за допомогою певних правових засобів, які формально 

виражають певні ідеали або соціальні цінності, є недостатнім, про що 

особливо свідчать сучасні складні та суперечливі умови вітчизняного 

суспільно-державного розвитку [37, с. 138–158]. 

Отже, потрібні додаткові, неформальні, змістовні (внутрішні) критерії 

правомірності поведінки людини, які, по-перше, пов’язані з суб’єктивними 

чинниками особистості та визначені його внутрішнім духовним станом, і, по-

друге, вони виконують щодо правомірної поведінки своєрідне телеологічно-

смислове обґрунтування, яке завжди передує відповідній діяльності. До 

таких внутрішніх або змістовних критеріїв можна віднести, зокрема, права 

людини, її свідомість, переконаність у відповідних цінностях тощо. 

Отже, правомірність поведінки також безпосередньо «прив’язана» до 

внутрішнього стану певного суб’єкта і об’єктивно не може вичерпуватися 

ознакою узгодженості конкретної поведінки з правовими приписами або 

формальними емпіричними обставинами [186, с. 91–95]. Зазначене можна 

також виразити таким чином: якщо формальні критерії пов’язані з «буквою» 

закону або права, то змістовні пов’язані з «духом» права, оскільки їх зміст 

випливає з глибинних нормативних підстав соціального життя людей та 

певного суспільства [7, с. 122]. 
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Правомірна поведінка відображає не лише особливості соціального 

життя, тобто відповідні зовнішні параметри, а й певні суб’єктивні ціннісні 

орієнтації[3, с. 7–49]. Так само з внутрішнім суб’єктивним світом індивіда 

пов’язане і поняття неправомірності, оскільки чимало правопорушень чи 

злочинів пов’язані не з формальним нерозумінням характеру 

неправомірності відповідних діянь, а з неможливістю людини подолати 

власні внутрішні негативні стереотипи і утриматися, таким чином, від певних 

дій, що суперечать закону. Крім цього, такі ознаки поведінки, як масовість, 

добровільність, переконаність тощо, можуть бути притаманними як 

правомірній, так і неправомірній її різновидам, хоча їх конкретний 

змістовний аспект при цьому буде різним. Хоча про масовість неправомірної 

поведінки можна вести мову лише в особливих випадках, коли в суспільстві 

фактично панує анархія, беззаконня або хаос. Єдиною формальною ознакою, 

за якою можна належним чином відрізнити правомірну поведінку від 

неправомірної, є суспільно корисний характер першої на противагу суспільно 

шкідливому або небезпечному характеру другої. Зазначене свідчить про 

взаємозалежність правомірної і неправомірної поведінки. 

Іншими словами, введення в практику змістовних критеріїв правової за 

значущістю поведінки людей суттєво впливає на теоретичну і практичну 

задачу виявлення та стимулювання правомірності в масовій соціальній 

діяльності. Звичайно, формальні критерії діють з набагато більшою легкістю 

і однозначністю; вони зручні і універсальні, що принципово важливе для 

юридичної практики і теорії. Втім, слід усвідомлювати, що змістовний аналіз 

є абсолютно необхідним, а тому спробуємо довести це за допомогою 

наступних змістовних аспектів правомірної поведінки, а саме: 

1. Соціальна або громадська користь, яка у правомірній поведінці по-

різному проявляється залежно від конкретної форми реалізації права 

(використання, виконання, дотримання і застосування права). Зокрема, якщо, 

наприклад, має місце така форма реалізації правових норм, як використання 
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суб’єктивного права, в основі якої перебуває дозвільний спосіб правового 

регулювання, оцінка правомірності залежатиме насамперед від тих корисних 

юридичних наслідків, до яких призвела реалізація суб’єктивного права 

певною особою. У цьому разі саме юридичні наслідки є визначальною 

ознакою для оцінки правомірності певних дій або поведінки. Якщо ж мова 

йде, наприклад, про виконання юридичного обов’язку або дотримання 

юридичних заборон, то вже сам факт такого виконання або дотримання, як 

правило, слугуватиме визначальним критерієм оцінки правомірності 

відповідних дій. Оцінка правомірності при застосуванні права, яке полягає 

насамперед у особливій діяльності державних органів, спрямовані на 

втілення в життя правових приписів щодо конкретних випадків шляхом 

прийняття або винесення індивідуального правозастосовного акта, також 

залежатиме від тих позитивних юридичних наслідків, до яких воно призвело. 

Слід зазначити, що у кожній з названих ситуацій, соціальна корисність 

правомірної поведінки буде різною, що залежить від низки конкретних 

фактичних обставин та мети, яка закладена у реалізацію тих чи інших 

правових приписів. 

2. Добровільність правомірної поведінки, що випливає з потрібності та 

цінності такої поведінки для людини і суспільства. При цьому цінність такої 

поведінки виходить, власне, за межі права як нормативної системи та 

органічно поєднує в собі інші сторони соціокультурного життя. Говорячи про 

добровільність правомірної поведінки, слід пам’ятати, що її зміст не можна 

зводити лише до здатності людини самій визначати характер своїх дій або 

поведінки, оскільки при такому тлумаченні дану ознаку можна віднести і до 

неправомірної поведінки також. Крім цього, добровільність як ознака 

правомірної поведінки не може означати доброї за змістом поведінки, 

оскільки тоді даний критерій правомірності позбавляється об’єктивних засад 

і стає суб’єктивним, що слід визнати неприйнятним з точки зору правового 

підходу [31, с. 27]. 
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3. Відповідальність, яка у контексті характеристики правомірної 

поведінки має насамперед позитивний характер і полягає в усвідомленні 

індивідом об’єктивної необхідності належним чином реалізовувати правові 

приписи у визначеній формі. Основу такої відповідальності складає вільний 

вибір суб’єктом певного варіанта поведінки в межах нормативних приписів. 

Водночас, відповідальність як характеристику правомірної поведінки, на 

нашу думку, можна розглядати і у негативному контексті, тобто коли мова 

йде про необхідність застосування конкретних державно-примусових заходів 

за вчинення протиправного діяння. Адже цілком очевидно, що застосування 

цих державно-примусових заходів до правопорушника є правомірним та 

потрібним для забезпечення публічних і приватних інтересів. 

4. Переконаність як змістовний аспект правомірної поведінки надає 

останній ознаку стійкості, яка передбачає здатність відповідної поведінки 

зберігати правомірний стан незалежно від впливу певних зовнішніх 

чинників. При цьому слід враховувати, що за допомогою права та його ознак 

неможливо визначити і оцінити мотиваційну складову правомірної 

поведінки, яка містить в собі внутрішні психофізіологічні фактори, що 

спрямовують, організовують та активують її здійснення. У зазначеному 

контексті в рамках юридичної науки необхідно щонайменше звертатися до 

різних шкіл або напрямів право розуміння [86, c. 296–311], оскільки останні 

акцентують увагу на різних принципових засадах функціонування та 

розвитку права як нормативного феномену. Навіть якщо виводити цей 

змістовний аспект правомірної поведінки (переконаність) в межах 

позитивізму або з позитивного права, то його конкретне насичення 

залежатиме від того, наскільки його норми відображають важливі параметри 

соціального життя (наприклад, суспільну мораль, особливості розвитку 

економіки, політичного життя тощо). 

5. Масовість правомірної поведінки, за допомогою якої забезпечується 

стабільний режим законності і правопорядку в суспільстві. Слід зазначити, 
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що вказана характеристика правомірної поведінки є формальною, такою, що 

зазвичай презюмується, оскільки, як вже раніше зазначалося, в особливих 

випадках можна вести мову про таку ж саму рису і в контексті протилежного 

типу правової поведінки – неправомірної. Масовість правомірної поведінки 

досягається за умови належного відображення у змісті правових норм 

особливостей соціокультурного життя певного суспільства, своєчасного 

правового закріплення відповідних суспільних відносин, належного рівня 

сприйняття права індивідами тощо [7, с. 127–130]. 

Таким чином, можемо підсумувати, що визначення правомірності 

поведінки не повинно обмежуватися формальними засобами і завжди 

пов’язується з необхідністю врахування низки різноманітних чинників, які в 

кожному окремому випадку справляють неоднаковий вплив на якість 

відповідних дій [124, c. 90–105]. 

 

 

2.2 Ознаки правомірної поведінки 

 

Загальновідомо, що право може по-різному проявлятися в соціальному 

житті. Зокрема, правові норми не можуть не відображати особливості 

соціокультурного розвитку суспільства, який охоплює собою різноманітні 

сфери нормативності людського буття (наприклад, моральну та релігійну). 

Адже у протилежному випадку зміст права, а відтак і загальна якість його 

нормативності, позбавляється необхідної «підтримки» з боку інших 

загальних соціальних регуляторів, які також об’єктивно функціонують у 

суспільстві. Відтак, правова нормативність суспільних відносин є особливою 

складовою загальної нормативності соціального буття в цілому, зміст якої 

виводиться з усієї системи соціальних регуляторів, які історично склалися та 

постійно функціонують у суспільстві. Це означає, що вплив права на 

суспільство та поведінку людей має свої межі, штучний вихід за які 
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зумовлює його змістовне «перевантаження» та, як наслідок, поступову та 

неминучу втрату ефективності регулювання ним суспільних відносин; право 

об’єктивно не може відображати всі аспекти нормативності соціального 

буття, оскільки воно не є єдино можливим соціальним регулятором, що дає 

підстави для висновку про наявність взаємозалежності та взаємозв’язку 

поняття «правомірність» з пануючими у суспільстві ціннісно-смисловими 

конструкціями [176, с. 347–348]. 

Багато в чому успіхи демократичних перетворень залежать від того, 

наскільки повно реалізується право в суспільстві, підтримується та 

поважається різними соціумами взагалі, та кожним індивідом зокрема. 

У зв’язку з цим сьогодні зростає значення такої категорії загальної теорії 

права і такого явища соціальної дійсності, як правомірна поведінка [178, 

c. 4]. 

Поведінка людини завжди спрямована на безпосереднє задоволення 

різних потреб та інтересів (суспільних, державних, особистих, національних 

тощо). Вона є зовнішньою системою дій, в основу якої покладені внутрішні 

прагнення людини; про це неодноразово наголошувалося в юридичній 

літературі [159]. Крім цього, поведінка людини завжди має соціальний 

характер і визначається як сукупність певних дій, що викликають зміни у 

оточуючому світі, у тому числі суб’єктах правовідносин. У зазначеному 

контексті першочерговим є саме суспільна цінність дій суб’єкта у 

громадянському суспільстві [100]. 

Безпосереднє звернення до дослідження суспільно корисної поведінки 

у сфері права, слід вважати характерною рисою сучасного українського 

правознавства. Це пов’язано з пожвавленням процесів оновлення і 

збагачення методологічних основ в юридичній науці, уникненням традиційно 

догматичних трактувань правових категорій, фетишизації нормативного 

впливу держави на поведінку людей, необхідністю вивчення «права в дії» в 



63 

динаміці, розгляду всього процесу дії права, а головне його ефективності та 

дієвості. 

Підтвердженням значущості звернення до проблем правової поведінки, 

до виявлення закономірностей закріплення правомірності у вчинках 

громадян, розробки типології юридично значущої поведінки, її 

«спонукальних сил», механізму забезпечення свідомого дотримання 

особистістю правових приписів є й те значення, яке має належна правова 

поведінка у вивчені найважливіших юридичних категорій. 

Правомірна поведінка як належний або корисний різновид правової 

поведінки є обов’язковим та необхідним елементом панування режиму 

законності і правопорядку в суспільному і державному житті, свідченням 

високого рівня правової культури та правосвідомості особи, функціонування 

ефективного механізму забезпечення та захисту прав і свобод людини тощо. 

Сьогодні реалістичними стають наукові роздуми про те, що 

юриспруденція повинна ставати наукою про соціальну поведінку людини у 

правовій сфері, а поведінка, відповідно, повинна розглядатися в якості 

кінцевого результату реалізованого права [44, c. 195–217]. 

Відтак, правомірна поведінка завжди залишатиметься найважливішою 

соціальною характеристикою особистості, оскільки одним із визначальних 

чинників, які визначають місце та статус особи в суспільстві, є її ставлення 

до права та правової дійсності в цілому. При цьому характер поведінки 

людини в контексті відповідних правовідносин оцінюється насамперед за 

допомогою її співставлення зі змістом правових норм, а якщо поведінка має 

місце поза правовідносинами або поза сферою правового регулювання, то їх 

оцінка вже здійснюватиметься за допомогою інших пануючих у суспільстві 

соціальних регуляторів, насамперед моральних норм та принципів. 

Після попереднього розгляду проблеми пропонуємо зупинитися на 

ознаках саме правомірної поведінки. Зрозуміло, що надати дефініцію, 
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запропонувати відповідне поняття будь-якому феномену юридичної 

дійсності, можна лише шляхом ознайомлення з його ознаками та структурою.  

Так, серед ознак правомірної поведінки виділяють наступні: 

• Правомірна поведінка відповідає вимогам правових норм. Особа 

діє правомірно, якщо вона чітко дотримується правових приписів, що слід 

визнати формально юридичним критерієм поведінки. В окремих випадках 

правомірна поведінка розглядається як поведінка, що не порушує норм 

права. 

• Правомірна поведінка є соціально корисною, тобто вона включає 

в себе такі дії, які є корисними та бажаними, навіть необхідними для 

нормального функціонування суспільства. Позитивну роль вона відіграє і для 

особистих потреб та інтересів, оскільки завдяки їй забезпечуються права і 

свободи людини. 

• Правомірна поведінка включає в себе суб’єктивну сторону, яку, 

як і в контексті будь-якої іншої поведінки, складають мотиви і цілі, 

внутрішнє або психічне ставлення індивіда до своєї поведінки. Суб’єктивна 

сторона правомірної поведінки свідчить про рівень правової культури особи, 

ступінь усвідомлення особою власної відповідальності за свої вчинки, її 

ставлення до соціальних і правових цінностей [82, с. 388; 61, c. 448]. 

Інші автори серед ознак правомірної поведінки виділяють такі: 

1) Спрямована на реалізацію юридичних норм. 

2) Є соціально корисною (сприяє задоволенню інтересів і особи, і 

держави, і суспільства в цілому. 

3) Заснована на добрій волі індивіда. 

4) Забезпечується захистом і підтримкою з боку права і держави. 

5) За окремі її варіанти встановлені міри позитивної юридичної 

відповідальності [80, c. 157]. 

Науковці також виводять ознаки правомірної поведінки залежно від 

механізму правового регулювання, зокрема: 
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- правомірна поведінка виявляється як модель бажаної поведінки 

суб’єктів – адресатів норми; 

- у юридичних фактах – як конкретні життєві обставини, що 

тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення правовідносин; 

- у юридичному змісті правовідносин – як суб’єктивні права і 

обов’язки сторін правовідносин; 

- у фактичному змісті правовідносин – як дії сторін правовідносин, 

спрямованих на реалізацію їх взаємних прав і обов’язків; 

- у правопорядку – як його зміст [160]. 

Розкриваючи останню згадану ознаку, науковці справедливо 

зазначають, що правомірна поведінка визнається змістом правопорядку, 

передумовою нормального суспільства, сприяє його стабільності і 

ефективному розвитку. Крім того, серед ознак правомірної поведінки вони 

наголошують на: соціальній корисності, відповідності нормам права, 

підконтрольності свідомості і волі людини [91]. 

До проаналізованих вище ознак ряд науковців вважають за доцільне 

внести масовість та достатньо довгий характер дії [155]. 

Щодо нашої думки, то ми вважаємо, що першоосновою ознакою 

правомірної поведінки, безумовно, є її відповідність правовим нормам, а 

отже, притаманна їй ознака правомірності, під якою, серед іншого, слід 

розуміти і правову оцінку поведінки, і здатність права регулювати певну 

поведінку суб’єктів, а також внутрішньоіманентна властивість цієї 

поведінки – бути врегульованою правовими засобами. 

Для забезпечення повноти характеристики правомірної поведінки 

необхідно також розглянути її структуру або склад, який традиційно включає 

в себе відповідні елементи, а саме: 

1) суб’єкт правомірної поведінки; 



66 

2) суб’єктивна сторона правомірної поведінки (позитивна мотивація 

правомірної поведінки та внутрішня переконаність особи у необхідності 

вчиняти правомірно); 

3) об’єкт правомірної поведінки (матеріальні і духовні блага, з 

приводу яких особа діє правомірно); 

4) об’єктивна сторона правомірної поведінки (відповідність 

поведінки змісту правових норм і суспільно корисний результат, який 

досягається в результаті такої поведінки). 

З урахуванням елементів складу правомірної поведінки слід 

відзначити, що правомірну поведінку складають юридичні вчинки та 

юридичні акти. Юридичні вчинки – це такі дії особи, завдяки яким правові 

наслідки настають незалежно від того, чи передбачав їх настання суб’єкт 

поведінки, чи ні. Юридичні акти – це дії суб’єкта поведінки, які спрямовані 

на досягнення конкретних правових результатів або наслідків. Крім цього, 

структуру правомірної поведінки можна поділити на правомірні дії (мають 

ініціативний та активний характер) і правомірну бездіяльність (має пасивний 

характер і виражається в утриманні від вчинення заборонених правом дій). 

Правомірна поведінка найтіснішим чином пов’язана з людиною як 

найвищою соціальною цінністю, на задоволення інтересів якої має бути 

спрямована вся державна і громадська діяльність, і саме тому в останні роки 

увага фахівців присвячена, зокрема, належному вирішенню проблеми 

істинних і уявних цінностей в праві, детальному аналізу особливостей 

розвитку сучасної політико-правової дійсності, визначенню морально-

духовних аспектів права тощо. Також, традиційно досліджуються проблеми, 

пов’язані з неправомірною поведінкою осіб. При цьому зазвичай протиправні 

діяння розглядаються як найбільш соціально шкідливі або небезпечні 

різновиди антигромадської поведінки, які є вирішальним чинником у 

визначенні ступеня юридичної відповідальності особи за свої дії. Втім, слід 
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констатувати, що протиправна поведінка традиційно більше досліджується 

сучасними науковцями, ніж проблеми правомірної поведінки. 

Визначений підхід до меж прояву правомірності, (що поділяється 

більшістю авторів – науковців), – не порушувати межі дозволених правом дій 

(вчинків), дає загальне уявлення про даний вид правової поведінки. Більш 

конкретні дефініції, критерії правомірності, пропоновані різними вченими, 

показують, що в юридичній літературі ще не склалася одностайна точка зору 

з приводу того, що ж відносити (а головне за якими показниками) до 

соціально корисної і юридично значущої, належної поведінки. 

Поняття «правова», «правомірна», «протиправна» стають предметом 

етимологічного, семантичного осмислення, що є відображенням плюралізму 

в категоріальних інститутах правової науки, вимог переосмислення наявної 

юридичної термінології. Відзначається, у зв’язку з цим, деяка умовність, 

«звуженість» поняття «правомірна поведінка», коли вона застосовується для 

позначення поведінки, протилежної протиправній. Слід мати на увазі, що 

поняттями «правомірна» і «правомірність» не вичерпується весь спектр 

прояву поведінки людей. Мова іде про наявність та дієвість інших соціальних 

регуляторів (про це докладніше йшлося у підрозділі 2.1 цього дисертаційного 

дослідження). 

В представленому науковому викладі нас цікавить поведінка, яка 

регулюється нормами права та отримала назву «правомірна поведінка». 

Така поведінка визначається формально термінологічним зв’язком слів 

«правомірна», «вимірювана правом», «правильна», «справедлива», 

«виправдана» [14, c. 111], а також широким використанням в якості 

підтвердження позитивних якостей тих чи інших юридичних категорій 

(зокрема, «правова активність», «правові приписи», «правова культура», 

«правовий порядок», «правова позиція» тощо), у той час, як негативні 

проступки характеризуються термінами «правопорушення», «протиправні 

діяння» тощо. Однак чимало свідчень і зворотного або ж дуалістичного 
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вживання терміна «правове» (наприклад «правовий», «неправовий» 

закон) [215, с. 24–28]. 

Враховуючи такий термінологічний калейдоскоп, а також попередній 

аналіз ознак правомірної поведінки, хочемо підійти до надання відповідної 

дефініції, належного терміно-поняття категорії «правомірна поведінка». Так, 

вітчизняні науковці визначають правомірну поведінку як вольову поведінку 

суб’єкта права (діяльність чи бездіяльність), яка відповідає приписам 

правових норм, не суперечить основним принципам права і гарантується 

державою [50, c. 354]. Також, правомірну поведінку вважають діянням 

суб’єктів, що відповідає нормам права і соціально корисним цілям [81, 

c. 239]. 

Науковці зазначають, що правомірна поведінка – це особливий 

різновид правової поведінки, що відповідає приписам норм права і виступає 

складовою частиною правопорядку в суспільстві [80, c. 157]. 

Продовжуючи далі зазначену тему огляду, констатують, що правомірна 

поведінка – це вид правової, яка на відміну від своєї протилежності – 

протиправної поведінки, є соціально корисною, здійснюється дієздатними 

суб’єктами, відповідає закріпленим у правових нормах моделям поведінки і 

має позитивні юридичні наслідки [160]. 

Інші представники зарубіжної юридичної думки вважають, що 

поведінка суб’єктів права, що відповідає вимогам права, є правомірною 

поведінкою [64, c. 373]. 

Цікаве визначення, на наш погляд, правомірної поведінки є наступне: 

це – суспільно корисна, суспільно необхідна, бажана і допустима поведінка 

осіб, яка відповідає правовим нормам і гарантується державою [61, c. 448]. 

Одним із нетипових визначень правомірної поведінки можна вважати 

таке: правомірна поведінка – це діяльність, що складається із системи діянь 

(дій або бездіяльності) і відповідна приписам норм усіх галузей права [155, 

с. 25–28]. 
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Представники білоруської наукової школи визначають правомірну 

поведінку як суспільне явище, корисне для суспільства, держави, організації і 

громадян [49, c. 397]. 

Крім цього, правомірна поведінка визначається як суспільно-необхідна, 

бажана, допустима, усвідомлена поведінка індивідуальних та колективних 

суб’єктів, яка відповідає правовим приписам та гарантується державою [159, 

c. 101–110].  

Аналіз усіх наведених визначень (дефініцій) наводить на думку про те, 

що правомірна поведінка повинна характеризуватися у так званому 

широкому сенсі, який поділяється переважною більшістю вчених. На нашу 

думку, правомірну поведінку недоцільно розглядати у вузькому значенні, 

тобто як таку поведінку, що відповідає приписам правових норм. Правомірна 

поведінка є складним, багатоаспектним явищем, а тому її можна 

класифікувати на відповідні різновиди. Зокрема, за галузевою 

приналежністю правомірна поведінка поділяється на конституційно-

правомірну, адміністративно-правомірну, кримінально-правомірну, 

фінансово-правомірну; правомірну трудову поведінку тощо. 

Так, правомірна поведінка, яка має місце в межах конституційного 

права як галузі права, характеризується належною реалізацією 

конституційних норм. Саме тому, на нашу думку, можна вважати, що в 

певній мірі вона пронизує собою будь-яку іншу правомірну поведінку у 

відповідній галузі права. Хоча безумовно, слід визнати, що конституційно-

правова правомірна поведінка є поведінкою у сфері публічно-правових 

відносин, а тому її суб’єктами насамперед є вищі органи державної влади та 

їх посадові особи. 

Адміністративно-правова правомірна поведінка полягає у реалізації 

вимог норм адміністративного права, які регламентують відносини у сфері 

державного управління. Важливою складовою даного різновиду правомірної 

поведінки є дотримання норм, які визначають протиправність певних діянь, 
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що посягають на встановлений порядок управління, власність, права і 

свободи громадян, громадський порядок, та визначають при цьому конкретну 

міру адміністративної відповідальності за порушення пасивного обов’язку не 

вчиняти таких неправомірних дій чи бездіяльності. 

Близькою до адміністративно-правової правомірної поведінки є 

кримінально-правова правомірна поведінка, зміст якої полягає у дотриманні 

норм кримінального кодексу, які визначають злочинний характер 

відповідних людських діянь. Кримінально-правова правомірна поведінка 

також реалізується у формі дотримання заборон (пасивний обов’язок) на 

вчинення особливих, суспільно-небезпечних діянь, за які передбачено 

конкретну міру кримінальної відповідальності. 

Кримінально-процесуальна правомірна поведінка полягає насамперед у 

належному виконанні норм щодо порядку порушення, розслідування та 

розгляду в судах кримінальних справ або проваджень. Суб’єктами даного 

різновиду правомірної поведінки є насамперед ті особи, які залучені до 

кримінально-процесуальної діяльності відповідно до норм законодавства, у 

першу чергу – це слідчі та посадові особи органів досудового розслідування. 

Даний різновид правомірної поведінки забезпечує законність та 

справедливість при розслідуванні та розгляді кримінальних справ. 

Цивільно-правова правомірна поведінка полягає у належній реалізації 

норм цивільного права, які регламентують майнові та пов’язані з ними 

особисті немайнові відносини приватного характеру, що засновані на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності їх 

учасників. Даний різновид правомірної поведінки забезпечує порядок, 

стабільність та законність більшості приватноправових відносин, зокрема, 

щодо укладення та виконання договорів, виконання позадоговірних 

зобов’язань, виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності на 

визначені у законодавстві об’єкти тощо. 
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Фінансово-правова правомірна поведінка полягає насамперед у 

виконанні та дотриманні учасниками фінансових відносин приписів норм 

фінансового права (наприклад, норми щодо своєчасного прийняття та 

виконання державного і місцевих бюджетів, норми щодо обчислення, 

нарахування та сплати податків, інших обов’язкових платежів тощо). Можна 

стверджувати, що даний різновид правомірної поведінки у певній мірі є 

спеціальною складовою адміністративно-правової правомірної поведінки, 

тобто вона має місце здебільшого в управлінській сфері та забезпечує 

зміцнення фінансової дисципліни, насамперед державної, а відтак сприяє 

економічному і соціальному розвиткові. 

Правомірна трудова поведінка полягає у належній реалізації норм 

трудового права всіма учасниками трудових правовідносин, насамперед 

роботодавцями та найманими працівниками (наприклад, відносини щодо 

належного оформлення та виконання трудових договорів або контрактів, 

забезпечення безпечних санітарних та гігієнічних умов праці, вирішення 

індивідуальних і колективних трудових спорів). Завдяки даному різновиду 

правомірної поведінки насамперед забезпечуються законність і правопорядок 

на ринку праці. 

Окрім галузевої приналежності правомірну поведінку можна 

класифікувати також і за іншими критеріями, зокрема, залежно від суб’єкта її 

здійснення вона поділяється на правомірну індивідуальну поведінку та 

правомірну колективну поведінку; залежно від форми реалізації правових 

норма правомірна поведінка поділяється на поведінку в процесі дотримання, 

в процесі виконання, в процесі використання або застосування права. Таким 

чином, «вузьке» визначення правомірної поведінки є більш 

цілеспрямованим, націленим, зверненим або на відповідну галузь права, 

суб’єкта правовідносин або форму реалізації права тощо. Іншими словами, 

«вузьке» розуміння правомірної поведінки є більш деталізованим, 

конкретизованим щодо певної поведінкової ситуації. 
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Загальновизнане в науці закріплення терміна «правомірна» за масивом 

поведінки, відповідного правовим розпорядженням, можливо зазнає 

еволюційної зміни в майбутньому, з розвитком громадянського суспільства 

та побудовою правової держави . Цей прогноз вбачається нам виправданим у 

зв’язку з процесами, що відбуваються сьогодні в правовій системі: зміна 

звичних уявлень про механізми соціально-правового контролю над 

поведінкою як жорсткого, директивного регулювання за допомогою 

заборонно-обов’язкових норм, врахування права народу на належне 

урядування. Очікування пов’язані з розвитком громадянського суспільства, з 

визнанням і широким впровадженням верховенства права в житті 

суспільства [35, c. 110–120], із зростаючими можливостями стимулюючих 

норм, в першу чергу, морального ґатунку у регуляції позитивних 

ініціативних дій. 

У зв’язку із зазначеним потрібно зауважити, що девіантна або 

неправомірна поведінка також не є постійно визначеною константою, яка не 

переглядається по мірі розвитку суспільства і держави, тобто конкретна 

неправомірна поведінка є саме такою, яка не відповідає прийнятим у 

суспільстві і державі стандартам на певному етапі їх розвитку, але це не 

означає, що у майбутньому вона завжди залишатиметься саме такою, тобто 

девіантною [28]. Останнє пов’язано, зокрема, з тим, що у загальному 

розумінні поведінка людини є, по суті, метанормативною, тобто вона, як 

правило, підпадає під регламентацію не однієї групи соціальних норм, а 

декількох, які завжди об’єктивно функціонують у кожному суспільстві. Саме 

тому слід визнати доцільним виокремлення так званої загальної нормативної 

поведінки, тобто такої, яка регулюється багатьма соціальними нормами – 

моральними, релігійними, правовими, звичаєвими тощо [159, c. 101–110]. 

Крім цього, на теперішній час зростає практичне значення 

словосполучення «закономірна поведінка», як дій, заснованих на узгодженні 
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із законом, йому відповідних. Цілком прийнятно вживання терміну 

«законослухняність» або законослухняна поведінка.  

Якщо ж звернутися до порівняльно-правової характеристики поняття, 

що концентрує в собі юридично значущу, соціально корисну поведінку, то по 

суті єдиним аналогом правомірної поведінки є термін, що використовується у 

німецькій мові, − основне, найбільш уживане значення якого в юридичній 

якості правомірно – rechmasig або rechtmessung, дослівно – «вимірюваний 

правом». Вочевидь, саме з німецького права, стверджують науковці, і 

увійшло в наш юридико-термінологічний обіг це словосполучення, 

наповнене в інших соціально-історичних умовах власним змістом та 

значенням. 

В інших правових системах така поведінка співвідноситься із 

ставленням особи саме до закону, заснована та узгоджена з ним. Термін 

римського права Legitimus – законний, відповідний закону, – запозичений і 

закріплений західною правовою традицією в принципі верховенства права як 

основного юридичного постулату, що перейшов у правову категорію, 

окреслену в італійському праві як lecitio – те, «що дозволено», «припустимо», 

узгоджується з приписами природного права або позитивного, соціальними 

нормами, «пристойністю», «добрими намірами», гідністю. 

