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ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА 
ЯК УМОВА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Формування правомірної поведінки 
людини відбувається не лише в межах 
цілеспрямованої діяльності, а й під 
впливом природно-правової дійсності. 
Важливо відстежити прояв правомірної 
поведінки як цілеспрямованого засобу 
соціального відтворення людини через 
її самоствердження в сукупності су-
спільних відносин.

Цю проблему розглядало бага-
то видатних зарубіжних і вітчизня-
них мислителів і науковців, таких як  
В. Бачинін, В. Боєр, Т. Гарасимів,  
В. Горшеньов, А. Жалинський, В. Ка-
заков, В. Лозовой, А. Мучник, В. Ро-
зін, С. Сливка, В. Слюсар, В. Франкл,  
Ю. Хабермас, О. Хеффе.

Незважаючи на те, що окремі аспек-
ти формування й розвитку правомірної 
поведінки людини привертали увагу 
фахівців із філософії права, юридичної 
психології та соціології права, дотепер 
в Україні немає комплексного дослі-
дження правомірної поведінки саме як 
умови самоствердження й самореаліза-
ції людини, а також як основного атри-
буту ціннісно-правових властивостей 
особи.

Мета статті зумовлює необхідність 
філософсько-правового аналізу широ-
кого кола питань, які стосуються об-
ґрунтування правомірної поведінки лю-
дини як умови її самоствердження.

Людина самостверджується, коли 
досягає суб’єктивного задоволення ре-
зультатом самореалізації [1, с. 87]. Са-
мореалізація проявляється в прагненні 
людини до якомога повнішого виявлен-
ня й розвитку своїх особистісних мож-
ливостей [2].

Звичайно, самостверджуватися лю-
дина може завдяки і правомірній, і не-
правомірній поведінці. Це залежить від 
безлічі підстав та обставин, з огляду 
на які вона обирає той чи інший вид 
правової поведінки, зокрема й уста-
новок людини в природно-правовому 
просторі. Щодо умов природно-право-
вого самоствердження людини, то не-
обхідною є правомірна поведінка, адже 
вона передбачає гармонійне «злиття» з 
природно-правовим простором (через 
поведінковий акт) і в межах цього про-
стору, і загалом у буттєвому або соці-
оприродному просторі.

Поведінка людини акумулює її во-
льові, інтелектуальні, духовні, емоцій-
ні, культурні особливості. Вона є ме-
тою, на досягнення якої спрямоване 
природне й позитивне право, тому за-
значимо, що доцільно розглядати аналі-
зовану проблему комплексно, з позиції 
всіх наявних наукових концепцій. Така 
поведінка людини сприяє не лише вті-
ленню в життя режиму законності, а й 
природно-правовій гармонізації суспіль-
ства, адже це наймасовіше суспільне 
явище. Хоча, здавалося б, поведінку 
людини достатньо вивчили вчені різних 
наукових напрямів, проте зауважимо, 
що правомірний прояв поведінки не за-
слуговує залишатися «в тіні», оскільки 
дослідники звертають увагу здебільшо-
го на неправомірне існування людини 
в усіх його проявах. Такий стан справ 
можна пояснити тим, що саме непра-
вомірна поведінка спричиняє суспіль-
ну шкоду й порушує природно-правові 
засади розвитку людства, однак дослі-
дження правомірної поведінки надасть 
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можливість зрозуміти психологію лю-
дей, які не вчиняють суспільно шкід-
ливих діянь, що допоможе в процесі 
формування правомірної поведінки. 
Звичайно, краще спрямувати зусилля 
на формування правомірної поведінки 
людини в суспільстві, ніж боротися з 
наслідками неправомірних дій.

