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зовательных организаций в обозначенном контексте будет способствовать бо-

лее эффективному решению проблемы формирования толерантной личности в

образовательных организациях.
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Legitimation of legal norms 

Abstract: This article is devoted to the problem of subjective legitimation legal 

norms  in the psyche of personality. The results of an empirical research show that 

typical for mass psyche is legal relativism. 
Keywords: legal nihilism, legal rigorism, legal relativism, psychological subjec-

tive legitimation of existent legal norms. 

Ксенія Гавриловська,  Житомирський  державний університет імені 

Івана Франка, доцент кафедри соціальної та практичної психології, 

кандидат психологічних наук, соціально-психологічний факультет, 

Оксана Шмиглюк,  Житомирський  державний університет 

імені Івана Франка, асистент, соціально-психологічний факультет 

Легітимація правових норм 

Анотація: У статті розглядається проблема суб’єктивної легітимації право-

вих норм у психіці особистості. Після проведення емпіричного дослідження вияв-

лено, що характерним для масової психіки є правовий релятивізм. 

 Ключові слова: правовий нігілізм, правовий ригоризм, правовий реля-

тивізм, психологічна суб’єктивна легітимація існуючих правових норм. 

Відповідно до основних положень суб’єктно орієнтованої парадигми у соці-

альній психології, особистість є суб’єктом активності у правовому полі. Система 

правових норм держави є джерелом вимог та обмежень щодо особистості. Ці ви-

моги та обмеження часто не співпадають з життєвими планами людини, не від-

повідають її потребам і цілям. Саме тому проблема нормативно-правової регуля-

ції поведінки особистості є досить актуальною і вимагає проведення ретельних 
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соціально-психологічних досліджень. На жаль, протягом тривалого часу особис-

тість розглядалася лише як об’єкт нормативно-правової регуляції, позбавлений 

можливості проявляти свою суб’єктність у нормативних ситуаціях. Проте ми до-

тримуємося думки про те, що особистість здатна відповідально ставитись до 

свого перебування у правовому полі, визначатися щодо вимог нормативної ситу-

ації, можливих варіантів поведінки та їх наслідків, а також здатності робити пра-

вильний вибір з точки зору підвищення ефективності власної життєдіяльності в 

цілому. 

У якості суб’єкта активності особистість сприймає систему правових норм, 

за власним бажанням і зі свідомим наміром вступає у взаємодію з ними (перебу-

ває у нормативно-правових ситуаціях), у доступних межах їх аналізує, намага-

ється 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.  

На основі аналізу наукової літератури ми визначили поняття “психологіч-

ний механізм нормативно-правової регуляції поведінки особистості” як сукупність 

станів та процесів, усвідомлюваних та неусвідомлюваних, із яких складається 

структурно-функціональна організація життєдіяльності особистості у контексті си-

стеми правових норм держави, і які визначають характер взаємодії особистості з 

нею. Психологічними механізмами нормативно-правової регуляції поведінки осо-

бистості є перцептивний (соціальна перцепція системи правових норм особисті-

стю), легітимаційний (психологічна суб’єктивна легітимація правових норм), мо-

тиваційний (мотивація активності особистості у системі правових норм) [1, 2].  

Одним із найбільш важливих психологічних механізмів, що обумовлюють 

правову поведінку особистості, є легітимація правових норм. Цей механізм ви-

значає схильність людини співвідносити правові норми зі своїм внутрішнім крите-

рієм справедливості.  

Кожна особистість має певні суб’єктивні уявлення про соціальну справед-

ливість. Ці уявлення різні. Часто залежать від рівня прибутків особистості та со-

ціального статусу. Особистість співвідносить правові норми зі своїм внутрішнім 

уявленням про справедливість і залежно від результату цього співвіднесення 

обирає певний варіант поведінки у нормативних ситуаціях. Як особливості пра-

вової поведінки особистості можуть залежати від легітимації правових норм? Лю-

дина може визнавати правові норми справедливими, виправданими, правиль-

ними, і тоді її правова поведінка буде правочинною і законослухняною. Людина

може заперечувати правові норми, нехтувати ними і діяти всупереч їм, тоді вона

здійснюватиме правопорушення. 

Існує також ситуація, коли ставлення особистості до правових норм є не-

визначеним, амбівалентним. З однієї сторони система правових норм визнається

такою, що упорядковує, систематизує життя людей. З іншої сторони, якщо особи-

стісні інтереси суперечать правовим нормам, людина здатна піти на правопору-

шення, тобто правові норми визнаються відносними, а їх регулятивний вплив не

є абсолютним. 