До речі, у французькому праві поняття, що означають «законний» і 

«правомірний», позначаються одними і тими ж термінами – legalite, legitime – 

як «юридично обґрунтований», «закріплений законом» або «відповідний 

закону». 

Англійське право використовує словосполучення law-abiding 

(«законослухняний», «підкорений закону», «той, хто поважає закон») для 

позначення поведінки в рамках закону [96, с. 562–563]. 

Таким чином, термін «правомірна поведінка» багато в чому умовний. 

Правомірну поведінку можна визначити як обумовлену ментальними, 

культурними, моральними, канонічними поглядами і соціальними нормами 
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діяльність у площині права, що заснована на свідомому виконанні та 

світоглядній орієнтації суб’єкта права [11, с. 113–138]. Проте, як нам 

видається, надзвичайно важливу роль у визначені категорії «правомірна 

поведінка» відіграє аналіз пов’язаний з категорією «свобода вибору», інтерес 

в праві тощо [15, с. 284]. 

Отже, пізнання права як особливого соціального феномену багато в 

чому залежить від адекватного визначення характеру взаємодії та 

взаємозв’язку поведінки з правовим впливом, тобто з регулятивною і 

охоронною природою права, що слід визнати одним із пріоритетних напрямів 

розвитку теорії права взагалі. 

Соціальна цінність того чи іншого явища зумовлюється нормами і 

стандартами оцінок, які поділяються даним суспільством. Оцінки, надані 

конкретним проявам соціальної поведінки, можуть мати, як зазначалося, 

негативний характер (свідчити про соціальну шкідливість явища), бути 

соціально-нейтральними або ж бути позитивними (відносити певні вчинки до 

корисних, соціально цінних явищ життєдіяльності людей) [74, с. 5–17]. 

Правомірна поведінка є соціально корисною діяльністю, спрямованою 

на задоволення державних і правових, суспільних і особистих інтересів, 

цінностей і цілей. Вона є особливою цінністю саме тому, що сама «людина, її 

права і свободи є найвищою соціальною цінністю» (ст. 3 Конституції 

України). 

Правові цінності існують для суспільства і громадян у вигляді 

завершених «формул», які орієнтують особистість у соціальних реаліях. 

Відомо, що правомірна поведінка має різні форми реалізації в житті, 

хоча весь масив її прояву відповідає правовим вимогам. Часто у юридичній 

науці у типологію правомірної поведінки покладена класифікація залежно від 

мотивів, що визначають її різні варіанти, прийнятні для права, і ця типологія 

являє певну дискусійність з одного боку, і певну необхідність у своєму 

розгляді – з іншого. Передумовами для вибору критеріїв конкретних 
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поведінкових типів (соціально активної щодо права, звичного виконання 

норм права, пасивного дотримання правових вимог і заснованого, головним 

чином, на стримуючих началах) виступають внутрішні спрямування 

(мотивація) особистості, її психологічні характеристики, дисфункції правової 

свідомості (правовий нігілізм, правовий песимізм) [46, с. 35–39]. 

За ступенем активності процесу залучення особистості в правове 

регулювання виділяють відповідні види правомірної поведінки, зокрема – 

маргінальну, конформістську, звичайну та найвищий рівень правової 

поведінки – соціально-активна. Щодо маргінальної: однією з головних 

характеристик тут виступає індивідуальна правосвідомість, яка не 

узгоджується з вимогами правових норм (від лат. marginalis – той, що 

знаходиться на межі, «прикордонний»). Вона відображає стан індивіда, який 

перебуває на межі антигромадського прояву, що тягне правопорушення, 

однак таким не стає внаслідок певних причин і обставин. Причому як мотиви 

поведінки спрацьовують і інші рушійні сили, наприклад, загроза покарання, 

осуд з боку колективу, групи, близької людини тощо [24, с. 646]. 

Цілком закономірно, що даний вид поведінки, його витоки та сутність 

привертають до себе увагу кримінологів, що займаються проблемами 

попередження протиправної поведінки. На сьогодні вченими розглядається 

навіть поняття «агресивна поведінка», визначаються та аналізуються її 

причини, а також сутність та особливості кримінальної агресії [162, c. 62–67]. 

Однак цілком обґрунтований інтерес до маргіналів і з боку фахівців в сфері 

теорії і соціології права, соціально-правової психології. Це питання можна 

віднести до кроссектральних, міждисциплінарних щодо необхідності 

вивчення. Маргінальна поведінка є правомірною, оскільки особа, що ігнорує 

правові приписи все ж таки їх дотримується, в цьому сенсі її вчинки 

відповідають вимогам закону, хоча індивідуальна правова свідомість 

особистості їх не поділяє. 

В умовах соціально-політичної та економічної нестабільності, 
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зростання аморальних проявів, проблема маргінальності стала однією з 

найбільш дискусійних як у публіцистиці, так і в науковій, суспільствознавчій 

літературі.  

Маргінальність – «скоріше психологічна стурбованість» у тому сенсі, 

що за «думки право не карає». Інша річ, що маргінальність в соціологічному 

плані визначає «проміжний» стан людини, накладає певний відбиток на її 

психіку і поведінку. 

У правовому значенні маргінальність характеризується особливою 

перехідною межею між правомірним і противоправним станом особи, 

поведінка якої викликається як власною соціально-психологічною 

деформованістю, так і певним «провокуванням» з боку державних інститутів, 

суспільства, окремих особистостей. Причинами такої поведінки можуть 

стати нестабільність політико-правової ситуації, економічні кризи, військові 

провокації сепаратистів тощо [39, с. 238]. 

Роль «провокуючого» фактора в процесі маргіналізації населення 

відіграє і повільність у вирішенні соціальних проблем, національних, 

етнічних тощо. Прикладом цього слугує доля багатьох вимушених 

переселенців, регулювання життєдіяльності яких потребує підвищеної уваги 

з боку держави, про що свідчать матеріали круглих столів, проведені 

Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук 

України, Міністерством юстиції України, Київським регіональним центром 

Національної академії правових наук України («Права вимушених 

переселенців: забезпечення та захист (міжнародний та вітчизняний досвід)» 

03 березня 2015 року; «Права дитини: охорона і захист (сучасні реалії та 

перспективи)» 19 травня 2015 року). 

Іншим проявом правомірної поведінки є конформістська поведінка. 

Конформістська поведінка полягає у пасивному дотриманні суб’єктом 

правових норм, тобто даний різновид поведінки має місце тоді, коли особа 

підлаштовує свою поведінку під пануючий порядок соціального життя, 
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пануючу ідеологію тощо. Це означає, що конформістська поведінка свідчить 

про відсутність у особи власної або індивідуальної позиції на ті чи інші 

важливі процеси і явища, які функціонують у суспільстві, відсутність 

принципових засад організації свого особистого життя. Як специфічна 

категорія соціальної психології така поведінка характеризується пасивним 

прийняттям існуючого порядку, політичних явищ, відсутністю власних 

позицій, безумовним підпорядкуванням психологічному тиску. 

З цим терміном зазвичай пов’язують підпорядкованість індивіда 

соціуму, внаслідок чого він приймає позицію групи, щоб уникнути конфлікту 

з нею. Нерідко конформізм передбачає зовнішню формальну згоду з 

соціальною групою при внутрішній незгоді з думкою більшості. Конформізм 

слід відрізняти від такого поняття, як «конформність», тобто співвідношення 

особистістю своїх вчинків з визнаним або необхідним стандартом цінностей. 

До речі у словниковому вжитку конформізм (від лат. сonformis – подібний, 

відповідний) – це пристосуванство, пасивне сприйняття норм і правил, 

панівних думок тощо, не критичне ставлення до загальників, тенденцій, 

авторитетів [71]. 

Конформістська поведінка заснована на пристосуванні до обставин за 

відсутності власних критичних позицій. Поняття конформізму 

застосовується до певного способу вирішення конфлікту між індивідом і 

групою – до підпорядкування груповим стандартам і вимогам. Такі стани, як 

характеристики компромісів зазнали детальної регламентації у дослідженнях 

С. В. Бобровник, яка, зокрема, зазначає: «Саме правовий аспект вияву 

конфлікту і компромісу на державному рівні заслуговує ретельного 

дослідження, оскільки право як різнобічний феномен може виступати і 

об’ємом, і об’єктом, і засобом конфлікту і компромісу. Право виводиться з 

комунікативної природи людини і в державній організації суспільства 

відіграє важливу антропологічну роль, яка й полягає в виокремленні двох 

основних форм буття соціальної правової комунікації конфлікту та 
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компромісу» [14, с. 5]. 

Мотиви такої поведінки характеризують громадянську 

несформованість особистості, відсутність громадянської позиції. 

Слід зазначити, що конформістська поведінка є правомірною, тобто 

вона не є шкідливою чи, тим більше, небезпечною, оскільки відповідний 

суб’єкт, підлаштовуючи свої особисті переконання та життєві позиції під 

пануючу ідеологію, як правило, дотримується вимог правових приписів та 

активно реалізує їх у своєму житті. При цьому необхідно враховувати, що 

конформістська поведінка у певній мірі гальмує соціальний розвиток, 

особливо інноваційний, а тому вона не є бажаною, насамперед, якщо її дія 

стосується переважної більшості громадян певного суспільства, а не окремих 

індивідів. 

Також, правомірністю характеризується і так звана звичайна поведінка, 

за якої суб’єкт вчиняє відповідні дії на підставі певної звички, коли вона не 

аналізує справедливість тих вимог, які пред’являються до неї суспільством і 

державою, і виконує їх автоматично, без попереднього обмірковування. 

Зазвичай людина обирає для себе найдоцільніший, на її думку, варіант 

поведінки з усіх можливих, і якщо такий варіант неодноразово повторюється 

при однотипних або однакових обставинах, він починає постійно 

відтворюватися, внаслідок чого у суб’єкта відпадає необхідність 

багаторазового звернення до своєї свідомості з метою осмислення 

майбутнього варіанта поведінки. 

При цьому слід врахувати те, що соціальні звички – не механічні 

навички поведінки, вони набагато ширше і повніше в своєму змісті, хоча і 

характеризуються певним автоматизмом. Це здебільшого синтез 

багаторазового повторення соціального досвіду людини, її поведінкових 

мотивів, заснованих на переконаності в необхідності виконання усталених 

норм поведінки. 

Поведінкова звичка, як внутрішнє прагнення людини до вчинення дій, 
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закріплених у її свідомості внаслідок їх багаторазового повторення, ширше і 

різноманітніше, ніж так званий стереотип поведінки. 

Правові звички як регулятори поведінки людей відіграють істотну роль 

у процесі становлення правомірної поведінки, оскільки звичка є домінуючим 

мотивом відповідної діяльності, стабільним орієнтиром поведінки для 

багатьох людей. Вони також сприяють засвоєнню нормативних цінностей у 

свідомості особи. 

Деякі вчені виділяють ще нігілістичну поведінку. У даному випадку 

мова іде про негативне ставлення певних суб’єктів до права. Якщо негативне 

ставлення до права «не порушує межі» поведінки, яка узгоджується з 

нормами права, то таке негативне ставлення, як емоційно-психологічну 

характеристику певного суб’єкта, не можна віднести до протиправних 

вчинків [78, с. 5–58]. 

Водночас не викликає сумніву, що позитивні дії, в основу яких 

покладено виконання нормативних приписів, вимагає ініціативи, творчості, 

активності особистості, а ці риси соціальної цінності правомірної поведінки 

далеко не завжди досягаються лише формуванням звички щодо виконання 

закону. 

У такий спосіб особливу цікавість викликає соціально-активна 

поведінка, якій і буде приділена відповідна увага. 

Соціально-правова активність особи – це, так би мовити, найвищий 

рівень правомірної поведінки, яка схвалюється та нерідко заохочується з 

боку суспільства та держави. Вона містить елемент ініціативності, що у 

більшості випадків виступає першочерговим чинником розвитку правової 

системи та формування громадянського суспільства (див. про це детальніше 

у Розділі 3 цієї дисертаційної роботи). Соціально-правова активність 

визначається високим рівнем правосвідомості, глибокою правовою 

переконаністю, сформованою самостійністю, усвідомленою готовністю 

використовувати надані правом можливості, творчо керуватися ними в своїй 
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повсякденній поведінці, а також, що дуже важливо, громадянською 

вихованістю та громадянською позицією. Соціально-активна поведінка 

полягає у добровільності здійснення правових норм, переконаності в їх 

справедливості, високому ступені відповідальності суб’єкта. Правова 

активність може проявлятися у творчому ставленні до праці, постійному 

підвищенні продуктивності, ініціативності й дисциплінованості в роботі [48, 

с. 15], а також в бажанні побудувати розвинене громадянське суспільство в 

Україні. 

Ініціативність людини ґрунтується на системі її світоглядних засад і 

характеристик, завдяки яким формується активна громадянська позиція, за 

допомогою якої забезпечуються конструктивні перетворення у суспільстві та 

державі. Зазначені засади і характеристика проявляють себе у активній 

діяльності людини, яка свідчить про високий рівень її культурного розвитку, 

у відсутності соціальної апатії, інерції мислення та громадянської 

невизначеності; вони свідчать про належне соціально-правове становлення 

особистості, яка реально користується наданими їй правами, свідомо виконує 

покладені на неї обов’язки, а також може захищати свої законні інтереси за 

допомогою визначених правових засобів. 

Слід відзначити, що формуванню належного рівня соціально-правової 

активності людини заважають чимало соціальних деформацій, серед яких, 

зокрема, різноманітні соціальні кризи, правовий нігілізм, правова 

неосвіченість населення, значний рівень злочинності тощо. У зв’язка з цим, 

розповсюдженість у суспільстві соціально-правової активності особистості 

повинна розглядатися й оцінюватися разом із процесами, що відбуваються в 

суспільно-державному житті [185, с. 14]. 

Якщо звернутися до структури соціально-активної поведінки людини, 

то можна пересвідчитися, що вона включає в себе такі елементи: 

а) соціально-правова активність в межах відповідних громадських 

об’єднань (громадські організації, рухи, спілки, фонди тощо), які 
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утворюються на основі спільних інтересів відповідних осіб чи соціальних 

груп та діють з метою їх забезпечення та захисту, у тому числі шляхом 

впливу на функціонування державних та місцевих органів влади; 

б) соціально-правова активність в державно-організованих формах 

діяльності, насамперед, у сфері правотворчості (наприклад, участь в 

обговоренні законопроектів чи проектів інших нормативно-правових актів; 

участь у виборах і референдумах, участь у заходах з охорони громадського 

порядку тощо); 

в) соціально-правова активність у створенні та функціонуванні 

альтернативних чи паралельних соціальних структур відповідно до норм 

законодавства (наприклад, органи самоорганізації населення, експертні та 

громадські ради, регіональні та місцеві фонди тощо); 

г) соціально-правова активна самодіяльність особи в правовій сфері, 

яка полягає, зокрема, у свідомому голосуванні під час виборів та 

референдумів, у формулюванні пропозицій з важливих питань соціального 

життя та їх направленні до уповноважених органів державної влади, у 

здійсненні заходів, спрямованих на протидію правопорушенням тощо [177, 

с. 61; 96, с. 578]. 

Втім, на наш погляд, слід навести сьогодні ще одну важливу складову, 

зокрема, право народу на належне урядування. 

Урядуванням називають процес прийняття рішень та процес, яким це 

рішення впроваджується (імплементується), або не впроваджується (не 

імплементується). Належне урядування має вісім основних характеристик: 

участь, орієнтація на консенсус, відповідальність (підзвітність), прозорість, 

належне реагування, ефективність та результативність, рівність та 

врахування суспільних інтересів, а також відповідність принципу 

верховенства права. Воно засвідчує, що корупція є мінімізованою, погляди 

меншості враховано та голоси найбільш незахищених верств суспільства 
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почуто при прийнятті рішень. Воно також є відповідним до існуючих та 

майбутніх потреб суспільства [66, с. 94]. 

Нові соціально-політичні реалії сучасного життя, перерозподіл 

соціального простору між державою і громадянським суспільством 

вимагають соціально активної поведінки, що обумовлена громадянською 

позицією особистості. 

Ініціативна творчість громадян, громадська думка, створює певну 

соціально-психологічну атмосферу, справляє істотний вплив на всі 

суспільно-політичні інститути суспільства, на свідомість і поведінку людей, 

зростання їх залучення в політико-правове життя. 

Людина – це соціальна істота, яка з метою задоволення своїх потреб та 

інтересів постійно набуває статусу суб’єкта суспільних відносин, більшість з 

яких регулюється правом. Участь людини у цих відносинах має різну 

соціальну значущість, оскільки самі відносини є неоднорідними за своїм 

змістом та характеризуються різним ступенем важливості для забезпечення 

належного функціонування суспільства і держави. Держава як гарант 

забезпечення належного рівня правопорядку в суспільстві встановлює 

відповідні пріоритети значущої соціальної діяльності, межі поведінки 

громадян [27, с. 110–120]. 

Як вже попередньо зазначалося, правомірна поведінка складає 

переважну більшість діянь, які визначають характер ефективного 

функціонування всієї соціальної системи. При цьому поведінка людини тоді є 

правомірною, коли відповідні дії узгоджуються з нормативно визначеною 

моделлю, яка закріплена у праві та є підставою і одночасно критерієм 

правомірної поведінки. Правомірна поведінка може виражатися як у 

позитивній дії, так і в позитивній бездіяльності, якщо людина не вчиняє 

суспільно шкідливих чи небезпечних діянь. В основі правомірної поведінки 

перебуває соціальна єдність, тобто єдність найважливіших інтересів суб’єктів 

суспільних відносин. Найважливішим різновидом правомірної поведінки з 
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огляду на її суспільну значущість та користь є, безумовно, соціально-активна 

правомірна поведінка, сплеск якої у певні історичні періоди пов’язується з 

подіями, які свідчать про новий етап становлення і розвитку громадянського 

суспільства (наприклад, події Майдану 2013–2014 рр.). Демократична, 

правова та соціальна держава завжди повинна бути зацікавлена у 

стимулюванні активної творчо-перетворювальної поведінки особи, у 

підвищенні її професійної та загальнокультурної кваліфікації тощо. 

Крім цього, потрібно також враховувати, що правомірна поведінка не 

обов’язково передбачає забезпечення суспільних, державних чи будь-яких 

інших колективних інтересів та, відповідно, загальної для суспільства 

користі. Адже, діючи правомірно, індивід прагне задовольнити насамперед 

приватний, особистий інтерес, який не повинен суперечити 

загальносоціальному чи державному інтересу. Право як ексклюзивний 

нормативний інструмент впливу держави на суспільні відносини покликане 

забезпечувати такі умови для задоволення різноманітних інтересів, які б 

сприяли їх гармонійному взаємоузгодженню. Таке взаємоузгодження 

різноманітних, не рідко в своїй основі суперечливих інтересів, в найбільшій 

мірі може бути забезпечено лише за умови панування демократичного 

політичного режиму, за допомогою якого створюються всі необхідні умови 

для всебічного розвитку особистості, належній реалізації нею прав і свобод 

тощо. В умовах авторитарного чи, тим більше, тоталітарного політичного 

режиму, в яких позитивне право лише забороняє та встановлює покарання за 

порушення таких заборон, неможливо вести мову про належний рівень 

узгодження приватних і публічних інтересів. 

Отже, стабільність правомірної поведінки може бути забезпечена саме 

в демократичних умовах. Водночас, у період різноманітних соціальних 

потрясінь, які час від часу виникають у переважній більшості суспільств, 

межа між правомірної та неправомірною поведінкою стає нечіткою, 

розмитою, внаслідок чого свого поширення набуває маргінальна поведінка, 
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яка за певних умов може перетворитися на явно неправомірну або злочинну 

поведінку. 

Серед ознак правової поведінки також можна виокремити: соціальне 

значення поведінки, підконтрольність поведінки свідомості й волі людини; 

регламентованість поведінки правом; підконтрольність поведінки державі; 

властивість поведінки потягнути за собою юридичні наслідки (позитивна 

юридична відповідальність). 

До механізму правової поведінки слід, на наш погляд, віднести 

сукупність засобів за допомогою яких здійснюється регулювання поведінки 

правом. Серед елементів механізму правової поведінки теоретики права 

виділяють і правові норми, що регулюють поведінку людини, юридичні 

факти, з якими закон пов’язує настання юридичних наслідків чи виникнення, 

зміну або припинення правовідносин; акти здійснення суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків [129]. Універсальними засобами механізму правової 

поведінки є законність, правосвідомість і правова культура, правова і 

громадянська вихованість. 

Деякі дослідники розглядають правову поведінку в якості родової 

характеристики щодо поняття діяльності [38, c. 106–120]. Інші вбачають у 

правовій поведінці таку поведінку, цілі, засоби та результати якої не 

суперечать основним інтересам суспільства, вираженим у правовій нормі. 

Солідарність особи з правом означає, що правова поведінка сама по собі стає 

внутрішньо прийнятною цінністю, інтересом особи. Реалізація правових 

норм у реальній поведінці людини – складний соціально-психологічний та 

індивідуально-психологічний процес, у тому числі обумовлений процесами 

сприйняття права. 

Соціально-активна правомірна поведінка – це певна правова цінність, 

їй властиві: суспільна корисність і масовість проявів, добровільність і 

усвідомленість, переконаність і відповідальність особи за свої вчинки, її 

активність у виконанні обумовлених правом дій. Безумовно, соціально-
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активна поведінка розглядається як найбільш масове суспільне явище. 

Правомірна поведінка є об’єднувальним началом між правовою нормою і 

тим соціальним ефектом, на досягнення якого розрахована дана норма. 

Вона – результат втілення в життя вимог режиму законності, а сукупність 

всіх правомірних дій – це по суті втілення правового порядку в суспільстві. 

Соціально ж активна поведінка – це ідеал, конгломерат правового й 

морального у поведінці особи на користь суспільства і благо Людини [125, 

с. 76]. 

Зовнішні вчинки людей – це лише перша необхідна умова правового 

регулювання. Аналізуючи їх, можна зрозуміти мотиви поведінки. Право, з 

одного боку, здатне впливати на думки і почуття людей, а з іншого – мотиви 

поведінки, є здебільшого вдалою, соціально корисною або, навпаки, 

спотвореною складовою щодо сприйняття правових норм [57, c. 22–25]. 

Отже, основу права, так само як і правомірної поведінки, складають 

відповідні цінності, насамперед морального змісту, і коли фактична правова 

дійсність з різних причин втрачає дану ціннісну основу, право починає 

втрачати свій справжній регулятивний потенціал, а правомірна поведінка – 

сутнісні внутрішні характеристики, внаслідок чого зміст останньої стає 

занадто формалізованим та позбавленим повноти телеологічного смислу [6, 

с. 151–162]. 

У вказаному контексті потрібно визнати, що вирішити проблему 

ціннісних засад соціального, у тому числі правового розвитку, неможливо 

лише за допомогою подолання соціально-економічної кризи в державі, 

оскільки загальносоціальні цінності (наприклад, добро, відповідальність, 

солідарність, милосердя, сім’я тощо) не обмежуються лише матеріальним 

буттям, а належать, насамперед, до вищих нематеріальних, метафізичних 

благ. Щодо нашої проблематики мова йде, зокрема, проблему формування 

цілісної особистості, яка здатна самостійно мислити, усвідомлювати 

відповідальність за свої рішення та вчинки, не обмежується формальним 
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ставленням до власних обов’язків тощо. Адже соціально-правомірна 

активність особи завжди пов’язана з її світоглядом, тими моральними 

засадами, які покладені в його основу, а також з наявністю відповідних 

зовнішніх умов (наприклад, ефективність забезпечення та захисту прав і 

свобод людини, розвинена соціально-орієнтована ринкова економіка, 

демократичне управління тощо) [10, с. 235–238; 145, с. 92; 101, с. 5–17]. 

Таким чином, предмет права і правової науки не може бути обмеженим 

лише поведінкою людей, а вимагає вивчення всієї діяльності людини 

(внутрішньої і зовнішньої), і особливо тому – завдячуючи яким саме 

факторам людина обирає правомірну, соціально корисну поведінку, яку роль 

в цьому процесі відіграє сприйняття права, і від яких факторів, у свою чергу, 

воно залежить. Тому деякі правознавці використовують при вивченні 

юридично значущої, корисної для суспільних потреб поведінки поняття 

правової діяльності як соціальної активності, спрямованої на досягнення 

опосередкованого правом результату. Це дозволяє більш чітко провести 

грань між двома сторонами діяльності і вказати ті зовнішні риси, які 

слугують необхідною умовою юридичної оцінки дій суб’єктів [38, с. 73–100]. 

Соціально-активна поведінка слугує мірою і виразом високого ступеня 

правосвідомості, правової культури і професійної майстерності суб’єктів, 

одним з критеріїв правової діяльності в умовах сьогодення. 

Вчені визначають соціально-правову активність особи як найвищий 

рівень правомірної поведінки, що знаходить прояв в суспільно корисній, 

схвалюваній державою і суспільством діяльності у всіх важливих сферах і 

галузях соціального життя, які регламентуються правом. Це насамперед 

ініціативна поведінка, яка є суттєвим чинником, що впливає на стабільність 

розвитку права та правової системи в цілому. Соціально-правова активність 

визначається високим рівнем правосвідомості, глибокою правовою 

переконаністю, сформованою самостійністю, усвідомленою необхідністю 
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належним чином реалізовувати правові приписи незалежно від форми такої 

реалізації. 

Сутнісною ознакою соціально-активної поведінки є цілеспрямованість, 

що визначається правосвідомістю, і не в останню чергу залежить від 

готовності та здатності сприймати право. Як зазначають вчені, 

правосвідомість надає загальну правову оцінку соціальних фактів, крізь 

судження про їх відповідність ідеї правового і законного, крізь відчуття 

права і правозаконності, й відповідну спрямованість людей [97, с. 206–223]. 

Активні елементи в правосвідомості є виразом соціальної активності людей, 

їх колективів або соціальних груп, суспільства в цілому; у їх змісті 

відображаються вимоги природного права, тобто ті основні правові засади 

(справедливість, свобода, рівність та гуманізм), які виступають основою 

розвитку правової системи, засадами ефективного правосуддя тощо [4, с. 264; 

66, с. 87–104]. 

По відношенню до правової діяльності правова свідомість первинна, 

вона є визначальним фактором. В цій діяльності люди керуються певними 

ідеями, концепціями, поглядами, почуттями. Активна роль правосвідомості 

при здійсненні юридичної діяльності полягає у тому, що розвиток пов’язаних 

між собою конкретних форм правосвідомості забезпечує перехід від 

розумової пізнавальної діяльності до практичної, у тому числі такої, що 

враховує індивідуальні та суспільні інтереси. 

Нинішній етап демократичної трансформації суспільних, серед іншого, 

юридичних відносин, в Україні, передбачає, в першу чергу, врахування 

загальнолюдських соціальних цінностей, зокрема, верховенства права, 

демократизму право- і законотворення тощо, й вимагає їхнього наповнення 

новим змістом. Має враховуватися передусім і розмежування приватних та 

публічних потреб і інтересів сучасного, певним чином соціалізованого і 

колективізованого суспільства, і їхню взаємодію. 



88 

Резюмуючи вищевикладене, слід зазначити, що зміст правосвідомості 

як наслідок сприйняття або, навпаки, несприйняття права, є виразом синтезу і 

взаємозв’язку різних об’єктивних та суб’єктивних факторів, що впливають на 

поведінку особи і на яких пропонуємо зосередити увагу в наступному 

викладі. 

Загальнолюдська цінність права полягає в тому, що воно спрямоване на 

встановлення справедливості в суспільстві, тобто воно, будучи суспільним 

інститутом, покликано протистояти сваволі, хаосу з позиції справедливості, 

свободи, рівності та гуманізму; саме тому сучасне право виступає в 

суспільстві як ефективний стабілізуючий чинник, основним призначенням 

якого є забезпечення громадянської злагоди в суспільстві на засадах 

верховенства права та законності. Зазначене можливо досягти лише у тому 

випадку, якщо в суспільстві пануючими є ідеї, які відповідають 

загальнолюдським цінностям та традиційній моралі. Історія людства має 

достатньо доказів, які свідчать, що суспільство може оптимально 

розвиватися лише спираючись на ідеї справедливої організації життя, яке 

засновується на основних правових засадах, зміст яких має метанормативний 

вимір. На теперішній час міжнародне співтовариство вже усвідомило 

необхідність побудови правової держави, оскільки будь-які інші типи 

держави (наприклад, класові, расові тощо) не можуть забезпечити належний 

рівень громадянської злагоди в суспільстві. 

Логіка розвитку і зміст всієї правової дійсності беззаперечно свідчать 

про те, що правові реформи, демократичні зміни в суспільстві в цілому, є так 

чи інакше результатом сприйняття суб’єктами правовідносин тих чи інших 

правових норм, приписів права, правових настанов. Власне, одним із 

найважливіших проявів цього об’єктивного процесу і є постійний розвиток і 

зміна правових уявлень, відповідних ним загальнообов’язкових правил 

поведінки в історично конкретних правових системах. І, мабуть, тільки в 

такому контексті всі правові юридичні явища можуть бути усвідомлені як 
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прояв соціальної необхідності і соціальної закономірності, як об’єктивно 

обумовлений атрибут суспільного розвитку [44, c. 195–217] та корисності 

соціально-активної поведінки. У такий спосіб, розглянувши основні 

характеристики, ознаки правомірної поведінки, яка, до речі, є «величиною 

більш сталою», константною у порівнянні з соціально-активною поведінкою 

хоча б як «вимір» відповідності поведінки діючим в державі правовим 

приписам, хочемо підкреслити, що соціально-активна поведінка є більш 

«рухливою», «динамічною» щодо видів правової поведінки, оскільки в 

різних просторово-часових координатах вона може залежати і залежить від 

історичних процесів, процесів право- державотворення, тих невідкладних 

завдань демократичного поступу і розвитку, що вирішує суспільство, 

держава і людина. Враховуючи це, пропонуємо наступне її визначення в 

сучасних реаліях: «соціально-активна поведінка» – це усвідомлена, 

цілеспрямована поведінка, така, що пов’язана з вільним волевиявленням 

суб’єкта правовідносин, щодо формування і розбудови громадянського 

суспільства». 