За твердженням В. Бачиніна, право-
мірна поведінка – це суспільно корис-
на правова поведінка (дія або бездіяль-
ність) людини, що відповідає приписам 
юридичних норм та охороняється дер-
жавою [3, с. 252]. Варто зауважити, 
що, напевно, правомірна поведінка лю-
дини має відповідати не лише юридич-
ним приписам і нормам, а й неписаним 
природним нормам, на основі яких, 
зрештою, і формуються норми-приписи 
в позитивно-правовому полі держави. 
У «Великому тлумачному словнику су-
часної української мови» слово «пра-
вомірне» визначено як «таке, що спи-
рається на закони розвитку природи і 
суспільства, на право» [4, с. 1101]. Про 
правомірність або неправомірність по-
ведінки можна говорити на основі того, 
чи узгоджуються дії та вчинки людини 
з правовими приписами й моральними 
переконаннями суспільства щодо того, 
що є добром, а що – злом. Критерієм 
визначення ступеня правомірності слу-
гує ступінь відповідності реальних дій 
і вчинків людей закладеним у нормах 
позитивного й природного права пове-
дінковим моделям. З огляду на сказане 
правомірну поведінку можна визначи-
ти як поведінку, що повністю узгоджу-
ється з усіма вимогами норм буттєвого, 
соціоприродного, природно-правового 
простору та позитивно-правового поля.

З позицій історичної школи права пра-
вомірну поведінку варто розглядати як 
поведінку, що ґрунтується на сформова-
них на певний період часу в конкретній 
місцевості звичаях, традиціях, правилах 
поведінки, які сприймаються більшістю 
населення як належні [5, с. 183]. Однак 
варто зауважити, що не завжди те, що 
сприймається людьми на певному етапі 
їх розвитку як позитивне, правомірне й 
таке, що не суперечить нормам моралі, 

є саме таким із позиції природного пра-
ва. Якщо, наприклад, суспільна мораль 
на певному етапі розвитку людства вва-
жає допустимими аборти чи одностате-
ві шлюби, то це не означає, що такі дії 
«сприймаються» й допускаються при-
родним правом. Тому, згідно із соціо-
логічним підходом до проблеми, кожна 
спільнота людей може мати та має своє 
право [6, с. 209], а правомірною буде ви-
знаватися поведінка людини, яка відпо-
відає правилам, сформованим у певній 
правовій системі, суб’єктом якої вона є 
на конкретний момент.

Згідно із психологічною теорією 
права правомірною є поведінка, яка 
обумовлюється саме психологічними 
переживаннями людини щодо прийнят-
тя або неприйняття нею певних норм 
суспільства, зокрема й норм держави.

Однак повинен існувати єдиний 
критерій правомірності поведінки лю-
дини; ґрунтуватися він, як видається, 
має на природно-правовому підході до 
розуміння правомірного й неправомір-
ного існування людини.

Слушно зазначав Вольтер, що іс-
нують природні закони, з якими люди 
всього світу повинні погоджуватися, 
всупереч тим законам, які в них є, 
адже над ними стоїть вічне право при-
роди [7, с. 438].

Відповідно до природно-правової 
теорії будь-яка поведінка буде право-
мірною, якщо людина, реалізуючи свої 
природні права, не порушуватиме ана-
логічні права інших осіб [8, с. 88]. Фі-
лософською основою такого підходу є 
вчення про свободу як про природний 
стан людини та про її (людини) свобі-
дну волю. Свобода полягає в можли-
вості робити все, що не завдає шкоди 
іншому. Свобода людини, відповідно, 
не може бути абсолютною, адже вона 
обмежена таким же станом інших лю-
дей. Свобідна воля людини пов’язана з 
індивідуалізацією особи, дотриманням 
її власних життєвих установок, духов-
ним збагаченням особистості [9, с. 30].

Окрім того, важливим є питання 
про відмежування правомірної поведін-
ки, яка визнається такою за принципом 
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«дозволено все, що не заборонено», від 
нейтральної, конформістської поведін-
ки людини.