Легітимація (від лат. legіtіmus – законний, узаконений) – це психологічний 

механізм функціонування особистості в системі правових норм держави, за до-

помогою якого правова норма набуває психологічної легітимності, тобто стану, 

що виражає правильність, виправданість, доцільність і інші сторони відповідності 

конкретної правової норми установкам, очікуванням особистості, її життєвим пла-

нам. Легітимація правових норм у свідомості особистості пов’язана з комплексом

переживань і внутрішніх установок людей, з уявленнями особистості про відпові-

дність конкретної правової норми нормам соціальної справедливості. 

Оцінка легітимності правової норми здійснюється особистістю шляхом по-

рівняння її зі своєю внутрішньою ідеальною моделлю, з уявленням про соціальну

справедливість. І якщо реально існуючі норми, за думкою особистості, не в змозі

забезпечити їй безперешкодний рух до самореалізації (насамперед, соціальної),

то її ставлення до них буде критичним, а виконання норм вимушеним. Особис-

тість представлятиме собою "зону ризику", тому що при найменшій можливості

прагнутиме перейти в зону девіантної поведінки.

Імовірність досягнення особистістю своєї мети великою мірою залежить від

здатності врахувати всі можливі фактори, що можуть сприяти або перешкоджати

цьому. Держава взяла на себе функцію зробити хоча б деякі фактори досить ви-

значеними, для цього вона створює нормативно-правову систему регулювання

відносин у суспільстві і здійснює контроль за її виконанням. От чому легітимною 

для особистості, принаймні з раціональною орієнтацією поведінки, буде правова

система, що забезпечує стабільність закону, неухильне виконання його всіма гро-

мадянами, що зводить до мінімуму непередбачуваність соціального життя. Така

правова система збільшує шанси особистості, що будує життєві плани і робить 
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соціально-психологічних досліджень. На жаль, протягом тривалого часу особис-

тість розглядалася лише як об’єкт нормативно-правової регуляції, позбавлений 

можливості проявляти свою суб’єктність у нормативних ситуаціях. Проте ми до-

тримуємося думки про те, що особистість здатна відповідально ставитись до

свого перебування у правовому полі, визначатися щодо вимог нормативної ситу-

ації, можливих варіантів поведінки та їх наслідків, а також здатності робити пра-
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цілому.
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структурно-функціональна організація життєдіяльності особистості у контексті си-

стеми правових норм держави, і які визначають характер взаємодії особистості з
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помогою якого правова норма набуває психологічної легітимності, тобто стану, 
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тість представлятиме собою "зону ризику", тому що при найменшій можливості 

прагнутиме перейти в зону девіантної поведінки. 

Імовірність досягнення особистістю своєї мети великою мірою залежить від 
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кроки в напрямку їх реалізації. Отже, психологічна легітимність правових норм 

багато в чому визначає поведінку особистості у правовому полі.  

Головною метою при дослідженні суб’єктивної легітимації правових норм у 

психіці особистості як психологічного механізму нормативно-правової регуляції 

поведінки особистості було визначити рівень суб’єктивної легітимності правових 

норм держави у масовій правовій психіці. Для цього було використано методику 

визначення рівня суб’єктивної легітимності правових норм у масовій правовій 

психіці, розроблену Н.В. Хазратовою [3].  

Хазратова Н.В. визначає такі рівні суб’єктивної легітимності правової сис-

теми держави у свідомості особистості, як правовий нігілізм, правовий реляти-

візм, правовий ригоризм.  

Правовий ригоризм (від лат. rigor – твердість, строгість) – характеризу-

ється строгим дотриманням правових норм, правова поведінка й думки виключа-

ють будь-які компроміси, можливе лише строге слідування букві закону. Такій лю-

дині притаманна висока соціально-правова відповідальність. Проте у своєму 

крайньому вираженні правовий ригоризм переростає у правовий формалізм, не-

бажання вирішувати справи по суті, згідно з їх реальним соціально-правовим змі-

стом. 

Правовий релятивізм – характеризується тим, що нормам надається від-

носний, повністю умовний та змінний характер. Релятивізм походить з односто-

роннього підкреслювання змінності дійсності та заперечення відносної стійкості 

речей та явищ. Ґрунтується на абсолютизації принципу "Людина є мірою всіх ре-

чей": усе, що приносить людині задоволення – добре, а все, що змушує страж-

дати – погано. Критерієм оцінки хорошого та поганого тут є чуттєві схильності 

окремої особистості. Ще софісти доводили умовність правових норм, державних 

законів та моральних оцінок. Подібно тому, як людина є мірою всіх речей, всяке 

людське суспільство є мірою справедливого й несправедливого. Феноменологі-

чно правовий релятивізм проявляється в тому, що людина залишає за собою 

право вирішувати, дотримуватись чи не дотримуватись їй правових норм у кож-

ному конкретному випадку. 