 

 

2.3 Правомірна, соціально активна поведінка та позитивна 

юридична відповідальність: взаємовплив та взаємообумовленість 

 

Цікавим і мало або майже не дослідженим є питання 

взаємопов’язаності явища правомірної поведінки та інституту позитивної 

юридичної відповідальності. 

Юридична відповідальність має свій відмінний від інших видів 

відповідальності юридичний зміст. Це знаходить свій пряв в правових 

настановах і в нерозривному зв’язку з державою яка власне забезпечує 

реалізацію юридичної відповідальності. Слід зазначити, що в останні роки 

помітно посилилася увага до змісту юридичної відповідальності [57, c. 22–
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25]. Це спостерігається в традиційних галузях науки, кримінальній, цивільно-

правовій, а також в конституційному праві, де ще декілька десятиліть тому 

таке питання виглядало з наукової точки зору не коректно. Крім цього, 

інститут позитивної юридичної відповідальності безпосередньо пов’язаний з 

реалізацією правової поведінки суб’єктами правовідносин. 

Слід зазначити, що в межах теорії права розгляд юридичної 

відповідальності був обмежений або майже обмежений відповідними 

розділами підручників з теорії держави і права, а про зв’язок позитивної 

юридичної відповідальності і правомірної поведінки не йдеться навіть на 

монографічному рівні.  

Проте з нашої точки зору понятійно-категоріальний апарат такого 

поняття як «інститут юридичної відповідальності» повинен в першу чергу, 

розроблятися в рамках теорії держави і права. Декілька зауважень на початку 

викладу. 

За загальновизнаною у науці думкою, скоєння правопорушення та 

наступна реалізація юридичної відповідальності пов’язана з державним та 

громадським осудом. Державний осуд правопорушника передбачає 

застосування до винної особи правозастосовного акту, який є результатом 

процесу притягнення її до відповідного різновиду юридичної 

відповідальності. При цьому слід відзначити, що державний осуд в певній 

мірі завжди передбачає і наявність громадського осуду, оскільки порушення 

правових норм майже завжди означає порушення відповідних моральних 

принципів або настанов, за які настає моральна відповідальність, зокрема, у 

формі громадського осуду. 

У юридичній літературі неодноразово підкреслювалося, що соціальна 

взаємодія індивідів в межах відповідного суспільства об’єктивно передбачає 

необхідність реалізації ними певних правил або норм, які забезпечують його 

стабільний розвиток та нормальне функціонування. Зазначені правила 

містяться у соціальних нормах, серед яких слід насамперед назвати норми 
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права, моралі, релігії, звичаїв тощо. Очевидно, що кожен індивід повинен 

враховувати (або, принаймні, намагатися це робити) всю систему соціальних 

норм у відповідному суспільстві, які складають загальний алгоритм належної 

взаємодії держави, громадянського суспільства та особи. При цьому 

конкретне співвідношення соціальних норм за характером їх значущості та 

сприйняття індивідами може бути різним у відповідних суспільствах 

(наприклад, в окремих суспільствах пріоритетними у регулюванні людської 

поведінки можуть визнаватися звичаєві, релігійні норми, а в інших – 

правові), що є цілком закономірним та випливає з особливостей їх 

багатовікового історичного розвитку. Отже, особа як представник 

відповідного суспільства повинен узгоджувати свої інтереси та поведінку з 

тими цінностями і стандартами, які визнаються та приймаються ним у якості 

певних правил поведінки. Якщо поведінка особи не відповідає таким 

встановленим правилам незалежно від того, до яких саме соціальних норм 

вони належать, то наставатиме відповідна відповідальність такої особи перед 

суспільством, державою та/або іншими конкретно визначеними суб’єктами. 

Саме у такий спосіб формується загальне поняття «соціальна 

відповідальність», яка виражає свідоме ставлення особи як суб’єкта 

соціальної діяльності до вимог соціальних норм, громадського обов’язку, 

пріоритетних завдань соціального розвитку тощо [13, с. 55; 91, c. 189]. 

Юридична відповідальність є особливим різновидом соціальної 

відповідальності, яка настає за порушення конкретного виду соціальних 

норм – правових. Це означає, що дослідження сутності та ознак юридичної 

відповідальності необхідно вимагає здійснення відповідного аналізу поняття 

«соціальна відповідальність», зміст якої по-різному визначається 

представниками не лише юридичної, а й інших складових гуманітарної науки 

в цілому. Зокрема, соціальна відповідальність визначається як покладений на 

певну особу обов’язок відповідати за певні дії, вчинки, слова тощо [24, 

с. 177; 14, c. 177]. Співвідношення соціальної та юридичної відповідальності 
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являє собою співвідношення загального та особливого. При цьому соціальна 

відповідальність являє собою єдність та взаємозалежність двох складових, а 

саме: 1) відповідальність особи за вчинене діяння перед іншими індивідами, 

соціальними групами, державою та суспільством взагалі; 2) відповідальність 

держави та громадянського суспільства перед окремою особою або 

соціальною групою. 

Як бачимо, сучасні науковці небезпідставно звертають увагу на 

складність дослідження різноманітних проблем, пов’язаних з юридичною 

відповідальністю, що не в останню чергу обумовлюється наявністю різних, 

іноді діаметрально протилежних, точок зору на ті питання, які виникають в 

процесі такого дослідження. 

Водночас, очевидним визнається те, що наявність належним чином 

функціонуючого інституту юридичної відповідальності є необхідною 

передумовою забезпечення ефективності або дієвості права, а також 

виправдання тих соціальних очікування, які покладаються на нього. Адже у 

протилежному випадку правові норми перетворюються у «благі наміри» або 

декларації, які завжди можна порушувати, оскільки держава разом із 

громадянським суспільством не здатні належним чином організувати 

ефективне функціонування інституту юридичної відповідальності, за 

допомогою якого, серед іншого, захищаються порушені права. У вказаному 

контексті слід відзначити, що право як нормативна система покликане 

формувати у кожного суб’єкта суспільних відносин відчуття захищеності, 

гарантувати здійснення прав, свобод і законних інтересів, протистояти 

сваволі органів державного управління у процесі здійснення ними 

нормативно-організуючого, владного впливу на суспільство тощо, і одним із 

елементів даного механізму є саме інститут юридичної відповідальності як 

один із засобів забезпечення правомірної поведінки та протидії 

правопорушенням [30, с. 5]. 
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Слід зазначити, що у процесі функціонування інституту юридичної 

відповідальності особливе значення надається принципу законності, зміст 

якого в даному випадку є багатоаспектним. Зокрема, у вказаному контексті 

можна виокремити такі його складові: 1) правопорушенням може бути 

визначено лише те діяння, яке передбачено як таке у законі, що набрав 

чинності або юридичної сили; 2) у законі має бути закріплено чітку міру 

покарання за конкретне правопорушення, яке не підлягає розширювальному 

або обмежувальному тлумаченню та виключає його застосування за 

аналогією; 3) закон, яким встановлюється юридична відповідальність, не 

може мати зворотної сили у часі, крім випадків, коли така відповідальність 

пом’якшується або скасовується взагалі [139, с. 4–6; 97, c. 355–357]. 

Крім цього, особлива увага в процесі функціонування інституту 

юридичної відповідальності має належати питанням діяльності суб’єктів 

владних повноважень, які відповідно до закону задіяні у процес притягнення 

особи до того чи іншого виду юридичної відповідальності. Адже очевидним 

слід визнати, що якщо правоохоронні та інші уповноважені органи не 

ефективно протидіють правопорушенням, то у суспільстві цілком 

закономірно поступово формується переконання, відповідно до якого, з 

одного боку, за певних умов завжди можна порушувати ті чи інші правові 

норми, оскільки їх порушення не тягне за собою жодних негативних 

наслідків для відповідної особи, а, з іншого – цілком справедливим та 

ефективним засобом боротьби з правопорушеннями є самосуд або 

самоуправство. 

Також, необхідно враховувати, що притягнення особи до юридичної 

відповідальності передбачає суворе виконання або дотримання суб’єктами 

владних повноважень норм відповідного процесуального законодавства, що, 

як свідчить вітчизняна багаторічна практика, не завжди досягається у зв’язку 

зі наявністю об’єктивних, а частіше навіть і суб’єктивних причин (наприклад, 

у кримінальному процесі прагнення якнайшвидше обґрунтувати 
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обвинувачення та закрити справу у встановлений строк, що пов’язано 

зазвичай з корисливими або іншими особистими мотивами уповноважених 

суб’єктів, іноді призводить до засудження невинної особи). Водночас, на 

точне і неухильне виконання процесуального законодавства в процесі 

притягнення особи до юридичної відповідальності впливають також і інші 

чинники (наприклад, громадська думка, політичні амбіції, корупція у органах 

державної влади, лобізм корпоративних інтересів тощо). 

Таким чином, як суспільство в цілому, так і окрема особистість, 

потребують належного захисту від правопорушень, протиправної поведінки 

відповідних суб’єктів, який досягається за допомогою діяльності спеціально 

уповноважених державних органів. Це означає, що при притягненні особи до 

юридичної відповідальності протиборствують дві нерівні сторони: порушник 

відповідних правових норм, який притягається до відповідальності, а також 

орган або посадова особа органу державної влади, яка уповноважена 

здійснювати визначені процедури та застосовувати конкретні санкції або 

примус до правопорушника від імені держави [136, с. 30–33]. 

Відтак, для попередження свавілля, зловживання або перевищення 

повноважень з боку компетентних державних органів в процесі застосування 

ними заходів юридичної відповідальності до правопорушників, 

законодавство, правова доктрина, а також юридична практика, формують 

відповідні засоби, серед яких слід насамперед назвати конституційно 

закріплене загальне «право на захист». Зміст права на захист полягає у тому, 

що підозрюваний або обвинувачений у вчиненні правопорушення має 

комплекс прав, які надають йому можливість приймати участь у дослідженні 

обставин справи, оскаржувати кваліфікацію правопорушення або навіть сам 

факт його вчинення, подавати відповідні докази на підтвердження заявлених 

фактів, користуватися послугами адвоката тощо. Забезпечення права на 

захист, принаймні, до певної мірі врівноважує фактичну нерівність сторін у 

правовідносинах юридичної відповідальності. Зокрема, у правовідносинах 
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так званої штрафної або каральної юридичної відповідальності (кримінальна, 

адміністративна та дисциплінарна) використання права на захист нерідко 

надає можливість попередити обвинувальний ухил відповідного дізнання та 

розслідування; у відносинах цивільно-правової юридичної відповідальності 

право на захист належить насамперед сторонам цивільного процесу 

(позивачу та відповідачу) та полягає в їх однаковій можливості доводити або 

заперечувати факт спричинення матеріальної або моральної шкоди, 

порушення договору тощо [182, с. 576; 137, c. 40]. 

Крім цього, одним із засобів забезпечення законності і обґрунтованості 

притягнення особи до юридичної відповідальності слід визнати також 

удосконалення самої процедури такого притягнення, для чого необхідно 

звернутися у тому числі до сучасних надбань правової доктрини. Так, 

законодавче закріплення права на оскарження рішень щодо притягнення 

особи до юридичної відповідальності, а також порядку такого оскарження, є 

свідченням або визнанням неможливості уникнення помилок при вирішенні 

подібних справ. На самому ж етапі притягнення особи до юридичної 

відповідальності необхідною передумовою попередження цих помилок є 

належна формалізація такого процесу, розподіл його на відповідні стадії, 

кожна з яких включає в себе відповідну сукупність процесуальних дій та 

порядок їх документального оформлення, які можуть бути перевірені та 

оцінені вищестоящими органами. У процесі формування юридичної 

практики такий процесуальний порядок надає можливість виявляти 

відповідні недоліки як у змісті самого порядку, так і в роботі уповноважених 

державних органів, які забезпечують його реалізацію. З цього випливає, що 

належна процесуальна регламентація порядку притягнення до юридичної 

відповідальності є необхідною передумовою здійснення наступного 

контролю та об’єктивної перевірки правопорушення, виявлення помилок, які 

були допущені на тій чи іншій стадії притягнення особи до відповідальності 

тощо. При цьому важливими також є процесуальні гарантії прав особи, яка 
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притягається до відповідальності, оскільки змагальність та процес реалізації 

права на захист втілені саме в процесуальних нормах, за допомогою яких 

здійснюються матеріально-правові норми, які визначають склад 

правопорушень та конкретні санкції за їх вчинення [126, с. 40–43]. 

Отже, буття юридичної відповідальності завжди обмежене 

законодавчими рамками, які визначають поняття та конкретні склади 

правопорушень, санкції за їх вчинення, а також процес або порядок 

притягнення особи до відповідальності, у тому числі процедуру дослідження 

обставин правопорушення та доказів, які підтверджують відповідні факти. 

Важливе значення при цьому відіграють принципи права взагалі та принципи 

юридичної відповідальності зокрема, змісту яких мають відповідати 

конкретні правові норми щодо притягнення особи до юридичної 

відповідальності (наприклад, принципи справедливості, рівності, гуманізму, 

доцільності та невідворотності юридичної відповідальності) [139, с. 7–8; 152, 

с. 8; 22, с. 26]. 

Враховуючи вищезазначене, хочемо зауважити, що в науковій 

літературі юридична відповідальність визначається по-різному, оскільки це 

поняття складне і багатоаспектне. Одні автори під юридичною 

відповідальністю розуміють передбачений правовими нормами обов’язок 

суб’єкта права зазнати несприятливих для нього наслідків правопорушення, а 

інші – міру державного примусу за скоєне правопорушення, пов’язану з тим, 

що винний був позбавлений особистих організаційних чи майнових благ 

тощо. 

Розуміння інституту юридичної відповідальності традиційно 

дискутується.  

Необхідно зазначити, що останнім часом в юридичній літературі 

постійно з’являються трактування та аналіз позитивної юридичної 

відповідальності.  
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Декілька зауважень щодо теорії питання. Слід зазначити, що багато 

роздумів про позитивну юридичну відповідальність теоретично об’єднані з 

категоріями «правосвідомість», «мораль» як регуляторами усвідомленої 

необхідності правомірної поведінки, добросовісного ставлення до своїх 

обов’язків тощо.  

Прибічники ідеї позитивної юридичної відповідальності висловлюють 

припущення про велику виховну роль цієї ідеї так само, як і про велику 

виховну роль упровадження в суспільстві ідеї правомірної поведінки. При 

тому слід враховувати, що повага до права є і правовою і моральною 

категорією, яка підкорена не тільки юридичним, а й іншим способам впливу 

на особистість і її духовний світ. Без заперечення можна констатувати, що і 

позитивна юридична відповідальність, і правомірна поведінка, пов’язані з 

філософською категорією справедливості [180]. 

Зрозуміло, що правове виховання – це складна і важлива задача, що 

потребує комплексного проведення багатьох засобів і застосування багатьох 

способів: від розповсюдження знань про право до підвищення загального 

рівня правової культури, від подолання правового нігілізму і правового 

песимізму до налагодження системи гарантій правопорядку, від 

«нехтування» правилами до виховання поваги до правозаконності. 

Особливу увагу хочемо звернути на те, що використання самого 

терміну «позитивна юридична відповідальність» засноване на 

термінологічному використанні філософських понять, адже 

відповідальність – одна з багатьох категорій, що розроблені саме філософією. 

Втім, ми віддаємо належне точці зору, що в юридичних науках всі категорії, 

що мають універсальний характер, повинні мати свої специфічні ознаки та 

відповідну понятійну спрямованість [32, с. 32]. 

Зокрема, надзвичайно важливо зазначити, що позитивна юридична 

відповідальність ототожнює до деякої міри категорію «обов’язок» і 

категорію «відповідальність». Це випливає з того, що ідея відповідальності 
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визначається як об’єктивно обумовлена необхідність усвідомленого і 

добровільного дотримання правових приписів всіма суб’єктами права, 

загальна вимога для всіх суб’єктів права, як керівництво до дії, до 

правильного виконання правових норм. Отже, юридично значущі вчинки 

оцінюються як відповідальні вчинки. Проте хочемо зазначити, що українська 

довідкова літератури визначає правомірність як «відповідальний, 

виправданий» [24, с. 1101]. В контексті цього хочемо зазначити, що поняття 

позитивної юридичної відповідальності так чи інакше пов’язано з 

припущенням, що право впливає не тільки на поведінку, а й на внутрішній 

духовний світ людини, адже не викликає заперечення теза, що позитивна 

юридична відповідальність передбачає таке ставлення особи до суспільства, 

держави, інших осіб, яке включає емоційно-психологічне осмислення і 

раціональне усвідомлення особою свого громадянського обов’язку перед 

суспільством, державою і іншими особами, а також готовність діяти у 

відповідності з цією особистісною установкою [47, с. 12; 222, с. 4–14]. 

Таким чином, як і стосовно майже будь-якої іншої важливої наукової 

проблеми у сучасних вчених відсутня єдина позиція на сутність та природу 

юридичної відповідальності взагалі та позитивної юридичної 

відповідальності зокрема. При цьому окремі науковці у своїх працях поняття 

«юридична відповідальність» досліджують, як правило, з точки зору її 

негативного смислу, тобто як відповідальність за вчинене протиправне, 

суспільно шкідливе або небезпечне діяння. Саме такий підхід слід визнати 

традиційним у науковій літературі, хоча її аналіз за останнє десятиліття 

свідчить про поступове зростання наукового інтересу до проблематики 

позитивної юридичної відповідальності як одного з невід’ємних аспектів її 

функціонування як цілісного правового інституту [2, с. 54–57]. 

Враховуючи зазначене, а також предмет і мету даного дослідження, 

вважаємо за доцільне приділити окрему увагу визначенню змісту поняття 

«позитивна юридична відповідальність». 
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У вітчизняній науковій літературі з цього приводу, зокрема, 

зазначається, що позитивна юридична відповідальність – це особливий 

різновид або аспект юридичної відповідальності, який являє собою 

відповідну реакцію держави і суспільство на здійснене соціально корисне 

правомірне діяння у вигляді застосування заходів правового заохочення. Такі 

заходи, у свою чергу, можуть мати особистий характер (наприклад, 

винесення подяки, присвоєння почесного звання тощо), майновий характер 

(наприклад, грошова премія, цінний подарунок тощо), а також 

організаційний порядок (наприклад, підвищення у посаді). При цьому серед 

ознак позитивної юридичної відповідальності сучасні дослідники, як 

правило, називають: 

1. Визначається державою у так званих заохочувальних правових 

нормах. 

2. Є засобом забезпечення державного переконання та одночасно 

правового стимулювання. 

3. Застосовується спеціально уповноваженими суб’єктами 

(державними органами, керівниками організації тощо). 

4. Передбачає надання особі додаткових прав, можливостей чи 

інших соціальних благ. 

5. Проявляється у позитивних наслідках майнового, організаційного 

та особистого характеру. 

6. Є формою реалізації заохочувальної санкції правової норми в 

конкретному випадку і до конкретної особи, але не ототожнюється з нею. 

7. Реалізується в особливій процесуальній формі (частіше всього на 

особливо урочистих церемоніях з дотриманням низки процедур – як 

встановлення самого факту заслуги, так і вручення нагороди). 

8. Настає лише за здійснення заслуги, що, як правило, виражається 

у досягненні особливо корисного та важливого соціального результату [152, 

с. 6; 199, с. 475; 74, c. 36–37]. 
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Наведені ознаки свідчать, що фактичною основою позитивної 

юридичної відповідальності або її складом є конкретні заслуги, а юридичною 

основою – так звана заохочувальна правова норма та правозастосовний акт, 

який містить конкретну міру та форму заохочення до відповідного суб’єкта 

(заслуженої особи). 

У процесі дослідження позитивної юридичної відповідальності 

вітчизняні науковці звертають також увагу на важливість виокремлення її 

цілей, функцій та принципів. Так, серед основних цілей юридичної 

відповідальності провідні вітчизняні науковці називають: 1) стимулювання за 

здійснення найбільш значущих правомірних діянь; 2) виховання громадян в 

дусі поваги до закону як соціальної цінності, ефективного інструмента 

задоволення їх потреб, важливого чинника забезпечення законності та 

дисципліни; 3) упередження пасивної соціально невигідної, але все ж 

відповідної нормам права поведінки, та протиправної поведінки у «м’якій», 

стимулюючій формі. 

Щодо функцій позитивної юридичної відповідальності, то серед них 

можна виділити такі: інформаційна (доводить до адресатів найбільш доцільні 

та заохочувальні варіанти поведінки); виховна (корегує деформації 

правосвідомості громадян шляхом механізму стимулювання); поновлювальна 

(за допомогою мір або заходів позитивної юридичної відповідальності 

компенсуються відповідні витрати особі); розподільча (на основі принципу 

«усім по заслугах» право, за допомогою позитивної юридичної 

відповідальності, розподіляє додаткові матеріальні блага, права та інші 

цінності); функція соціального контролю за найбільш значущі, особливо 

соціально корисні варіанти правомірної поведінки [74, c. 37–38; 57, с. 24]. 

Серед принципів позитивної юридичної відповідальності як її 

основоположних ідей, що виражають її сутність та соціальне призначення, 

називають: 
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1. Принцип законності, зміст якого полягає у застосуванні 

уповноваженими суб’єктами мір правового заохочення, що здійснюються у 

відповідності до встановлених процесуальних рамках закону. 

2. Принцип справедливості, відповідно до якого заохочення 

повинно відповідати ступеню соціальної корисності діяння особи, а також 

неприпустимості заохочувати за одну і ту ж саму заслугу двічі. 

3. Принцип добровільності правомірного вчинку, який означає, що 

застосування заходів або мір позитивної юридичної відповідальності є 

можливим лише за здійснення правомірного діяння за доброю волею 

людини, а не в силу примусу, тобто відповідне правомірне діяння має бути 

вчинено в силу внутрішнього переконання індивіда в доцільності та 

корисності саме даного варіанту поведінки. 

4. Принцип економічності, зміст якого полягає у встановленні 

заходів заохочення лише за ті правомірні діяння, які представляють собою 

справжню цінність для держави і суспільства, а також у недоцільності 

заохочення за звичайне, формальне виконання обов’язків, що випливає з 

необхідності забезпечення економії матеріальних ресурсів і неможливості 

ототожнення заохочення та інших близьких правових інструментів. 

5. Принцип гарантованості заохочення, який означає необхідність 

встановлення відповідних гарантій своєчасного нагородження у визначеному 

обсязі за здійснення особою тих чи інших особливо корисних правомірних 

діянь. 

Досліджуючи поняття «позитивна юридична відповідальність», сучасні 

вчені виділяють її відповідні різновиди, покладаючи в основу такої 

класифікації, як правило, категорію відповідних заслуг та сферу їх реалізації, 

а саме: 

1. Нагороджувальна відповідальність, яка настає за здійснення 

особливо значущих заслуг, які мають найбільший ступінь соціальної 
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корисності, чи ті, які включають в себе видатні результати у важливих 

сферах людської життєдіяльності. 

2. Заохочувальна відповідальність у сфері кримінально-виконавчого 

права, що застосовується до осіб, які підпадають під дію кримінального 

покарання, але, які за заслуги чи довгострокове добросовісне виконання (чи 

перевиконання) ними своїх юридичних обов’язків одержують право на 

дострокове чи часткове звільнення від подальшого відбування покарання. 

3. Позитивна відповідальність у сфері трудового права, яка 

застосовується роботодавцем до працівника за добросовісне виконання 

трудових обов’язків чи перевиконання трудової норми і виражається, 

наприклад, у вигляді грошової премії, нагородження почесною грамотою 

тощо. 

4. Дисциплінарна позитивна відповідальність, яка застосовується за 

дотримання відповідної дисципліни, точність, швидкість та якість виконання 

вказівок на державній, військовій службі, а також може бути встановлена в 

правилах внутрішнього трудового або службового розпорядку. 

5. Фінансово-економічна позитивна відповідальність, яка 

застосовується у сфері здійснення економічної діяльності з боку держави до 

суб’єктів підприємницької діяльності та інших господарюючих суб’єктів за 

досягнення ними високих економічних показників, високу активність у сфері 

благодійності, за спільну реалізацію державних національних проектів 

тощо [74, c. 38–39].  

Отже, результатом соціально активної правомірної поведінки часто 

виступає «заслуга», яка, у свою чергу, є підставою позитивної юридичної 

відповідальності. Заслуга – це різновид правомірної поведінки, зміст якого 

полягає у перевиконанні суб’єктом своїх обов’язків або у досягненні 

загальновизнаного корисного результату, що виступає підставою для 

застосування засобів юридичного заохочення. Зазначене визначення надає 

можливість виокремити ознаки заслуги: 
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1) по-перше, заслуга являє собою різновид соціальної активної 

правомірної поведінки, що сприяє реалізації найбільш значущих інтересів 

суспільства і держави; 

2) по-друге, заслуга виражається у значному перевиконанні 

суб’єктами вимог правових приписів (наприклад, добросовісне та одночасно 

тривале виконання своїх службових обов’язків співробітником поліції, 

перевиконання трудового плану працівником на підприємстві, досягнення 

особливо значущого для суспільства соціального результату, зокрема, значне 

наукове відкриття або винахід); 

3) по-третє, основним мотивом заслуги є переконаність в корисності 

та доцільності саме такого варіанту правомірної поведінки; 

4) по-четверте, заслуга являє собою складний юридичний склад, 

який включає в себе суб’єкт, об’єкт, суб’єктивну і об’єктивну сторони; 

5) по-п’яте, здійснення заслуги тягне за собою застосування заходів 

юридичного заохочення, передбачених у правових нормах (наприклад, 

державна нагорода).  

Слід зазначити, що юридична проблематика, пов’язана з явищем 

заслуги, на жаль, не здобула ще свого належного висвітлення в юридичній 

літературі. Втім, слід погодитися, що дане явище можна класифікувати за 

наступними критеріями:  

– в залежності від ступеня соціальної корисності заслуги поділяються 

на особливі, за скоєння яких встановлені заходи державної винагороди, і 

звичайні, що пов’язані з перевиконанням суб’єктом своїх юридичних 

обов’язків; 

– за сферою здійснення заслуги поділяють на трудові (наприклад, 

добросовісна праця), військові (наприклад, участь в антитерористичній 

операції); наукові, культурні тощо;  

– в залежності від суб’єктивного складу заслуги поділяють на 

колективні та індивідуальні;  
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– в залежності від умов вчинення заслуги поділяють на вчинені в 

екстремальних умовах (наприклад, військові дії під час оборони аеропорту в 

Донецьку), чи вчинені у звичайних умовах (наприклад, багаторічна 

добросовісна праця професора у вищому навчальному закладі) [16, с. 214].  

У такий спосіб хочемо зазначити, що, не вдаючись до дискусії про 

сутність або необхідність визнання двоаспектного існування юридичної 

відповідальності, наголошуємо на тому, що існує прямий, 

взаємообумовлений зв’язок між правомірною, особливо соціально активною 

поведінкою (яку розглядаємо як передумову) і позитивною юридичною 

відповідальністю (яку розглядаємо як результат) правомірного поводження. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Багато в чому успіхи демократичних перетворень залежать від того, 

наскільки повно реалізується право в суспільстві, підтримується та 

поважається різними соціумами взагалі та кожним індивідом зокрема. 

У зв’язку з цим сьогодні зростає значення такої категорії загальної теорії 

права, як правомірна поведінка. 

Категорія «правомірність» належить до ключових понять правової 

теорії та правосвідомості. Втім, вона не одержала належного вивчення у 

вітчизняній юридичній науці. 

Сьогодні можна констатувати, що «правомірність» як поняття має 

декілька смислів:  

1) словниковий, запропонований юридичними довідниками – 

правомірний – виправданий; 

2) правова теорія визначає «правомірний» як той, який може 

вимірюватися правом, знаходиться в правовій площині; 
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3) «правомірний», тобто той, що має оцінний зміст, виступає як 

позитивна характеристика певного явища правової дійсності. 

Сформулювати єдиний критерій, який би вирішував проблему правової 

оцінки поведінки дуже складно. У результаті проведеного дослідження, 

пропонуємо критерії правомірності поведінки поділити на формальні 

(зовнішні) та змістовні (внутрішні). До формальних належать, насамперед, ті, 

які будуються на простому співвіднесенні (порівнянні, зіставленні, 

ідентифікації) конкретної дії із існуючими нормами, вимогами, судженнями, 

а поведінка – з нормативними приписами, з позитивним правом. Це, власне, 

юридичні критерії. До формальних слід віднести також критерії, пов’язані з 

співвіднесенням дій чи поведінки з фіксованими оцінками в суспільних 

ідеалах, настановах, нормах, цінностях, суспільній корисності або шкоди. 

Змістовні (внутрішні) критерії «правомірності» знаходяться, так би 

мовити, «всередині» суб’єкта та визначені його конкретним якісним 

соціально-духовним станом. Це сфера прав людини, її свідомості, правової 

відповідальності, переконаності. 

Іншими словами, формальні критерії в цілому пов’язані з «буквою» 

права. Вони артикульовані, документовані. Змістовні критерії пов’язані з 

«духом» права, тобто вони являють собою вираз глибинних правових підстав 

життя людей, природи правового буття, правових «якостей» людини. 

Поняття правомірної і неправомірної поведінки лише при помилковому 

тлумаченні можуть розглядатися як антагоністичні поняття поза будь-яких 

умов. В межах логіко-формального аналізу поняття неправомірної поведінки 

можна охарактеризувати лише як протилежне поняттю «правомірна 

поведінка». Неправомірну поведінку не можна розуміти тільки як суто 

негативну за своїми характеристиками. Це означає, що «правомірна 

поведінка» і «неправомірна поведінка» мають цілком самостійне смислове 

навантаження, а остання, за деяких умов, містить позитивні ознаки. 
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2. Аналіз точок зору представників юридичної науки дозволяє виділити 

такі ознаки правомірної поведінки:  

• По-перше, відповідність певного діяння або поведінки вимогам 

правових норм. Зазначена ознака передбачає, що особа діє правомірно, якщо 

вона точно і неухильно реалізує правові приписи, тобто це формально 

юридичний критерій поведінки. 