Конформістська поведінка – це вид 
пасивно-пристосувальної поведінки, 
яка не відрізняється від поведінки ін-
ших людей. Це поведінка за принципом 
«чини так, як інші». Вона підпорядко-
вується суспільним колективним стан-
дартам і вимогам, а також піддається 
психологічному тиску й маніпуляціям. 
Конформісти – це особи, які не сфор-
мувалися як особистості та в чомусь 
позбавлені індивідуальності, тобто лег-
ко піддаються впливу інших, сильні-
ших за світоглядно-ціннісними переко-
наннями лідерів [10, с. 236].

Цінність правомірної поведінки 
проявляється також у її соціальному 
призначенні, у функціях, у соціонорма-
тивному просторі, оскільки в процесі 
впливу на найважливіші суспільні від-
носини в усіх сферах людської життє-
діяльності вона (правомірна поведінка) 
сприяє їх активному розвитку.

Правомірна поведінка є типовим і 
безумовним способом вияву активнос-
ті для більшої частини людей сучасно-
го соціоприродного простору. Завдяки 
правомірній поведінці забезпечується 
прогресивний розвиток людства, ство-
рюється вся сукупність матеріальних 
і духовних благ, без яких важко собі 
уявити сучасну цивілізацію.

Однак, на нашу думку, з природ-
но-правової позиції коректніше гово-
рити не про корисність правомірної 
поведінки, а про її суспільну цінність, 
що полягає в тому, що вона (право-
мірна поведінка) виступає складовою 
частиною цивілізованого спілкування, 
заснованого на взаєморозумінні, повазі 
до прав і свобод іншої людини. Якщо 
діяння не суперечить нормам природ-
но-правового простору, то воно вже 
має соціальну цінність. А якщо пове-
дінка не суперечить ще й нормам по-
зитивного права держави, то через їх 
прийняття й схвалення суспільством 
як найбільш оптимальних регулято-
рів людської поведінки таку поведінку 
буде визнано правильною.

Не можна забувати також про від-
сутність єдиної думки про норму й від-
хилення від норми щодо правомірної 
та неправомірної поведінки, оскільки 
досягти ідеалу неможливо. Існують ви-
падки, коли, вчиняючи менш шкідливі 
для суспільства дії, людина відвертає 
більшу шкоду; або ж норми права не 
відповідають суспільному прогресу, 
тому людина, не маючи іншого виходу, 
порушує їх.

Суспільно правомірна активність –  
це творче, гармонійно піднесене став-
лення людини до своїх прав та обов’яз-
ків. Вона є антиподом пасивного, бай-
дужого ставлення до інтересів соціуму. 
Велику роль у стимулюванні суспільно 
правомірної активності людини відігра-
ють моральні, етичні норми. Одночасно 
із забезпеченням матеріальних, полі-
тичних і духовних об’єктивних умов 
для прояву суспільної активності люди-
ни сьогодні важливим є завдання фор-
мування таких внутрішніх установок 
людини, які спонукали б її до сприй-
няття інтересів суспільства як власних, 
до активної діяльності, спрямованої на 
досягнення і власних, і суспільних ці-
лей, зокрема таких, що сприятимуть 
природно-правовій гармонізації суспіль-
ства [11, с. 30–38].

