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ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Ксенія Гавриловська  
кандидат психологічних наук, доцент 

 
ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ 

РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 
 

Нормативно-правова регуляція з психологічної точки зору 
передбачає упорядкування соціальної поведінки особистості як 
суб‘єкта активності відповідно до формальних правових норм. 
Особистість у цьому процесі є як об‘єктом, так і суб‘єктом регуляції. 
Як об‘єкт нормативно-правової регуляції, особистість слід 
розглядати з погляду здатності її через свою поведінку 
реалізовувати причетність до тієї чи іншої соціальної цілісності. У 
якості суб‘єкта активності особистість сприймає систему правових 
норм, за власним бажанням і зі свідомим наміром вступає у 
взаємодію з ними (перебуває у нормативно-правових ситуаціях), у 
доступних межах їх аналізує, намагається пересвідчитися у їх 
відповідності власним життєвим інтересам та планам. Активність 
особистості як суб‘єкта нормативно-правової регуляції визначається 
насамперед здатністю рефлексувати своє перебування у 
нормативних ситуаціях, здійснювати вибір типу поведінки у них 
цілеспрямовано та усвідомлено. Активність особистості у правовому 
полі визначається тим, наскільки вона рефлексує своє перебування 
у нормативних ситуаціях. У центрі уваги багатьох сучасних 
дослідників (К. О. Абульханова-Славська, В. О. Татенко, Т. М. 
Титаренко, Н. В. Хазратова та ін.) перебуває феномен суб‘єктності 
як певної передумови, тенденції до саморозвитку і 
самовдосконалення.  

Поняття ―психологічний механізм нормативно-правової регуляції 
поведінки особистості‖ на основі аналізу соціально-психологічної 
літератури можна визначити як функціональну єдність станів та 
процесів, усвідомлюваних та неусвідомлюваних, з яких складається 
структурно-функціональна організація життєдіяльності особистості у 
контексті системи правових норм держави, і які визначають характер 
взаємодії особистості з нею. 

Нормативно-правова регуляція поведінки починається із 
сприймання (соціальної перцепції) особистістю системи правових 
норм та формування у процесі цього сприймання образу права, що 
агрегує в собі певну суму юридичних знань та умінь. Формуючи 
образ правової дійсності, особистість не залишається байдужою до 
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отриманих знань. Вона співвідносить їх із своїм життєвим досвідом, 
потребами, інтересами, цілями діяльності. Сприйняті властивості 
права певним чином переживаються. Виникає певне ставлення до 
права, що виражається у суб‘єктивній оцінці його як такого, що 
заслуговує на схвалення чи на осуд. У процесі функціонування 
перцептивного психологічного механізму нормативно-правової 
регуляції поведінки особистості це ставлення не завжди є 
усвідомленим. 

Серед якісно-змістовних психологічних особливостей 
нормативно-правової регуляції виділяють також і мотиваційні 
феномени, що виконують у психіці особистості спонукаючу функцію і 
визначають вибірковість активності особистості у системі правових 
норм держави. Безумовно, кожна особистість проявляє різний рівень 
активності при взаємодії із системою правових норм. Це залежить, 
насамперед, від рівня усвідомлення нею свого перебування у 
нормативній ситуації та рівня ініціативності у прийнятті рішень, що 
стосуються характеру правової поведінки.  

Дія легітимаційного психологічного механізму нормативно-
правової регуляції поведінки особистості проявляється у ціннісному 
прийнятті (чи неприйнятті) самої ідеї права. Правові норми є не 
лише конвенційним явищем, але і явищем абсолютним (таким, що 
не підлягає змінам). У процесі функціонування перцептивного 
психологічного механізму нормативно-правової регуляції поведінки 
особистості задіяна переважно конвенційна сторона правових норм, 
а дія легітимаційного психологічного механізму нормативно-правової 
регуляції поведінки особистості передбачає визнання виправданості 
існування системи правових норм держави. Якщо у результаті 
функціонування перцептивного психологічного механізму 
нормативно-правової регуляції поведінки особистості формується 
образ права, що є спільним  для багатьох людей, то визнання 
суб‘єктивної легітимності системи правових норм, її екзистенційної 
виправданості є процесом індивідуальним.  

На основі аналізу психологічної літератури, присвяченої даній 
проблемі, було зроблено висновок, що психологічними механізмами 
нормативно-правової регуляції поведінки особистості є: 
перцептивний (соціальна перцепція системи правових норм 
особистістю), мотиваційний (мотивація активності особистості у 
системі правових норм), легітимаційний (психологічна суб‘єктивна 
легітимація правових норм).  

У результаті соціальної перцепції правової системи держави 
формується образ права – цілісна система смислових утворень, що 
відображають правові об‘єкти, явища і процеси у психіці 
індивідуального чи колективного суб‘єкта, в яких зафіксовано 
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емоційно-смислове ставлення до них, що ґрунтується на минулому 
досвіді і є результатом рефлексії.  

Мотивація активності особистості у системі правових норм 
являє собою сукупність станів та процесів, що забезпечують 
спрямованість діяльності особистості на задоволення певних 
потреб. Активність особистості у системі правових норм можна 
визначити як ініціативний вплив особистості у рамках нормативної 
ситуації на оточуюче середовище, на інших людей, на себе, що 
характеризується свідомою спрямованістю її діяльності і поведінки 
на зміну соціального середовища або консервацію існуючого стану 
речей. Високий рівень активності особистості у системі правових 
норм держави супроводжується наявністю високого рівня мотивації 
соціальної самореалізації. 

Легітимація правових норм держави у психіці особистості являє 
собою механізм нормативно-правової регуляції поведінки, за 
допомогою якого правова норма набуває легітимності, тобто стану, 
що виражає правильність, виправданість, доцільність і інші сторони 
відповідності правової норми установкам, очікуванням особистості, її 
життєвим планам. Легітимація пов‘язана з уявленнями особистості 
про відповідність конкретної правової норми внутрішньому 
екзистенційному переживанню особистістю норм соціальної 
справедливості.  

Усвідомлюючи себе об‘єктом нормативно-правової регуляції, 
особистість може усвідомлювати також і власну суб‘єктність, своє 
право і можливість здійснювати раціональний вибір того чи іншого 
типу поведінки в нормативній ситуації. 
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