• По-друге, соціальна корисність правомірної поведінки, внаслідок 

якої забезпечуються та захищаються права, свободи і законні інтереси 

суб’єктів суспільних відносин. 

• По-третє, особливий зміст суб’єктивної сторони правомірної 

поведінки, який свідчить про рівень правової культури особи, ступінь 

відповідальності особи, а також її ставлення до соціальних і правових 

цінностей.  

При цьому слід зазначити, що наведений перелік ознак правомірної 

поведінки не є остаточним та вичерпним. 

Сукупність обов’язкових ознак правомірної поведінки утворює її склад, 

елементами якого виступають: 

1) суб’єкт; 

2) суб’єктивна сторона (позитивна мотивація поведінки); 

3) об’єкт (матеріальні і духовні блага); 

4) об’єктивна сторона (відповідність діяння нормам права і 

суспільно корисний результат). 

3. Аналіз наведених у юридичній літературі визначень (дефініцій) 

правомірної поведінки наводить на думку про те, що правомірна поведінка 

повинна характеризуватися (розглядатися) у так званому широкому сенсі 

(правомірна поведінка – це поведінка, що відповідає приписам правових 

норм), а також у вузькому, зокрема, щодо галузевого спрямування; залежно 

від суб’єкта: правомірна індивідуальна та правомірна колективна; щодо 

форми реалізації: правомірна поведінка в процесі дотримання, в процесі 
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виконання, в процесі використання, в процесі застосування права. Таким 

чином, «вузьке» визначення правомірної поведінки є більш 

цілеспрямованим, націленим, зверненим на відповідну галузь права, суб’єкта 

правовідносин або форму реалізації права. «Вузьке» визначення правомірної 

поведінки є більш деталізованим, конкретизованим щодо певної поведінкової 

ситуації. 

4. За ступенем активності залучення особистості в правове 

регулювання, виділяють відповідні види правомірної поведінки. Зокрема, 

маргінальну, конформістську, звичайну, іноді вчені виділяють девіантну, 

нігілістичну або ситуативну поведінку. 

Найвищий рівень правомірної поведінки – це соціально активна, яка 

характеризується наступними ознаками: суспільною корисністю, масовістю 

проявів, добровільністю, усвідомленістю, переконаністю, відповідальністю 

за свої вчинки, активністю у виконанні обумовлених правом дій. 

У такий спосіб, розглянувши основні характеристики, ознаки, 

взаємозв’язок видів правомірної поведінки (які, до речі, є «величиною більш 

сталою», константною в порівнянні з соціально-активною поведінкою, хоча б 

як «вимір» відповідності поведінки діючим в державі правовим приписам), 

хочемо підкреслити, що соціально-активна поведінка є більш «рухливою», 

«динамічною» щодо видів правової поведінки, оскільки в різних просторово-

часових координатах може залежати і залежить від історичних процесів, 

процесів право- державотворення, тих невідкладних завдань демократичного 

поступу і розвитку, що вирішує суспільство, держава і людина. Враховуючи 

це, пропонуємо наступне її визначення в сучасних реаліях: «соціально-

активна поведінка» – це усвідомлена, цілеспрямована поведінка, така, що 

пов’язана з вільним волевиявленням суб’єкта правовідносин щодо 

формування і розбудови громадянського суспільства, правової 

демократичної європейської держави». 
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5. Позитивна юридична відповідальність – це різновид юридичної 

відповідальності, який являє собою не лише правомірну поведінку або 

добросовісне, відмінне виконання особою покладених на неї обов’язків, а й 

відповідну реакцію держави та суспільства на здійснене соціально корисне 

правомірне діяння особи у вигляді застосування різних заходів правового 

заохочення. 

Фактичною основою позитивної юридичної відповідальності є заслуга, 

а юридичною основою – заохочувальна норма права та правозастосовний акт, 

в якому компетентний орган встановлює конкретну міру та форму 

заохочення до визначеної особи. 

У такий спосіб хочемо зазначити, що, не вдаючись до дискусії про 

сутність або необхідність визнання двоаспектного існування юридичної 

відповідальності, наголошуємо на тому, що існує прямий, 

взаємообумовлений зв’язок між правомірною, особливо соціально активною 

поведінкою, (яку розглядаємо як передумову) і позитивною юридичною 

відповідальністю (яку розглядаємо як результат). 
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РОЗДІЛ 3 

СПОСОБИ ВПЛИВУ НА ПРАВОМІРНУ ПОВЕДІНКУ ТА ЇЇ 

СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ 

 

 

3.1 Механізм формування правомірної поведінки суб’єктів права 

 

Історія правового розвитку – це не тільки історія боротьби за права 

людини, але й утвердження відповідних взаємовідносин: людина – 

суспільство – держава. Адже сукупність прав людини визначалася її 

правовим статусом, її соціальним становищем [130]. Певну роль в цих 

процесах відіграють інститути демократії, а отже – визнання і встановлення 

інститутів формальної рівності, що означає новий формат державно-

правового розвитку: «Не людина для держави», а «Держава для людини».  

Політико-правове мислення нового часу виступає проти беззаконня, 

сваволі, проти держави, що захищає виключно власні інтереси і інтереси 

деяких владних прошарків.  

Ідеї правової держави базуються на визнанні природних 

невідчужуваних прав людини, які стоять вище держави. Природні права – це 

своєрідні обмежувачі сваволі з боку державної влади. У них виражається 

прагнення людства до свободи особистості, справедливості і гуманізму у 

взаємовідносинах між людьми [197, с. 42–54].  

Права людини – це оптимальний баланс суспільних інтересів. Виражені 

в правах людини свобода і рівність створюють умови, необхідні для 

всебічного розвитку особистості. У статті 1 Загальної декларації прав 

людини зазначено: «Всі люди народжуються вільними та рівними у своїй 

гідності та правах». Принцип рівності – не тільки одна з основних вимог 

встановлення загальнолюдської справедливості в суспільстві, а й ключова 

засада сучасного державотворення й правотворення. Цей принцип є однією з 
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фундаментальних конституційних вимог, важливою умовою існування 

правової держави і громадянського суспільства.  

Нині перед гуманітарною наукою постали історичні завдання по-

новому осмислити соціальні реалії переломних епох, поглядів на світ, на 

явище справедливості в суспільстві. Ці завдання зумовлені необхідністю 

оновлення і реформування суспільних відносин як на національному, так і 

міжнародному рівнях. У відтвореній системи знань, важливе місце належить 

принципові рівності у праві та його практичній реалізації.  

Рівність прав і свобод пов’язана із запровадженням однакових 

стандартів для усіх без винятку громадян. Таким чином, рівність прав і 

свобод є одним з основних принципів конституційного статусу людини і 

громадянина, ознакою загальнолюдської культури [128, c. 324]. Реальне 

забезпечення принципу рівності пов’язане з багатьма економічними і 

соціальними факторами. Водночас багато залежить і від організаційно-

правових механізмів, саме такими є, на наш погляд, правомірні мотиваційні 

засоби. 

Справжня природа будь-якої держави виявляється саме рівністю прав і 

свобод кожної людини. Рівність прав і свобод – один з основних принципів 

конституційного правового розвитку. Рівність прав і свобод є відтворенням 

справедливості як ціннісної категорії, що формується в суспільстві 

відповідно до сформованих уявлень про мораль і норми поведінки. 

Н. М. Оніщенко та С. В. Береза відзначають, що справедливість у 

вказаному контексті полягає, зокрема, у диференціації права (підвищення 

рівня права в межах чинного законодавства для окремих категорій населення, 

які на це заслуговують, що є свідченням розвитку правової системи); у 

подоланні узурпації прав як різновиду їх дискримінації, що виражається у 

надмірному, нерегламентованому законодавством збільшенні владних 

повноважень однієї соціальної групи у порівнянні з іншими) [149, с. 23]. 



111 

Таким чином, справедливість передбачає пошук рівноваги між 

формальною (правовою) рівністю та повноваженням держави належною 

мірою перерозподіляти життєво необхідні блага з метою забезпечення 

соціальної справедливості, яка, у своєю чергу, є невід’ємним атрибутом 

соціальної держави. Забезпечуючи соціальну справедливість, держава 

спрямовує свої дії на подолання фактичної соціальної нерівності, створення 

необхідних умов для всебічного розвитку особистості, що є необхідним для 

стабільного розвитку держави і суспільства. При цьому особливу роль у 

вказаному процесі відіграє так звана правомірна мотивація, яка є складовою 

механізму формування правомірної поведінки суб’єктів права. 

Ще раз підкреслюємо що, на жаль, але вивчення правомірної поведінки 

не на належному рівні у вітчизняній юридичній літературі. В поведінковій 

сфері більша увага приділена вивченню юридичної практики, пов’язаної з 

правопорушеннями [98, c. 279–294]. 

Що ж стосовно механізму формування правомірної поведінки, то у 

вітчизняній юридичній науці вивчення цього феномену будувалося за 

принципам партикуляризму, тобто дане явище вивчалося, у кращому разі, 

через окремі складові, без дослідження відповідних взаємозв’язків, аналізу їх 

взаємообумовленості тощо. 

На наш погляд, безпосередньої уваги, коли мова іде про механізм 

формування правомірної поведінки, повинні заслуговувати наступні 

складові:  

1. Юридико-психологічна. 

2. Спеціально-юридична. 

3. Соціальна. 

Слід зазначити, що між дією вказаних складових має бути 

забезпечений відповідний баланс, оскільки домінування однієї з них, як 

правило, призводить до порушення ефективної дії всього механізму. Отже, 

лише у організованому поєднанні вищеназваних складових, на нашу думку, 
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можуть бути належним чином забезпечені внутрішні складові правомірної 

поведінки (мотиви, інтереси, потреби тощо). 

У зазначеному контексті вважаємо за доцільне звернути увагу на місце 

і роль правосвідомості в механізмі формування та здійснення правомірної 

поведінки. Відомо, що правосвідомість – це складна конструкція, яка 

характеризується психологічними і правовими ознаками та виражає 

ставлення особистості до права та його вимог [32, c. 30–33]. Поведінка 

людини у сфері права, її узгодження з його вимогами або визначення 

відповідних меж такого узгодження безпосередньо залежить від 

правосвідомості. Правосвідомість поєднує в собі позитивні і негативні 

елементи, які формуються під впливом різних чинників. Так, позитивні 

складові правосвідомості формуються під впливом позитивних наслідків дії 

права та засновуються на усвідомленому переконанні у необхідності 

дотримуватися правових приписів. В основі негативних елементів 

правосвідомості, на відміну від позитивних, перебувають такі об’єктивно-

суб’єктивні чинники, як наявність прогалин у праві, невідповідність 

правових норм об’єктивним соціокультурним умовам розвитку суспільства і 

держави, ступінь залучення особи до тих чи інших соціальних процесів, 

рівень правової обізнаності тощо. Це означає, що правомірна поведінка 

залежить насамперед від правової ціннісної орієнтації суб’єкта, оскільки саме 

вона покладається в основу формування відповідних стереотипів людської 

поведінки [70, с. 226; 62]. 

У зв’язку із зазначеним, деякі сучасні науковці справедливо 

відзначають, що реформування основних сфер та галузей суспільного життя 

породжує потребу у дослідженні такого особливого явища, як народна 

правосвідомість, у тому числі у виявленні її сутності та ознак, а також умов 

функціонування в нових соціально-економічних і політичних реаліях. 

Вихідною засадою такого дослідження має стати положення, згідно з яким 

правосвідомість – це значно більше, ніж певна сукупність ідей та думок щодо 
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чинного права, адже вона є таким поняттям, яке охоплює також правову 

ідеологію, тобто феномен загального соціального консенсусу, досягнутого 

соціального компромісу на правових засадах, цілісного усвідомлення ролі і 

значення права у забезпеченні розвитку громадянського суспільства і 

держави. Саме правосвідомість є ключовим явищем у визначенні основних 

цілей, методів та механізмів правового регулювання [206, с. 265; 133, с. 44; 

95, c. 85–110]. 

Очевидним слід визнати, що для успішного внутрішнього, тобто 

суб’єктивного сприйняття права, необхідно, щоб його зміст був включений 

до процесу загальної соціалізації особистості як важлива складова 

останнього. Таким чином, зміст основних правових вимог, а також 

особливості їх доктринального тлумачення, потрібно засвоювати ще в 

дитинстві [133, с. 44; 10, с. 247]. При цьому проблема полягає не в наявності, 

наприклад, різниці між буденною та професійною правосвідомістю, а у тому, 

що являє собою правова думка звичайної людини та професіонала [210, 

с. 102–103]. 

Правосвідомість є складовою систем суспільної свідомості, є однією з 

її форм. Як елемент єдиної системи суспільної свідомості, правосвідомість – 

особливе структурне утворення, що, з одного боку, підпорядковується 

загальним для всіх елементів суспільної свідомості закономірностям 

формування та функціонування, а з іншого – має специфіку, яка дозволяє 

розглядати її як відносно-самостійне утворення, що займає особливе місце і 

виконує тільки їй властиві функції [119, с. 278].  

Вивчення правосвідомості, її форм та рівнів, способів впливу на 

соціальне життя дозволить інтенсифікувати вплив людини на соціальне 

середовище. 

Правосвідомість відображає не тільки вже врегульовані нормами права 

суспільні відносини, а й ті, які потребують правової регламентації.  
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Правовідносини – як юридична форма певних фактичних відносин – 

складаються на підставі норм права, які утворюються в результаті втілення в 

закон волі держави, свідомість відображає існуючі норми права, які 

необхідно створити для регулювання тих або інших суспільних відносин.  

Правосвідомість, за своєю природою, це усвідомлення права, це 

необхідний засіб (передумова) створення та розвитку законодавства [53]. 

Вона тісно пов’язана із законністю: з одного боку, правосвідомість створює 

необхідні умови для здійснення та зміцнення законності, а з іншого – 

законність впливає на розвиток та зміцнення правосвідомості. Для 

адекватного застосування норм права необхідно вірно зрозуміти цю норму, 

розібратися у фактичних обставинах кожного окремого випадку, зрозуміти 

життєву ситуацію, що потребує застосування норми права тощо.  

Усе це можна зрозуміти лише за наявності розвинутої правосвідомості 

у тих осіб, які застосовують право [159, c. 101–110].  

Оскільки правосвідомість «бере участь» не тільки у творенні права, а й 

у визначенні необхідності регулювання тих чи інших соціальних процесів, 

суспільних відносин, у визначенні кола прав і обов’язків учасників 

правовідносин, у виборі способу правового регулювання, виступає «ідейним 

джерелом» права, то вона здійснює властиву їй нормативно-прогностичну 

функцію. 

Великий вплив на процес формування правомірної поведінки справляє 

її модель, яка концентровано виражена у правовій нормі. Така абстрактна 

модель поведінки, що виражена у правовій нормі, обґрунтовує та доповнює 

внутрішній моральний вибір відповідного суб’єкта на користь соціально 

необхідної поведінки. Для того, щоб суб’єкт усвідомив необхідність діяти 

так, як цього вимагають правові приписи, потрібні різноманітні правові 

засоби, у тому числі система правових принципів. Адже очевидним слід 

визнати, що дієвість правового механізму впливу на суспільні відносини 

безпосередньо залежить, зокрема, від чіткого усвідомлення суб’єктом свого 



115 

особливого соціально-правового статусу, насамперед своїх прав і обов’язків, 

від внутрішнього сприйняття ним тих методів впливу на свою поведінку, які 

закладаються у зміст правових норм з метою забезпечення належного впливу 

на людську поведінку. З цього випливає, що фактична реалізація відповідної 

моделі поведінки, яка закладена у правових приписах, передбачає 

необхідність попереднього «проходження» її змісту у свідомості людини, яка 

оцінює її не лише виходячи з певних правових знань або уявлень, а й шляхом 

співставлення, наприклад, зі своїми моральними переконаннями, релігійними 

уявленнями, особистими уподобаннями тощо. 

На думку дослідників, вплив норми права на мотиваційні механізми 

формування правомірної поведінки у свідомості людей реалізується в 

процесі актуалізації у вимогах цих норм – життєвих цілей індивідів, у 

співвідносності пропонованої нормами моделі і буденних стереотипів 

тощо [79, c. 167]. Норми права в ідеальному вимірі це – стандарт життєвих 

прагнень і інтересів особистості, а також її впевненості в тому, що держава 

здатна забезпечити виконання цього стандарту всіма суб’єктами права 

шляхом створення відповідних механізмів охорони та захисту. 

Отже, правомірна поведінка є багатоаспектним, складним поняттям, 

масштаб та якість якого залежать від низки як об’єктивних, так і 

суб’єктивних чинників, серед яких слід, зокрема, виокремити: 

- закріплення у правових нормах основоположних принципів права 

(справедливість, рівність, свобода, гуманізм тощо) та створення 

уповноваженими суб’єктами умов для їх реального втілення у соціальному 

житті; 

- досягнення необхідного культурного рівня суб’єктами суспільних 

відносин, насамперед, посадовими і службовими особами органів державного 

управління, який включає в себе не лише аспект правової культури, а й інші 

також, зокрема, моральний; 
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- забезпечення відповідності змісту правових вимог з пануючими у 

суспільстві моральними цінностями, пануючими у суспільстві традиціями 

тощо; 

- створення державою умов для реального забезпечення інтересів 

більшості громадян як на публічному, так і на приватному рівнях, з 

обов’язковим врахуванням при цьому інтересів меншості, своєчасне 

відображення таких інтересів в політичному та економічному житті; 

- удосконалення системи законодавства, зокрема, шляхом його 

кодифікації, усунення колізійності правових норм, прогалин у праві та 

надмірної правової заурегульованості суспільних відносин шляхом 

розширення сфери їх диспозитивного регулювання; 

- забезпечення відповідності інтересів особи та цілей діяльності 

суб’єктів владних повноважень, насамперед парламенту [70, с. 227–228]. 

Не меншу роль у механізмі формування правомірної поведінки відіграє 

соціальна складова. Особливу значущість і цінність «правомірність» 

людських чинників набуває в часи соціальних змін і трансформацій. Складні 

процеси встановлення нових соціальних відносин, законодавчо можуть бути 

ще не оформленими і тому знаходяться в умовах правового вакууму, 

(наприклад, необхідний правовий арсенал щодо учасників АТО, членів їх 

сімей, прав вимушених переселенців, охорона і захист прав дітей, особливо 

тих, хто постраждав внаслідок агресії Російської Федерації). Такі ситуації 

сприяють правовому нігілізму та правовому песимізму. Масовість цілком 

усвідомленої неправомірної поведінки може мати місце в умовах аномії, 

тобто особливого морально-психологічного стану індивідуальної і суспільної 

свідомості, що обумовлено кризою суспільства, характеризується 

порушенням системи цінностей, протиріччями між проголошеними цілями і 

неможливістю їх реалізації, виражається у відчужені людини від суспільства, 

в апатії, інколи розчарованості, що сприяє негативній девіантності. Це може 

призвести до маргіналізації населення. Все це створює ідеальні умови для 
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розширення сфери делинквентної (кримінальної) субкультури [218, с. 109–

117].  

В наш час один з демократичних принципів: «дозволено все, що прямо 

не заборонено законом», сприяє тому, що свобода поведінки людей 

розширила свої межі. Отже, держава зацікавлена в міцному правопорядку, 

правозаконності, має виокремлювати, звертати увагу на явище 

правомірності, максимально інформувати про нього громадськість і, 

насамперед, молоде покоління, всебічно демонструвати її значущість і 

«привабливість» для суспільства. Однак можна констатувати, що держава 

забуває про свою ідеологічну місію [127]. У результаті – значний обсяг 

матеріалів ЗМІ, художньої літератури, ТВ-програм прямо або 

опосередковано спонукають до антигромадських вчинків, а правопорушення 

при цьому постають як буденні явища.  

Ще раз констатуємо: небагато уваги приділено позитивним проявам 

правової поведінки в юридичній літературі. Основні пріоритети належать 

вивченню юридичної практики, пов’язаної виключно з правопорушеннями. 

Найбільш яскраво ця особливість помітна в навчальній літературі, де у 

виданнях з теорії держави і права, правомірній поведінці присвячено, в 

кращому випадку, дві-три сторінки декларативних положень, а спеціально-

галузеві підручники (навіть у відповідних розділах) про неї зовсім не 

згадують. Можна було б відзначити певну увагу, що приділяється поведінці в 

рамках дослідницьких проектів з юридичної психології. Проте в переважній 

більшості випадків такі дослідження, з якихось причин, слабо інтегруються 

у, власне, правові і, перш за все, в загальнотеоретичні, так і залишаючись 

тільки в рамках психології. Тим часом, необхідність комплексних, 

психолого-правових досліджень даної сфери і негайне втілення їх в рамках 

державної програми правової освіти і виховання продиктоване реаліями 

сучасного розвитку нашого суспільства [104, с. 40–47]. 
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Отже, правомірна поведінка, як найбільш розповсюджений варіант 

поведінки суб’єктів суспільних відносин, проявляється по-різному: від 

соціально активної поведінки, яка в різних формах заохочується державою, 

до індиферентної в контексті правового впливу. Держава, так само як і 

громадянське суспільство і окремий індивід, є зацікавленими в реалізації 

всього масиву проявів правомірної поведінки, для чого повинні бути створені 

належні правові передумови або реалізована система заходів, спрямованих на 

забезпечення всебічного розвитку особистості, належного рівня охорони і 

захисту її прав, свобод та законних інтересів тощо. При цьому значну роль у 

зазначеному процесі відіграє правова доктрина, основним завданнями якої у 

вказаному контексті є надання якісного теоретичного обґрунтування ролі і 

значущості правомірної поведінки для формування і розвитку правової і 

соціальної держави, її ідеологічної платформи тощо. 

Розглянувши складові (юридико-психологічну, спеціально-юридичну 

та соціальну) механізму формування правомірної поведінки, спробуємо 

«перевести» дослідження у більш практичну площину, зосередивши увагу на 

конкретних засобах та прийомах досягнення правомірного результату.  

Так, теоретичні дослідження останніх років, переконливо 

демонструють виняткову актуальність і загальну значущість проблем 

стимулюючого впливу для становлення і розвитку громадянського 

суспільства, правової держави, демократичних засад правового розвитку. 

Правомірна мотивація сьогодні є своєрідним каталізатором у формуванні 

соціально-активної особистості, соціально-орієнтованої економіки. При 

цьому надзвичайно важливо – який зміст вкладається в правомірну 

мотивацію (як процес), якими засобами, прийомами вона здійснюється в 

контексті досягнення правомірної поведінки (результат).  

В умовах сьогодення є всі підстави для розгляду права не тільки і не 

стільки як засобу покарання, скільки як засобу заохочення правомірного 

поводження (поведінки) у суспільстві з метою досягнення суспільно-
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корисного результату. Теорія правового стимулювання, на жаль, не одержала 

свого належного висвітлення і дослідження, в цьому контексті увага 

зосереджувалася більше на проблематиці правового виховання, втім це, 

безумовно, різні категорії правової дійсності. Сам термін «стимулювання» 

(прискорення, посилення, поліпшення здійснення чого-небудь) [24, c. 1392], 

як нам видається, є не дуже вдалим щодо екстраполяції на правову матерію, 

оскільки стимулювання відтворює «певну примусовість», підкорення чомусь, 

або/та певному зовнішньому волевиявленню, більше того стимулювання як 

таке ще не означає обов’язкове здійснення певних дій, вчинків в площині, що 

визнана правом правомірною; крім того відображає дещо «зовнішню 

характеристику» вибору суб’єкта права, підтримання в певному стані не 

стільки внутрішнє прагнення, скільки зовнішню форму. Певного вивчення 

тому, на наш погляд, заслуговує термін «правомірна мотивація» (її способи 

засоби та прийоми), оскільки він є більш вдалим, ніж «правове 

стимулювання». Нам видається, що саме правомірна мотивація містить більш 

глибинний «зріз» поведінкового взірця, що відображає не тільки зовнішню, 

але й внутрішню сторону поведінкового вибору особистості. Саме 

правомірна мотивація поведінки, досягнення соціально активного її виду 

може і повинна стати предметом наукового вивчення найближчим часом. 

Крім того, правове «стимулювання» відображає правову поведінку, а, отже: і 

правомірну, і протиправну. Таким чином необхідний вплив, демонстрація 

переваг певного поводження (поведінки) відображає, на наш погляд, саме 

термін «правомірна мотивація». Зрозуміло, що цей термін ми пропонуємо в 

контексті доктринального вивчення. Як відомо, всі дефініції в загальній 

теорії права поділяються на законодавчі (нормативні) та доктринальні. 

Неодноразово визначалося, на жаль, що вони дещо відірвані одне від одного. 

Так, законодавча практика не завжди «звертає увагу» на можливість і 

необхідність використання доктринальних дефініцій. Прикладом може 

слугувати термін «правова система», на який посилається чи не кожний 
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нормативно-правовий акт. Втім, на рівні законодавчих нормативних 

дефініцій цей термін досі не опрацьований, хоча його законодавче 

тлумачення відбувається саме з урахуванням правової доктрини [52]. Отже 

теоретичні доктринальні визначення відіграють величезну роль і для 

наукового вжитку, і для подальшого практичного розвитку [119, c. 272–282]. 

Тому пропонуємо термін «правомірна мотивація» для наукового 

доктринального контексту, відповідного обговорення, дисертаційного, а 

також монографічного дослідження.  

Є, беззаперечним, що проблематика правомірного мотивування не 

здобула сьогодні свого належного висвітлення. Втім, певні дослідницькі 

спроби її вивчення були пов’язані ще з ім’ям засновника психологічної 

школи права Леона Петражицького. Щодо його концепції: право-

психологічний фактор, умова, якість суспільного життя, що певним чином 

впливає на це життя психологічними засобами. Дію права він пов’язує з 

стриманням одних дій, «провокуванням» до здійснення інших, вихованням 

певних рис і схильностей особистості. Уява вченого, в цьому контексті, 

співпадає із сучасним баченням дії права як змістовно-динамічної складової 

права, яка характеризує фактичну реалізацію його властивостей щодо 

здійснення регулятивного (спеціально-юридичного), інформаційно-

психологічного (мотиваційного), виховного (ідеологічного, педагогічного) та 

соціального впливу на учасників суспільних відносин [44, c. 5]. 

Проблематика мотиваційних правових впливів хоча не здобула ще 

свого належного висвітлення в працях вітчизняних науковців, проте деякі її 

аспекти все ж стали об’єктом відповідного вивчення у працях правознавців. 

Зокрема, це роботи О. Петришина, Д. Голоснюченка, Є. Євграфової, 

Д. Коритька та ін. Серед зарубіжних вчених, ця проблематика 

відсвітлювалася А. Малько, Н. Матузовим, В. Нирковим, К. Шундиковим та 

ін. 
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Вивчаючи праці вчених, можна виокремити наступні характеристики 

правомірних мотиваційних засобів: 

1. Пов’язані з наданням відповідних цінностей або/та ціннісних 

орієнтирів. 

2. Інформують про розширення можливостей для суб’єктів права, 

певних категорій суб’єктів права (пільги, імунітети, надбавки, компенсаційні 

та заохочувальні заходи, рекомендаційні заходи). 

3. Є виразом позитивної правової мотивації. 

4. Мають функціональним призначенням – розвиток суспільних 

відносин, у тому числі, у певних сферах дії права.  

5. Мають основним призначенням підвищення соціальної 

активності особи, групи, соціуму.  

Сучасна теорія правомірної мотивації створюється під впливом 

удосконалення уявлень про праворозуміння. Зокрема, вивчення та глибокий 

аналіз природно-правового розуміння права надали можливість досліджувати 

правомірний мотиваційний засіб не тільки як різновид юридичної норми, але 

й норми права.  

Неодноразово в юридичній літературі зазначалося, що юридична норма 

закріплюючи певний поведінковий стандарт, є «індиферентною» до сутності 

змісту. Це прослідковується у правовому розвиткові багатьох суспільств та 

держав. Так, враховуючи темпорально-просторові характеристики, можна 

навести, наприклад, положення із Салічної Правди (V ст. – початок VІ ст., 

Варварські Правди) [170, c. 192], де визначався так званий вергельд – викуп 

за злочин, ціна життя людини, зокрема, життя вільного франка оцінювалася 

200 солідів, жінки дітородного віку – 600 солідів, графа – 1800 солідів; 

Членопошкоджувальні покарання регламентувалися в такий спосіб: умисне 

поранення ока – 100 солідів, носа – 100 солідів, великого пальця на правій 

руці – 50 солідів ( це пояснювалася його функціональним призначенням при 

триманні меча) [169, с. 70–72]. 
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Прикладні ілюстрації – стосовно сутності правового і неправового 

законів: примусова депортація татарського населення з Криму; з недавнього 

минулого – «славнозвісні» закони 16 січня 2014 року тощо. Довгий час 

«індиферентні» властивості юридичної норми не вивчалися. Зокрема, 

можливість закріплювати свавілля правлячої еліти. Необхідність 

розмежування правової та юридичної норми – правила поведінки 

актуалізується сьогодні з впровадженням в правову дійсність принципу 

верховенства права [33, с. 113], його аналізом та вивченням [34]. 

У такий спосіб, віддаючи належне розумінню того, що не право як 

явище соціальної дійсності, а юридична норма – похідна від держави, саме за 

допомогою неї держава здійснює управління суспільством, можемо 

констатувати, що зовсім іншу сутність має норма права. Вона – показник 

соціальних якостей особистості, можливостей самореалізації, що належать 

конкретному суб’єкту. 

Враховуючи це, правомірний мотивувальний засіб може розглядатися 

як норма права, що потенційно надає суб’єкту певні можливості. Отже, 

правомірну мотивацію можна визначити як закріплену у нормі права 

потенційну можливість особи задовольняти свої потреби та законні інтереси 

шляхом використання суб’єктивних прав та виконання юридичних 

обов’язків, що перевищує, зазвичай, встановлені поведінкові вимоги. При 

чому це може мати результатом отримання як матеріальних, так і 

нематеріальних благ.  