Переконання людини, засновані на 
високих моральних критеріях обов’яз-
ку, відповідальності й совісті, стають 
найважливішою спонукальною силою 
активної суспільно правомірної поведін-
ки людини в природно-правовому про-
сторі. Взаємодія таких моральних яко-
стей, як совість, моральний обов’язок, 
відповідальність перед суспільством і 
перед собою, сприяють формуванню у 
свідомості людини твердих переконань, 
що є основою суспільно правомірної 
активної поведінки людини у сфері 
правового регулювання. Не кожна пра-
вомірна поведінка людини є наслідком 
висловлення сформованих у її свідо-
мості твердих переконань (наприклад 
поведінка, здійснена за звичкою, за 
стереотипом, внаслідок конформізму 
тощо). На відміну від цього, суспільно 
активна поведінка людини в правовій 
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сфері детермінується наявністю сфор-
мованих у свідомості людини твердих 
переконань, які складаються на основі 
набутих нею правових знань, являючи 
собою особистісний момент засвоєння 
знань і втілення їх у свідомо вираженій 
лінії поведінки [12, с. 64]. Переконан-
ня як якісно новий елемент свідомості, 
подальший продукт впливу права на 
людину, що складається на основі гли-
бокого засвоєння його знань про норми 
права [13, с. 86], особливо повно роз-
криваються в психологічній літературі. 
Психологи розглядають переконання 
як комплекс психологічної структури 
людини, як наслідок позитивного впли-
ву на людину, особливий стан її свідо-
мості [14, с. 230]. Інакше кажучи, по-
няття переконання автори пов’язують 
із мотиваційною структурою людини: 
воно розуміється як знання, що стали 
мотивом поведінки, і як стійка власти-
вість людини, що виражає готовність 
до застосування знань (понять, уяв-
лень, норм, оцінок) як регулятора своєї 
свідомості й поведінки.

На формування мотивів суспільно 
правомірної активної поведінки людини 
впливають її емоції. Від того, наскіль-
ки повноцінно людина сприймає ідеї й 
принципи, залежить глибина її пере-
конань. Інакше кажучи, правові пере-
конання є нерозривним зв’язком раці-
онального й емоційного, коли знання 
правових норм, органічно вплітаючись 
у психіку людини, викликають прояв її 
почуттів. Так, справедливі закони ви-
кликають у людей почуття поваги, до-
віри до них, стійке переконання в тому, 
що закон містить норми природного 
права [15, с. 83].

Тому більшість людей усвідомлено, 
добровільно виконує, реалізує розпоря-
дження норм права на основі сформо-
ваних переконань у їх справедливості, 
гуманності, необхідності. Шлях до фор-
мування такої переконаності пролягає 
лише через прояв певних емоцій, пе-
реживань із приводу суспільного впли-
ву. За таких умов можна говорити про 
єдність свідомості й поведінки людини, 
коли спостерігається певне органічне 

злиття здобутих знань, психологічних 
властивостей і відповідних цим знан-
ням переконань, емоцій, вчинків, пове-
дінки людини.

Отже, суспільно правомірна актив-
ність людини полягає в глибокому за-
своєнні правових знань, моделюванні 
стійких правомірних переконань, соці-
ально активній поведінці людини. Пра-
вомірна поведінка людини залежить від 
достовірності й глибини набутих люди-
ною знань про право та суспільно-пра-
вові явища з подальшим практичним 
застосуванням цих знань, а також від 
ступеня сформованого ціннісного став-
лення у вигляді поваги, довіри до права. 
Важливим моментом є ступінь впливу 
на людину соціоприродного простору, 
ціннісних переконань і морального ви-
ховання.

Ключові слова: правомірна пове-
дінка, природно-правовий простір, са-
моствердження, самореалізація, право-
мірна активність.

Статтю присвячено аналізу пра-
вомірної поведінки людини як умови 
її самоствердження через самореалі-
зацію в природно-правовому просто-
рі. Акцентовано увагу на правомір-
ній поведінці як такій, що повністю 
узгоджується з усіма вимогами норм 
буттєвого, соціоприродного, природ-
но-правового простору та позитив-
но-правового поля.

Статья посвящена анализу пра-
вомерного поведения человека как 
условия его самоутверждения через 
самореализацию в природно-право-
вом пространстве. Акцентируется 
внимание на правомерном поведении 
как таком, которое полностью со-
гласуется со всеми требованиями 
норм бытия, социоприродного, при-
родно-правового пространства и по-
зитивно-правового поля.

The article deals with the analysis 
of a lawful human behavior as a condi-
tion of self-affirmation through self-re-
alization in the natural and legal 
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space. A great attention is paid to the 
behavior which is completely coordi-
nated with all standards requirements 
of existential, social and natural, nat-
ural and legal space and positive and 
legal field.
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