Правовий нігілізм – характеризується запереченням правових норм, неви-

знанням їх необхідності та значущості, підкреслення їх шаблонності та формаль-

ності, схильністю заперечувати їх як ефективний засіб регуляції відносин між 

людьми. Правові нігілісти вважають, що юридичні правила і заборони цілком мо-

жна обійти там, де це пройде безкарно, що було би добре, якби більшість законів

і правил узагалі відмінили [4].

На нашу думку, в сучасному українському суспільстві, де часто змінюються

закони, і при цьому вони можуть ускладнювати процес соціальної самореалізації

особистості, найбільш поширеним феноменом, що виникає під час легітимації

правових норм є правовий релятивізм. Глибинним психологічним підґрунтям пра-

вового релятивізму є амбівалентність масової правової психіки.

Амбівалентність масової правової психіки характеризується наявністю па-

ралельних і рівносильних настановлень (атитюдів) на реалізацію взаємовиключ-

них або суперечливих моделей поведінки. Зокрема, амбівалентність масової пра-

вової психіки визначається як психологічне прийняття (відсутність опору) чинного

законодавства при одночасному невизнанні його легітимності, обов’язковості для

виконання.

Основними причинами виникнення цього явища є:

 культивування в соціумі суперечливих форм поведінки;

 інерційні явища радянської масової правової свідомості;

 низький рівень розвитку правосвідомості особистості.

З метою дослідження особливостей функціонування легітимаційного пси-

хологічного механізму нормативно-правової регуляції поведінки особистості та

перевірки гіпотези нами було опитано 450 осіб (220 чоловіків та 230 жінок віком

від 17до 42 років).

Результати дослідження демонструють розподіл рівнів суб’єктивної легіти-

мності в цілому по всій вибірковій сукупності:

Правовий релятивізм – 70%;

Правовий ригоризм – 18%;

Правовий нігілізм – 12%.

Ми бачимо, що характерною рисою масової правової психіки є правовий

релятивізм (70% досліджуваних). Це свідчить про те, що більшість опитаних ук-

раїнців у кожній нормативній ситуації залишають за собою право вирішувати до-

тримуватися їй чи не дотримуватися правових норм у кожному конкретному

випадку.

Для 18% опитаних характерним є правовий ригоризм. Це особи, схильні

строго дотримуватися правових норм, їм притаманна висока соціально-правова

відповідальність.
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строго дотримуватися правових норм, їм притаманна висока соціально-правова 

відповідальність. 
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Найменша кількість досліджуваних перебувають на рівні правового нігілі-

зму (12%). Для даних осіб характерними патернами поведінки є  заперечення 

правових норм, невизнання їх необхідності та значущості, схильність до правопо-

рушень.  

Аналізуючи гендерні відмінності у рівні суб’єктивної легітимності правових 

норм держави, ми бачимо, що суттєвої різниці немає: 75% чоловіків та 64% жінок 

перебувають на рівні правового релятивізму. Для 16% досліджуваних чоловіків 

та 19% жінок властивим є ригоризм. Прояви правового нігілізму притаманні 9% 

чоловіків та  17% жінок. 

Як бачимо, у чоловіків дещо вищим є рівень правового релятивізму. Мож-

ливо, це пов’язано з тим, що чоловіки, як більш активна у соціальному та про-

фесійному відношенні категорія населення, частіше потрапляє у нормативні си-

туації, і орієнтується більше на досягнення своїх життєвих цілей, ніж на ретельне 

дотримання усіх правових норм. Проте різниця у відповідях чоловіків і жінок 

настільки невелика, що ми можемо говорити радше про тенденції, ніж про якісь 

значні відмінності.  

Таким чином, на основі проведеного якісного та кількісного аналізу резуль-

татів даного дослідження, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Характерною рисою масової правової психіки українців на сучасному

етапі є правовий релятивізм. 

2. Немає значних гендерних відмінностей  у рівні суб’єктивної легітим-

ності правових норм держави. 

Ми вважаємо доцільним продовжувати роботу у цьому напрямку, прово-

дити нові теоретичні та емпіричні дослідження, вдосконалювати методичний ін-

струментарій з метою збагачення знань про психологічну складову нормативно-

правової регуляції поведінки особистості.   
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