Характерною, визнаною відмінністю правомірного мотиваційного 

засобу як правовою нормою, так юридичною нормою, є також 

інструментальна характеристика щодо відповідної внутрішньої структури: 

трьохчленна структура має відмінності на рівні елемента – санкції. У випадку 

здійснення правомірної мотивації – санкція завжди позитивна, на відміну від 

юридичної норми. Правомірна мотивація спонукає прагнення, бажання діяти 

в такий спосіб, щоб отримати визнання в суспільстві, державі, одержати 
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винагороди, премії, інші блага, що являють собою публічно встановлене 

матеріальне чи духовне заохочення, що має ціннісну значущість в певних 

координатах часу і простору. При чому, слід підкреслити, що ступінь 

ціннісної характеристики певного блага залежить також від рівня 

правосвідомості, правової культури, правового світогляду конкретної 

особистості. Отриману нагороду можна розглядати як елемент правомірної 

мотивації, засіб формування правової ідеології.  

Отже, про належну політико-правову активність особистості, що стає 

можливою в умовах розвитку і забезпечення прав, свобод та законних 

інтересів людини, а також з розвитком правового світогляду сучасного 

суспільства і сучасної особистості, можна вести мову лише у зв’язку із 

належним право-сприйняттям [10, с. 239; 101, c. 5–17]. Відтак нерозвиненість 

правової ідеології не може не позначатися негативним чином на 

функціонуванні суспільства, його окремих сфер, передусім, правової 

життєдіяльності громадян, призводячи до правопорушень, спроб ігнорування 

права тощо [72, c. 81]. 

Правомірна мотивація тісно пов’язана зі здібностями, властивостями 

людини, публічно визнаними в якості її прав.  

Якісний склад і рівень фізичних, інтелектуальних, емоційних 

можливостей людини формують і відповідні потреби, інтереси до певних 

видів діяльності. 

Сенс життя людини полягає не тільки в задоволенні потреб, а й 

головне, в можливості максимально проявляти свій здібності, якості і 

розвивати їх надалі [42, c. 96–113]. Установка на максимально можливий 

рівень виконує функцію стимулятора діяльності. Тому правомірне 

мотивування повною мірою відповідає особливостям та характеристикам 

людини, її здібностям, інтересам, поглядам.  

Правомірна мотивація як процес впливу на свідомість і психіку 

людину, виконує дві основні функції: 
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– поведінкову (правомірний мотиваційний засіб розглядається 

суб’єктом з точки зору його соціальної цінності, розкривається зміст 

майбутньої позитивної перспективи); 

– власне оцінювання правомірного мотиваційного засобу – складає 

сутність майбутньої правомірної поведінки. 

У правомірній мотивації взаємодіють наступні елементи її структури: 

знання про право; правомірний мотиваційний засіб; мета, як результат 

правомірної мотивації; суб’єкт правомірної мотивації; об’єкт; предмет 

правомірної мотивації; принципи правомірного мотивування; механізм 

правомірного мотивування. Кожен з перерахованих елементів має певні 

властивості, взаємодія яких дозволяє правомірній мотивації існувати в 

правовій дійсності як самостійному явищі. Правомірна мотивація має ряд 

наступних універсальних, щодо розвинених правових систем, властивостей: 

1. Елементи системи, інтегровані в єдине ціле, набувають якісні 

системні ознаки, тотожні індивідуальним, що обумовлюють її цілісність. 

2. Відносини взаємодії та взаємозалежності елементів 

функціонують на основі правил, що не залежить від кожного з них. 

3. Система як ціле, реагує на зміни самих елементів, а також на дії 

зовнішніх чинників. 

Виникнення і розвиток системи правомірної мотивації пов’язані з дією 

мотиваційних засобів, які виступають як зовнішній системоутворюючий 

фактор. У ролі внутрішнього системоутворюючого фактора виступає мета 

правомірної мотивації – формування соціально-активної особистості, 

розвиток економічного і духовного потенціалу держави. Системи 

правомірної мотивації вельми різноманітні. Їх можна класифікувати за 

різними підставами: 

а) за сферами суспільного життя – система правомірної мотивації 

розвитку економіки, розвитку, політики, соціальної сфери, культури тощо; 
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б) за видами юридичної діяльності (наприклад, система правомірної 

мотивації у правотворчій, правоохоронній діяльності). 

Отже, правомірна мотивація – це певний процес у часі, який 

складається з окремих логічно взаємопов’язаних між собою стадій, а саме:  

1. Перша стадія даного процесу полягає у тому, що правомірна 

мотивація починається з моменту усвідомлення законодавцем необхідності і 

можливості впливу правомірних мотиваційних засобів на психіку і свідомість 

людини. Тому надання правомірним мотиваційним засобам суворих 

юридичних форм є першою стадією правомірної мотивації, завдяки якій 

створюється необхідна юридична основа даного процесу. Саме на цій стадії 

запроваджені в правову систему норми права визначають коло правових 

можливостей суб’єктів правовідносин.  

2. Від ефективності другої стадії багато в чому залежить 

результативність правомірної мотивації, оскільки важливо не тільки 

законодавчо закріпити правові мотиваційні засоби, але й обов’язково довести 

їх до відома суб’єктів правовідносин. Об’єктивна і своєчасна інформація 

повинна бути представлена в такому вигляді, який дозволяє її легко 

зрозуміти і реалізувати на практиці. Іншими словами, повинен бути 

встановлений ефективний зв’язок між суб’єктами, що запроваджують 

правомірну мотивацію і суб’єктами, яким вона адресована. Тому 

інформаційну політику держави слід проводити на науковій основі.  

3. Третя стадія правомірної мотивації – це стадія безпосереднього 

впливу правових засобів на волю і свідомість людини з метою підвищення 

ефективності реалізації права у поведінці особи. На цій стадії людина:  

- оцінює зміст правомірного-мотиваційного засобу, щодо 

задоволення своїх індивідуальних потреб та інтересів;  

- визначає мету; 
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- обирає правомірні засоби для її досягнення (з урахуванням 

досвіду та передбачуваних, прогнозованих сприятливих юридичних 

наслідків).  

На цій стадії відбувається індивідуалізація і конкретизація 

можливостей індивіда в правовій сфері.  

4. Четверта стадія – стадія реалізації правомірних мотиваційних 

засобів, що знаходить вираз у вчиненні індивідом соціально-активної дії. 

5. П’ята стадія – це стадія юридичного визнання заслуг особи; її 

часто називають головною стадією, оскільки її наступ свідчить про 

досягнення особою поставленої мети [114, с. 18–19; 116, с. 5–30]. 

У зазначеному контексті правомірну мотивацію можна розглядати в 

якості різновиду юридичної діяльності (про правомірну діяльність держави 

як суб’єкта права див. детальніше у підрозділі 3.2 цієї дисертаційної роботи), 

що являє собою систему послідовних, процесуально-визначених дій, 

способів і засобів, спрямованих на досягнення учасниками правовідносин, 

визначених правом цілей, які у мотиваційному процесі відображають 

публічні та приватні інтереси.  

Дещо детальніше, щодо видів, типів та засобів правомірної мотивації. 

Правомірна мотивація (з огляду юридико-психологічної складової) – це 

процес впливу правомірних мотиваційних засобів на свідомість людини. 

Дане визначення є теоретичною конструкцією, що акцентує увагу на 

найбільш суттєвих якостях правової моделі. У реальності правова мотивація 

являє собою конкретний процес впливу певних правових норм на свідомість і 

психіку людини. Причому цей вплив досить різноманітний внаслідок різних 

об’єктивних і суб’єктивних факторів. Таким чином, вплив кожного 

правомірного, мотиваційного засобу на психіку людини, являю собою 

окремий вид правомірної мотивації. Види правомірної мотивації, відповідно, 

мають видові відмінності, зумовлені дією того чи іншого конкретного 

правомірного мотиваційного засобу. Завдяки ним кожен вид правомірної 
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мотивації виокремлений і окреслений щодо процесів правового впливу. 

Кожний вид правомірної мотивації має всі особливості родового поняття, 

але, в той же час, має свої специфічні ознаки, що відрізняють його від інших 

видів, які входять в дане родове поняття.  

Виділення видів правомірної мотивації – це процес, що має 

об’єктивний характер, оскільки він обумовлений такими об’єктивними 

передумовами, як: властивості елементів системи правомірної мотивації, 

особливості їх прояву і взаємодії. Види правомірної мотивації завжди 

конкретні. 

Вивчення різних аспектів правомірної мотивації демонструє матеріал 

для розподілу її видів за класифікаційними групами (типами) згідно певних 

ознак, що властиві одним видам правомірного мотиваційного впливу і є 

відсутніми у інших. Види правомірної мотивації, що характеризуються 

тотожністю, спільністю ознак, об’єднуються в типи.  

У сучасній юридичній літературі типологія як така визначається по-

різному. Найбільш загальна дефініція: «наука, щодо з’єднань, 

конфігурації» [24, с. 1462]. У такий спосіб вчення про типи – вчення про 

великі групи (класи) тих чи інших об’єктів, що мають загальні, характерні 

для кожного типу ознаки. Типологію можна розглядати як різновид 

класифікації, яка включає в себе: 

А. Аналіз передумов розподілу на типи. 

Б. Характеристику самих типів.  

Виділення типів правомірної мотивації є об’єктивно-необхідним, 

оскільки:  

По-перше, це дозволяє розкрити не тільки сутність правомірної 

мотивації як предмета дослідження, а й форми її прояву та розвитку. 

По-друге, знання про типи правомірної мотивації допомагають 

визначити сферу відповідного застосування.  
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Тип правомірної мотивації являє собою характеристику різних її видів, 

що мають одну спільну для всіх істотну ознаку.  

Відповідно, можна стверджувати про виділення за суб’єктною ознакою 

наступних типів правомірної мотивації:  

– державну (суб’єктами виступають органи державної влади та 

управління, компетентні посадові особи);  

– муніципальну (суб’єкти – органи місцевого самоврядування); 

– громадську (суб’єкти – громадські організації, рухи, фонди, партії, 

окремі фізичні особи). 

Залежно від характеру пропонованих благ, можна виділити такі типи 

правомірної мотивації: 

- Матеріальні. 

- Нематеріальні. 

- Змішані. 

Залежно від кількості вжитих засобів правомірної мотивації, 

виділяються два типи: простий і комплексний.  

Таким чином, слід розрізняти поняття «вид» і «тип» правомірної 

мотивації. Вид правомірної мотивації – це конкретний прояв процесу 

мотиваційного впливу на свідомість і психіку людини. Вид правомірної 

мотивації має як родові ознаки, властиві правомірній мотивації в цілому, так 

і свої власні, характерні тільки для нього, відмінні (видові відмінності). Тип 

правомірної мотивації – це характеристика ряду видів правомірної мотивації, 

об’єднаних в одну класифікаційну групу. 

Правомірна мотивація здійснюється за допомогою правових засобів, 

(прийомів), які властиві праву як нормативному інституційному утворенню. 

Правомірна мотивація – особливий механізм, що являє собою сукупність 

внутрішньо-організованих правових засобів, за допомогою яких 

забезпечуються виникнення і розвиток відповідних правовідносин 

(відносини в сфері правомірної поведінки). Засоби правомірної мотивації – 
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це правові явища результатом дії яких є виникнення соціально-активної 

поведінки суб’єкта правовідносин. Засоби правомірної мотивації мають 

об’єктивно-необхідний характер. Вони дозволяють, використовуючи весь 

потенціал правомірної мотивації, швидко і якісно вирішувати завдання, що 

постають перед суспільством і державою в певних координатах часу і 

простору. 

Успіх реформ сьогодні залежить від переконаності громадян, 

громадянської позиції, бажання бути активними учасниками 

трансформаційних змін в країні [104, c. 40–44]. Тому досить актуальною є 

проблема обґрунтування і закріплення засобів правомірної мотивації, за 

допомогою яких можливе оптимальне задоволення інтересів особистості і 

всього суспільства в цілому. Таким чином, засоби правомірної мотивації – це 

показник поступального розвитку суспільства.  

Засоби правомірної мотивації є опосередкованою ланкою між 

поставленою метою і результатом, вони забезпечують досягнення цілей 

правомірного мотиваційного процесу, і є досить різноманітними. Зокрема, 

це: юридичні норми, що стимулюють певні правовідносини, правочини, 

суб’єктивні права та обов’язки, акти застосування права тощо.  

Між усіма засобами правомірної мотивації є глибокий зв'язок: з одного 

боку кожен засіб правомірної мотивації це окремий елемент правової 

дійсності, з іншого боку – їх сукупність утворює особливий механізм 

правомірної мотивації.  

Враховуючи необхідність більш детального розгляду, зокрема, 

класифікації правомірних мотиваційних засобів, хочемо констатувати, що 

юридичні норми, які їх відтворюють, складають комплексний правовий 

інститут вітчизняної системи права [67, c. 12–112]. 

Різноманіття правомірних мотиваційних засобів дозволяє 

класифікувати їх за різними підставами. Зокрема: 
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– за галузевою приналежністю (конституційні, адміністративні, 

цивільні, трудові тощо); 

– за обсягом виділяють основні (суб’єктивне право), часткові (законний 

інтерес) і додаткові ( пільги); 

– за часом дії – постійні (право на власність) і тимчасові (разова 

винагорода – премія); 

– за змістом – матеріально-правові (заробітна плата) та морально-

правові (подяка).  

Дана класифікація відтворює найбільш уживані позиції сучасної 

юридичної літератури. 

В юридичній літературі також широко використовуються класифікація 

А. Малько: 

- залежно від елемента норми права: юридичний факт – 

правомірний мотиваційний засіб (гіпотеза); 

- на рівні диспозиції стимулюючим елементом виступає 

суб’єктивне право, яке виражає можливість дії, що пов’язана із задоволенням 

власних інтересів. Поряд із суб’єктивним правом стимулюючим засобом у 

диспозиції може бути і законний інтерес (охоронюваний законом інтерес), 

який є дозволеним і спрямований на задоволення власних інтересів. Пільги 

виражаються в наданні будь-яких переваг, або частковому звільненні від 

виконання обов’язків, або полегшенні умов їх виконання, стимулюючи тим 

самим конкретну поведінку осіб.  

Заохочення виступає в ролі стимулу на рівні санкції, внаслідок чого 

суб’єкт отримує винагороду за соціально-цінну поведінку; 

- залежно від того, на кого вони поширюються: загальні 

(поширюються на все населення) та індивідуальні (заохочення конкретної 

особи); 

- залежно від того в якому правовому акті вони містяться: 

нормативні та правозастосовні; 
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- залежно від обсягу: основні (суб’єктивне право), часткові 

(законний інтерес) і додаткові (пільги). 

- залежно від часу дії: постійні (право на власність) і тимчасові 

(разова винагорода) [84, с. 61–67]. 

Як нам видається, є всі підстави, зазначені класифікації доповнити в 

наступний спосіб:  

• залежно від суб’єкта впливу, правомірні мотиваційні засоби 

можуть бути: індивідуальні (впливають тільки на свідомість і психіку 

індивідів, наприклад, обрання Людини року в різних номінаціях) і колективні 

(суб’єктами впливу виступають як фізичні, так і юридичні особи, наприклад, 

публічна правова можливість отримати грант); 

• залежно від суб’єкта, що закріплює правомірний мотиваційний 

засіб в законодавстві, можна виділити ті, що діють на загальнодержавному, 

або регіональному, або місцевому рівнях. 

Крім того, правомірні мотиваційні засоби можна згрупувати за двома 

категоріями: абсолютні (обов’язкові) і відносні (імовірні). Підставою для 

даної класифікації є характер позитивної санкції даної юридичної норми – 

імовірне або «неминуче» отримання нагороди. Наприклад, можливість 

отримання Державної премії – це відносний мотиваційний засіб, а надбавки і 

доплати за роботу в нічний час – це абсолютний мотиваційний засіб, 

оскільки на законодавчому рівні закріплено обов’язок роботодавця 

дотримуватися цих вимог. 

Процес правомірної мотивації з погляду інструментального підходу, 

складається з двох етапів: 

- прийняття юридичних норм, що закріплюють мотиваційні засоби;  

- їх реалізація (демонструють реакцію суб’єкта на правомірний 

вплив мотиваційних засобів).  

Результати правомірної мотивації залежать від наявності 

відпрацьованих юридичних механізмів, характеру соціально-економічного 



132 

середовища, взаємозв’язків між ними. Іншими словами, реакція суб’єктів на 

вплив правомірних мотиваційних засобів залежить від наявності і якості 

юридичних норм, що регламентують «простимульовані» стосунки, 

сприйняття права, «довіру» до влади, розвиток інститутів громадянського 

суспільства [115, с. 10–74].  

Слід мати на увазі, що правомірна мотивація дає можливість створити 

належні умови для задоволення інтересів як суспільства і держави, так і 

окремої особистості. Завдяки цьому правомірна мотивація сприяє розвитку 

добровільних, а не вимушених соціальних зв’язків. Правомірна мотивація, 

таким чином, повинна стати своєрідним «каталізатором» механізму 

правового регулювання суспільних відносин, що обумовлено необхідністю 

посилення ролі права в житті суспільства і держави як чинника 

загальносоціальної консолідації. Правові засади в умовах демократичного 

розвитку повинні бути спрямовані на забезпечення стабільного 

прогресивного розвитку суспільства, ефективної протидії корупції, 

узгодження та координації інтересів різноманітних соціальних груп тощо [99, 

с. 167; 160].  

Пропонуємо ще один аспект розгляду.  

Засоби мотивації правомірної поведінки, необхідно розглядати не 

ізольовано, не відірвано, тобто разом з правовими обмеженнями, оскільки 

вони можуть розглядатися як парні юридичні категорії, які:  

1. Відтворюють дуальність юридичної інформації. 

2. Внутрішньо, діалектично взаємопов’язані. 

3. Взаємозабезпечують одне одного в процесі регулювання. 

4. У своїй сукупності означають специфічний баланс мотиваційних 

юридичних засобів. 

5. Є двома узагальнюючими категоріями, які акумулюють основні 

юридичні потенції у сфері інформаційно-психологічного впливу права.  

Дещо детальніше про це: 
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1) правомірна мотивація та правове обмеження – це, по суті, два 

аспекти юридичної інформації, які являють собою відповідні альтернативи 

цілісного поведінкового континууму, на стан і якість якого впливають 

різноманітні чинники; 

2) між правомірною мотивацією та правовими обмеженнями існує 

діалектичний взаємозв’язок, який визначає, що, з одного боку, це протилежні 

явища, а з іншого – вони перебувають у постійній взаємодії, а тому не є 

взаємовиключними. Адже очевидно, що мотивація як невід’ємна ознака 

регулятивного впливу на поведінку суб’єкта включає в себе як, власне, 

мотивування, так і відповідні обмежувальні чинники (наприклад, 

загальновідомо, що певне суб’єктивне право особи мотивує її поведінку на 

отримання відповідного соціального блага і одночасно обмежує інші 

інтереси, які в цих умовах мають другорядне значення). Так само і правове 

обмеження містить у собі як елемент стримування, так і визначені 

мотивувальні компоненти (наприклад, заборона на вчинення злочинного 

діяння в певній мірі стимулює здійснення позитивних вчинків, тобто 

правомірну поведінку). 

У контексті вказаного необхідно зауважити, що механізм впливу 

мотивації на обмеження і навпаки не є однаковим, оскільки мотивація 

обмежує за допомогою позитивних чинників, тобто зацікавлюючи суб’єкта у 

здійсненні правомірних дій і, одночасно, позбавляючи його від намірів 

здійснити правопорушення. Правове обмеження, на відміну від правомірної 

мотивації, мотивує соціально корисну поведінку за допомогою негативних 

чинників, які виконують стримуючу функцію (наприклад, страх перед 

покаранням або застосуванням державного примусу). У зв’язку з цим, 

правомірна мотивація та правові обмеження є, відповідно, позитивним і 

негативним аспектами єдиного процесу правового регулювання, за 

допомогою якого забезпечується необхідний нормативно-організуючий 

вплив на суспільство; 
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3) правомірні мотиваційні засоби та правові обмеження є парними, 

діалектично взаємодіючими поняттями, у зв’язку з чим вони 

взаємозабезпечують одне одного в процесі правового регулювання 

суспільних відносин. Зокрема, закріплення у статті 41 Конституції України 

права приватної власності забезпечує величезну мотиваційну складову 

поведінки особи. Водночас, таке закріплення автоматично не гарантує 

правомірність поведінки людини, а отже, ефективність правового 

регулювання відповідних відносин. Саме тому держава повинна також 

встановити низку правових обмежень, спрямованих на охорону та захист 

даного права і мінімізацію суспільно шкідливих та небезпечних наслідків 

протиправного використання приватної власності. Такими обмеженнями є, 

наприклад, юридично закріплений обов’язок власника певних матеріальних 

речей не завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам 

суспільства, не погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі 

тощо. Зміст даного конституційно встановленого обмеження спрямовується 

саме на забезпечення належної реалізації права приватної власності особи. 

Необхідно також мати на увазі, що визначені у законодавстві юридичні 

обов’язки є правовим обмеженням лише для інтересів зобов’язаної особи, а 

щодо уповноваженої особи у відповідному правовідношенні, то їх зміст має 

протилежне спрямування – стимулювання правомірної поведінки або 

забезпечення поведінки правомірними мотиваційними засобами. При цьому 

якщо певні обов’язки мають значну загальносоціальну або державну 

значущість і виконуються особливо ефективно, держава закріплює у 

правових нормах заходи заохочення, які також необхідні для того, щоб 

мотивувати правомірну поведінку та обмежувати особисті інтереси з метою 

забезпечення інтересів інших осіб, певних соціальних груп або суспільства і 

держави в цілому. Заохочення може мати як моральну, так і матеріальну 

форми, але у кожному випадку воно в певній мірі компенсує «витрати» 
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особи, яка поступилася особистими інтересами з метою задоволення 

інтересів інших суб’єктів; 

4) на взаємозалежність правомірних мотиваційних засобів та правових 

обмежень вказує також те, що їх цілісна система виражає своєрідний баланс 

правових засобів на рівні інформаційно-психологічного впливу права. 

З цього випливає висновок про залежність змін у структурі та змісті 

правомірних мотиваційних засобах від змін у структурі та змісті правових 

обмежень, тобто про рівновагу у механізмі правового регулювання 

суспільних відносин. Це означає, що якщо, наприклад, держава розширює 

певні юридичні можливості або суб’єктивні права, то вона, як правило, 

одночасно «звужує» правовий статус інших суб’єктів. Оскільки розширення 

суб’єктивних прав одних суб’єктів є можливим, як правило, за рахунок 

звуження прав інших, то необхідно встановлювати правові обмеження 

шляхом закріплення додаткових обов’язків, спрямованих на забезпечення 

тих суб’єктивних прав, які були розширені. Якщо узагальнено викласти зміст 

даного висновку, то його можна сформулювати таким чином: правомірний 

мотиваційний засіб щодо одного з суб’єктів правового відношення 

передбачає, що відповідним чином обмежується інший учасник такого ж 

правовідношення; або при закріпленні нових правомірних мотиваційних 

засобів (наприклад, пільг і заохочень) для одних осіб, держава повинна 

встановити хоча б деякі додаткові правові обмеження (наприклад, обов’язки 

або покарання) вже щодо тих осіб, які повинні їх забезпечити. 

Слід також враховувати, що серед особливих різновидів правомірної 

мотивації поведінки є, зокрема, такі, як звільнення від тих чи інших правових 

обмежень (наприклад, пом’якшення покарання, застосоване до конкретної 

особи, яке у вигляді умовно-дострокового звільнення виступає як правове 

заохочення). Щодо правових обмежень, то їх особливим різновидом є те чи 

інше звуження правомірних мотиваційних засобів (наприклад, позбавлення 

прав шляхом встановлення додаткових обов’язків, заборон, покарань, 
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скасування пільг тощо). Отже, звуження правового обмеження виступає, як 

правило, правомірним мотиваційним засобом, а звуження останніх, у свою 

чергу, призводить до розширення правових обмежень; 

5) взаємозалежні поняття «правомірна мотивація» та «правове 

обмеження» є узагальнюючими стосовно відповідних юридичних засобів, 

які, з одного боку, представлені суб’єктивними правами, законними 

інтересами, пільгами, заохоченнями тощо, а з іншого – юридичними 

обов’язками, заборонами, покараннями тощо. Вони, таким чином, знаходять 

свій конкретний вираз у цих засобах, так само як, наприклад, поняття 

«суб’єктивне право» проявляється у конкретних правах на особисту 

недоторканість, освіту, власність, працю, охорону здоров’я тощо. 

Слід відзначити, що подібні абстракції є необхідними у правовому 

регулюванні, оскільки вони позначають собою або ступінь сприятливості 

(бажаності) певної поведінки, або навпаки, міру її небезпеки, якщо мова йде 

про стримуючий інформаційно-психологічний вплив правових обмежень. 

Саме тому аналіз даних понять у їх діалектичному взаємозв’язку, тобто як 

парних, взаємозалежних правових явищ, сприятиме не лише удосконаленню 

категоріально-понятійного апарату загальної теорії права, а й збагаченню її 

методологічної функції щодо галузевих юридичних наук, підвищенню 

ефективності правотворчої та правозастосовної практики. При цьому 

потрібно враховувати єдність складових інформаційно-психологічного 

аспекту впливу права на суспільство, оскільки право лише тоді реально 

регламентує людську поведінку, коли відповідна правова інформація 

сприйнята свідомістю індивіда і трансформується в мотив її поведінки. Адже 

основне призначення різноманітних правових засобів проявляється саме 

через інформування суб’єктів суспільних відносин про можливі та 

обов’язкові варіанти поведінки, вплив на їх інтереси та спонукання до того 

чи іншого вчинку [105, с. 134–138; 106, с. 31–41, 109–126; 204, с. 528–539]. 
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Важливою проблемою сьогодення, виміром якості нашого життя, 

успішного здійснення багатьох, а можливо, переважної більшості реформ є 

сприйняття права загалом, окремих його інститутів і норм, зокрема, в 

нашому суспільстві.  

Чинна законодавча база України свідчить про те, що в ній загалом 

враховані не тільки національні, а й європейські вимоги і стандарти, і при 

тому можна спостерігати певну «хворобливість» у сферах правового 

регулювання, правореалізації, правозастосування, яку пояснити важко, якщо 

враховувати тільки недоліки тих чи інших правозастосовних механізмів. 

Пояснення «недієвості», часткової або повної, законодавчих норм слід 

шукати, на нашу думку, і в емоційно-вольовій сфері розвитку та 

життєдіяльності індивідуума. Йдеться передусім про категорію «сприйняття 

права» [109, c. 5–6]. 

Очевидно, що свідомість певним чином розподіляє правові засоби, 

узагальнює їх зміст, співвідносить з конкретними світоглядними, 

моральними та іншими соціальними цінностями, надає їм позитивно-

негативний ціннісно-смисловий контекст (наприклад, корисно-шкідливо, 

вигідно-невигідно тощо). Саме виходячи з цих внутрішніх установок, з 

урахуванням особистих інтересів, прагнень і бажань, людина формує та 

здійснює відповідну поведінку. 

Отже, інформаційно-психологічний аспект впливу правових засобів на 

мотиваційну складову передбачає вплив, з одного боку, відповідних 

спонукальних чинників (наприклад, суб’єктивні права, дозволи тощо), а з 

іншого – стримуючих чинників (наприклад, заборона, покарання та ін.). При 

цьому такі спонукально-обмежувальні чинники є характерними для будь-якої 

управлінської системи, тобто не лише для соціального управління, яке 

включає в себе державне та громадське, а й для біологічного та технічного 

також [4, c. 196–227]. Зокрема, якщо мова йде про вплив спонукально-

обмежувальних чинників у процесі соціального управління, у тому числі 
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державного, то ефективно впливати на людську активність можна, 

наприклад, шляхом забезпечення розподілу матеріальних і духовних 

цінностей (благ) у відповідності з інтересами суспільства, окремих 

соціальних груп та громадян. Іншими словами, якщо основним спонукальним 

чинником для особи є її інтереси та ті цінності або блага, які здатні їх 

задовольнити, то основні зусилля соціального управління мають бути 

спрямовані на впорядкування взаємозв’язків в системі «інтереси – цінності», 

що виявляються у суспільних відносинах. 

Таким чином, можемо підсумувати, що правове регулювання як 

складова частина державно управлінського процесу здійснюється за 

допомогою правомірної мотивації та правових обмежень, які свідчать про 

дуальний характер правової інформації. При цьому матеріальним критерієм, 

який надає можливість визначити, які правові засоби є правовими стимулами 

та складають зміст правомірної мотивації, а які – правовими обмеженнями, є 

інтерес, і, залежно від того, якому саме інтересу слугує конкретний правовий 

засіб, він може бути або мотивуючим, або обмежуючим. Формально-

юридичним критерієм, на відміну від матеріального, є характер впливу 

правового засобу. Якщо такий вплив є сприятливим, тобто пов’язаним з 

добровільним, а не примусовим характером волевиявлення, свободою вибору 

поведінки, зацікавленістю в ній, то це правомірний мотиваційний або 

стимулюючий вплив. Якщо ж правовий засіб супроводжується страхом, 

примусом тощо, тобто несприятливо впливає на інтереси суб’єкта, то він є 

обмежуючим, на що звертає увага як сучасна правова доктрина, так і 

юридична практика [105, с. 135]. 
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3.2 Правомірна діяльність держави як передумова розвитку 

активного громадянського суспільства 

 

Традиційно проблематика, пов’язана з правомірною поведінкою, є 

«прерогативою» розгляду стосовно фізичних або юридичних осіб. Саме ж 

наукове, політичне, громадянське питання про оцінку (оцінки) діяльності 

держави стає можливим тільки після подій Майдану (2013–2014 рр.), 

бурхливого розвитку інститутів громадянського суспільства. Саме тоді перед 

науковою спільнотою постає завдання розробки інституту юридичної 

відповідальності держави за порушення засад правомірності, недотримання 

своїх обов’язків у відповідних видах діяльності (в сфері реалізації особистих 

прав і сімейних відносин, майнових відносин, розподільчих відносин, 

організації суспільних відносин, у сфері охорони відповідних відносин). 

Зрозуміло, що протиріччя сутності держави полягає в тому, що вона 

повинна захищати і забезпечувати інтереси всього суспільства, проте 

представники владного апарату намагаються використовувати державу перш 

за все «для себе»: диктатора, його родини, економічного клану, національної 

групи і тільки потім – для всіх інших [120, c. 5–7]. Постає питання: держава 

для суспільства чи правителя? Для того, щоб відповісти на це питання, 

необхідно розглянути питання про правомірну діяльність держави, з одного 

боку, та про інститут юридичної відповідальності держави перед 

громадянським суспільством і особою, з іншого. Надії та сподівання на 

правомірність у діяльності держави особливо чітко постають у 

висловлюваннях стародавніх мислителів. 

Багато цікавих ракурсів означеного представлені в роботах Гроція, 

Руссо, Гоббса, Локка, Гегеля, Макіавеллі тощо. 

Нашим завданням в означеному контексті є демонстрація необхідності 

правомірності в діяльності держави в умовах трансформаційних 

європейських змін, а також – наукова розробка щодо удосконалення 
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інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським 

суспільством та особою. 

Необхідно зазначити, що такі поняття, як «правомірна діяльність 

держави», «юридична відповідальність держави перед особою», 

«відповідальність держави перед громадянським суспільством» тощо, є 

взаємозалежними, тобто такими, зміст яких перебуває у тісній взаємодії. 

Останнє пов’язується, зокрема, з тим, що в основі даних понять завжди 

перебуває один із двох загальноприйнятих у гуманітарній науці підходів, 

який визначає характер співвідношення або взаємовідносин в системі 

координат «держава – особа», а саме: 

1) позитивістський підхід, відповідно до якого держава має пріоритет 

перед особою, яка повинна завжди підкорятися її владній волі. Даний підхід 

виходить з того, що держава, а не, наприклад, людська природа, 

загальнолюдська мораль або Бог, є джерелом і гарантом прав людини, які 

закріплюються у законодавстві. У такий спосіб права особи цілком 

нормально можуть змінюватися залежно від волі правлячої еліти або 

державної доцільності, у тому числі тоді, коли зміна правового статусу 

суб’єктів свідчитиме про державне або владне свавілля, що виражається у 

масовому порушенні прав людини заради певної абстрактної мети [163, 

с. 58–71]; 

2) природно-правовий або гуманістичний підхід, який виходить з того, 

що особа має пріоритет перед державою, оскільки її соціальний статус, у 

тому числі правовий, має природне, моральне або божественне походження. 

Держава, таким чином, повинна слугувати особі, створювати відповідні 

умови для її всебічного розвитку, належної реалізації нею своїх прав, які 

належать їй від природи. При цьому самі права людини відповідно до даного 

підходу не є застиглими у зв’язку з їх природним походженням, або такими, 

що не розвиваються разом із суспільством. Водночас будь-яка зміна змісту і 

обсягу прав людини має засновуватися на так званих основоположних правах 
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людини, які повинні бути незмінними за будь-яких умов (наприклад, право 

на свободу та особисту недоторканість, право на власність, право на вільне 

пересування тощо). 

Необхідно зазначити, що до моменту здобуття Українською державою 

незалежності у 1991 році у вітчизняному суспільно-державному житті 

панував саме позитивістський підхід до взаємовідносин в системі координат 

«держава – особа» у його особливій, марксистській інтерпретації, 

орієнтованої на економічну, класову детермінацію права та будь-яких інших 

соціальних явищ. Зрозуміло, що за такого підходу права людини здебільшого 

є не більше, ніж фікція, оскільки індивідуальність особистості 

«розчиняється» у абстрактній колективній суспільно-державній доцільності 

забезпечення «кращого майбутнього». Також, очевидно, що вказаний підхід, 

на відміну від природно-правового, є характерним для держав з тоталітарним 

або авторитарним політичним режимом, у той час як в демократичній 

державі пріоритет завжди надається людині, а суспільні та державні 

структури, особливо гілки державної влади, повинні спрямовувати свою 

діяльність на забезпечення належного рівня охорони і захисту прав, свобод і 

законних інтересів людини. Саме тому лише у демократичних умовах можна 

вести мову як про правомірну діяльність держави, так і про реальність 

інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським 

суспільством та особою. 

Демократичний спосіб організації та здійснення державної влади 

передбачає створення всіх необхідних умов для всебічного розвитку 

особистості, дієвого забезпечення та захисту її прав, свобод і законних 

інтересів. З цією метою держава закріплює у законодавстві правовий статус 

особи в суспільстві, гарантує належну реалізацію нею своїх прав і свобод, 

формує ефективну систему органів державної влади, яка повинна бути 

здатною виконувати покладені на неї повноваження щодо служіння особі та 

громадянському суспільству, чітко визначає межі державного втручання у 
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суспільне та особисте життя, надаючи індивідам максимальну можливість 

жити за власним вибором свого життєвого шляху та формуючи в них почуття 

соціальної відповідальності за такий вибір тощо [69]. 

Таким чином, демократичний політичний режим є необхідним заради 

того, щоб забезпечити всі потрібні умови для нормального розвитку та 

активної діяльності суб’єктів в соціальному і державному житті. При цьому 

демократичний розвиток суспільства і держави передбачає необхідність 

закріплення взаємної відповідальності держави і особи за порушення 

правових норм та основоположних принципів права, оскільки лише за таких 

умов можна вести мову про повноту змістовного насичення поняття 

«правомірна діяльність держави». Адже у протилежному випадку, тобто тоді, 

коли інститут юридичної відповідальності держави взагалі не закріплений у 

законодавстві, або його закріплення має суто декларативний, абстрактний 

характер, який не надає можливості реально відчути його корисний 

загальносоціальний ефект, правомірна діяльність держави обмежується 

здебільшого окремими безсистемними рішеннями, які не здатні реально 

впливати на прогресивний розвиток суспільства та громадян. Іншими 

словами, для того щоб поняття «правомірна діяльність держави» набуло 

свого завершеного змісту, держава повинна встановити відповідні правові 

обмеження не лише щодо суб’єктів, які перебувають під її юрисдикцією 

(підвладних осіб), а й щодо самої себе, визначивши при цьому конкретну 

міру юридичної відповідальності за порушення таких обмежень [85, с. 61–62; 

19, с. 7]. 

Правові обмеження – це певні винятки із правового статусу 

громадянина, які утискають свободу і інтереси особи; це правове 

стримування протизаконних, шкідливих, небажаних діянь. Обмеженнями 

встановлюються рамки, в яких суб’єкти повинні діяти, виключаються певні 

можливості в їх діяльності [172, c. 32–43] (про це досить детально йшлося 

вище). Втім, у зазначеному контексті правові обмеження певних прав 
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людини не повинні перетворюватися в їх утиск, дискримінацію або 

узурпацію. 

Відомо, що юридична відповідальність – це перш за все правовий 

інструмент, за допомогою якого досягається ефективне і дійове управління 

суспільством. При цьому, в сучасних умовах не лише правовий 

інструментарій, але і саме право якісно змінилося. Головне, воно (тобто 

право), стало знаходити особливе, самостійне місце в соціальному організмі, 

при тому з такими функціями і такою силою, які здатні упорядкувати і 

«приборкувати» саму владу, що і зумовлює саму можливість поняття 

«правомірна діяльність держави», тобто така, яка «вимірюється» правом, 

узгоджується саме з його вимогами, (а не тільки з формально-визначеними 

нормами закону), стимулює формування і розвиток громадянського 

суспільства. При цьому очевидно, що в Україні проблема відповідальності 

влади останніми роками особливо актуальна в умовах розвитку і зміцнення 

громадянського суспільства. Про посилення ролі громадянського суспільства 

свідчить право народу на належне урядування. Відомо, що урядування як 

визначений процес передбачає як прийняття певного рішення, так і його 

практичне впровадження або імплементацію, наслідкам якого має бути 

надана відповідна оцінка. Демократичне урядування включає в себе, зокрема, 

участь широкого кола компетентних суб’єктів, їх орієнтацію на досягнення 

консенсусу, прозорий або гласний характер прийняття відповідних рішень, 

відповідальність за їх наслідки тощо; воно спрямовується на задоволення 

інтересів більшості громадян з обов’язковим врахуванням інтересів 

меншості, а також найбільш незахищених або соціально вразливих верств 

населення (наприклад, особи похилого віку, діти та ін.). 

Таким чином, правомірна діяльність держави перед громадянським 

суспільством та особою – це одна із невід’ємних складових демократичного 

урядування, яка передбачає підзвітність державно-владних суб’єктів 

інститутам громадянського суспільства і навпаки [66, c, 94]. 
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Складні демократичні трансформації, які відбуваються протягом 

останніх 20 років, обумовлюють наявність істотних змін у взаємовідносинах 

в системі координат «особа – громадянське суспільство – держава». Якщо 

узагальнити відповідні напрями таких змін, то потрібно констатувати, що 

сучасна держава йде шляхом подальшої лібералізації суспільних відносин, 

тобто шляхом розширення меж свободи індивіда. Відомо, що протягом 

всього історичного розвитку держава завжди забезпечувала певний рівень 

свободи, виходячи з конкретних соціокультурних темпорально-просторових 

вимірів. Одним із найважливіших аспектів свободи індивіда завжди був 

політичний, який пов'язаний з реальною можливістю особи брати участь у 

державному управлінні шляхом, зокрема, обрання посадових осіб держави та 

її органів, які у такий спосіб наділялися повноваженнями на прийняття 

важливих для суспільства та особи управлінських рішень. Адже цілком 

справедливою слід визнати думку, згідно з якою свобода народу вважається 

забезпеченою належним чином лише тоді, коли влада в державі реально 

належить народові, що й є основним атрибутом демократії [236, с. 57–61]. 

У сучасних реаліях влада народу повноцінно може бути забезпечена лише в 

умовах функціонування правової демократичної держави, в якій визнається 

та реально втілюється в життя принцип верховенства права, а відносини між 

владою та громадянами засновуються на засадах справедливості та 

гуманізму [31, с. 12–20]. Слід зазначити, що будь-яке державно організоване 

суспільство завжди зацікавлене у такому співвідношенні приватно-публічних 

засад його функціонування, яке, з одного боку, забезпечує вільний та 

всебічний розвиток особистості, а з іншого – ефективну діяльність органів 

державного управління, спрямовану передусім на забезпечення та захист 

прав і свобод людини. При цьому очевидним є те, що ефективна діяльність 

органів державного управління може бути досягнута лише у випадку їх 

правомірної діяльності, тобто такої, яка не лише відповідає «духу» права та 
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«букві закону», а й є адекватною відповідним соціокультурним умовам 

розвитку певного суспільства. 

Відтак, правомірна діяльність держави завжди спрямована на реальне 

втілення в життя принципу соціальної справедливості, що передбачає 

забезпечення належного рівня свободи особистості в суспільстві, рівності 

всіх громадян перед законом, високого рівня соціальної захищеності людей, 

особливо так званих соціально вразливих категорій громадян (наприклад, 

пенсіонери, інваліди, діти тощо) [113, с. 296–311]. 

У науковій літературі вірно відзначається, що права і свободи громадян 

в умовах демократичного розвитку повинні бути належним чином 

забезпечені та гарантовані щодо всіх громадян взагалі і кожної особи окремо, 

тобто при закріпленні державою системи прав і свобод людини, у процесі їх 

реалізації суб’єктами суспільних відносин має бути забезпечена єдність 

загального і окремого [132, с. 4–5]. У такий спосіб можемо констатувати, що 

аналіз проблеми співвідношення правомірності у поведінці громадянського 

суспільства, особи і держави значно актуалізована у зв’язку не тільки з 

останніми політичними подіями в Україні, а й логікою історичного, 

політичного, правового прогресу в ім’я Людини. 

Звернемося детальніше до певного теоретико-правового аналізу з 

метою розкриття сутності правомірної діяльності держави. Таким чином, 

сучасна держава зобов’язана: 

1) сприяти упровадженню в життя необхідних реформ (конституційної, 

адміністративної, судової, освітньої тощо); 

2) забезпечити надання кожному інформацію про його права і свободи; 

3) брати на себе обов’язок забезпечити права своїх громадян і 

забезпечити їх реальне здійснення; 

4) забезпечити вільний та всебічний розвиток кожної особистості та 

можливість реалізувати себе в усіх галузях соціального життя, за винятком 

сфер, прямо передбачених у законі; 



146 

5) не обмежувати права і свободи індивіда, крім випадків, прямо 

передбачених законом [73, c. 551–560]; 

6) гарантувати неупереджений судовий захист прав, свобод і законних 

інтересів людини та громадянина; 

7) діяти в межах принципу верховенства права; 

8) нести передбачену законом юридичну відповідальність за 

неправомірні дії своїх посадових чи службових осіб, у тому числі за 

перевищення владних повноважень, зловживання службовим становищем 

тощо. У зазначеному контексті слід зауважити, що інститут юридичної 

відповідальності держави перед особою дає змогу забезпечити додаткові 

противаги владі, обмежити можливі зловживання нею з боку посадових осіб 

державних органів, зменшити її автократичні прояви. Саме реальність даного 

інституту перетворює процес здійснення державної влади з привілею на 

суспільне служіння, а його належне функціонування є одним із основних 

показників правової спрямованості діяльності держави, необхідним 

індикатором її правомірності. Саме цей інститут виражає не лише юридичні, 

а й моральні засади у взаємовідносинах між державою як носієм влади і 

особою як учасником її здійснення [148, c. 16–44]. Цей інститут ще не набув 

свого широкого аналізу і вивчення, проте академічна наука Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України успішно його 

опрацьовує [129]; 

9) повинна відшкодувати за рахунок бюджетних коштів матеріальну і 

моральну шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

суб’єктів владних повноважень, їх посадових чи службових осіб при 

здійсненні ними владних управлінських функцій. Зокрема, відповідно до 

статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в 

суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Закріпленням на 

конституційному рівні даної норми створено основу механізму 
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відповідальності держави перед людиною за свою неправомірну 

діяльність [193, с. 144–145]; 

10) гарантувати закріплене на конституційному рівні право особи 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ або до уповноважених міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна [174, c. 5–15]. 

Міжнародний аспект правомірності у діяльності держави можна 

проілюструвати наступною позицією. Так, зі змісту статті 2 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права випливає, що держава на виконання 

зобов’язань щодо захисту прав людини і громадянина:  

а) забезпечує права всіх осіб, що знаходяться під її юрисдикцією, без 

будь-якої дискримінації, зокрема, за кольором шкіри, політичними і 

релігійними переконаннями, національністю, статтю, мовою чи за будь-

якими іншими формальними ознаками; 

б) відповідно до встановленої у законодавстві процедури вживає 

заходів, що забезпечують реальне здійснення цих прав; 

в) надає кожному, чиї права порушені, чітко визначені у законодавстві 

правові засоби для їх захисту; 

г) на нормативно-правовому, а також організаційному рівнях, розвиває 

можливості використання зазначених правових засобів, а також відповідає за 

ефективність їх практичного застосування. 

При цьому особа, яка є громадянином певної держави, у свою чергу, не 

лише реалізує права і забезпечує тим самим свій особистий розвиток, але й 

має обов’язки перед державою та своїми співгромадянами, відповідає за їх 

невиконання або неналежне виконання, а саме [25, c. 258–279]: 

– користується наданими їй правами в межах, встановлених законом; 

– кожному з її прав і свобод відповідає обов’язок, що пов’язано 

насамперед із загальновизнаною нормативною формулою, відповідно до якої 

користування правом або свободою передбачає обов’язок інших осіб 



148 

утримуватися від дій, які перешкоджають реалізації такого права або 

свободи. Саме тому з метою захисту прав, свобод та законних інтересів 

інших громадян і суспільства в цілому деякі дії особи цілком правомірно 

обмежуються законом; 

– відповідальність громадянина за порушення закону не повинна 

залежати від його посади та соціально-майнового стану [193, с. 145–146]. 

Як писав український правознавець Б. Кістяківський, «у правовій 

державі влада має бути організована так, щоб вона не придушувала особу; у 

ній як окрема особа, так і сукупність осіб – народ – мають бути не лише 

об’єктом влади, але й суб’єктом її». Цікаво проводить подібну думку і 

Арістотель: «Отже, з досвіду видно, що будь-яка держава є певним 

об’єднанням, а будь-яке об’єднання утворюється для визначеного щастя. 

Адже всі діють заради того, що вважається достойним життям, тож вочевидь 

усі об’єднання прямують (у своїй діяльності) до певного щастя» [41,c. 3–12]. 

Як відомо, стаття 1 Конституції України чітко закріпила основне 

програмне положення вітчизняного державного розвитку, встановивши, що 

Україна є соціальною та правовою державою. У зв’язку з цим необхідно 

підкреслити, що атрибути соціальної держави є відмінними від 

основоположної засади правової держави. Зокрема, основоположною 

засадою соціальної держави є ідеал соціальної справедливості, який 

передбачає перерозподіл соціальних благ (матеріальних і нематеріальних) з 

метою досягнення гідного рівня життя кожним громадянином, а вихідним 

принципом правової держави є права і свободи особистості, на забезпечення 

яких повинна бути спрямована вся державно-владна діяльність. 

З урахуванням зазначеного потрібно констатувати, що в соціальній державі 

пріоритетними в певній мірі є суспільні або загальносоціальні інтереси, у той 

час як правова держава засновується на ліберальних засадах, тобто на 

пріоритеті індивідуального над колективним або суспільним. 
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Отже, правова і соціальна держава автоматично не можуть поєднатися 

в межах певного політично організованого суспільства, що необхідно 

вимагає здійснення відповідних дій, спрямованих на зближення їх основних 

ознак. Адже очевидно, що в межах однієї концепції, тобто окремо правової та 

окремо соціальної держави, неможливо забезпечити оптимальний розвиток 

багатоманітної системи взаємовідносин «держава – громадянське 

суспільство – особа», позбавлених гострих соціальних конфліктів або 

потрясінь [168, c. 83–94]. 

Водночас сучасні ліберально-демократичні реалії переконливо 

доводять, що розвиток соціальної держави повинен відбуватися на правовому 

фундаменті, тобто на визнанні того, що саме людина, її права і свободи, є 

найвищими соціальними цінностями в державі, а не, наприклад, «загальний 

людський добробут», «соціальна справедливість», «громадська безпека» 

тощо. Це означає, що соціальна держава є можливою лише у випадку, коли 

здійснення державної влади належним чином контролюватиметься 

громадянським суспільством та особою, системою її невід’ємних прав і 

свобод [108, с. 8–40], інакше порушуватиметься баланс «правомірність» та 

«неправомірність» у діяльності держави. 

Очевидно, що фактична реалізація ідеї правової та соціальної держави 

в Україні вимагає здійснення значної та довготривалої роботи, що 

відображено, зокрема, у концепції конституційної реформи. При цьому 

необхідно чітко усвідомлювати, що успішний розвиток України як 

незалежної держави є можливим лише за умови забезпечення оптимального 

поєднання принципів правової та соціальної держави, врахування і 

дотримання вимог громадянського суспільства та налагодження серйозного 

громадянського консенсусу тощо. Ідея сучасної держави (соціальної, 

правової держави) є надбанням усього людства. Ця раціональна ідея у разі 

успішної реалізації в змозі приєднати Україну до європейських держав і, у 

випадку відповідальності держави перед громадянським суспільством, нам 
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потрібна саме відповідальність держави соціальної та правової [235, с. 23–

29]. 

Таким чином, правова, соціальна держава являє собою таку політичну 

організацію суспільства, в якій, з одного боку, влада держави обмежена 

принципом верховенства права, а з іншого – забезпечується належний рівень 

соціальної справедливості та безпеки громадян на підставі законів, 

прийнятих або затверджених за встановленою процедурою [129]. Отже, 

можемо визначити ознаки правової, соціальної держави як найвищої форми 

політичного буття певного народу або суспільства, а саме: 

1. Реальне панування та гарантованість принципу верховенства права, 

який зв’язує державну владу та спрямовує її насамперед на забезпечення та 

захист прав, свобод і законних інтересів людини. 

2. Відповідність норм законодавства принципу верховенства права, 

відповідно до якого людина, її права і свободи є найвищими соціальними 

цінностями в державі, а права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною 

за свою діяльність на підставі чітко визначеного механізму, закріпленого у 

законі, у тому числі за виконання свого головного обов’язку – утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини. 

3. Відповідність поведінки всіх суб’єктів суспільних відносин вимогам 

законодавства, що особливо стосується державних органів та їх посадових і 

службових осіб, діяльність яких пов’язана з реалізацією тих чи інших завдань 

і функцій держави. При цьому в основі приватноправових відносин 

перебуває принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом», а 

основною засадою публічно-правових відносин є принцип «дозволено лише 

те, що прямо передбачено у законі». У вказаному контексті древньогрецький 

філософ Платон вірно відзначав: «Я бачу близьку загибель тієї держави, де 

закон не має сили і перебуває під чиєюсь владою. А там, де закон – владика 
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над правителями, а вони його раби, я вбачаю порятунок держави...» [93, 

с. 206–207]. 

4. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки з 

наявністю ефективного механізму стримувань і противаг між ними, що 

забезпечує, з одного боку, їх системний, злагоджений, якісний вплив на 

суспільні відносини, а з іншого – їх незалежність та недопустимість 

дублювання відповідних функцій. 

5. Відносини в системі координат «особа – держава» ґрунтуються на 

засадах взаємної юридичної відповідальності, механізм втілення якої в життя 

чітко визначено на законодавчому рівні. 

6. Законодавче закріплення прав і свобод людини, ефективно 

функціонуюча система їх охорони та захисту, що засновуються на 

конституційних положеннях прямої дії [102, с. 39–41]. 

7. Наявність чітко визначеної ієрархічної системи законодавства, а 

також процедури прийняття законів та інших нормативно-правових актів, 

внесення змін і доповнень до них, їх опублікування в офіційних виданнях та 

набрання ними чинності. 

8. Функціонування системи правоохоронних та інших чітко визначених 

у законодавстві органів, що забезпечують належний контроль і нагляд за 

виконанням законодавства, ефективно реагують на випадки порушення 

режиму законності та правопорядку в суспільстві з метою забезпечення 

«простору свободи, безпеки і правосуддя» – дієва норма Договору про 

функціонування Європейського Союзу (стаття 67 розділу V) [60, c. 104]. 

9. Гідне існування кожної особистості, що забезпечується завдяки 

державному гарантуванню мінімально необхідного для такого існування 

рівня соціальних благ, які по мірі прогресивного розвитку суспільства і 

держави повинні підвищуватися [150, c. 172]. 

10. Реальна забезпеченість права громадян на належний рівень 

соціального захисту з метою створення відповідних умов для 
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індивідуального всебічного розвитку особистості та максимально можливого 

зниження рівня соціальної нерівності, що суттєво впливає на зростання 

соціально активної правомірної поведінки громадян [110, c. 55–59]. 

11. Надання державою адресної соціальної допомоги соціально 

вразливим категоріям громадян [107]. 

12. Створення належних умов для ефективної реалізації соціальної 

функції власності, відповідно до якої власність не повинна 

використовуватись на шкоду людині і суспільству, порушувати права, 

свободи і законні інтереси громадян, погіршувати або руйнувати екосистему 

держави тощо. 

13. Здійснення державою ефективної політики соціальної злагоди, 

спрямованої на вирішення складних соціальних питань на консенсусних 

засадах різних соціальних груп, глибокої поваги до прав і свобод людини, 

належного захисту від будь-якого посягання на життя, здоров’я, особисту 

недоторканість, честь та гідність людини [193, с. 134–142]. 

У такий спосіб обмежена правом соціальна держава виявляє активність 

у регулюванні всього масиву соціально-економічних відносин в державі, у 

забезпеченні соціального аспекту прав і свобод людини, її соціальної 

захищеності відповідно до закону. За таких умов індивід стає соціально 

активною особистістю, яка діє правомірно, так само як і держава ефективно 

здійснює свою правомірну діяльність. Це означає, що держава гарантує 

свободу правомірної поведінки: 

– індивіду, який відрізняється від інших фізичними і психічними 

якостями, тобто має індивідуальність, власну думку, власну ініціативу, 

здатність її публічного висловлювання, а також здатність відповідати за 

наслідки свого поводження (поведінки); 

– особі як члену соціальної спільноти – громадянського суспільства, 

тобто індивіду, який входить до складу громадських і професійних груп, 

організацій та рухів; 
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– громадянину незалежної європейської держави. 

Зміст правомірної діяльності держави виражається через 

правовідносини між державою та приватними суб’єктами (фізичними та 

юридичними особами). Важливим засобом її забезпечення є інститут 

юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та 

особою, який також можна розглядати, виходячи з позитивного 

(перспективного) та негативного (ретроспективного) аспектів юридичної 

відповідальності взагалі. Якщо у позитивній формі юридична 

відповідальність держава є більш-менш дослідженою у сучасній гуманітарній 

науці, то негативний аспект відповідальності держави все ще не здобув свого 

належного висвітлення у доктринальних джерелах. У вказаному контексті 

слід відзначити, що негативна юридична відповідальність держави полягає у 

застосуванні спеціальних обмежувальних заходів впливу на конкретних 

суб’єктів державно-владних повноважень (органів державної влади та їх 

посадових осіб), які можуть виражатися, наприклад, у грошовому стягненні, 

дострокових виборах, позбавленні права обіймати певні посади тощо [112, 

c. 70–91]. 

На нашу думку, при дослідженні юридичної відповідальності держави 

потрібно виходити з того, що вона, так само як і юридична відповідальність 

особи, може проявлятися у спеціальних обмежувальних заходах 

кримінально-правового, адміністративного, цивільного, дисциплінарного, а 

особливо конституційного та міжнародного характеру. При цьому різним 

може бути безпосередній суб’єкт, який уособлює юридичну відповідальність 

держави. Зокрема, держава як самостійний політично організований суб’єкт 

може юридично відповідати шляхом виплати матеріальної компенсації 

правомочному суб’єкту за порушення тих чи інших зобов’язань або 

нанесення відповідної матеріальної шкоди. Водночас, у переважній більшості 

випадків безпосереднім суб’єктом, в якому уособлюється юридична 

відповідальність держави, є відповідна посадова особа органу державної 
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влади, яка діяла неправомірно або вчинила правопорушення, конкретний 

склад якого передбачає застосування визначених законом стягнень 

кримінального, адміністративного та дисциплінарного характеру. У такому 

випадку держава як політична організація суспільства, скоріше, виконує 

гарантуючу функцію, створюючи відповідні умови для притягнення 

конкретної посадової особи державного органу до юридичної 

відповідальності, а також вимушена нести певні іміджеві втрати, пов’язані з 

її неправомірною діяльністю при виконанні посадових обов’язків [153]. 

Також, потрібно зауважити, що у науковій літературі висловлюються 

різні точки зору щодо визначення конкретного суб’єкта юридичної 

відповідальності держави у відповідних правовідносинах. Зокрема, окремі 

дослідники зазначають, що самостійним суб’єктом конституційної 

відповідальності є держава в цілому [94, с. 8–17]. Інші науковці стверджують 

навпаки, що держава в цілому не може і не повинна бути суб’єктом 

конституційної відповідальності. Так, В. Виноградов вважає, що  до 

суб’єктного складу конституційної відповідальності належать усі суб’єкти 

конституційно-правових відносин, за винятком народу (нації), а також 

держави в цілому, оскільки останні не володіють усіма необхідними 

ознаками суб’єктів конституційної відповідальності, зокрема, не мають 

конституційної деліктоздатності [29, с. 6]. 

Ознакою відповідальності особи перед державою володіють всі існуючі 

види юридичної відповідальності в прямій або в опосередкованій формі, що 

дозволяє розглядати юридичну відповідальність як публічно-правовий 

інститут. Правовідносини відповідальності, що виникають у зв’язку з фактом 

здійснення будь-якого правопорушення, є публічно-правовими, а не 

приватноправовими. Вся юридична відповідальність (разом з її видами, 

формами реалізації, проявами), за своєю суттю, є публічно-правовою. 

Наприклад, кримінально-правова відповідальність – яскравий зразок 

відповідальності особи перед державою, а такі види, як цивільно-правова, 
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дисциплінарна відповідальність, реалізуються в правовідносинах без участі 

держави, але під її наглядом. Питання, перед ким правопорушник несе 

відповідальність, є досить важливим і дозволяє розглядати юридичну 

відповідальність в контексті проблеми правомірної поведінки. 

Разом з тим, не всі автори однаково розуміють публічно-правовий 

характер юридичної відповідальності. Існує точка зору, згідно з якою разом з 

публічно-правовою виділяють і інші види (цивільно-правову, 

приватноправову тощо) юридичної відповідальності. При цьому, під 

публічно-правовою відповідальністю розуміють, в основному, 

відповідальність державних органів перед народом, суспільством за 

порушення ними законодавства (прояви протиправної поведінки). На думку 

І. Умнової, «головні критерії, що відрізняють публічно-правову 

відповідальність від інших видів юридичної відповідальності, полягають у 

тому, що, по-перше, в них поєднуються політичні і правові заходи 

відповідальності і, по-друге, суб’єкти відповідальності несуть її перед 

основними джерелами публічної влади – громадянином, народом, 

населенням» [212, с. 220]. Заперечуючи проти такої точки зору на публічно-

правову відповідальність, і, тим більше, проти ототожнення даного виду 

відповідальності з юридичною відповідальністю держави, слід відзначити, 

що народ, як єдиний носій публічної влади в Україні, водночас не володіє 

правовим статусом, а отже, не може вступати в конкретні правовідносини, 

зокрема, правовідносини відповідальності. Згідно з чинним законодавством 

народ здійснює свою владу як безпосередньо, так і за допомогою формування 

органів державної і муніципальної влади. В правовідносинах публічно-

правової відповідальності правопорушник несе відповідальність не перед 

народом, а перед органами державної влади, тобто перед державою [111, 

с. 57–61, 218–241]. Це ще раз підтверджує внутрішньо системний характер 

юридичної відповідальності державних органів, а також відмінність даного 
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виду відповідальності від юридичної відповідальності держави в 

конституційно-правовому значенні. 

Аналогічно розв’язується питання про відповідальність посадовця за 

незаконну дію або рішення. Очевидно, що державний урядовець, що 

порушив своїми діями або рішеннями права громадян або інших приватних 

осіб, не нестиме відповідальність перед ними. В усіх випадках, у тому числі і 

при зверненні громадян, права яких порушені, до суду, юридична 

відповідальність урядовця наступає саме перед державою у формі, 

відповідній характеру даного правопорушення. Це ще раз наголошує на 

розумінні всього інституту відповідальності як публічно-правового явища. 

Таких же висновків дотримуються в своїх дослідженнях деякі автори, 

на думку яких, за порушення закону органи влади повинні відповідати 

юридично перед державою, а не перед народом або населенням. Проте 

поняття «публічно-правова відповідальність» застосовується ними не до всієї 

юридичної відповідальності, а тільки до відповідальності владних суб’єктів 

перед державою. 

У даному випадку використовуються різні поняття. В основі 

класифікації відповідальності на публічно-правову та інші види лежить 

характеристика суб’єкта відповідальності, а не ознаки всього інституту 

відповідальності. За таким критерієм дійсно можна виділити відповідальність 

публічних суб’єктів перед державою (тобто публічно-правову 

відповідальність) і відповідальність суб’єктів приватного права (інші види 

відповідальності). Проте, ці та інші види відповідальності за своєю природою 

є публічно-правовими і реалізуються в правовідносинах за допомогою 

встановлення обов’язку винної особи перед державою [158]. 

Розуміючи публічно-правову відповідальність як відповідальність 

правопорушника перед державою, що класифікується за різними критеріями 

(наприклад, за характеристикою суб’єкта відповідальності, за суспільною 

небезпекою правопорушення і т. ін.) на окремі види, відзначимо, що 
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юридична відповідальність держави перед приватним суб'єктом у цьому 

значенні не повинна розглядатися як публічно-правова, а вимагає власної 

термінології, яка в даний час ще не вироблена. Проте відсутність наукових 

термінів не є перешкодою для наукового дослідження в даному напрямі і, 

тим більше, не може створювати перешкоди при класифікації видів 

юридичної відповідальності на основі виявлених критеріїв. Тому доречно в 

системі юридичної відповідальності виділяти дві такі підсистеми: 

1) публічно-правову відповідальність (відповідальність особи перед 

державою) і 2) юридичну відповідальність держави за свою неправомірну 

діяльність перед приватним суб’єктом. Якщо розглядати публічно-правову 

відповідальність як систему нижчестоящого рівня, то в ній також можна 

виділити дві підсистеми: 1) юридичну відповідальність приватного суб’єкта 

перед державою (зовнішні правовідносини) і 2) юридичну відповідальність 

публічного суб’єкта перед державою (внутрішньо системні або внутрішньо 

організаційні відносини). 

Дотепер ці особливості залишалися поза увагою юристів, хоча певна 

наукова робота проводилася і достатньо активно проводиться в даний час. Це 

можна спостерігати за матеріалами дискусії, проведеної у 2010 році 

журналом «Альманах права» на тему «Юридична відповідальність: проблеми 

теорії та практики» [179]. Заявлена тематика досить широка і припускає 

злиття декількох самостійних видів відповідальності – відповідальності 

держави і юридичної відповідальності її органів та службовців (перш за все 

конституційної відповідальності) за свою неправомірну діяльність. Так, деякі 

учасники обговорення висловилися про те, що в теорії держави і права 

відповідальність держави, її органів та службовців повинна розглядатися як 

самостійний вид правової відповідальності, а в галузевих юридичних науках 

з урахуванням нових загальнотеоретичних уявлень і змін потрібні додаткові 

наукові дослідження, присвячені відповідальності держави, її органів та 

службовців. Зокрема, в науці конституційного права особливу увагу слід 
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приділити конституційній відповідальності в аспекті державно-правових 

конфліктів. 

У цьому ж напрямі розглядають юридичну відповідальність держави 

вчені, які вважають, що прикладом конституційної відповідальності, де 

суб’єктом виступає держава, є правовідносини, що виникли в результаті 

реалізації законодавства, яке регулює реабілітацію жертв політичних 

репресій [51]. 

Не піддаючи сумнівам останнє твердження, наголосимо на особливому 

статусі держави як публічного суб’єкта. Навряд чи доречно при реалізації 

юридичної відповідальності держави намагатися встановлювати вину самої 

держави або її конкретних урядовців. На даль, досить часто не є можливим, 

навіть, встановити осіб, винних в порушенні прав людини (події Майдану 

2014 року). На наш погляд, достатньо довести факт порушення прав і свобод 

людини державним органом або його службовцем, і це вже повинно стати 

підставою для настання юридичної відповідальності держави перед 

приватною особою, оскільки наявним є факт неправомірної діяльності 

останніх. При цьому основоположним стержнем такого процесу повинен 

стати принцип презумпції винуватості держави, тобто, якщо держава не 

довела законність дії своїх органів, неможливо навести критерії та ознаки 

правомірності в діях, то реалізується юридична відповідальність держави. 

Вирішення питання про «винуватість» державних органів і службовців 

входить до змісту інших видів юридичної відповідальності і не повинно бути 

пов’язане з юридичною відповідальністю держави. Зокрема, якщо це 

суб’єкти конституційного правопорушення, то після реалізації 

відповідальності держави перед приватною особою настане конституційна 

відповідальність певних посадових осіб перед державою, якщо це суб’єкти 

дисциплінарного проступку або кримінального злочину – дисциплінарна чи 

кримінальна відповідальність. Тобто за відсутності вини державних органів 

та їх службовців, питання про юридичну відповідальність конкретних 
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урядовців не виникає. Тому важливо відрізняти юридичну відповідальність 

держави перед особою від юридичної відповідальності державних органів і 

службовців, оскільки відповідальність останніх наступає не перед приватною 

особою, а перед державою. Сама потреба обговорення питання про 

відповідальність держави, як було відзначено вище, виникла у зв’язку із 

закріпленням конституційного положення про взаємну відповідальність 

держави і особи, тобто особа відповідає перед державою, а держава – перед 

особою. При цьому коло суб’єктів таких правовідносин повинно бути 

розширене за рахунок включення до нього, разом з особою, інших приватних 

суб’єктів. Викликає здивування той факт, що розуміння юридичної 

відповідальності держави в такому контексті не одержало належного 

розвитку в юридичній літературі, за винятком ряду робіт, що мають 

спеціальну спрямованість і є поодинокими. 

Вважаємо, що правове регулювання юридичної відповідальності 

держави необхідно проводити в цілому, на рівні єдиного законодавчого акту 

шляхом ухвалення спеціального конституційного закону, в якому будуть 

передбачені «певні процедури і механізм залучення держави до 

відповідальності за порушення норм конституційного законодавства» [130]. 

Наголосимо на ще одній суттєвій прогалині в дослідженні проблем 

юридичної відповідальності держави. Аналіз юридичної літератури показав, 

що жодного разу не підкреслювалася відмінність у видах юридичної 

відповідальності держави за невиконання або неналежне виконання своїх 

обов’язків. На наш погляд, юридичну відповідальність держави в її 

негативній формі (ретроспективну) за сферою вживання умовно можна 

класифікувати на дві групи: відповідальність держави за невиконання 

зобов’язань в охоронній сфері (при реалізації юридичної відповідальності) і 

відповідальність держави за невиконання зобов’язань у регулятивній сфері 

(при здійсненні позитивного управління). 
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Слід розглянути правомірну діяльність держави щодо об’єкта охорони, 

наприклад, можемо виділити адміністративну і майнову юридичну 

відповідальність держави. Якщо майнова відповідальність держави на даний 

момент має більш чи менш певне правове закріплення в цивільному 

законодавстві, то адміністративна відповідальність не окреслена, хоча 

передумови для цього вже створені. 

Адміністративна відповідальність держави повинна бути реалізована у 

формі спеціального виду судочинства, оскільки судова влада необхідна саме 

для того, щоб вирішувати правові конфлікти, у тому числі між державою і 

людиною. Судова влада захищає таке безсумнівне соціальне благо, як 

суспільні інтереси, від посягань з боку окремих осіб і блага певної особи від 

загрози, що іде від інших осіб або від самої влади. При цьому захист прав 

людини у відносинах з державою вимагає власного механізму захисту. Така 

потреба витікає із специфіки правового конфлікту і особливостей самого 

суб’єкта відповідальності (держави). 

У зв’язку з цим досить актуальним є питання про формування в Україні 

ефективної адміністративної юстиції, спрямованої на розгляд соціальних 

конфліктів у сфері порушення державою прав і свобод приватних осіб та 

адміністративної відповідальності держави. Ми приєднуємося до тих учених, 

які вже давно обґрунтовують необхідність забезпечення функціонування 

ефективної адміністративної юстиції в Україні [151, с. 55–59]. 

Майнова відповідальність держави передбачена Конституцією України 

і Цивільним кодексом України, що закріплюють відповідальність держави за 

неправомірні дії держави, заподіяні її державними органами або їх 

посадовцями. Так, стаття 56 Конституції України гарантує, що «кожний має 

право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями 

(або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадовців». 

А стаття 1173 ЦК України закріплює норму, згідно з якою шкода, заподіяна 

громадянину або юридичній особі в результаті незаконних дій 
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(бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або 

посадовців цих органів, підлягає відшкодуванню незалежно від вини цих 

органів. Майнова відповідальність держави в цих випадках наступає за дії 

(бездіяльність) в галузі адміністративного управління, де кожний орган 

держави здійснює управлінські функції відповідно до своєї компетенції. 

Підставою відповідальності є лише незаконні, неправомірні дії органів 

державної влади або їх посадовців, що порушують інтереси приватних 

суб’єктів. 

Майже такі ж самі положення сконструйовані щодо відшкодування 

майнової шкоди в правоохоронній діяльності держави, а саме в сфері 

кримінально-процесуальних відносин і відносин, що виникають при 

залученні особи до адміністративної відповідальності (частина 1 статті 1176 

ЦК України). У цьому випадку відшкодування державою шкоди також не 

залежить від вини посадовців органів дізнання, попереднього слідства, 

прокуратури і суду. Сюди слід віднести незаконне засудження, незаконне 

притягнення до кримінальної відповідальності, незаконне взяття під варту 

або підписки про невиїзд, незаконне накладення адміністративного стягнення 

у вигляді арешту або виправних робіт. Це означає, що в зазначених випадках 

шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі незалежно від того, з якої 

причини виникло порушення закону – при провадженні по кримінальній або 

адміністративній справі. Втім, дещо по-іншому розв’язується питання про 

відшкодування шкоди при настанні інших наслідків. Зокрема, згідно з 

частиною 6 статті 1176 ЦК України, шкода, заподіяна особі внаслідок іншої 

незаконної дії чи бездіяльності або незаконного рішення органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, органу досудового розслідування, 

прокуратури або суду, відшкодовується на загальних підставах, тобто за 

наявності вини цих органів (їх посадових осіб). 

Відомо, що кожна особистість у процесі своєї діяльності постійно 

взаємодії з іншими суб’єктами, у тому числі з державою в особі 
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уповноважених органів державної влади. Кожна із сторін відповідних 

правовідносин має певний обсяг прав і обов’язків, які визначаються у 

нормативно-правових актах [68]. Баланс у взаємовідносинах в системі 

координат «особа – держава» забезпечується саме за допомогою права як 

особливої нормативно-регулятивної системи, норми якої визначають 

правовий статус учасників таких відносин, а також гарантії реалізації ними 

встановлених правових приписів. Як вже зазначалося, права і свободи 

людини завжди мають певний обсяг і зміст, які визначають їх межі та 

особливості здійснення у специфічних умовах. Саме тому Конституція 

України передбачає, зокрема, можливість обмеження прав і свобод людини в 

надзвичайних умовах, в умовах воєнного стану, з метою забезпечення 

захисту здоров’я, прав та законних інтересів інших осіб тощо. Такі правові 

обмеження свідчать про можливість зменшення обсягу прав особи або 

звуження їх змісту, а їх встановлення є адекватним тим особливим 

обставинам, які можуть мати місце в державі. З цією метою на 

законодавчому рівні практично у всіх галузях права закріплюються додаткові 

обов’язки, заборони, а також визначаються стягнення (покарання) за їх 

порушення [88, c. 10–11]. 

Водночас, навіть в умовах вказаних особливих обставин (наприклад, 

режим надзвичайного стану) є окрема група прав і свобод, які в жодному 

випадку не підлягають обмеженню – це так звані основоположні, природні 

права і свободи людини, якими наділяються всі без винятку з моменту 

народження незалежно від їх державного визнання та формального 

законодавчого закріплення. Мова в даному випадку йде насамперед про такі 

права, як право на життя, честь, повагу до своєї гідності, вільний вибір місця 

проживання, свободу думки, а також деякі інші права, що визначені у 

міжнародних договорах (наприклад, Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права) та Конституції України. 
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Мета встановлення таких правових обмежень закріплена у частині 2 

статті 29 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року, в якій 

зазначається, що при здійсненні своїх прав кожна людина повинна зазнавати 

лише таких обмежень, які встановлені виключно законом для забезпечення 

відповідного визнання і поваги до прав і свобод інших, дотримання 

справедливих вимог моралі, громадського порядку, загальносоціального 

добробуту в демократичному суспільстві [63]. При цьому на національному 

рівні в Україні, у Конституції України чітко встановлено, що права і свободи 

людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. 

Таким чином, спільною для всіх суб’єктів права метою правових 

обмежень є забезпечення загального блага, нормальний розвиток і 

функціонування суспільства та держави. Для держави в особі її органів і 

посадових осіб мета обмежень полягає в зменшенні можливостей для сваволі 

й різних зловживань з боку державних службовців. Проте слід мати на увазі 

необхідність дотримання як законності, так і обґрунтованості запровадження 

правових обмежень, тому правові обмеження згідно чинного законодавства 

не можуть розглядатися як такі, що мають ознаки неправомірності. 

Право є необхідною передумовою для забезпечення ефективного 

впливу держави на суспільні відносини, а отже, на поведінку людей, що 

досягається за допомогою встановлення прав, обов’язків, заборон тощо. 

Важливість права для людини підкреслюється тим, що воно є не лише 

визначеної мірою можливої та необхідної поведінки, а й основною гарантією 

від її необґрунтованого, незаконного утиску як з боку суб’єктів владних 

повноважень, так і з боку інших осіб. Якщо держава добросовісно виконує 

свої завдання і функції на демократичних правових засадах, то вона має 

право вимагати від громадян належного виконання ними своїх обов’язків та 

суворого дотримання встановлених правових заборон. Зазначене свідчить 

про досягнення відповідного балансу у взаємовідносинах між державою та 
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людиною, у тому числі балансу їх взаємної юридичної відповідальності. 

Адже політична організація суспільства у формі держави передбачає 

дисципліновану, законослухняну, правомірну поведінку громадян, 

дотримання ними встановлених державою правових приписів, визначений 

рівень їх підкорення законним вимогам держави, без чого є неможливою 

стабільна державна організація. 

Справжня свобода завжди передбачає взаємну дисципліну і 

відповідальність як громадян, так і держави, що свідчить про 

взаємовідповідність у правомірних діях означених суб’єктів [90]. 

У соціальній відповідальності, у тому числі юридичній, проявляється 

діалектична єдність свободи і необхідності. Право, яке визначає можливу і 

необхідну поведінку, є важливою умовою свободи особи. Надаючи праву 

належний рівень охорони і захисту, держава забезпечує і охороняє тим самим 

свободу громадян [132, с. 5–7]. 

Слід зазначити, що соціальна відповідальність особи іманентно 

передбачає свободу індивіда обирати варіанти своїх дій, свободу прийняття 

рішення у кожному окремому випадку тощо. Свобода, у свою чергу, 

передбачає розумні межі відповідних дій або вчинків, що у контексті 

правового розвитку позначається поняттям «правомірність». 

Отже, держава і особа є суб’єктами взаємних прав і обов’язків, в яких 

повинна бути визначена їх взаємна юридична відповідальність. Юридичний 

аспект взаємовідносин у системі координат «особа – держава» 

характеризується тим, що такі взаємовідносини повинні відбуватися на чіткій 

правовій основі, неухильного дотримання державою і особою вимог 

правових приписів тощо. 

Правові гаранті свободи індивіда полягають у створенні та 

забезпеченні необхідних умов для повноцінного і всебічного розвитку 

людини, її активної діяльності в соціальному та державному житті [131, 

с. 19–24]; вони встановлюються у законодавстві, яке має систематично 



165 

оновлюватися та приводитися у відповідність до актуальних вимог і викликів 

часу, сподівань людини і суспільства. При цьому необхідно удосконалювати 

правові форми і методи охорони та захисту прав громадян, розширювати 

можливості їх участі у державному та громадському житті, зокрема, у 

обговоренні законопроектів та інших важливих для суспільства владних 

рішень, посилювати відповідальність за порушення їх прав, свобод і 

законних інтересів тощо. Адже у взаємовідносинах в системі координат 

«особа – громадянське суспільство – держава» найменш захищеною 

складовою є саме особа, оскільки держава як політично організований 

владний самостійний суб’єкт завжди має достатню кількість можливостей та 

способів різноманітного впливу на підвладних суб’єктів, у тому числі тих, які 

незаконно або неправомірно обмежують права і свободи людини, яка завжди 

прагне належним чином захистити юридично надані їй можливості. 

Таким чином, проблематика правомірної діяльності держави є 

надзвичайно складною та недостатньо розробленою у вітчизняній юридичній 

літературі, що пов’язано з низкою об’єктивних і суб’єктивних причин. 

Зокрема, в умовах тоталітарного радянського режиму панувала ідеологія, 

згідно з якою держава є джерелом всіх прав і свобод людини, у тому числі 

природних, а проблема юридичної відповідальності держави перед 

громадянським суспільством та особою взагалі не могла навіть бути 

озвучена, оскільки її постановка була б сприйнята як контрреволюційний 

замах, спрямований на підрив «ідеального» владно-політичного режиму. 

З іншого боку, за радянських часів також вважалося, що комуністична 

держава є народною, тобто такою, яка слугує народу, а тому проти неї 

неможливо повставати [132, с. 7–8]. 

На жаль, але мусимо констатувати, що навіть на сьогодні в Україні ще 

відсутні системні наукові розробки, присвячені інституту юридичної 

відповідальності держави перед особою, хоча нормативні передумови для 

таких наукових пошуків вже створені. Останнє випливає з того, що в основу 
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формування та розвитку даного інституту на нормативному рівні покладені 

відповідні норми міжнародного права, які містяться у численних 

міжнародних договорах, які ратифіковані Верховною Радою України, а також 

деякі норми Конституції України та актів галузевого законодавства, зокрема, 

Кримінального кодексу України, окремі статті якого передбачають 

кримінальну відповідальність за злочини, вчинені посадовими особами 

органів державної влади. Незважаючи на це, інститут юридичної 

відповідальності держави перед особою так і не набув свого системного 

доктринального та нормативно-правового осмислення і розвитку, хоча у 

розвинених демократичних, правових європейських державах створені і 

діють відповідні механізми, які ефективно впливають на якісний аспект 

діяльності органів державної влади, особливо у контексті забезпечення ними 

прав і свобод людини [117]. 

Отже, інститут юридичної відповідальності держави перед людиною є 

однією з основних гарантій її правомірної діяльності, яка обов’язково має 

бути чітко визначена на законодавчому рівні на основі сучасних 

доктринальних розробок цієї проблематики. Встановлюючи механізм власної 

юридичної відповідальності, держава бере на себе обов’язок забезпечити 

також можливість її фактичної реалізації, тобто забезпечити її доступність 

для суспільства і людини. Зазначене сприятиме послабленню тиску держави 

на громадянське суспільство і одночасно підвищить можливість його 

контролю за діяльністю держави, за рішеннями її органів та посадових 

осіб [66, c. 94]. 

Слід також відзначити, що проблематика інституту юридичної 

відповідальності держави перед особою не обмежується необхідністю 

здійснення лише відповідних загальнотеоретичних доктринальних розробок, 

оскільки її зміст у тому числі пов'язаний з проблемою відповідних 

правовідносин (конституційних, адміністративних, кримінальних, цивільно-

правових тощо), в яких держава повинна виступати не суб’єктом особливої 
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значущості або з особливими привілеями, а суб’єктом, який, як і всі інші 

особи та організації, зобов’язаний діяти правомірно. Належне правове 

закріплення та доктринальне осмислення даного інституту надасть 

можливість суттєво знизити рівень соціальної напруги в суспільстві, 

подолати численні суперечності між індивідом та державою, які об’єктивно у 

визначеній мірі завжди мають місце, посилити діяльність держави у 

соціальній сфері з метою уникнення соціальних потрясінь та гострих 

конфліктів. 

У даному випадку повинно йтися про відповідальність держави за 

бездіяльність її органів і посадовців, оскільки правомірність передбачає як 

відповідні дії, так і «відсутність» позиції бездіяльності в певних відносинах. 

На жаль, на практиці цього не відбувається, а якщо і відбувається, то надто 

рідко. Подібне положення породжує відчуття безкарності, вседозволеності у 

окремих державних урядовців і у держави в цілому [118, с. 89–100]. 

Відсутність належним чином закріпленого у чинному законодавстві 

України механізму юридичної відповідальності держави перед особою 

пояснюється також низьким рівнем ефективності механізму громадського 

контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень. Саме тому перед 

сучасною Українською державою та громадянським суспільством стоїть 

нагальне завдання суттєво удосконалити механізм такого контролю, 

насамперед, відповідну нормативно-правову базу його регламентації. 

Аксіоматичним слід визнати, що рівень відповідальності держави 

перед особою визначається рівнем розвиненості громадянського суспільства, 

його здатністю до самоорганізації та активного впливу на розвиток держави, 

удосконалення форм і методів її управлінської діяльності. Адже очевидно, 

що юридична відповідальність держави може бути реальною лише у випадку, 

коли у громадян, створених ними різноманітних організації та об’єднань, є 

можливість ефективно контролювати дії суб’єктів владних повноважень, 

процес реалізації якої чітко виписано на законодавчому рівні. Саме тому 
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антидемократичні держави завжди прагнуть суттєво обмежити чи навіть 

повністю позбавити суспільство можливості реально контролювати 

державно-владні дії та рішення, що дає змогу таким державам уникнути 

відповідальності за неправомірну владно-управлінську діяльність [154, с. 70–

91]. За таких умов принцип взаємної відповідальності держави і особи, навіть 

і закріплений в Основному Законі держави (стаття 3 Конституції України 

проголошує, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність), не 

може бути реалізований на практиці. 

Слід зазначити, що в Україні, протягом періоду її незалежності, були 

здійснені окремі, так звані «точкові» спроби запровадити на законодавчому 

рівні інститут юридичної відповідальності держави перед особою. До таких 

спроб належать, зокрема, Закон України «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій в Україні» та Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду». Незважаючи на вказані, в цілому, безумовно, позитивні 

законодавчі зрушення на шляху до формування системного та якісного 

інституту юридичної відповідальності держави перед особою, все ж потрібно 

визнати, що в умовах сьогодення їх явно недостатньо. 

У заявленому контексті розглянемо питання щодо вини держави за 

вчинені нею неправомірні діяння. Так, на думку М. Шумила, вина не 

потребує доказування і вважається наявною з моменту винесення рішення 

органу про закриття кримінальної справи за реабілітуючими підставами чи 

винесення виправдовувального вироку. В цьому випадку встановлення вини 

не вимагається. Визначальним є незаконність кримінального переслідування 

і заподіяння шкоди особі. Тому в статті 1 Закону України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування,прокуратури і суду» констатується, що майнова і моральна 
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шкода особам, які підлягають реабілітації, відшкодовується незалежно від 

вини посадових осіб. 

Юридична відповідальність держави – це правові наслідки, які 

наступають для суб’єкта міжнародного права як результат вчиненого ним 

міжнародного правопорушення і зобов’язують його ліквідовувати збиток, 

заподіяний іншим суб’єктам міжнародного права. Збиток (шкода) може мати 

як матеріальний, так і нематеріальний характер. 

Оскільки діяльність держави на міжнародній арені фактично 

виражається в діях її законодавчих, виконавчих, судових і інших органів, а 

також їх посадових осіб, що знаходяться в певному правовому зв’язку з цією 

державою, то відповідальність держави витікає з протиправних дій цих 

органів і осіб. Про це рельєфно йдеться, наприклад, в Договорі про 

Європейський Союз: «У своїй діяльності на міжнародній арені Союз 

керується принципами, що надихнули його створення, розвиток та 

розширення, та які він має намір поширювати у решті світу, а саме: 

демократії, верховенства права, вселюдськості та неподільності прав людини 

та засадничих свобод, шанування людської гідності, принципами рівності та 

солідарності, а також шануванням принципів Статуту Організації 

Об’єднаних Націй та міжнародного права (стаття 21 Договору про 

Європейський Союз)» [65, с. 49–50]. 

Мабуть, не буде перебільшенням стверджувати, що юридична 

відповідальність держави в контексті дії так званого міжнародно-правового 

чинника характеризується більш системним нормативним регулюванням у 

порівнянні з аналогічною відповідальністю перед особою на національному 

рівні. Зокрема, відомо, що сучасна демократична правова держава, яка є 

учасником величезного масиву міжнародних договорів та угод, підлягає 

юридичній відповідальності за дії або бездіяльність національного 

парламенту, якщо вони містять склад міжнародного правопорушення 

(наприклад, прийняття закону, який суперечить міжнародним 
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зобов’язанням). При цьому держава не може звільнити себе від настання 

негативних наслідків застосування до неї заходів міжнародно-правової 

відповідальності (наприклад, санкції), посилаючись на норми внутрішнього 

законодавства, що, серед іншого, обумовлюється демократичним правовим 

характером розвитку більшості сучасних держав, який передбачає примат 

(пріоритет) норм міжнародного права над національним правом держави. Так 

само юридична відповідальність може настати і за неприйняття у встановлені 

строки необхідного закону, який держава повинна була прийняти з 

урахуванням взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань. 

Держава як самостійний суб’єкт міжнародного права та міжнародних 

відносин також підлягає юридичній відповідальності, якщо, наприклад, вона 

вчиняє протиправні (неправомірні), злочинні дії проти іншої держави, які 

заборонені міжнародним правом та, як правило, національними 

правопорядками. Зокрема, якщо певна держава в рамках двосторонніх або 

багатосторонніх міждержавних домовленостей розміщує на території іншої 

держави свою військову базу, вона зобов’язується її використовувати лише в 

межах таких домовленостей, не порушуючи при цьому законодавства 

держави-перебування такої військової бази. Якщо ж держава, яка розмістила 

військову базу, не дотримується цих умов, вона здійснює неправомірні 

діяння, за які повинна наставати юридична відповідальність. 

У контексті дії міжнародно-правового чинника держава також підлягає 

юридичній відповідальності за відповідні дії на власній території, негативні 

наслідки яких поширюються за її межі та завдають шкоди інтересам інших 

держав. Зазначене може мати місце, наприклад, при забрудненні 

навколишнього природного середовища. Так, Стокгольмська Декларація з 

навколишнього середовища 1972 року у пункті 21 встановлює обов’язок 

держави здійснювати діяльність без завдання шкоди довкіллю інших держав 

або територій за межами її національної юрисдикції. 
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Крім цього, держава може відповідати також і за правомірні дії, які 

призвели до настання шкідливих наслідків (наприклад, якщо держава 

внаслідок невдалого запуску певного космічного об’єкту завдала шкоди, 

скажімо, повітряному судну у польоті, то вона має відшкодувати цей збиток 

незалежно від її вини). Так, стаття 2 Конвенції про міжнародну 

відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами 1972 року 

закріплює, що «запускаюча держава несе абсолютну відповідальність за 

виплату компенсації за шкоду, завдану її космічним об’єктом на поверхні 

землі або повітряному судні в польоті» [87]. Як бачимо, у вказаному випадку 

підставою юридичної відповідальності є не правопорушення, а правомірні 

дії, спрямовані на запуск космічного об’єкту, тобто це відповідальність за 

ризик і саме тому вона обмежується лише відшкодуванням збитку. Можна 

також навести і деякі інші міжнародно-правові акти, які передбачають 

юридичну відповідальність за ризик настання шкідливих або небезпечних 

наслідків (наприклад, Віденська конвенція про цивільну відповідальність за 

ядерну шкоду 1963 року, Конвенція про цивільну відповідальність у галузі 

морських перевезень ядерних матеріалів 1971 року тощо) [132, с. 9–10]. 

Отже, правомірна діяльність держави є визначальним чинником, який 

забезпечує розвиток громадянського суспільства та соціально активної 

особистості. У вказаному контексті потрібно відзначити, що на теперішній 

час швидкими темпами відбувається перерозподіл соціального простору між 

державою та громадянським суспільством, а правомірна діяльність держави 

стає запорукою удосконалення процесу його розвитку відповідно до 

сучасних європейських стандартів. Особливої актуальності проблематика 

взаємовідносин між державою та громадянським суспільством набула саме 

на пострадянському просторі, яке все ще продовжує долати тоталітарну 

спадщину періоду існування Радянського Союзу. Також, причиною пильної 

уваги представників сучасної гуманітарної науки до проблем розвитку 

громадянського суспільства та особливостей його взаємодії з державою є 
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потреба у здійсненні масштабних соціальних реформ, які, з одного боку, 

здатні зберегти найкращі традиції історичного розвитку українського 

суспільства, його національну самобутність, а з іншого – належним чином 

забезпечити участь України у багатоманітних глобалізаційних процесах, які 

суперечливо впливають на розвиток національних держав. Особливо гостро 

проблеми функціонування громадянського суспільства постають у періоди 

соціальних потрясінь, зокрема, революцій. 

Попри наявність значного масиву вітчизняних та зарубіжних 

публікацій, присвячених проблематиці забезпечення стабільного розвитку 

громадянського суспільства, визначення оптимальних моделей його взаємодії 

з державою, все ж потрібно визнати факт відсутності практичного вирішення 

тих складних проблем, які постали на сьогодні перед українським 

суспільством [104, c. 40–43]. Зазначене вимагає від наукової спільноти 

здійснення подальших доктринальних розробок даної проблематики. 

Відомо, що громадянське суспільство не виникає саме по собі, тобто 

без відповідного, передуючого йому соціального і державного розвитку. При 

цьому від характеру такого соціального і державного розвитку у певних 

темпорально-просторових вимірах залежать особливості розвитку інститутів 

громадянського суспільства. Це означає, що без існування держави 

неможливе існування громадянського суспільства, яке може функціонувати в 

межах відповідних взаємовідносин з державою, що можуть мати, як характер 

діалогу та партнерства, так і характер протистояння або конфлікту [36, 

c. 308–314]. 

Природа громадянського суспільства, так само як і майже будь-якого 

іншого соціального феномену, досліджується сучасними науковцями на 

підставі різних, нерідко суперечливих підходів. Як наслідок, практика 

взаємозв’язку або взаємовідносин між громадянським суспільством та 

державою і на сьогодні продовжує не відповідати тим теоретичним 

розробкам, які пропонуються вченими [146, c. 101–105]. Однією з основних 
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причин такого кризового стану практики взаємовідносин між громадянським 

суспільством та державою, на нашу думку, слід визнати неналежну 

інтерпретацію сучасними реформаторами всього спектру комунікативних 

взаємозв’язків держави і громадянського суспільства. Зокрема, переважна 

більшість таких реформаторів не враховує величезної ролі та значущості 

моральних норм у забезпеченні ефективної взаємодії громадянського 

суспільства та держави. Безумовно, що в таких умовах складно 

розбудовувати конструктивний полілог держави, громадянського суспільства 

та особи. 

Таким чином, особливості сучасного етапу розвитку Української 

держави вимагають здійснення нових наукових пошуків на складні питання 

взаємовідносин громадянського суспільства та держави, здійснення 

поступового переходу від необґрунтованих спроб підмінити вказані соціальні 

феномени одне одним, забезпечення чіткої правової регламентації питань 

взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави, у тому числі їх 

взаємної відповідальності. При цьому основною засадою таких наукових 

пошуків та відповідної практичної діяльності має стати принцип 

збалансованості, а не домінування у взаємовідносинах держави і 

громадянського суспільства. 

У науковій літературі, присвяченій проблемам розвитку 

громадянського суспільства, як правило, визначаються два основні підходи 

щодо співвідношення громадянського суспільства та держави, кожен з яких 

виражає домінування одного феномену над іншим. Зокрема, так званий 

ліберальний підхід обґрунтовує необхідність забезпечення такого 

функціонування громадянського суспільства, яке б було майже повністю 

незалежним від держави, а консервативний підхід, навпаки, пріоритетним 

визнає державу та її інтереси, а не розвиток громадянського суспільства [39]. 

На нашу думку, постановка питання про безумовний пріоритет одного 

з вказаних соціальних явищ, є недостатньо обґрунтованою, що випливає з 
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наступних міркувань. Як відомо, держава є центральним елементом 

політичної системи будь-якого суспільства, який відповідає за збереження 

його цілісності, підтримку його нормального функціонування та розвитку. 

З цією метою у кожній державі діють відповідні органи влади, які 

забезпечують необхідний нормативно-організуючий вплив на суспільні 

відносини. У такий спосіб обмежена правовими рамками діяльність держави, 

пов’язана із впливом на громадянське суспільство, сприяє зменшенню 

ентропійних процесів у ньому, які, у разі їх масового поширення, 

спричиняють численні дисфункції, що може призвести до руйнування 

громадянського суспільства. 

Водночас надмірна увага до державного впливу на процеси, які 

відбуваються в межах громадянського суспільства, також не сприяє розвитку 

останнього, а відтак, і забезпеченню належної взаємодії громадянського 

суспільства з державою. Адже структура громадянського суспільства 

побудована таким чином, що саме його різноманітні інститути безпосередньо 

забезпечують реальність демократії в державі, якісну реалізацію прав, свобод 

та законних інтересів людини тощо. Саме тому на сьогодні необхідно 

створити всі передумови для забезпечення збалансованого взаємозв’язку між 

громадянським суспільством та державою в Україні. На жаль, але серйозні 

публікації з даної проблематики є поодинокими, однією з причин чого є 

небажання держави допомогти науковій спільноті усіма доступними 

методами з метою розвитку вітчизняної теорії громадянського суспільства. 

У заявленому контексті потрібно також зазначити, що не так давно 

прийнятий Закон України «Про громадські об’єднання» (2012 р.) вже 

потребує свого подальшого удосконалення. Зокрема, важливим завданням 

розвитку громадянського суспільства є забезпечення належного 

громадського контролю за діяльністю владних структур в Україні, який може 

стати важливим чинником демократизації суспільства. З цією метою 

необхідно активізувати відповідні молодіжні та інші громадські рухи, 
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активно впливати на свідомість особи для формування у неї активної 

громадянської позиції [136, с. 30–33]. 

Втім, як нам видається, підґрунтям подолання перерахованих 

негативних явищ мають стати не тільки економічний чи соціальний фактори, 

але й власна громадянська позиція, власна спроможність давати відсіч 

негативним проявам нашого життя. Тобто, іншими словами, не очікування, 

що хтось прийде і «прибере все сміття» з твоєї власної домівки, а 

наполеглива, кропітка праця в усіх сферах життєдіяльності нашого 

суспільства. Багато в чому означена «спроможність» до особистих рішучих 

дій (саме дій, а не тільки нарікань) залежить від громадянського виховання, а 

отже, від громадянської вихованості. 

Слід зауважити, що проблема формування соціально активної творчої 

особистості, здатної самостійно і відповідально приймати рішення та чітко 

усвідомлювати своє особливе місце у соціальному житті, у тому числі у його 

правовому вимірі, є міждисциплінарною, що вимагає забезпечення певної 

інтеграції в системі гуманітарних наук. При цьому якщо за основу береться, 

наприклад, правова активність особи, то потрібно визнати, що її повноцінне 

забезпечення починається з належного громадянського виховання, 

результатом якого є громадянська вихованість. Адже саме громадянське 

виховання формує у людини її найкращі життєві якості (наприклад, 

людяність, порядність, відданість суспільно корисній праці тощо), які 

забезпечують ефективне функціонування розвиненого громадянського 

суспільства [135, с. 18]. 

Сьогодні всім нам конче необхідне відродження поваги до права, 

принципу верховенства права, принципу правозаконності, підвищення 

авторитету громадської думки, формування та розвиток громадянської 

позиції. 

Проблематика прав і свобод людини, а також визнання пріоритету 

індивідуальних інтересів над колективними, виступають основною засадою 
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розвитку доктрини громадянського суспільства у демократичних умовах. 

Водночас, це зовсім не означає одночасного позбавлення ролі держави у 

впливі на суспільні процеси, особливо на ті з них, які пов’язані з охороною та 

захистом прав людини. Адже належний рівень забезпечення прав і свобод 

людини об’єктивно передбачає, з одного боку, потужну демократичну, 

правову та соціальну державу, яка через владно-управлінську діяльність 

позитивно впливає на розвиток особистості, а з іншого – функціонування 

розвиненого громадянського суспільства [103, c. 34–42]. 

Крім цього, важливим у процесі громадянського виховання особистості 

є також моральний чинник, який в умовах ліберально-демократичного 

соціального життя зазнає певної трансформації, пов’язаної з послабленням 

значення так званих категоричних моральних імперативів (наприклад, 

полюби ближнього свого як самого себе). Відтак, у науковій літературі 

справедливо відмічається, що сучасна мораль громадянського суспільства 

має низку специфічних ознак, а саме: 

1) вона характеризується значним ступенем відрефлексованості 

вчинків, які здійснюються вже на підставі чіткого розрахунку всіх «за» і 

«проти», а не відповідного почуття, звичаю, ритуалу тощо. Іншими словами, 

мораль громадянського суспільства – це раціональна мораль; 

2) раціональна мораль громадянського суспільства орієнтується на 

успіх та задоволення, у тому числі особисте, тобто вона є прагматичною та 

утилітарною; 

3) мораль громадянського суспільства позбавлена сутнісного 

взаємозв’язку з абсолютною метою та абсолютними цінностями, які виходять 

за межі конкретних прагматичних розрахунків. 

У зв’язку із зазначеним, постає питання про зв’язок сучасної моралі 

громадянського суспільства з такими фундаментальними моральними 

цінностями, як справедливість, рівність, гуманізм, людяність, відданість 
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тощо, які у традиційній моралі пов’язуються з абсолютними засадами або 

абсолютним джерелом їх формування і розвитку. 

Таким чином, потрібно визнати, що важливою складовою становлення 

сучасної моралі громадянського суспільства є органічне співвідношення в ній 

прагматичних, національних та загальнолюдських пріоритетів. У контексті 

розвитку українського суспільства необхідно відзначити, що вітчизняна 

культура та громадська думка засновуються на традиційному 

гуманістичному підґрунті, який важливо не втратити в умовах сучасних 

глобалізаційних процесів. Зокрема, принципи традиційного сімейного життя, 

небайдужого ставлення до проблем інших людей, релігійної православної 

моралі тощо, необхідно обов’язково зберегти і продовжувати 

використовувати як основу раціональної моралі громадянського 

суспільства [143, с. 66–67; 56]. 

Ще один аспект розгляду – врахування міжнародного досвіду з 

означеної проблеми [93, м. 61–81; 237, с. 138–143]. Так, у Великій Британії 

адміністративно-правова нормотворчість присвячена здебільшого розробці та 

впровадженню процесуальних гарантій прав людини всупереч нормативному 

закріпленню неправомірних дій держави в особі уповноважених нею органів. 

Зокрема, будь-яка зацікавлена особа має право звернутися до суду на дії 

адміністрації, якщо вважає, що та перевищує свої повноваження, а саме – 

вчиняє дії, не передбачені законом, або не дотримується правових приписів. 

Крім цього, у правовідносинах юридичної відповідальності держава виступає 

як звичайна сторона, до якої особа має право пред’явити претензії. Межі 

юридичної відповідальності держави визначаються діями її службовців при 

виконанні ними посадових обов’язків, «у тому числі і за здійснення ними 

діянь, які дискредитують владу, а тим більше – за недбале виконання свого 

службового обов’язку. Особливо сувора відповідальність передбачена у 

випадках здійснення державними службовцями дій, що являють небезпеку 

для оточуючих» [1, с. 65]. Як і у попередньому випадку, держава може 
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пред’явити вимоги до винного державного службовця по відшкодуванню 

шкоди, сплаченої потерпілому. Такий порядок реалізації адміністративної 

відповідальності надійно захищає права громадян у відносинах з державами, 

оскільки не ставить їх в залежність від пошуку конкретної винної особи і її 

здатності відшкодувати заподіяну шкоду. 

У сучасній український правовій науці проблема правомірної 

діяльності держави, на жаль, не на належному рівні. Водночас, за відсутності 

наукового доробку існує небезпека хибного тлумачення даного поняття, 

спотвореного уявлення про його сутність, про необхідність відповідальності 

держави. Це спостерігається при аналізі юридичної літератури, в якій 

досліджується вказана тематика. Наприклад, дотепер не вироблено загальної 

термінології в означеній сфері, що також свідчить про актуальність обраної 

теми дослідження, враховуючи демократичні трансформації в контексті 

відповідальності держави перед особою, суспільством, власним народом [45, 

с. 68–72]. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Враховуючи вищенаведене, можемо зробити наступні висновки: 

1. Природа демократичної, правової держави проявляється через 

забезпечення нею рівності прав і свобод кожної людини, утвердження і 

забезпечення справедливості в усіх сферах життєдіяльності суспільства. 

У зв’язку з цим, забезпечення гідного існування кожної людини 

безпосередньо пов’язується з розвитком теорії правомірної мотивації 

поведінки особи, особливо у контексті формування її механізму, який 

включає в себе такі складові: 

- юридико-психологічна; 

- спеціально-юридична; 
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- соціальна. 

При цьому виділення домінантності (домінування) однієї з них 

обов’язково призведе до порушення ефективної дії всього механізму. 

Правомірна мотивація поведінки – це закріплена у правовій нормі 

потенційна можливість особа задовольняти свої законні інтереси шляхом 

реалізації правових приписів, зміст якої, як правило, перевищує встановлені 

у нормі вимоги до поведінки суб’єктів. Це може мати результатом отримання 

як матеріальних, так і нематеріальних благ (спеціально-юридична складова); 

правомірна мотивація – це процес впливу правомірних мотиваційних засобів 

на свідомість людини (юридико-психологічна складова). Правомірна 

мотивація поведінки здійснюється за допомогою правомірних засобів 

(прийомів), які властиві праву, як нормативному інституційному утворенню. 

Правомірна мотивація – особливий механізм, що являє собою сукупність 

внутрішньо організованих правових засобів, за допомогою яких 

забезпечуються виникнення і розвиток відповідних правовідносин у 

різноманітних сферах життєдіяльності суспільства. Засоби правомірної 

мотивації поведінки – це правові явища, які забезпечують соціально активну 

правомірну поведінку учасників правовідносин, яка є результатом їх дії 

(соціальна складова). 

2. Як і будь-яке пошукове, теоретичне дослідження, дане потребувало 

уточнення понятійно-категоріального апарату щодо умов сучасного 

правового розвитку. Так, термін «стимулювання» (прискорення, посилення, 

поліпшення здійснення чого-небудь), як нам видається, є невдалим щодо 

екстраполяції на правову матерію, оскільки стимулювання як дія, відтворює 

«певну примусовість» підкорення чиємусь або/та певному волевиявленню; 

більше того, стимулювання як таке ще не свідчить про обов’язкове 

здійснення певних дій, вчинків в площині, що визнана правом правомірною. 

«Стимулювання» – це підтримання в певному стані не стільки внутрішнього 

прагнення суб’єкта, скільки зовнішньої форми певного впливу. Крім того, 
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правове стимулювання відображає саме правову поведінку, а, отже: і 

правомірну, і протиправну. Тому, на наш погляд, термін «правомірна 

мотивація поведінки» (її способи, засоби, прийоми) є більш вдалим, оскільки 

це більш глибинний «зріз» поведінкового взірця, який відображає як 

зовнішній, так і внутрішній аспекти поведінки людини. 

3. Правомірна мотивація поведінки – складне явище правової дійсності, 

що має своїми характеристиками:  

• основні функції: 

- поведінкову (правомірний мотиваційний засіб розглядається 

суб’єктами з огляду її соціальної цінності, розкривається зміст майбутньої 

позитивної перспективи); 

- власне оцінювання правомірного мотиваційного засобу – складає 

сутність майбутньої правомірної поведінки – у правомірній мотивації 

взаємодіють наступні елементи її структури: знання про право; правомірний 

мотиваційний засіб; мета як результат правомірної мотивації; суб’єкт 

правомірної мотивації; об’єкт; предмет; принципи правомірного мотивації; 

механізм правомірної мотивації; 

• ряд наступних універсальних щодо розвинених правових систем 

властивостей: 

- елементи системи, інтегровані в єдине ціле, набувають якісні 

системні ознаки, тотожні індивідуальним, що обумовлюють її цілісність; 

- відносини взаємодії та взаємозалежності елементів, які 

функціонують на основі правил, що не залежать від кожного з них; 

- система як ціле реагує на зміни самих елементів, а також на дії 

зовнішніх чинників; 

Системи правомірної мотивації поведінки вельми різноманітні, їх 

можна класифікувати: 



181 

- за сферами суспільного життя – система правомірного 

мотивування розвитку економіки, політики, соціальної сфери, культури 

тощо; 

- за видами юридичної діяльності: правомірна мотивація у 

правотворчості, правоохоронній сфері, правореалізаційній діяльності тощо; 

- за способами забезпечення прав, свобод і законних інтересів: 

охорона та захист прав людини, дитини, тимчасово переміщених осіб, 

учасників АТО тощо. 

4. Проведене дослідження надало змогу виокремлювати (розрізняти) 

поняття «вид» і «тип» правомірної мотивації поведінки. Вид правомірної 

мотивації – це конкретний прояв процесу мотиваційного впливу на 

свідомість і психіку людини. Вид правомірної мотивації має як родові 

ознаки, властиві правомірній мотивації в цілому, так і свої власні, характерні 

тільки для нього, відмінні (видові відмінності). 

Тип правомірної мотивації – це характеристика певних видів 

правомірної мотивації, об’єднаних в одну класифікаційну групу.  

До існуючих класифікацій (об’єднані характеристики) правомірних 

мотиваційних засобів хочемо додати наступні:  

• залежно від суб’єкта впливу правомірні мотиваційні засоби 

можуть бути: індивідуальні (впливають тільки на свідомість і психіку 

індивідів, наприклад, обрання Людини року в різних номінаціях), і 

колективні (суб’єктами впливу виступають як фізичні, так і юридичні особи, 

наприклад, публічна правова можливість отримати грант; 

• залежно від суб’єкта, що закріплює правомірний мотиваційний 

засіб в законодавстві, можна виділити ті, що діють на загальнодержавному 

або регіональному, або місцевому рівнях. 

Засоби мотивації правомірної поведінки необхідно розглядати не 

ізольовано, не відірвано, а разом з правовими обмеженнями, оскільки вони 

можуть розглядатися як парні юридичні категорії, які: відтворюють 
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дуальність юридичної інформації; внутрішньо, діалектично пов’язані; 

взаємозабезпечують одне одного в процесі регулювання; означають у своїй 

сукупності специфічний баланс мотиваційних юридичних засобів; є двома 

узагальнюючими категоріями, що акумулюють основні юридичні потенції у 

сфері інформаційно-психологічного впливу права. 

5. Традиційно проблематика, пов’язана з правомірною поведінкою 

розглядалася як прерогатива дослідження стосовно фізичних або/та 

юридичних осіб. Сьогодні в науковому доробку виникає можливість, а в 

практичному житті – нагальна потреба аналізу як правомірної діяльності 

держави, так і інституту юридичної відповідальності держави перед особою 

та громадянським суспільством. Сьогодні швидкими темпами відбувається 

перерозподіл соціального простору між державою і громадянським 

суспільством, баланс у взаємовідносинах «держава – громадянське 

суспільство – людина» передбачає безумовне дотримання правомірності в 

діяльності держави (внутрішній та зовнішній аспекти) як передумову 

подальшого розвитку інститутів громадянського суспільства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації наведені теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у комплексному дослідженні 

теоретико-прикладних засад правомірної поведінки. Основні висновки 

знайшли відображення у таких положеннях. 

1. З огляду історичної ретроспективи ідеї, принципи, доктрини, система 

цінностей, у тому числі правових, вироблених в той чи інший час, тим або 

іншим народом, допомагають краще осягнути минуле. Ідеї стосовно права, 

правомірної поведінки, законослухняності людини мають тривалу історію. 

Оскільки людина живе в соціокультурному просторі, правова реальність, 

показники, чинники правомірності/протиправності не можуть формуватися 

поза таким простором і не нести в собі відбиток і культури, і соціальності, і 

цивілізації різних епох (Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового та 

Новітнього часу). 

2. Методологічний аналіз заявленої проблематики може бути 

окреслений при застосуванні філософсько-антропологічного підходу до неї 

(аксіологічний, ціннісний); методів дослідження (загальнонаукових, 

спеціальних); засобів (вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз тощо); 

прийомів (описового вивчення в ретроспективі, прикладного порівняння, 

контрастного аналізу тощо); принципів (синхронності, діахронності тощо). 

Спеціально-науковий рівень методології є, у свою чергу, синтезом 

загальнонаукової методології та системи знань відповідної окремої науки 

(наприклад, запроваджуються поняття «методологія права», «методологія 

дослідження критеріїв правомірної поведінки», «методологія проблем 

запобігання явищам неправомірної поведінки в суспільстві», «методологія 

соціально-активної поведінки» тощо). 

3. Критерії правомірності поведінки поділяються на формальні 

(зовнішні) та змістовні (внутрішні). Формальні (зовнішні, юридичні) критерії 
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правомірності поведінки обмежуються співставленням або порівнянням 

конкретного діяння або поведінки в цілому з вимогами приписів, закріплених 

у правових нормах. Змістовні або внутрішні критерії правомірності 

поведінки пов’язуються з внутрішньою, суб’єктивною специфікою кожного 

індивіда, з особливостями його духовного стану, який належить до сфери 

свідомості. 

Відтак, формальні критерії пов’язані з «буквою» права або текстом 

правової норми, а змістовні – з «духом» права, в якому виражаються 

глибинні соціонормативні засади життя людини, сутності та природи 

міжособистісних взаємовідносин тощо. 

Правомірну і неправомірну поведінку не доцільно розглядати лише як 

безпосередньо протилежну одна одній за будь-яких умов, тобто обмежуючи 

тлумачення даних понять лише принципами формальної логіки. Останнє 

пов’язано, зокрема, з тим, що неправомірну поведінку не можна тлумачити 

як суто негативну, тобто як таку, що обов’язково передбачає певний 

шкідливий або небезпечний соціальний результат. Отже, неправомірна 

поведінка за певних умов може характеризуватися і позитивними ознаками, 

які мають самостійне смислове навантаження. 

4. Правомірна поведінка характеризується такими основними 

ознаками: 

а) відповідність вимогам правових норм, що може проявлятися як в 

межах активних дій суб’єкта (наприклад, коли особа використовує надане їй 

право або виконує юридичний обов’язок), так і пасивного дотримання 

юридичних заборон; 

б) соціальна корисність правомірної поведінки, яка полягає не лише у 

конкретному матеріальному або нематеріальному результаті, який є 

необхідним для забезпечення нормального функціонування та розвитку 

суспільства, а й у тому, що, діючи правомірно, особистість стверджує свою 

свободу, реалізує та захищає свої права і законні інтереси; 
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в) правомірна поведінка включає в себе особливі мотиви та цілі, які 

свідчать про рівень правової культури особи, ступінь усвідомлення нею 

власної відповідальності за ті чи інші вчинки або прийняті рішення, про її 

ставлення до соціальних і правових цінностей. 

5. Правомірна поведінка повинна характеризуватися (розглядатися) у 

так званому широкому сенсі (правомірна поведінка – це поведінка, що 

відповідає приписам правових норм), а також у вузькому, тобто щодо 

галузевого спрямування; залежно від суб’єкта: правомірна індивідуальна та 

правомірна колективна; залежно від форми реалізації: правомірна поведінка 

в процесі дотримання, в процесі виконання, в процесі використання, в 

процесі застосування права. Таким чином «вузьке» визначення правомірної 

поведінки є більш цілеспрямованим, націленим, зверненим на відповідну 

галузь права, суб’єкта правовідносин або форму реалізації права, а отже, 

деталізованим, конкретизованим щодо певної поведінкової ситуації. 

6. Правомірну поведінку можна поділити на підставі різних критеріїв. 

Зокрема, за ступенем активності особи виділяють конформістську, звичайну, 

маргінальну, ситуативну поведінку тощо. Найвищим рівнем правомірної 

поведінки є соціально активна поведінка, яка характеризується такими 

ознаками: соціальною корисністю, масовістю свого прояву, добровільністю, 

усвідомленістю, переконаністю, відповідальністю за свої вчинки, активністю 

у виконанні обумовлених правом дій. 

Крім того, соціально-активна поведінка є більш «рухливою», 

«динамічною» щодо видів правової поведінки, оскільки в різних просторово-

часових координатах вона може залежати і залежить від історичних процесів, 

процесів право- державотворення, тих невідкладних завдань демократичного 

поступу і розвитку, що вирішує суспільство, держава і людина. Відповідно, 

соціально активна поведінка – це усвідомлена, цілеспрямована поведінка, що 

пов’язана з вільним волевиявленням суб’єкта правовідносин по 

забезпеченню стабільного правового порядку, правової законності, охорони 
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та захисту прав і свобод людини, формування і розбудови активного 

громадянського суспільства, правової, демократичної, європейської держави. 

7. Позитивна юридична відповідальність – це вид юридичної 

відповідальності, який проявляється у здійсненні соціально активної 

правомірної поведінки та передбачає відповідну реакцію держави і 

суспільства на здійснене особою правомірне діяння особи у вигляді 

застосування різних заходів правового заохочення. Фактична основа 

позитивної юридичної відповідальності – це соціально активна правомірна 

поведінка, яку характеризують сукупність ознак, які утворюють її склад, а 

юридична основа – заохочувальна норма права та виданий на її підставі 

правозастосовний акт, в якому компетентний орган встановлює конкретний 

об’єм та форму заохочення до конкретної заслуженої особи. Результатом 

соціально активної правомірної поведінки часто виступає «заслуга», яка, у 

свою чергу, є підставою для застосування уповноваженим суб’єктом заходів 

позитивної юридичної відповідальності. Відповідно, існує прямий, 

взаємообумовлений зв’язок між правомірною, особливо соціально активною 

поведінкою, (яку розглядаємо як передумову) і позитивною юридичною 

відповідальністю (яку розглядаємо як результат). 

8. Демократична природа будь-якої держави виявляється саме рівністю 

прав і свобод кожної людини, утвердженням і забезпеченням справедливості 

в усіх проявах життєдіяльності суспільства. Отже, забезпечення гідного 

існування кожної людини передбачає такий напрям, як розвиток теорії 

правомірної мотивації поведінки, насамперед, в контексті формування 

механізму правомірної поведінки, окремими напрямами, складовими якого є: 

юридико-психологічна; спеціально-юридична; соціальна. При цьому 

виділення домінантності (домінування) однієї з них обов’язково призведе до 

порушення ефективної дії всього механізму. 

Правомірну мотивацію поведінки можна визначити як закріплену у 

нормі права потенційну можливість особи задовольняти свої потреби та 
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законні інтереси шляхом використання суб’єктивних прав та виконання 

юридичних обов’язків, що перевищує, зазвичай, встановлені поведінкові 

вимоги. Правомірна мотивація – це процес впливу правомірних 

мотиваційних засобів на свідомість людини (юридико-психологічна 

складова), який може мати результатом отримання як матеріальних, так і 

нематеріальних благ (спеціально-юридична складова). Правомірна мотивація 

поведінки здійснюється за допомогою правомірних засобів (прийомів), які 

властиві праву як нормативному інституційному утворенню. Правомірна 

мотивація поведінки – це сукупність внутрішньо організованих правових 

засобів (правового світогляду, правової свідомості, правової культури, 

правової «переконаності» тощо), за допомогою яких забезпечується 

реалізація відповідних правових відносин. 

9. Здійснивши уточнення понятійно-категоріального апарату теорії 

правомірної поведінки, можна зазначити, що термін «стимулювання» 

(прискорення, посилення, поліпшення здійснення чого-небудь) є невдалим 

щодо екстраполяції на правову матерію, оскільки стимулювання як дія 

відтворює «певну примусовість» підкорення чиємусь або/та певному 

волевиявленню; більше того, стимулювання як таке ще не свідчить про 

обов’язкове здійснення певних дій, вчинків в площині, що визнана правом 

правомірною. «Стимулювання» – це підтримання в певному стані не стільки 

внутрішнього прагнення суб’єкта, скільки зовнішньої форми певного впливу. 

Крім того, правове стимулювання відображає саме правову поведінку, а, 

отже: і правомірну, і протиправну. Тому, на наш погляд, термін «правомірна 

мотивація поведінки» (її способи, засоби, прийоми) є більш вдалим, оскільки 

це більш глибинний «зріз» поведінкового взірця, що відображає не тільки 

зовнішню, але й внутрішню сторону поведінкового вибору особистості. Саме 

правомірна мотивація поведінки, досягнення її соціально активного виду є 

метою формування механізму правомірної поведінки. 
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10. Правомірна мотивація поведінки – це складне явище правової 

дійсності, що має: 

а) функції – поведінкову (правомірний мотиваційний засіб 

розглядається суб’єктами з огляду її соціальної цінності, розкривається зміст 

майбутньої позитивної перспективи); оцінювання правомірного 

мотиваційного засобу (складає сутність майбутньої правомірної поведінки – 

у правомірній мотивації взаємодіють наступні елементи її структури: знання 

про право; правомірний мотиваційний засіб; мета як результат правомірної 

мотивації; суб’єкт правомірної мотивації; об’єкт; предмет; принципи 

правомірної мотивації; механізм правомірної мотивації); 

б) властивості: по-перше, елементи системи, інтегровані в єдине ціле, 

набувають якісні системні ознаки, тотожні індивідуальним, що обумовлюють 

її цілісність; по-друге, відносини взаємодії та взаємозалежності елементів, які 

функціонують на основі правил, що не залежать від кожного з них; по-третє, 

система як ціле реагує на зміни самих елементів, а також на дії зовнішніх 

чинників; 

в) систему правомірної мотивації поведінки, яку можна класифікувати 

за різними критеріями: сферами суспільного життя – система правомірного 

мотивування розвитку економіки, політики, соціальної сфери, культури 

тощо; за видами юридичної діяльності – правомірна мотивація у 

правотворчості, правоохоронній сфері, правореалізаційній діяльності тощо; 

за способами забезпечення прав, свобод і законних інтересів – охорона та 

захист прав людини, дитини, тимчасово переміщених осіб, учасників АТО 

тощо; 

11. Виокремлено (розрізнено) поняття «вид» і «тип» правомірної 

мотивації поведінки. Вид правомірної мотивації – це конкретний прояв 

процесу мотиваційного впливу на свідомість і психіку людини. Вид 

правомірної мотивації має як родові ознаки, властиві правомірній мотивації в 

цілому, так і свої власні, характерні тільки для нього (видові відмінності). 
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Тип правомірної мотивації – це характеристика певних видів правомірної 

мотивації, об’єднаних в одну класифікаційну групу. 

12. Правомірна діяльність держави – це одна із невід’ємних складових 

демократичного управління держави, діяльність якої спрямована на 

утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що передбачає 

нормативне закріплення дієвого механізму громадського контролю за 

діяльністю суб’єктів владних повноважень, обов’язковим елементом якого є 

реальність інституту юридичної відповідальності держави перед особою. 

Відбувається перерозподіл соціального простору між державою і 

громадянським суспільством; баланс у взаємовідносинах «держава – 

громадянське суспільство – особа» передбачає безумовне дотримання 

правомірності в діяльності держави (внутрішній та зовнішній аспекти) в 

контексті інституту юридичної відповідальності перед громадянським 

суспільством та особою. 
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